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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan 

riset penelitian oleh seseorang dengan tema yang sama yang akan diangkat ulang 

oleh peneliti baru. Sehingga adanya penelitian terdahulu merupakan sebagai 

bahan rujukan referensi dalam melihat hasil para peneliti terdahulu sebagai bahan 

bandingan ataupun bahan refensi dalam mendukung penelitian baru. Penelitian 

terdahulu sebagai ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa 

ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-

langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris. Penelitian ini 

merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh: 

Ana Puji Lestari dalam melakukan penelitiannya menggunakan teori Rogers 

tentang inovasi, dalam tulisan Ana Rogers mengemukakan untuk faktor yang 

mempengaruhi cepat dan lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat 

memiliki lima indikator yaitu keuntungan relatif sejauh mana inovasi dianggap 

menguntungkan bagi penerimanaya, kompatibel merupakan tingkat kesesuaian 

inovasi denagn nilai, pengalaman sebelumnya dan kebutuhan penerima, 

kompleksitas yakni tingkat kemudahan untuk memahami dan menggunakan 

inovasi, trialabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya hasil suatu inovasi, dan 

observabilitas mudah tidaknya suatu hasil inovasi dapat dilihat. 

Ana Puji Lestari, Mochammad Saleh Socaidy, Abdullah Said, melakukan 

penelitian dengan judul Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif serta menggunakan teori 
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dari Rogers. Program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang dilaksanakan 

oleh pemerintah Kota Malang yang tertuang pada renstra DKP dan dokumen 

pembangunan lainnya, namun inovasi tersebut waktu pelaksanaannya dirasa 

belum optimal, sehingga perlu ditinjau dan dievaluasi kembali.31 

Penelitian dari Adi Firmasyah menggnakan teori Rogers sebagai tinjauan 

dalam melakukan penelitiannya, dalam tulisan Adi Firmansyah menyebutkan ada 

lima kategori pada penerapan inovasi, yaitu keuntungn relatif yang mana 

keuntungan tersebut apakah bisa di capai oleh seorang adaptor inovasi, kemudian 

yang kedua kompatibel, maksutnya ialah apakah inovasi tersebut sesuai atau tidak 

dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ketiga Kompleksitas, yakni 

apakah inovasi ini mudah  untuk dipahami atau digunakannya nanti. Keempat 

Trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya hasil suatu inovasi. Kelima 

Observabilitas, yakni mudah tidaknya suatu hasil inovasi dapat dilihat. 

Selanjutnya penelitian dari Adi Firmansyah, Winar Nur Aisyah Fatimah, 

Ulfah Mubarokah, dengan judul penelitian Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis 

Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Adi Firmansyah, Winar Nur 

Aisyah Fatimah, Ulfah Mubarokah memberikan pengaruh pada masyarakat 

terutama pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, 

namun secara ekonomi dan kapabilitas nasabah dan anggota bank sampah juga 

semakin meningkat. Hampir seluruh warga antusias dengan kegiatan pemanfaatan 

pekarangan dan ibu-ibu sudah mulai menerapkan konsep pemanfaatan pekarangan 

dirumah masing-masing. Ibu rumah tangga yang masuk kelompok kerajinan kini 

                                                           
31 Ana Puji Lestari. Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang. Jurnal Administrasi 
Publik (JAP) Vol. 2 No. 3  
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memiliki kesibukan dan keterampilan, produk kerajinan pun sudah banyak 

dihasilkan, namun pemasaran sampah dan hasil kerajinan belum optimal. 

Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan 

program ini, selain itu sosialisasi program bank sampah ini perlu ditingkatkan 

agar dapat terpublikasi secara luas.32 

Penelitian selanjutnyayang menggunakan teori Rogers yakni dari Aji Novia 

Prastanti menjelaskan teori inovasi Rogers ada lima indikator, yakni keuntungan 

relatif, kompatibel, kompleksitas, trialabilitas, observabilitas. Keuntungan relatif 

yaitu apakah adanya inovasi bisa menguntungkan atau tidak, kemudian yang 

kedua kompatibel yakni apakah inovasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai di dalam 

masyarakat jika nanti diterapkan, ketiga kompleksitas yaitu apakah inovasi mudah 

untuk dipahami serta dilakukan, keempat trialabilitas yakni apakah inovasi dapat 

diterapkan sebagai percobaan, kelima observabilitas apakah inovasi tersebut dapat 

diamati atau diketahui dengan mudah. 

