
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena 

kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan 

oleh sampah. Dan juga sampah dianggap masalah yang rumit karena sampah dapat 

menyebabkan konflik sosial, penyakit, lahan dan biaya yang tidak sedikit. Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pengolahan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah 

rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.  

Menurut Iqbal dalam Mongabay Indonesia sebuah situs berita lingkungan 

mengungkapkan bahwa masalah sampah seperti sisi lain dari kehidupan baik di 

pedesaan atau perkotaan sampah selalu hadir sebagai sebuah konsekuensi dari 

adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas barang tentu akan menghasilkan buangan 

atau sampah. Terlebih di perkotaan, padat penduduknya serta meningkatnya taraf 

hidup masyarakat, secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan volume 

sampah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat juga 

dapat menimbulkan bertambahnya jenis serta karakteristik sampah yang semakin 

beragam. Dampak peningkatan aktivitas manusia lebih lanjut mengakibatkan 

semakin bertambahnya sampah. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas 

lingkungan perkotaan karena pengelolaan persampahan yang kurang memadai. 

Dengan demikian dapat dikatakan sampah merupakan masalah umum di semua 

kota yang ada di dunia, termasuk Indonesia. 



Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden serta menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam hal pengelolaan sampah  kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

beserta strategi dalam pengelolaan sampah yaitu berupa Peraturan Presiden yang 

juga harus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah 

Kabupaten/Kota.  

Dalam hal menyusun dan menetapkan kebijakan serta strategi pengelolaan 

sampah, Pemerintah Provinsi harus berpedoman pada kebijakan dan strategi 

nasional dalam pengelolaan sampah berupa menyusun dan menetapkan Peraturan 

Gubernur atau juga Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Kota Batu 

merupakan salah satu Kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Saat ini Perda tentang 

pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Timur sudah ada dengan dikeluarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Sampah Regional Jawa Timur. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah 

regional Jawa Timur yaitu pengelolaan sampah  lintas Kabupaten/Kota di Wilayah 

Provinsi Jawa Timur. 

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan kebijakan serta 

strategi pengelolaan sampah harus berpedoman pada kebijakan dan strategi 

nasional serta startegi provinsi berupa membuat Peraturan Bupati/Peraturan 

Walikota di daerah yang  kekuasaanya.. Kota Batu adalah kota yang populer dengan 



ikon pariwisatanya. Namun sebagai Kota Wisata, angka produksi sampah di Kota 

ini terbilang tinggi dari tahun ke tahun. Selain itu saat ini Kota Batu juga semakin 

berkembang, dengan perkembangan tersebut menyebabkan kepadatan penduduk 

dan objek wisata yang juga meningkat tiap tahunnya. Maka dari itu sebagai Kota 

Wisata kebersihan adalah syarat yang sangat wajib dimiliki Kota Batu.  

Menurut Mawardi dalam (malangtoday. Net online yang diakses pada 20 

November 2017) mengungkapkan bahwa volume sampah di Kota Batu dalam 

setiap harinya bisa  mencapai 70-100 ton per hari, besarnya volume sampah 

diproduksi dari tempat-tempat pariwisata. Permasalahan sampah di Kota Batu juga 

adalah sampai saat ini belum memiliki Perda tentang Sampah, berbeda dengan DKI 

Jakarta dan Bandung meskipun juga memiliki permasalahan sampah seperti Kota 

Batu, akan tetapi kedua Kota ini sudah memiliki Perda tentang sampah, DKI Jakarta 

dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kota 

Bandung dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. 

