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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan 

serius yang dihadapi oleh banyak daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di 

Kota Tarakan. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Kota 

Tarakan adalah masalah penumpukan sampah, sampah yang tertumpuk dan tidak 

terangkut dan menjadi pembuangan sampah liar sehingga menimbulkan berbagai 

macam penyakit, dan menyebabkan kondisi lingkungan sekitarnya menjadi kotor 

dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
1
 

World Health Organization mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang 

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal 

dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.
2
 Sedangkan menurut 

Chandra, sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, 

komersial, industri atau aktifitas - aktifitas yang dilakukan oleh manusia lainnya.
3
 

Sumber-sumber sampah biasanya diperoleh dari sisa sampah rumah tangga, 

sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, 
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sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah 

peternakan dan perikanan. 

Kota Tarakan adalah wilayah yang terletak pada bagian timur wilayah 

Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah 227.200 jiwa dan dari tahun ke tahun 

tingkat pertumbuhan jumlah penduduknya semakin meningkat.
4
 Pertumbuhan 

penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya berdampak terhadap 

peningkatan volume sampah. Hal itu belum disertai dengan kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya sampah. Penghargaan Adipura untuk program kebersihan 

kota telah beberapa kali diperoleh Kota Tarakan, namun kondisi ini belum 

menggambarkan kondisi Kota Tarakan yang sebenarnya tentang pengelolaan 

sampah, baik yang bersumber dari masyarakat umum, kawasan perdagangan, 

industri, fasilitas publik dan lainnya, terutama lagi di pengelolaan sampah di 

tempat pembuangan akhir (TPA).
5
 

Pengelolaan sampah di TPA Aki Babu hingga saat ini masih menggunakan 

sanitary landfill yang memiliki kelemahan dalam hal keterbatasan lahan. 

Sementara jumlah TPA di Kota Tarakan hanya ada satu dengan kapasitas daya 

dukung lingkungan hanya 10 tahun ke depan. Sejak tahun 2008 Pemerintah Kota 

Tarakan telah memiliki 12 Depo (rumah pengelolaan sampah organik dan 
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sebagian kecil sampah non-organik) di 12 kelurahan, akan tetapi baru 3 Depo 

yang aktif.
6
  

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, di Indonesia berlaku sistem pengoperasian TPA sampah 

secara terbuka. Sistem pengoprasian TPA sampah tersebut dikenal dengan istilah 

Open Dumping Landfill atau pembuangan sampah dimana sampah dibuang begitu 

saja tanpa perencanaan maupun memperhatikan standar kesehatan dan 

lingkungan.
7
 Sistem ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya 

timbulnya pencemaran lingkungan akibat TPA sampah yang tidak dikelola 

dengan baik, selain permasalahan pada pengelolaan sampah di TPA sampah yang 

tidak ramah lingkungan, budaya masyarakat dalam mengelola sampah juga masih 

bertumpu pada pendekatan akhir (end of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, 

diangkut dan dibuang ke TPA sampah. Padahal timbunan sampah dengan jumlah 

yang besar di lokasi TPA berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat 

meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap 

pemanasan global.
8
  

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam 

pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan, agar lebih berdampak baik bagi 
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lingkungan yakni dengan pengelolaan sampah melalui tiga aktivitas utama dalam 

penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbunan 

sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang disebut 

dengan Reduce, Reuse, Recycle (3R).
9
 Kegiatan pengurangan sampah bermakna 

agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun 

masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran 

ulang dan pemanfaatan kembali sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan 

terprogram. Konsep 3R ini berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh 

tumpukan sampah, misalnya diolah menjadi energi atau barang alternatif agar 

dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk menyelematkan lingkungan 

akibat pencemaran sampah.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya menanamkan perilaku 

peduli lingkungan sejak dini. Sekolah menjai media paling efektif dalam 

membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan. Sekolah sebisa mungkin 

menyusun metode yang efektif karena peduli lingkungan merupakan salah satu 

karakter penting yang segogianya dimiliki secara luas oleh setiap orang, 

khususnya para siswa yang menempuh jenjang pendidikan. Jika kesadaran ini 

terbangun secara luas, kemungkinan berbagai persoalan lingkungan akan semakin 

berkurang.
10
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Pemerintah Kota Tarakan memandang bahwa rendahnya perilaku peduli 

