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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dałam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul ditengah masyarakat 

diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat oleh pemerintah, sehingga kebijakan 

tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru terutama pada sektor publik. Sektor 

publik merupakan sektor yang berorientasi pada kepentingan umum yaitu adanya 

transparansi antara warga negara atau rakyat sebagai pemberi mandat dengan pemerintah 

sebagai pihak yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan. Meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan haknya memaksa sektor publik untuk memberikan kualitas pelayanan 

yang lebih baik dan memaksa pemerintah untuk selalu berinovasi melalui kebijakan yang 

dibuat. Oleh karena sektor publik digerakkan oleh adanya kebijakan publik, maka inovasi 

pada sektor publik akan selalu berhubungan dengan kebijakan publik. 

Inovasi pada sektor publik sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan perubahan 

yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah 

Kota Tarakan perlu melakukan sebuah inovasi pada sektor publik melalui kebijakan yang 

dibuat, terutama untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah untuk 

mengingkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. 

Pada bab ini dipaparkan hal-hal terkait dengan inovasi kebijakan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Tarakan, khusunya pemaparan mengenai Inovasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Tarakan dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Tabungan 

Lingkungan. Adapun dałam upaya pengelolaan sampah di Kota Tarakan tidak terlepas 
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dari peluang dan tantangan yang dihadapi, oleh sebab itu dibutuhkan inovasi-inovasi yang 

efektif dalam pengelolaan sampah di Kota Tarakan sehingga memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan maka perlu diuraikan 

beberapa batasan pengertian yang relevan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan 

lebih lanjut. Konsep yang disajikan pada bab ini menerangkan hubungan antara beberapa 

konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Berdasarkan hal 

tersebut, maka yang akan dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan adalah sebagai 

berikut: 

A. Sister City 

Sister City merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah 

setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih 

kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang 

berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang 

sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai 

atau daerah kepulauan32.  

Didalam buku panduan Sister City, Pemerintah menjelaskan bahwa Sister 

City adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan kota di suatu negara dengan 

kota di negara lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan yang 

                                                           
32 Nurul Isnaeni, “Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk 

Pembangunan Berkelanjutan” 
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erat dan saling menguntungkan. Sister City dapat meningkatkan volume kerjasama 

dengan perkembangan di berbagai bidang kerjasama yang dianggap perlu bagi 

kesejahteraan masyarakat di suatu kota.  

Seperti yang telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran diatas menurut 

Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam A Study of Sister City Relations, bidang 

yang meliputi Kerjasama Sister City terbagi kedalam: 

1. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk memahami 

keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat terjalinnya 

pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga dapat meningkatkan 

kerjasama yang lebih mendalam antar kota dalam hubungan internasional, 

yang biasanya melibatkan unsur seni musik, pertunjukan budaya, dan hal 

lainnya yang menyangkut kebudayaan.  

2. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan pengiriman duta/ 

delegasi dari suatu kota terhadap kota lainnya yang ditunjukan untuk 

mempromosikan dan mempelajari budaya lain, untuk mempererat hubungan 

yang lebih mendalam.  

3. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukan untuk menanggulangi suatu 

kesamaan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan dan 

pengembangan hal ini dapat ditunjukan untuk pembangunan kota yang lebih 

baik.  
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4. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama Sister City, 

hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan perdagangan antar kota, 

sehingga konteks kerjasama terjalin lebih mendalam.  

Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah Kerjasama Sister 

City/Province untuk menyebutkannya, sedangkan di Eropa lebih sering 

menggunakan Twin City atau Kerjasama Kota Kembar. Kerjasama Sister City yang 

pertama kali dalam sejarah adalah di benua Eropa, yaitu antara Keighley, Yorkshire 

Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-dunord, Nord, Perancis pada tahun 

1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama. Akan tetapi, kerjasama tersebut 

belum resmi karena belum mengadakan penandatanganan perjanjian hingga tahun 

1986. Pada perkembangannya, pada tahun 1956, Presiden Amerika Serikat pada 

waktu itu, Dwight Eisenhower. Melaksanakan program “American Sister City 

Program” dimana program tersebut memacu daerah-daerah di AS untuk melakukan 

kerjasama33. 

Kerjasama Sister City di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1960- an. 

Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, 

namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya sama-

sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak kerjasama dengan berbagai ibukota 

negara dikarenakan sama-sama ibukota negara. Pada tahun 1980-an kerjasama 

internasional dalam bentuk Sister City semakin marak. Pada saat ini lebih kurang 

                                                           
33 Usmar Salam, “Dinamika Kerjasama Internasional Provinsi di Indonesia dengan Luar Negeri”, dalam 

Makalah Lokakarya Cara penanganan Kerjasama Internasional. 2004. Hlm. 7 
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100 kerjasama internasional yang berbentuk Sisterhood telah tercatat di 

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada, mungkin tidak 

sampai 15% dari kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik, dan tidak sampai 

20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan 

kegiatan apapun. 

B. Inovasi Kebijakan 

1. Inovasi dan Kebijakan 

Inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang saling melengkapi 

satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya 

menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir 

untuk menggantikan kebijakan yang lama, ini artinya bahwa setiap kebijakan 

secara isi pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak 

memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi 

kebijakan yang tidak fungsional. 

Damanpour dalam Suwarno menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat 

berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, 

sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota 

organisasi.34 Sejalan dengan itu menurut Rogers dalam Suwarno, 

menjelaskan bahwa "an innovation is an idea, practice, or object that is 

perceived as new by individual or other unit of adopter”.35 Jadi inovasi adalah 

                                                           
34Suwarno, Yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN Press. Hal. 9 
35Ibid. 
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sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit 

adopsi lainnya. Secara sederhana inovasi berarti mengubah sesuatu hal 

sehingga menjadi sesuatu yang baru.36 Selanjutnya, Muluk menambahkan 

bahwa inovasi juga merupakan istrumen untuk mengembangkan cara-cara 

baru dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih 

efektif.37 Sedangkan Albury dalam Suwarno secara sederhana 

mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work.38 Ini berarti bahwa 

inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. 

Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat, sifat 

baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai 

kemanfaatan dari kehadirannya. Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat terutama 

untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang menampakkan hasil 

yang memuaskan.39 Inovasi dalam strategi atau kebiiakan mengacu pada visi, 

misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas 

yang ada. Selanjutnya Albury dalam Suwarno menjelaskan bahwa dalam 

pembauran frasa inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi 

dengan kebijakan, yaitu:40 

                                                           
36Muluk, Khairul . 2008. Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Jawa 

Timur: Bayumedia Publising. Hal. 44 
37Ibid., Hal. 43 
38Suwarno, Op. Cit., Hal. 9 
39Muluk, op. Cit., Hal. 43 
40Suwamo, Op. Cit., Hal. 61-62 
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a. Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi 

kebijakan). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif 

dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) 

yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. 

b. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses 

pembuatan kebijakan). Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada 

inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan 

kebijakan. 

c. Policy to foster innovation and its diffusion (kebijakan untuk 

mengembangkan inovasi dan penyebarannya). Kebijakan yang 

dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong 

dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai sektor. 

Secara khusus inovasi kebijakan menurut Walker dalam Suwarno 

adalah "policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, 

no matter how old the program may be or how many other states may have 

adopted It”.41 Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker 

adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa 

melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara lain yang 

telah mengadopsi sebelumnya. 

 

                                                           
41Ibid. 
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2. Inovasi pada Sektor Publik 

Secara tradisional, sektor publik adalah sektor yang relatif tidak leluasa 

dan segan dalam berhubungan dengan inovasi, terutama apabila 

dibandingkan dengan sektor bisnis, atau bahkan dibandingkan dengan elemen 

masyarakat sipil sekalipun. Keengganan sektor publik dalam memanfaatkan 

inovasi ini erat kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang 

cenderung statis, formalistik, dan rigid, serta segala bentuk kekakuan yang 

melekat di dalamnya. Hal ini sebenamya tidaklah mengherankan mengingat 

sektor publik memerlukan adanya stabilitas dalam menjalankan program-

program kerjanya. Sektor publik memang telah dirancang sedemikian rupa, 

akan tetapi jika telah mencapai titik di mana perubahan merupakan fenomena 

yang tak terhindarkan dan tidak bisa ditawartawar lagi. Sebuah sistem yang 

tidak mampu mengadaptasi perubahan maka secara logis akan segera 

menghadapi sebuah permasalahan sehingga dibutuhkan sebuah perubahan 

melalui sebuah inovasi. 