DKI Jakarta dan Kota Bandung memili status sebagai Kota Metropolitan di 

Indonesia, DKI Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia sedangkan 

Bandung adalah Ibukota dari Provinsi Jawa Barat. Dampak dari permasalahan 

sampah di Jakarta adalah banjir yang tidak pernah selesai dari masa ke masa. Selain 

itu , DKI Jakarta juga merupakan kota yang sedang mengalami masalah 

peningkatan volume sampah. Menurut Isnawa Adji dalam (Beritasatu.com) 

mengungkapkan bahwa DKI Jakarta merupakan kota dengan volume sampah 

sebesar 6.500-7.000 ton per hari, volume sampah tersebut sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan Kota-kota besar di Eropa yang hanya menghasilkan sampah 

1.500-2.000 ton per hari. Upaya Pemerintah DKI Jakarta selama ini dalam 



menangani sampah hanya sebatas mengurangi volume sampah di TPA, namun 

untuk pengelolaan sampah yang menumpuk di TPA belum ditemukannya inovasi 

yang efektif dari Pemerintah DKI Jakarta.  

Sedikit lebih baik dari DKI Jakarta yang belum menemukan inovasi 

pengelolaan sampah yang efektif. Pengelolaan sampah di Kota Bandung sudah ada 

inovasi dari pemerintah Kota Bandung. Pengelolaan sampah di Kota Bandung yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yaitu menjadikan sampah dapat 

dimanfaatkan sebagai kerajinan, pupuk kompos, bahan bakar gas, dan listrik. 

Namun hanya 300 ton per hari yang dapat dimanfaatkan untuk hal tersebut dari 

1.500-1.600 ton per hari (Februari 2017) sampah yang dihasilkan di Kota Bandung 

(mongabayindonesia.com).   

Berbicara tentang inovasi daerah dalam pengelolaan sampah di Indonesia, 

ada beberapa pemerintah daerah yang sukses dalam hal mengelolah sampah yang 

ada didaerahnya yaitu Kabupaten Bantaeng. Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten 

Buleleng mempelajari pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten 

Bantaeng yang telah mendapatkan penghargaan terbaik tingkat nasional 

(antarabali.com). Keunggulan pengelolan sampah di Kabupaten Bantaeng yang di 

lakukan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu memiliki inovasi pengelolaan 

sampah yang terintegrasi dengan masyarakat sejak tahun 2008 saat kepemimpinan 

Bupati Nurdin Abdullah , dimana Kabupaten Bantaeng memiliki bank sampah dan 

tujuh TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) besar yang terintegrasi di TPST 

setiap kelurahan dan sekolah-sekolah yang ada disana. 



Selain Kabupaten Bantaeng yang mendapatkan penghargaan terbaik tingkat 

nasional dalam hal mengelola sampah, ada satu Kabupaten lagi di Indonesia yang 

pengelolaan sampah masuk inovasi pelayanan publik tingkat nasional yaitu 

Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 2016 yang lalu Suyoto selaku Bupati 

Bojonegero melakukan presentasi dan wawancara Inovasi Pelayanan Publik 

khsususnya adalah dalam bidang penangaanan sampah di Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Berdasarkan surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Nomor : Und/214/D.IV.PA /02/2016 tanggal 25 Februari 2016, 

Kabupaten Bojonegoro dinyatakan lolos masuk di tahapan presentasi dan 

wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 di tingkat Nasional.  

Dalam pengelolaan sampah Kabupaten Bojonegoro telah megolah sampah 

menjadi beberapa produk antara lain sebagai bahan bakar alternatif. TPA 

Bojonegoro mampu menghasilkan BBM Sampah yakni dari 22 kilogram sampah 

plastik mampu menghasilkan 10 liter solar yang dimanfaatkan untuk bahan bakar 

operasional TPA. Selain itu sampah yang menghasilkan bau kurang sedap ditangan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro dimanfaatkan menjadi 

bahan gas alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi bagi 40 kepala keluarga 

disekitar TPA (Pemkab Bojonegoro). 

Sebagai Kota Wisata yang ada di Jawa Timur, Kota Batu merupakan bukan 

satu-satunya daerah yang menyandang predikat tersebut di provinsi Jawa Timur. 

Ada Kabupaten Malang yang juga terkenal dengan wisatanya terutama dalam 

urusan wisata alam. Meskipun secara geografis kedua daerah ini bertetangga dan 

sama-sama dikenal sebagai daerah yang banyak dikunjungi wisatawan, akan tetapi 



Kabupaten Malang masih lebih baik dari Kota Batu dalam hal pengelolaan sampah. 