lingkungan manusia diupayakan dipupuk kembali dengan penanaman karakter 

peduli lingkungan melalu sekolah sejak dini agar menciptakan generasi muda 

yang berperilaku teladan peduli lingkungan. Dan untuk mengatasi permasalahan 

sampah diperlukan pemahaman terhadap bernilainya sampah, penyampaian 

pemahaman dimaksud akan cukup mudah diberikan kepada anak-anak melalui 

sekolah. Untuk itu, awalnya pemerintah kota berinisiatif memeperkenalkan lalu 

menerapkan inovasi dalam bentuk Program Tabungan Lingkungan (TALING) di 

sekolah. Program tabungan yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan 

sampah sebagai alat penukar dengan sejumlah rupiah.  

Program Taling merupakan replikasi Program Eco Saver dari Kota 

Marikina, Filipina atas dasar kesesuaian karakteristik kota yang menghadapi 

persoalan pengelolaan sampah dengan melihat luas wilayah dan pertumbuhan 

penduduk. Namun dalam proses perjalanan program terdapat perbedaan dengan 

Program Eco Saver, dalam hal pembayaran sampah yang telah dikumpulkan oleh 

para siswa. Dalam Program Taling, pembayaran dinilai dengan rupiah, sedangkan 

Eco Saver dibayarkan memakai alat tulis. Selain itu  pengumpulan dan 

pengangkutan sampah di Program Taling dilakukan oleh pihak sekolah dan Dinas 

Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), sedangkan di Program Eco 

Saver dilakukan oleh pengepul. 

Bagi Pemerintah Kota Tarakan, program ini menjadi langkah untuk 

menyempurnakan program-program kebersihan yang sudah ada sebelumnya. 
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Setelah melalui analisa situasi dan kondisi kota, Program Adiwiyata yang 

ditujukan ke sekolah-sekolah dapat dipadukan dengan Program Taling sebagai 

nama program yang telah disepakati Kelompok Kerja (POKJA) dalam workshop 

replikasi praktik terbaik Kota Marikina, Filipina di Kota Tarakan. Pemerintah 

membentuk Tim Pokja Best Practice DELGOSEA (Partnership for Democratic 

Local Governance in South-Easr Asia) yang kemudian berubah nama menjadi 

Tim Pokja Taling yang terdiri dari gabungan beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) antara lain : DKPP, Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (BPLH)  dan Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah 

(SEKDA), termasuk melibatkan pihak di luar pemerintah seperti akademisi 

(Universitas Borneo), swasta (Asosiasi Pengepul Rongsokan/Aspero), Lembaga 

Pemberdayaan Mayarakat (LPM), masyarakat, Dewan Pendidikan dan media 

masa (Harian Radar Tarakan dan Tarakan TV) berdasarkan Surat Keputusan (SK) 

Walikota Tarakan No. 050/HK-II/65/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang 

Pembentukan Pokja Replikasi Praktik Terbaik Kota Marikina, Filipina di Kota 

Tarakan.
11

 Pembentukan Pokja bertujuan untuk merumuskan dan merencanakan 

program kegiatan dan pembiayaan replikasi best practice tersebut. Sedangkan 

yang menjadi leading sector kegiatan ini secara teknis melekat di dinas terkait, 

yaitu DKPP.
12

 Bersamaan dengan proses penyusunan pola proyek tersebut telah 
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Diakses melalui 
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dilakukan kajian kebutuhan pelatihan yang dapat membantuk Pokja dalam 

mempertajam pola proyek maupun implementasinya. 