Sektor publik memerlukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara umum dan bukan dalam rangka bertahan, namun lebih 

untuk menjaga kepentingan publik. Seperti apa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Tarakan yang berusaha untuk menjaga kepentingan publik 

dengan melakukan sebuah praktek baru dalam pengelolaan sampah yaitu 

penerapan Program Taling, sehingga mampu untuk menjawab masalah 
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ditengah masayarakat serta mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

pengelolaan sampah. Inovasi dalam organisasi pemerintahan melalui 

penciptaan dan berbagai pengetahuan dapat dilakukan melalui perubahan 

sistematik yang dilakukan secara sengaja oleh anggota dan pimpinan 

organisasi. 

Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan merupakan 

kelanjutan dari adanya kreatifitas dalam pengelolaan sampah dengan 

melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk menjadikan pelayanan 

menjadi lebih baik. Mulgan dan Albury dalam Muluk menunjukkan bahwa 

“Successful innouation is the creation and implementation Ofnew process, 

products, seruices, and methods of deliuery which result in significant 

improuements in outcotnes ficiency, effectiueness or quality”. Inovasi yang 

berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, 

dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata 

dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil.42 

Aspek penting Iain dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level 

inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh 

inovasi berlangsung. Kategorisasi level inovasi ini dijelaskan oleh Mulgan 

dan Albury (dalam Muluk, 2008) berentang mulai dari inkremental, radikal, 

sampai transformatif.43 

                                                           
42Muluk, Op. Cit., Hal. 45 
43Ibid., Hal. 46 
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a. Inovasi Inkremental 

Berarti inovasi yang terjadi membawa perubahan-perubahan 

kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar 

inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan 

terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walau 

demikian, inovasi inkremental memainkan peran penting dalam 

pembaruan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang 

dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan 

pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan perorangan 

serta mendukung nilai tambah uang. 

b. Inovasi Radikal 

Merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau 

pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam proses 

keorganisasian atau pelayanan. Inovasi radikal diperlukan untuk 

membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan 

memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan. 

c. Inovasi Transformatif atau Sistemis 

Membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan 

keorganisasian dengan mentransformasi semua sektor dan secara 

dramatis mengubah hubungan keorganisasian. Inovasi ienis ini 
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membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan 

sosial, budaya dan organisasi. Inovasi jenis ini tentu bersifat lebih 

mendalam karena mencakup struktur sistemis keorganisasian. 

Jika ditinjau dari kategori level inovasi menurut Mulgan dan Albury 

maka perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui 

kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Tabungan Lingkungan 

merupakan inovasi radikal. Hal ini didasarkan pada apa yang dilakukan 

Pemerintah Kota Tarakan sebagai respon nyata dari apa yang dikeluhkan oleh 

masyarakat  yang selama ini diabaikan, Pemerintah Kota Tarakan melakukan 

perubahan melalui cara-cara baru yang selama ini belum pernah digunakan 

dan perubahan yang dilakukan mampu memberikan lonjakan dalam manfaat 

atau nilai yang ditawarkan dari sebuah pengelolaan sampah secara 

berkelajutan. 

Dari beberapa definisi inovasi yang dikemukakan, maka inovasi adalah 

pembaharuan atau ciptaan baru yang mampu memberikan nilai tambah. 

Dalam konteks inovasi sektor publik, inovasi bisa diartikan sebagai 

pembaharuan dan ciptaan baru dalam pelayanan publik untuk meningkatkan 

kualitas layanan. Alasan bagi sektor publik untuk berinovasi karena tuntutan 

akuntabilitas dan transparansi yang menggiring organisasi publik yang 

berkinerja lebih tinggi. Dalam penelitian ini, menjadikan pengelolaan sampah 

melalui Program Taling adalah salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh 
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Pemerintah Kota Tarakan dan dapat dinilai sebagai sebuah inovasi karena 

merupakan sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dan mampu 

menghadirkan ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan 

pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pengelolaan 

sampah. Penerapan ide-ide baru dan gagasan melalui pengelolaan sampah 

dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, lebih 

bermakna, memiliki nilai tambah baik sebagai individu penyelenggara 

pelayanan dan dalam tataran manajemen organisasi yang lebih luas. 