Di Kabupaten Malang ada program yang diberi nama Waste to Energy. Berdasarkan 

penelitian Varista Mariyadi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2012 yang meneliti 

masalah sampah Di Kabupaten Malang, program Waste to Energy merupakan 

program memanfaatkan gas methane hasil residu sampah di TPA Talangagung 

sebagai alternatif energy terbarukan bagi masyarakat di sekitar TPA. Program ini 

dibangun diatas lahan 2 hektar, dengan menerapkan sistem Controlled 

Landfill (penutupan terkendali) dengan kapasitas pengolahan 140 m3/hari 

(bakti.or.id). Dengan adanya program ini Kabupaten Malang juga berhasil meraih 

penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 dari Kementrian Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Innovative Governance atau pemerintahan inovatif,  merupakan inovasi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau bisa juga dikatakan sebagai Inovasi 

Daerah. Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah yang dimaksud dengan 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip  otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Social Empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu 



yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat 

yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru 

dalam pembangunan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah 

perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 

bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan 

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Tempat Pemrosesan Akhir atau disingkat TPA memang seringkali dijadikan 

tempat untuk mengelola sampah menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan lagi 

kedepannya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 9 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bahwa 

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat 

memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Sampah yang tidak 

dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif, dampak tersebut bisa 

berdampak pada lingkungan dan kesehatan karena proses pembusukan sampah 

organik menimbulkan bau yang busuk (pencemaran udara), tanah juga akan 

menjadi kurang subur karena sampah plastik sulit terurai di dalam tanah, air 

menjadi tidak bersih lagi, menimbulkan banyak penyakit yang berbahaya, dan 

sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air hingga 

menyebabkan banjir. 

Hampir di setiap daerah memiliki TPA tanpa terkecuali Kota Batu yang 

berada di provinsi Jawa Timur. Terdapat 2 (dua) lokasi TPA Kota Batu yaitu 1 unit 

di Nganglik (Tahun 2010 sudah ditutup) dan 1 unit di Tlekung. Saat ini yang 



dioperasikan adalah TPA Tlekung yang dioperasionalkan sejak Juni 2009. Dengan 

dioperasionalkan sarana dan prasarana sanitary landfill pada TPA Tlekung, saat ini 

TPA Tlekung dapat menampung sampah 255 m³/hari setara dengan 60 – 65 Ton / 

hari. Kemudian jumlah personil yang menangani TPA Tlekung saat ini sekarang  

ada 35 orang yang terdiri dari yaitu 5 orang bagian kantor, 2 orang sopir alat berat, 

2 orang satpam, 4 orang urusan taman, 1 orang kebersihan jalan, 3 orang bagian 

komposting, serta 18 orang sebagai pemilah sampah. 

Selain dengan adanya TPA Tlekung, Pemerintah Kota Batu dapat sedikit 

terbantu dengan kepeduliaan sebagian masyarakat Kota Batu yang juga peduli 

terhadap permasalahan sampah di Kota Batu. Maka dari itu dengan potensi 

masyarakat tersebut Pemerintah Kota Batu sangat mendukung program yang 

dilakukan kelompok masyarakat tersebut agar dapat terus diberdayakan dengan 

baik yaitu Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar dan Komunitas Gerakan 

Kesadaran Terlibat SaberS Pungli. Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar 

merupakan Komunitas Bank Sampah yang ada di Kelurahan Temas, Komunitas 

Bank Sampah di Kelurahan Temas ini salah Komunitas Bank Sampah yang 

mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Batu sedangkan Komunitas 

Gerakan Kesadaran Terlibat SaberS Pungli merupakan kepanjangan dari Sapu 

Bersih Nyemplung Kali sebuah komunitas yang kegiatannya membersihkan sungai 

dan saluaran air di Kota Batu 

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti pengeolaan sampah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu. Dengan adanya TPA Tlekung, 

Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar dan Komunitas Gerakan Kesadaran 

Terlibat SaberS Pungli, hal ini tidak menjamin bahwa permasalahan sampah di 



Kota Batu dapat teratasi dengan baik, hal ini dikarenakan  tidak di dukungnya 

dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sampah  yang belum di miliki Kota Batu. 