Selanjutnya pemerintah kota melakukan kegiatan-kegiatan workshop dan 

sosialisasi, seperti dialog dengan seluruh skateholders pada bulan Januari sampai 

Februari 2011, workshop penyusunan rencana kerja dan anggaran workshop I 

pada tanggal 22-23 Februari 2011 dan workshop II pada tanggal 19-20 April 

2011; mengadakan kegiatan-kegiatan berbagai informasi kepada seluruh 

skateholders di bulan-bulan setelah pelaksanaan workshop II di bulan April 

2011.
13

 Di bulan Maret 2011, BPLH juga mengadakan peningkatan kapasitas bagi 

guru-guru dimana ide Taling akan dimasukkan dalam peningkatan kapasitas 

sekaligus mengidentifikasi sekolah-sekolah Adiwiyata yang tertarik untuk ikut 

berpartisipasi dalam Program Taling. 

Pada tanggal 27-30 Juli 2011 tim Pokja berksempatan melakukan kunjungan 

ke Kota Marikina, Filipina sebagai kota model.
14

 Kegiatan ini dalam rangka 

pengenalan lebih dekat dan meninjau langsung sekaligus berdiskusi dengan para 

pelaku Program Eco Saver di Kota Marikina di bawah koordinasi City 

Environmental Management Office (CEMO) berupa kantor pemerintah yang  

bertugas sebagai koordinator pelaksanaan Eco Saver, baik di tingkat sekolah-

sekolah maupun di masyarakat umum. Hasil dari kunjungan ke kota model dan 

evaluasi proses serta rencana kerja Program Taling, maka untuk kepentingan 
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penilaian kinerja pelaksanaan rencana kerja, maka dilakukan pengembangan 

kerangka kerja. Kerangka kerja digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan dan dirumuskan secara bersama-sama di dalam rapat Pokja. Kerangka 

kerja berisi tahapan-tahapan pelaksanaan Program Taling sampai terlaksananya 

program tersebut. Adapun pengembangan kerangka kerja dan integrasi rencana 

kerja anggaran ke SKPD yang terlibat untuk rencana kerja tahun 2012-2014. 

Selanjutnya sosialisasi Program Taling ke sekolah-sekolah pada tanggal 11 

Oktober 2011. Kemudian pre-launching Program Taling di SDN 018 pada tanggal 

7 Januari 2012. Lalu launching Program Taling berlanjut di SMPN 1 tanggal 21 

Februari 2012 sekaligus penandatanganan MoU antara DKPP, BPLH dan Dinas 

Pendidikan dalam rangka penguatan kelembagaan pengelolaan pelaksanaan 

program tersebut di sekolah. 

Tujuan utama Program Taling  di Kota Tarakan agar bisa merubah cara 

pandang yang mempengaruhi perubahan perilaku para siswa/masyarakat dalam 

memandang sampah, dari sesuatu yang tidak berguna menjadi menghasilkan 

sesuatu. Program Taling merupakan satu inovasi kebijakan dalam pengelolaan 

sampah di Kota Tarakan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan yang 

melibatkan pemikiran yang dalam oleh manusia yang dilakukan untuk 

menemukan sesuatu yang baru atas suatu hal, baik yang belum pernah ada 

sebelumnya ataupun yang sudah ada untuk kemudian diperbaharui. 

Penulisan ini merupakan satu kajian dalam melihat Program Tabungan 

Lingkungan sebagai salah satu inovasi Pemerintah Kota Tarakan dalam 



 
9 

 

pengelolaan sampah. Selain itu juga ingin diurai faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan program. Dari alasan tersebut yang menarik perhatian 

penulis untuk mengkaji secara lebih jauh mengenai “Inovasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Tarakan dalam Pengelolaan Sampah, Studi Tentang 

Program Tabungan Lingkungan”. 

B. Rumusan Masalah 

Program Tabungan Lingkungan yang digalakkan oleh Pemerintah Kota 

Tarakan sejak tahun 2012 seharusnya sedikit banyak dapat membantu dalam 

mengatasi permasalahan sampah di Kota Tarakan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana inovasi kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam pengelolaan 

sampah? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah 

Kota Tarakan dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan tentang 

Program Tabungan Lingkungan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Seiring dengan pelaksanaan Program Taling oleh Pemerintah Kota Tarakan, 

muncul berbagai kendala dalam rangka pencapaian target sasaran. Oleh karena itu 

pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Mengetahui inovasi kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam pengelolaan 

sampah. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Kota 

Tarakan dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan tentang Program 

Tabungan Lingkungan serta mengetahui upaya Pemerintah Kota Tarakan 

dalam mengatasi hambatan tersebut.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait Inovasi 

Kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam Pengelolaan Sampah melalui 

Program Tabungan Lingkungan. Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota 

diterjemahkan sebagai cara baru yang digunakan oleh Pemerintah Kota 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai prinsip 

Undang-Undang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi 

Pemerintah Kota Tarakan khususnya bagi Dinas Kebersihan 

Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Badan Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup (BPLH) dan Dinas Pendidikan dalam mengkaji, 

mengembangan dan mengevaluasi pelaksanaan Program Tabungan 

Lingkungan. 

b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota 

Tarakan dalam Pengelolaan sampah melalui Program Tabungan 

Lingkungan. 

c. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai inspirasi dan referensi atau bahan acuan untuk penelitian 

serupa dimasa yang akan datang. 

E. Definisi Konseptual 

1. Inovasi 

Kata inovasi berasal dari bahasa inggris innovation yang berarti 

perubahan. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang 

dianggap/dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan 

dianggap/dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian 

orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya bergantung 

pada apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek 

atau benda tersebut. 

Diah dalam Prananda mengatakan Inovasi Pemerintahan adalah suatu 

hal yang sekarang ini sedang memasuki trend, sedangkan inovasi sendiri 

memiliki pengertian sebagai kemampuan pepmimpin daerah untuk membuat 
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sebuah terobosan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, 

termasuk diantaranya kemampuan marketing dan promosi bagi daerahnya.
15

 

Kajian mengenai inovasi di bidang pemerintahan sendiri sebenarnya 

relatif jarang, hal ini disebabkan karena lembaga pemerintah dipandang 

sebagai satu lembaga yang kaku dan sulit menerima perubahan. Padahal, 

inovasi pemerintahan dalam kaitannya pengelolaan lingkungan merupakan 

terjemahan dari satu tugas pemerintah, yaitu : 1. Memberikan landasan yang 

lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal 

formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan 

sumber daya manusia; 2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas 

dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari 

kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat; 3. 

Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, 

recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul 

angkut-buang; 4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan 
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melalui http://www.kompasiana.com/rigaprananda/website-daerah-sebagai-inovasi-pemerintah-daerah-

efektifkah_5529f4f16ea834381a552d1b  pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 12.37 WIB. 
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dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah 

sesuai dengan perannya.
16

 

Dengan demikian, inovasi pemerintah dalam pengelolaan sampah 

dapat kita definisikan sebagai suatu ide, gagasan, terobosan, atau upaya dari 

pemerintah yang dilaksanakan melalui pemilihan kebijakan pengelolaan 

sampah yang tepat dan berkelanjutan yang difungsikan untuk mengurangi 

dampak yang dihasilkan dari sampah. 

2. Kebijakan 

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.
17

 Kebijakan 

(policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku 

atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-

kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.
18

 

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari 

bahasa Inggris. Kebijakan (policy) adalah istiah yang tampaknya banyak 

disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan 

dianggap berlaku untuk sesuatu yang ”lebih besar” ketimbang keputusan 

tertentu, tetapi "lebih kecil" ketimbang gerakan sosial. Jadi kebijakan adalah 
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Diakses melalui http://www.menlh.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-tentang-

pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga/ pada tanggal 8 Juni 2016 

pukul 12.46 WIB. 
17
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suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu.
19

 

Sedangkan James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) 

mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "a purposive course ofaction 

followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 

concern" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 

memecahkan suatu masalah tertentu). 

Dari pendefinisian makna kebijakan diatas, maka kebijakan dapat 

disimpulkan sebagai gagasan, ide, serangkaian tindakan yang diambil oleh 

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya 

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada dan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu guna menyelesaikan masalah tertentu. Program 

Tabungan Lingkungan merupakan satu kebijakan yang diambil oleh 

Pemerintah Kota Tarakan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan 

sampah di daerahnya dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan 

sampah. 