3. Implementasi Kebijakan 

Salah satu tahap penting dalam sebuah kebijakan adalah implementasi, 

karena pada tahap ini, kebijakan diterapkan dan diukur sejauh mana kebijakan 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan-

tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Tacjhan secara etimologis 

implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian 

dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk 

meperoleh hasil.44 Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan 

dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat 

diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan 

publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) 

untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. 

                                                           
44Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung. Hal. 24 
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Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan 

dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Winarno menjelaskan pengertian implementasi 

kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.45 

Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, implementasi kebijakan dipandang 

dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang 

kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses output atau keluaran 

maupun hasil yang melibatkan aktor, organisasi, prosedur dan teknik untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari beberapa pandangan ahli tentang konsep implementasi, maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan 

sebuah tahapan yang sangat penting sebagai bentuk penterjemahan baik 

tujuan, sasaran serta cara dari pernyataan-pernyataan kebijakan yang 

dihasilkan oleh sistem politik yang kemudian ditransformasikan ke dalam 

tindakan-tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atau pejabat publik 

dalam rangka mencapai maksud dan tujuan-tujuan dengan cara pengalokasian 

sumber-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian dan ditujukan bagi 

kepentingan publik. 

                                                           
45Winamo, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press. Hal. 101 
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Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia, yang masih 

menganut model continentalist, dapat digambarkan sebagai berkut: 

Bagan 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: Gramedia. Hal: 

657. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Sekalipun 

banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang model 

implementasi kebijakan namun dalam hal ini hanya akan diuraikan model 

implementasi kebijakan dengan pendekatan buttom up yang digagas oleh 

Adam Smith. 

Adapun alasan mengapa penelitian ini menggunakan model proses atau 

alur Smith adalah karena implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tarakan 

yaitu Peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 5 tahun 2014 tentang 

Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik 

Penjelas 

Program 

Proyek 

Kegiatan 

Pemanfaatan 

(Beneficaries) 
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Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Tarakan nomor 050/HK-

11/65/2011 tentang Pembentukan POKJA Replikasi Praktek Terbaik Kota 

Tarakan menggunakan pendekatan bottom up, dimana para pelaksana 

kebijakan terdiri dari tingkat bawah yaitu DKPP Kota Tarakan. Selain itu 

inovasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam 

pengelolaan sampah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan ditengah 

masyarakat sesuai dengan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan 

oleh Smith. Menurut Smith dalam Islamy implementasi kebijakan dipandang 

sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses 

implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan 

sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan 

untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai 

kelompok sasaran.46 

Smith dalam Tacjhan menjelaskan bahwa dalam proses implementasi 

kebijakan terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan yaitu Idealized 

Policy, Target Groups, Implementing Organization, dan Environmental 

Factors.47 

a. Kebijakan yang Diidealkan (idealised policy) 

Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan 

tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group 

                                                           
46Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 90 
47Tacjhan, Op. Cit., Hal. 38 
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untuk melaksanakannya. Pada pola interaksi ini ditentukan oleh 

bagaimana perumus kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota 

Tarakan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik sehingga 

mampu memahami apa yang harus dilakukan agar masyarakat Kota 

Tarakan dapat melihat dan mecontoh apa yang telah dilakukan 

pemerintah. 

b. Kelompok Sasaran (target groups) 

Target groups yaitu bagian dari policy Stakeholders yang 

diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang 

diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi 

sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat 

menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah 

dirumuskan. Keberhasilan Program Taling dapat dilihat dari respon dan 

daya tanggap kelompok sasaran atau masyarakat Kota Tarakan. 

c. Organisasi Pelaksana (implementing organization) 

Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam 

implementasi kebijakan. Dalam Program Taling badan-badan 

pelaksana yang menjalankan program tersebut adalah DKPP Kota 

Tarakan, BPLH Kota Tarakan dan Dinas Pendidikan Kota Tarakan. 
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d. Faktor Lingkungan (environmental factors) 

Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan 

politik. Implementasi Program Taling tentu akan dipengaruhi oleh 

kondisi masayarakat Kota Tarakan yaitu bagaimana budaya masyarakat 

dalam mengelola sampah, jenis pekerjaan atau mata pencaharian 

masyarakat, serta sosok pemimpin yang saat ini memimpin Kota 

Tarakan. 

Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Kota Tarakan akibat 

pengelolaan sampah yang tidak berwawasan lingkungan tidak lepas dari 

perilaku manusia. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan 

konsumsi energi dan sumber daya alam yang ada. Peningkatan jumlah 

penduduk berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah yang tidak 

diimbangi dengan kesadaran masyarakat Kota Tarakan dalam mengolah 

sampah sehingga menyebabkan beban TPA sampah semakin berat, hal ini 

diperburuk dengan kapasitas daya dukung lingkungan hanya 10 tahun ke 

depan. 

C. Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian Pengelolaan 

Arif mengartikan pengelolaan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau 

usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian 
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kerja dalam mencapai tujuan tertentu.48 Griffin dalam Arif mendifinisikan 

pengelolaan sebagai berikut "Superintendence is the process of planning and 

decision making organizing, leading and controlling and organization 

human, financial, physical and information recources to archieve 

organizational goals in an efficient and effective manner".49 (Pengelolaan 

adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, 

pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, 

keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efisiensi dan efektif). 

George R. Terry dalam Arif menyatakan bahwa pengelolaan adalah 

kegiatan yang merencanakan, melaksanakan, mengontrol dan mengawasi, 

serta melakukan evaluasi unsur-unsur dasar manusia, benda-benda, mesin-

mesin, metode-metode, uang dan pasar, memberikan kepemimpinan pada 

usaha-usaha manusia untuk mencapai tujuan dari badan usaha.50 Sedangkan 

Manullang memberikan pengertian bahwa pengelolaan adalah sebuah proses 

yang khas, yang terdiri dari atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan dan pemanfaatan baik ilmu seni agar dapat menyelesaiakan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.51 Berdasarkan beberapa pengertian 

tersebut, pada dasarnya para ahli dalam memberikan pengertian tidak terlepas 

                                                           
48Arif, Ishak. 2009. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 17 
49Ibid., Hal. 23 
50Ibid., Hal. 37 

 
51Manullang, M. 2007. Dasar-Dasar Manqjemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 54 



 
51 

 

dari beberapa hal yang sangat penting dalam pengelolaan yaitu adanya wadah 

dan alat pencapaian tujuan, adanya proses atau fungsi tertentu termasuk 

kerjasama dalam mencapai tujuan dan adanya tujuan bersama yang ingin 

dicapai. 

2. Pengertian Sampah 

Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat 

yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena 

tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi.52  

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi 

tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan 

sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah 

tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.  

                                                           
52Tchobanoglous., 1993. Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management 

Issues. New York: Mc Graw Hill Inc. hal.98 
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Soemirat (2009), menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas sampah 

sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. 

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain:53  

a. Jumlah penduduk. Bahwa dengan semakin banyak penduduk, maka 

akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan oleh penduduk. 

b. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi 

masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang 

dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnya pun semakin banyak yang 

bersifat non organik atau tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas 

sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang 

berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. 

c. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah 

maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin 

beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin 

beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.  

3. Pengelolaan Sampah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan 

yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi 

                                                           
53Slamet, Juli Soemirat. 2009. Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kedelapan. Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta. hal.114 
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pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan 

sampah meliputi: 

a. Pembatasan timbulan sampah; 

b. Pendauran ulang sampah; 

c. Pemanfaatan kembali sampah. 

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:   

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  

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 

secara aman 

Dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 
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dikatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan 

penanganan sampah. Selain perorangan, produsen juga wajib melakukan 

pembatasan timbulan sampah dengan cara: 

a. Menyusun rencana dan/atau program pembatsan timbulan sampah 

sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya. 

b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah 

diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit 

mungkin. 

Menurut Dirjen Cipta Karya (2006), pengelolaan sampah dibagi 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu:54  

a. Penanganan Setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan 

sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah 

pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal 

ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi 

misalnya tersedianya lahan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lain-

lain.  

b. Pengelolaan Terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan 

sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu wilayah/kota. 

Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang 

besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait. Aspek – aspek 

                                                           
54SNI 19 – 2454. Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2006. hal. 45 
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tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni aspek institusi, 

hukum, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peran 

serta masyarakat. 

Aspek Pengelolaan Sampah Berdasarkan Direktorat Pengembangan 

Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum (2011) aspek pengelolaan sampah perkotaan terdiri atas 5 

aspek yaitu: 1. Aspek teknis operasional, 2. Aspek kelembagaan 3. Aspek 

hukum 4. Aspek pembiayaan 5. Aspek peran serta masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