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono dalam (Surya Malang online 

yang diakses pada tanggal 20 November 2017), mengatakan bahwa dengan belum 

adanya Perda yang khusus mengatur tentang sampah menjadi dilema Kota 

Wisata Batu yang setiap harinya menghasilkan sekitar 70 - 80 ton sampah. Karena 

dengan tidak adanya Perda Tentang Sampah,  maka sampah-sampah tersebut dirasa 

cukup rawan bagi Kota Wisata Batu. Padahal, sebagai kota wisata seharusnya 

Kota Batu memiliki Perda untuk mengatur keberadaan sampah. hingga sanksi bagi 

pelanggar yang membuang sampah sembarang. Maka dari itu yang diperlukan 

Pemerintah Kota Batu adalah manajemen serta inovasi mengelola sampah dengan 

baik. Dengan demikian berdasarkan fenomena dan fakta diatas maka peneliti ingin 

mengangkat tema tersebut. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Innovative Governance dalam pengelolaan sampah berbasis 

Social Empowerment pada Pemerintah Kota Batu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui inovasi Pemerintah Kota Batu dalam pengelolaan 

sampah. 
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2. Untuk mengetahui dampak inovasi pengelolaan sampah bagi masyarakat di 

Kota batu 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi segenap pihak yaitu Pemerintah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu. Hasil 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dalam meningkatkan 

inovasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Batu. 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi pihak tertentu yang 

ingin mengetahui inovasi Pemerintah Kota Batu dalam pengelolaan sampah. 

 

 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah abstarksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan 

kelompok atau individu tertentu (Efendi, 1998 : 34). Maka dari itu pada penelitian 

ini terdapat konsep-konsep untuk mendefinisikan maksud dari penlitian yang akan 

diteliti oleh peneliti. 



1. Innovative Governnace 

Innovative Governance atau pemerintahan inovatif, pemerintahan dalam 

kontkes inovatif adalah Pemerintah Daerah yang mampu berinovasi. Governance 

atau pemerintahan menurut Caturpraja C. Van Vollenhoeven yaitu kekuasaan untuk 

melaksanakan tujuan negara (Musanef, 1985 : 11). Pemerintahan adalah kelompok 

orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu 

(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (o to do) dalam mengoordinasikan, 

memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen 

dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2013 : 12).  

Inovatif menurut Eko Wahyudi adalah usaha seseorang dengan 

mendayagunakan, pemikiran, kemampuan Imajinasi, berbagai stimulan, dan 

individu mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya 

sendiri ataupun lingkungannya. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam 

mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru 

(kompasiana.com).Jadi dapat disimpulkan Innovative Governance atau 

pemerintahan inovatif adalah kelompok orang-orang yang memiliki kewenangan 

dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan untuk menghasilkan produk kebijakan 

yang bersifat baru agar bermanfaat bagi orang-orang atau warga masyarakat di 

daerah kekuasaannya.  

Pengelolaan sampah pada pemerintah Kota Batu saat ini telah berbasis 

pemberdayaan masyarakat , untuk menciptakan proses pengelolaan sampah yang 

efektif dan efisien selain dengan adanya TPA Tlekung Pemerintah Kota Batu juga 

merangkul masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sampah di Kota Batu 



yaitu Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar dan Komunitas Gerakan Kesadaran 

Terlibat Sapu Bersih Nyemplung Kali atau yang disingkat SaberS Pungli. 

2. Kebijakan Publik 

Dalam proses pembuatan kebijakan mengunakan beberapa pendekatan dan 

model kebijakan yaitu pendekatan kelembagaan, pendekatan sistem, model elite, 

model rasional dan model inkremental. Kebijakan publik menurut Heinz Eulau dan 

Kenneth Prewitt adalah  keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan 

pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari 

mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Jones, 1991 : 47). Sedangkan Menurut 

Easton Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara 

paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian menurut Easton 

bahwa hanya pemerintalah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu kepada 

masyarakatnya secara keseluruhan, hali ini disebabkan karena pemerintah adalah 

merupakan para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah 

kehidupan rakyat sehari-hari yang telah menjadikan tanggung jawab dan 

peranannya (Islamy, 1988 : 19). 