3. Inovasi Kebijakan 

Inovasi kebijakan terdiri atas dua padanan kata, yaitu inovasi dan 

kebijakan. Inovasi berorientasi pada terobosan dan hal yang baru. Baru 

                                                           
19

Parsons, Wayne. 2005. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : 

Kencana. Hal. 14. 
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disini dapat dimaknai berupa suatu hal yang benar-benar baru atau baru 

ditemukan, juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang baru bagi satu 

individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintahan, terlepas dari apakah 

inovasi tersebut sudah dilaksanakan di tempat Iain atau belum. 

Sedangkan kebijakan dalam konteks pemerintahan lebih dimaknai 

sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka 

mengatasi persoalan publik atau mencapai satu tujuan tertentu. Dari dua 

pemahaman inovasi dengan kebijakan, secara sederhana dapat ditarik satu 

pemahaman bahwa inovasi pemerintah merupakan satu kajian yang 

membahas mengenai apa yang baru dilakukan pemerintah dalam rangka 

menyelesaikan masalah publik. Hasil inovasi kebijakan berupa kebijakan-

kebijakan publik. 

Windrum (2008:8) dalam Abdullah (2013:95) Policy innovations 

change the thought or behavioural intentions associated with a policy belief 

system (Sabatier, 1987, 1999). Policy innovations are associated with three 

types of learning (Glasbergen, 1994). First, there is learning of how policy 

instruments can be improved to achieve a set ofgoals. Second, there is 

conceptual learning that follows changes in shared understanding of a 

problem and appropriate courses of action. Third, there is social learning 

based on shared understanding of the appropriate roles ofpolicy actors. 

(Inovasi kebijakan merubah hubungan pemikiran atau maksud tindakan 

dengan sebuah sistem kebijakan (Sabatier,1987, 1999). Inovasi kebijakan 
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dihubungkan dengan tiga tipe pembelajaran (Glasbergen, 1994). Pertama, 

pembelajaran dari bagaimana instrumen kebijakan dapat di perbaiki untuk 

mencapai serangkaian tujuan-tujuan. Kedua, konsep pembelajaran 

mengikuti perubahan pada pembagian pemahaman tentang sebuah masalah 

dan arah yang tepat bagi tindakan. Ketiga, pembelajaran sosial didasarkan 

pada pembagian pemahaman yang tepat dari peran aktor kebijakan. 

Program Tabungan Lingkungan hadir sebagai bagian dari inovasi 

kebijakan Pemerintah Kota Tarakan yang didasarkan pada serangkaian 

pemahaman bahwa persoalan sampah tidak dapat terus dihadapi secara 

represif, yaitu melalui kegiatan pendaur ulang sampah. Permasalahan 

sampah memerlukan satu tindakan yang berkelanjutan dan bermanfaat 

dalam jangka panjang sehingga dampak yang dapat dihasilkan dari 

permasalahan sampah dapat ditekan sekecil mungkin. 

4. Pengelolaan Sampah 

Prajudi Atmosudirdjo (1982) Pengelolaan adalah kegiatan 

pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.
20

 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21

 

Pengeloalaan sampah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki cara 

                                                           
20
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dalam mengelola sampah. Berbagai konsep pengelolaan sampah yang 

diterapkan di Indonesia adalah : 

1. Reduce berarti mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa 

merusak lingkungan.  

2. Reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih layak 

pakai. 

3. Recyle berarti mendaur ulang bahan agar bisa berfungsi kembali. 

F. Definisi Operasional 

1. Program Tabungan Lingkungan sebagai Inovasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah di Kota Tarakan 

Terbentuknya Program Tabungan Lingkungan tentu tidak terjadi 

begitu saja. Sebuah kebijakan terbentuk sebagai respon terhadap munculnya 

masalah publik. Demikian juga dalam hal ini, proses hingga dipilihnya 

Program Taling sebagai satu bagian inovasi dari Pemkot Tarakan muncul 

atas permasalahan pengelolaan sampah yang telah menjadi bagian hidup 

(part of life) bagi masyarakat Kota Tarakan. Masalah sulitnya pengelolaan 

sampah muncul akibat dari kurang tersedianya sarana untuk mengelola 

sampah. 

Masalah pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu agar 

memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi 

lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah Kota 

Tarakan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2014 
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tentang Pengelolaan Sampah dimana dalam Perda ini mengatur mengenai 

hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan 

lingkungan yaitu dengan memberikan pembinaan agar dapat melaksanakan 

pengelolaaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. 

Pemerintah Kota Tarakan  juga menerbitkan Surat Keputusan 

Walikota Tarakan nomor 050/HK-11/65/2011 tentang Pembentukan POKJA 

Replikasi Praktek Terbaik Kota Tarakan yang didalamnya menginstruksikan 

pengelolaan limbah padat (sampah) daur ulang dan pendidikan lingkungan 

di lingkungan anak-anak sekolah di Kota Tarakan. 

2. Pelaksanaan Tugas Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman 

Kegiatan Tabungan Lingkungan oleh Dinas Kebersihan Pertamanan 

dan Pemakaman dilaksanakan dengan SKPD Lintas Sektor diantaranya : 

a. DKPP & Dinas Pendidikan 

1. Penyiapan Tim Sekolah Adiwiyata di Dinas Pendidikan 

2. Penyiapan materi/modul, Instrumen MONEV tentang Taling di 

sekolah 

3. Melakukan kerjasama/koordinasi dengan pengusaha daur ulang 

berkaitan Program Taling 

4. Sosialisasi Program Taling ke sekolah bersama dengan 

pengusaha daur ulang 

5. Penyiapan Taling-Car 
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6. Implementasi pelaksanaan Taling di Sekolah 

7. Pendampingan pelaksanaan Taling di sekolah pilot 

8. MONEV dari Tim ke sekolah pilot 

b. DKPP, BPLH, Media Massa, Pilot Taling, Unit Usaha, Dinas 

Pendidikan & Universitas 

1. Inventarisasi dana unit usaha Pendukung Taling (depo 

pengelolaan sampah) 

2. Sosialisasi Taling pada unit usaha dan masyarakat Pendukung 

Taling 

3. Kesepakatan kerjasama antara Program Taling dengan 

masyarakat (depo pengelolaan sampah) 

4. Pendampingan kepada unit usaha Pendukung Taling 

 Pembuatan Modul 

 Pelatihan tenaga pendampingan 

 Pembinaan terhadap unit usaha (depo pengelolaan 

sampah) 

 Stimulan Penyediaan sarana dan prasarana 

5. Monitoring dan Evaluasi kepada usaha Pendukung Taling 

6. Pemberian penghargaan KALPATARU TINGKAT KOTA 

TARAKAN (lokal) 

7. Inisiasi Unit Usaha Pendukung Taling yang baru 
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c. DKPP, BAPPEDA, BPLH, Universitas Borneo, TTV, Radar Tarakan, 

KPPT & DISPERINDAKOP 

1. Sosialisasi program Taling dan inisiasi kemitraan antara 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 

2. Penandatanganan MoU antara pengusaha daur ulang dengan 

pemerintah kota dan pengelola depo dengan pengusaha daur 

ulang 

3. Implementasi Program Taling 

4. Pemenuhan/penyediaan kelengkapan Taling dalam bentuk buku, 

insentif sembako, dll 

5. Pemberian Stimulan kepada pengusaha daur ulang (passing 

outnya : tahapan hingga ada stimulan) 

6. MONEV multiskateholder di awal dan akhir (PT, dll) 

3. Difusi Inovasi 

Difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-

hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi 

secara terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun 

waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang 

yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Tujuan utama 

dari difusi inovasi adalah di adopsinya suatu inovasi (ilmu pengetahuan, 

teknologi, bidang pengembangan masyarakat) oleh anggota sistem sosial 
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tertentu. Sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi 

sampai kepada masyarakat.
22

 

Lebih jauh, Rogertz (1983) dalam Hanafi (1981) Keberhasilan sebuah 

inovasi juga ditentukan oleh proses difusi (penyebaran) inovasi yang terdiri 

atas empat unsur yaitu: (l) inovasi yang (2) dikomunikasikan melalui 

saluran tertentu (3) dalam jangka waktu tertentu, kepada (4) anggota suatu 

sistem sosial. 