Dari dua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah 

suatu keputusan dari beberapa pilihan untuk dipilih serta dialokasikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat demi kepentingan publik. Termasuk juga dengan 

kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di daerah yang dipimpinnya. 

Kebijakan pengelolaan sampah diperkotaan dengan melibatkan masyarakat, badan 

usaha, atau instansi pemerintah lain perlu dilakukan didaerah sehingga 

permasalahan sampah dapat dicegah. Kebijakan akan berjalan dengan optimal 



ketika ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik dari pihak pemerintah 

daerah (Surahma Asti Mulasari. Adi Heru Husodo.Noeng Muhadjir. (2014). 

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengolahan Sampah Dosmetik. Vol.8 No.8).  

Maka dari itu adanya TPA Tlekung adalah sebuah langkah penetapan 

kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Batu untuk mengelola sampah di Kota 

Batu demi kepentingan masyarakat Kota Batu. Saat ini aktifitas TPA Tlekung telah 

mampu menguntungkan pemulung dalam hal meningkatkan pendapatan mereka, 

serta program instalansi gas metan dan pupuk cair organik yang telah dimanfaatkan 

sebagian masyarakat Kota Batu. Harapannya ada perhatian serius oleh Pemerintah 

Kota Batu agar tetap terus berinovasi kedepannya supaya permasalahan sampah di 

Kota Batu dapat dikelola lebih inovatif lagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Suistainable Development 

Suistainable Development atau pembangunan berkelanjutan menurut Emil 

Salim adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari 

sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam 

dengan manusia dalam pembangunan (Spes, 1992 : 3). Ignas Kleden 

mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai sejenis pembangunan yang 

disatu pihak  mengacu pada pemanfaatn sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia secara optimal dan dilain pihak serta pada saat yang sama memelihara 

keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan 

terhadap sumber-sumber daya tersebut. Dengan demikian Suistaninable 

Development atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 



menggabungan dan memperhatikan sumber daya alam dengan sumber daya 

manusia. 

4. Social Empowerment 

Social Empowerment atau pemberdayaan masyarakat, empowerment atau 

pemberdayaan menurut Pranka munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya, 

menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 

kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu 

agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Sedarmayanti, 

2003 : 113). Selanjutnya pemberdayaan organisasi dapat dilakukan melalui 

pendelegasian wewenang (pemberian wewenang, sehingga diharapkan organisasi 

lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, etos kerja tinggi, yang pada akhirya 

produktivitas organisasi menjadi meningkat (Nisjar (1995 : 11). 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang administrasi pemerintahan yang dimaksud masyarakat atau warga 

masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan 

keputusan/atau tindakan. Menurut Selo Sumardjan (1974), masyarakat adalah 

orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Koentjaningrat 

(1994) mendefinisikan masyarakat adalah kestuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terika oleh 

suatu rasa identitas sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Social 

Empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah proses memberikan atau 



mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada 

masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya 

Widjaja (2003 :169) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat atau social 

empowerment adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jatidiri, harkat dan 

martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara 

mandiri baik di bidang ekonomi,sosial, agama dan budaya. Komunitas Bank 

Sampah Temas Bersinar dan Komunitas Gerakan Kesadaran Terlibat SaberS Pungli 

merupakan bentuk potensi inovatif dalam pengelolaan sampah yang dimiliki 

masyarakat sehingga Pemerintah Kota Batu memberikan penghargaan dan 

dukungan pada kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Bank Sampah Temas 

Bersinar dan Komunitas Gerakan Kesadaran Terlibat SaberS Pungli. 