Munculnya problematika seiring dengan implementasi Program 

Tabungan Lingkungan memiliki kaitan dengan proses difusi inovasi. 

Penyebaran program tidak hanya berkisar antar lembaga pemerintah, lebih 

dari itu proses difusi dilakukan pula antar lembaga pemerintah (pada level 

desa) bersama masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes). Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa 

komunikasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan, difusi inovasi juga merupakan bagian dari 

pengkomunikasian kebijakan untuk mencapai kesepahaman dalam 

mengartikan kebijakan. 

4. Strategi Pengelolaan Sampah 

Secara lebih rinci upaya penanganan sampah dapat dilaksanakan 

dengan serangkaian kegiatan-kegiatan diantaranya: 
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a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; 

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah 

dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu; 

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau 

dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat 

pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan 

jumlah sampah; dan/atau 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 

secara aman.
23

 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
24

 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 

ialah metode kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar. Adapun 

uraian lebih lanjut dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih menekankan 

pada penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan mengenai Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam 

Pengelolaan Sampah melalui Program Tabungan Lingkungan. Peneliti juga 

akan menjelaskan faktor pedukung serta penghambatnya dengan mengambil 

studi di sekolah-sekolah. Melalui penelitian deskriptif, penulis mencoba 

mendeskripsikan fenomena-fenomena terkait pengelolaan sampah yang 

ditemukan dilapangan. Fenomena-fenomena yang diperoleh tersebut dapat 

berupa fakta atau realita, melalui data berupa fakta dan realita tersebut 

peneliti mencoba mengkaji bahasan penelitian ini salah satunya dengan 

melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. 

2. Sumber Data 

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

wilayah studi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan wawancara secara langsung dengan informan di 
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lingkungan kerja Pemerintah Kota Tarakan serta catatan lapang 

peneliti selama penelitian. Dalam kajian ini, data diperoleh dengan 

melakukan wawancara terhadap subyek penelitian, antara lain Dinas 

Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan, 

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tarakan,  Dinas 

Pendidikan Kota Tarakan, di mana dengan pengalaman dan 

kemampuan satu pegawai SKPD tersebut dianggap dapat mewakili 

seluruh pegawai di instansi tersebut. Kepala/staff dan siswa SMPN 1 

Kota Tarakan sebagai sekolah dimana di-launching Program Taling . 

Pemilihan siswa sebagai salah satu subyek penelitian didasarkan atas 

alasan bahwa siswa merupakan bagian yang menerima langsung 

dampak dari keberadaan Taling. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Data 

sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah 

buku-buku terkait, jurnal, laporan, artikel ilmiah, Undang-Undang, 

Peraturan Daerah, SK Walikota, Master Plan atau rencana induk 

pengelolaan persampahan Kota Tarakan serta pemberitaan di media 

online yang sesuai dengan tema yang diangkat. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode 

tertentu. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi 

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung 

dilapangan untuk memahami apa yang diketahui oleh subjek 

penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian 

ini. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul. Menurut Sugiyono, 

observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang 

spesifik dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner, kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi 

dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga 

obyek-obyek alam yang lain.
25

  

Observasi dilakukan peneliti di awal penulisan untuk 

memastikan bahwa Program Tabungan Lingkungan memang ada dan 

masih terus digunakan oleh Pemerintah Kota Tarakan. 
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b. Wawancara 

Sugiyono mengungkapkan wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit kecil.
26

 Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana dalam 

melakukan percakapan dan tanya jawab pengumpul data menyiapkan 

instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Dalam 

melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai 

pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat 

menggunakan alat bantu seperti tape rocorder, gambar, brosur dan 

material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi 

lancar.
27

 

Wawancara dalam penelitian ini telah dilakukan diawal 

penulisan yang peneliti lakukan dengan subyek yang telah ditetapkan 

untuk mendapat data dan informasi yang relevan. Adapun pihak-pihak 

yang diwawancara ialah: Dinas Kebersihan Pertamanan dan 

Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan, Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (BPLH) Kota Tarakan,  Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan 

SMPN 1 Kota Tarakan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam 
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penelitian ini dilakukan melalui tatap muka langsung dengan 

informan. Jawaban yang diperoleh direkam dan dirangkum sendiri 

oleh peneliti. 

c. Studi Dokumentasi 

Menurut Arinkunto Metode dokumentasi adalah mencari data 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.
28

 Sedangkan Nawawi 

mendefinisikan Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsiparsip dan termasuk 

juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.
29

 Dokumen-dokumen yang dipergunakan di 

dalam penelitian ini meliputi buku yang berkaitan dengan tema, 

jurnal, artikel ilmiah, laporan, perundang-undangan, pemberitaan di 

media online yang memiliki kaitan dengan tema yang diangkat, 

catatan lapang peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data 

penelitian. 
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4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dipilih dengan sengaja untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Adapun subjek yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kepala/Staff Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota 

Tarakan. 

b. Kepala/Staff Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan. 

c. Kepala/Staff Dinas Dinas Pendidikan Kota Tarakan. 

d. Kepala/Staff SMPN 1 Kota Tarakan. 

e. Siswa SMPN 1 Kota Tarakan. 

Dalam melakukan observasi, peneliti dapat menemui tataran wakil 

dan staff dari masing-masing subyek yang telah dipilih. Hal ini disebabkan 

para kepala atau pimpinan dari subyek penelitian tidak selalu ada ditempat, 

dan mendelegasikan pada wakil dan para staffnya. Tetapi hal ini tidak 

menurunkan kualitas ataupun kevalidan data yang diperoleh, sebab para 

staff yang mewakili wawancara tersebut adalah yang menangani bidang 

yang sesuai dengan tema yang diajukan oleh peneliti. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Kota 

Tarakan yang meliputi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

seperti : 
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a. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tarakan 

yang beralamat di Jalan Halmahera, Ladang, Kota Tarakan, 

Kalimantan Utara 77121. 

b. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tarakan yang 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Baru, Kota Tarakan, 

Kalimantan Utara 77111. 

c. Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Jenderal 

Sudirman, Kampung Baru, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77111. 

d. SMPN 1 Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, 

Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77121. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian untuk 

menyajikan data yang telah diperoleh peneliti. Miles & Huberman 

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif, yaitu Reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verification).
30

 Berikut merupakan tahapan-tahapan beserta alur 

teknik analisis data dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles 

dan Huberman: 
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Bagan 1.1 Komponen Analisis Data (interactive model) Miles dan 

Huberman 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono 2014.
31

 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan catatan lapang peneliti yang dilakukan di 

unit kerja Pemerintah Kota Tarakan akan dipilah-pilah sesuai dengan 

rumusan masalah penelitian sehingga akan memberikan gambaran 

lebih jelas dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, 

sehingga akan mempermudah penyajian data. 

Data yang sebelumnya diperoleh di lapangan oleh peneliti 

berjumlah cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Proses reduksi data yang dilakukan meliputi rangkuman, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

mencari bahasan dari data yang diperoleh sesuai tema. Disamping hal 
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tersebut reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat 

elektronik seperti komputer. 

b. Penyajian Data 

Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Setelah data-data tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah 

Kota Tarakan dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Tabungan 

Lingkungan diperoleh, direduksi untuk disesuaikan dengan rumusan 

masalah penelitian, maka selanjutnya data akan disajikan dalam 

bentuk uraian yang didukung dengan data dan dokumen yang 

diperoleh oleh peneliti. Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab mengenai 

bagaimana Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam 

Pengelolaan Sampah melalui Program Tabungan Lingkungan. 

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang 

relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Proses penyajian data dilakukan dengan cara 

menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk 

memaknai apa yang sebenamya terjadi dan apa yang perlu ditindak 

lanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. Penyajian data yang baik 

merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis yang 

valid dan handal. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang diperoleh 

tentang Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam 

Pengelolaan Sampah melalui Program Tabungan Lingkungan dalam 

bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah, maka selanjutnya 

akan disimpulkan. Melalui penarikan kesimpulan, temuan baru dalam 

penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas setelah diteliti. 

Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data 

kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus 

menerus. Dengan demikian reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. 

 

 

 

 

 