5. Manajemen Pengelolaan Sampah 

Menurut George R. Terry (1977) manajemen adalah suatu proses yang 

berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling yang dilakukan 

untuk memcapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber 

daya lainnya (Herujito, 2006 : 3). Sedangkan Robbin mendefinisikan istilah 

manajemen mengacu pada proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-

kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang 

lain (Purwanto, 2008:17).  Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses mengordinasikan tenaga-tenaga manusia untuk 

mencapai kegiatan atau pekerjaan yang efektif dan efisien dengan cara melakukan 

serangkaian proses planning, organizing, actuating, dan controlling. 



Menurut Hehania pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang berarti 

menyelenggarakan atau mengurus, sedangkan pengelolaan adalah proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain (Sjamsidi, 

2013 :11). Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah semua 

kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai 

dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah 

meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan 

transpor, pengelolahan, dan pembuangan akhir (Sejati, 2013 : 24). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan sampah adalah 

kegiatan mengelola dan mengordinasikan sampah yang dilakukan oleh manusia dan 

sumber daya lainnya  agar sampah dapat dikelola secara efektif dan efisien. 

 

 

F. Definisi Operasional 

1. Inovasi Bagi Daerah dan Masyarakat 

Pengelolaan Sampah di TPA Tlekung saat ini juga mampu menghasilkan 

energi alternatif berupa Gas Metan. Instalansi Pemanfaatan Gas Metan ini sudah 

beroperasi sejak Tahun 2011. Gas Metan merupakan hasildari proses pembusukan 

sampah pada sel sampah yang kemudian ditangkap dengan memanfaatkan pipa 

instlansi penangkapan gas metan yang dipasang di dalam tumpakan sampah. 

Setelah itu gas dikeluarkan ke Kolam Lindi dan Tempat Pemrosesan Gas Metan. 

Tujuan pemanfaatan gas metan ini adalah agar dapat meminimalisir dampak negatif 

gas metan terhadap lingkungan. Pada tahun 2013 gas metan di TPA Tlekung sudah 



disambung ke pemukiman warga, namun yang dapat tersambung masih berjumlah 

50 KK. Gas metan tersebut merupakan Kompor Gas Metan yang dapat dimanfatkan 

warga untuk memasak. 

 

2. Melibatkan Peran Serta Masyarakat dan Stakeholder 

Komunitas Gerakan Kesadaran Terlibat Sabers Pungli adalah kegiatan 

membersihkan kali/sungai setiap minggu, secara rutin. Gerakan ini merupakan 

salah satu cara mengedukasi warga agar ikut berkontribusi merawat sungai dan 

mata air, dengan tidak membuang sampah ke Sungai. Gerakan Kesadaran Terlibat 

SaberS Pungli merupakan kepanjangan dari Sapu Bersih Nyemplung Kali. 

Komunitas ini terbentuk bermula pada saat event Air Berbicara yang diadakan di 

Coban Talun. Akhirnya pada tanggal 3 September 2017 Komunitas ini resmi 

terbentuk. Komunitas ini terdiri dari sejumlah komunitas, pegiat lingkungan, 

maupun pengusaha yang saat ini telah berjumlah kurang lebih ratusan orang. Pada 

saat melaksanakan kegiatannya membersihkan sungai dan saluran air komunitas 

saber pungli juga melibatkan pemerintah dan pihak kepolisian. Pemerintah Kota 

Batu, melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) mendukung dengan menyediakan truk 

sampah di lokasi. 

3. Pengembangan Sumber Daya Inovasi 

Pada umumnya pengelolaan sampah di Kota Batu di pusatkan pada TPA 

Tlekung yang berada di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu. TPA Tlekung 

merupakan satu-satunya TPA yang ada di Kota Batu yang telah beroperasi sejak 

Juni Tahun 2009. Infrastruktur yang ada di TPA Tlekung antara lain berupa sarana 

dan prasarana sanitary landfill yang saat ini TPA Tlekung dapat menampung 



sampah 251 m / hari setara dengan 61-64 Ton / hari. Saat mulai tahun 2017 

pengelolaan sampah di Kota Batu  dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

yang mengambil alih tugas dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota Batu. 

Kegiatan Bank Sampah di Kelurahan Temas bertempat di RW 06 yang 

dinamakan Bank Sampah Temas Bersinar. Bank Sampah Temas Bersinar telah ada 

sejak tanggal 12 April 2015. Bank Sampah Temas Bersinar ini diadakan atas dasar 

rasa kepedulian terhadap lingkungan terutama sampah. Dengan adanya Bank 

Sampah ini dapat menjadi tambahan penghasilan bagi warga di Kelurahan Temas 

sekaligus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Dan juga dengan 

adannya Bank Sampah warga yang ingin memanfaatkan sampah untuk 

dimanfaatkan lagi dapat mengambil kebutuhannya di Bank Sampah, biasanya 

warga memanfaatkan Bank Sampah untuk keperluan daur ulang dan sebagainya.  

Adapun jadwal untuk nasabah yang ingin menabung diadakan setiap bulan 

sekali pada minggu terakhir di hari minggu bersamaan dengan Kegiatan Bazar 

Sehat. Saat ini di Bank Sampah Temas Bersinar telah menerima 72 macam jenis 

sampah yang boleh di tabung oleh nasabah. Nasabah di Bank Sampah Temas 

Bersinar juga saat ini telah mencapai kurang lebih 70 nasabah. Selain itu harga 

sampah di Bank Sampah ini sudah ditentukan langsung oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Batu. Pada tanggal 26 Februari 2017 Bank Sampah Temas Bersinar 

mendapatkan penghargaan dari Ketua TP. PKK Kota Batu Dra. Dewanti Rumpoko, 

M.Si. atas partisipasi dalam Peringatan Sederhana Hari Sampah Nasional dalam 

rangka Aksi Nyata Pungut Sampah Kelurahan Temas Kecamatan Batu. 

4. Berorientasi Pada Kepentingan Umum 



Dalam melaksanakan aktifitas sehari-sehari untuk pemilahan sampah di 

tingkat TPA, saat ini TPA Tlekung memiliki 19 petugas pemilah sampah. Setiap 

orang petugas pemilah sampah ini mampu memilah sampah 2,2 m sampah. Dari 

hasil pemilahan sampah tersebut jenis sampah organik sekitar 75,05 % dan jenis 

sampah anorganik sekitar 36,2 %. Sedangkan di tingkat TPS dilaksanakan oleh 

pemulung. TPS merupakan Tempat Pembuangan Sementara yang berada di 

Pemukiman, Hotel, Penyapuan Jalan dan Taman serta Pasar yang ada di Kota Batu. 

Dengan dibebaskannya pemulung untuk mengambil sampah di TPS tersebut 

membuat pemulung lebih mendapatkan sampah yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi daripada yang di dapatkan pihak TPA Tlekung. Hal ini dikarenakan 

pemulung langsung memilah sampah dari sumber sampah yang belum diangkut ke 

TPA Tlekung. 

5. Mendapat Dukungan Anggaran atau Pembiayaan Yang Sah 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dibutuhkan oleh setiap ilmu pengetahuan sebagai alat 

untuk menjelaskan pembenaran maupun kebenaran suatu ilmu pengetahuan. 

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara yang 

diguanakan dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk 

menganalisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan fenomenologi  dan 

paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Ikbar, 2012 



:146). Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah menggunakan latar alamiah, 

menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode 

pengamatan, wawancara, atau dokumen, menganalisi data secara induktif, 

menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunkan kriteria sendiri 

untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara dan hasil penelitian 

dirundingkan serta disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber 

data. Maka dari itu penulis akan mendiskripsikan atau menggambarkan tentang 

Innovative Governance dalam pengelolaan sampah berbasis Social Empowerment 

pada Pemerintah Kota Batu. 

 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Idrus, 

2009:91). Subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu 

2. Kepala TPA Tlekung Kota Batu 

3. Lurah Temas  

4. Ketua Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar 

5. Tim Komunitas Gerakan Kesadaran Terlibat SaberS Pungli 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 



Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian. Hal ini 

berguna untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data 

dilakukan melalui metode : 

a. Observasi 

Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan selruh alat indera. Jadi 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap. (Rachman, 1999: 133). Observasi dilakukan melalui 

pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. 

Pelaksanaan teknis observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu dilakukan 

secara teratur dan sistematis dengan melihat pedoman sebagai instrumen 

pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi 

langsung yaitu di TPA Tlekung, Bank Sampah Temas Bersinar serta Komunitas 

Saber Pungli dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek 

penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah pengelolaan sampah. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2000: 135). Wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu 

wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat 

dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih 



lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang 

didapatkan atau diharapkan. Melalui wawancara ini, peneliti berharap bisa 

memperoleh gambaran dan data-data mengenai Innovative Governance dalam 

pengelolaan sampah berbasis social empowerment pada Pemerintah Kota Batu. 

c. Dokumentasi 

Menurut Guba dan Lincoln (Moleong 2000: 161) dokumentasi adalah setiap 

bahan tertulis atau film. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam penelitian kualitatif 

teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian 

hipotesisnya yang diajarkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau 

hukum-hukum yang diterima, baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut 

(Rachman, 1999: 96). Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan lain sebagainya 

(Rachman, 1999: 236).  Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode 

di mana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap Innovative Governance 

dalam pengelolaan sampah berbasis Social Empowerment pada Pemerintah Kota 

Batu. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data primer, pada 

penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Batu, TPA ( Tempat Pembuangan Akhir ) Tlekung di Desa Junrejo, 



Komunitas Bank Sampah Temas Bersinar di Kelurahan Temas dan Meeting Point 

Komunitas Gerakan Kesadaran Terlibat SaberS Pungli. 

5. Sumber Data 

Sumber data penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat 

diperoleh. Yang menjadi sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah 

informan, responden dan dokumen. Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2000: 90). Responden adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan 

sumber data utama dalam suatu penelitian. Dokumen di sini berupa buku-buku yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, buletin, majalah 

ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yaitu 

setiap bahan tertulis atau film (Moleong, 2000: 161).  

Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian 

teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah 

dilakukan oleh para peneliti lain. Selain itu sumber data dibedakan menajdi 2 (dua) 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

peneliti secara langsung yaitu melalu observasi lapangan, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu melalu referensi seperti buku, jurnal, 

media massa, peraturan perundang-undangan  dan penelitian terdahulu serta 

informasi lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 



Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif tentang 

bagaimana Innovative Governance dalam pengelolaan sampah berbasis social 

empowerment pada Pemerintah Kota Batu. Analisa data kualitatif adalah pengujian 

sistematika dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar 

kajian, dan hubungannya antar keseluruhannya (Gunawan, 2013 : 12).  Analisis 

data juga dilakukan dengan mendeskripsikan dan menyajikannya dalam bentuk 

teknik penjelasan (explanation-building). Semua sumber diperiksa dan dievaluasi 

bersama sehingga merupakan gabungan informasi dari berbagai jenis bukti dan 

dokumen, peralatan, wawancara dan observasi. Menurut Miles dan Hubermann ada 

tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu reduksi 

data, sajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(Muhammad, 2005 : 97). 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, 

dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan. Reduksi data merupakan 

proses seleksi, menyederhanakan dan abstaksi dari data kasar yangg ada dalam 

catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, 

berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas 

persoalan, dan menulis memo. 

b. Sajian Data 

Sajian data adalah suatu susunan formasi yang memungkinkan dapat 

ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, peneliti akan 



memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk 

mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. 

Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel, 

mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang 

jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya 

sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematik dan 

mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Sejak awal pengumpulan data Innovative Governance dalam pengelolaan 

sampah berbasis social empowerment pada Pemerintah Kota Batu, peneliti harus 

sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat 

keterangan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah 

hubungan kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak 

akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang 

dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil 

meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih tepat. 

 

 