Aji Novia Prastanti, melakukan penelitian tentang inovasi dengan judul 

penelitian Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Objek Wisata 

Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.  Penelitian 

dari Aji Novia Pastanti menggunakan metode penelitian kualitatif. Inovasi TPA 

yang disulap sebagai salah satu objek wisata edukatif tergolong baik dengan 

presentase 67,91%, sedangkan tingkat pemanfaatan potensi TPA Kabupaten Pati 

                                                           
32 Firmansyah Adi. Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. 2016. Bogor: Instituted 
Pertanian Bogor  
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sebagai objek wisata edukatif bagi wisatawan pelajar juga tergolong baik dimana 

didapatkan hasil persentase sebesar 77,50%.33 

B. Inovasi Pelayanan Sektor Publik 

1. Definisi Inovasi Pelayanan Sektor Publik  

Pengertian inovasi di bidang pelayanan sektor publik merupakan ide kreatif 

teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbarui yang sudah 

ada dibidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan dibidang aturan, 

pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang 

manfaatnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

pelayanan. Oleh karena itu inovasi dalam pelayanan sektor publik tidak 

mengharuskan sebuah penemuan baru, tetapi merupakan suatu pendekatan baru 

yang bersifat kontekstual dalam artian inovasi tidak terbatas yang dapat berupa 

inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.34 

Menurut Rogers adalah, “an innovation is a idea, practice, or object that is 

perceived” atau inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru 

oleh individu satu unit  adopsi lainnya. Dalam penjelasan Rogers terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam inovasi antara lain35  

Relative Advantage (keuntungan relatif) adalah tingkat kelebihan suatu 

inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari hal-hal 

yang biasa dilakukan. Biasanya diukur dari segi ekonomi, prestasi sosial, 

kenyamanan dan kepuasan. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh 

                                                           
33 Aji Novia Prastanti. 2015. Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Objek Wisata 
Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Semarang: Universitas Negeri 
Semarang 
34 Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta: Archan 
35 Evverent Rogers. 2003. Diffussion of Innovation 5th edition. Free Pass: New York. Hal 12  
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adopter, maka semakin cepat inovasi tersebut diadopsi. Pada bagian ini, 

keuntungan relative merupakan bentuk untuk melihat inovasi yang di ciptakan 

apakah lebih baik jika digunakan pada satu tujuan sebelum adanya inovasi ini. 

Artinya inovasi dari keuntungan relative melihat apakah dampaknya inovasi yang 

diciptakan bisa memberikan pengkatan lebih baik pada bidang ekonomi, sosial 

dan kenyamanan. 

Compatibility atau kompatibilitas (keserasian) adalah tingkat keserasian dari 

suatu inovasi, apakah dianggap konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai, 

pengalaman dan kebutuhan yang ada. Jika inovasi berlawanan atau tidak sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh adopter maka inovasi baru tersebut 

tidak dapat diadopsi dengan mudah oleh adopter. Keserasian yang dimaksud oleh 

Rogers yakni apakah inovasi tersebut dianggap konsisten pada kebutuhan suatu 

wilayah sehingga diciptakannya suatu inovasi ini. 

Trialability atau triabilitas (dapat diuji coba) merupakan tingkat apakah suatu 

inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. 

Suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan sesungguhnya, inovasi pada 

umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka 

suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya. Inovasi yang telah 

diciptakan maka harus diuji cobakan dulu untuk melihat keberhasilannya sebelum 

diterapkan secara paten, sehingga perlu ditunjukkan keunggulan-unggulannya 

dalam uji coba inovasi. 

Observability (dapat diobservasi) adalah tingkat bagaimana hasil penggunaan 

suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat 

hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau 
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sekelompok orang. Dapat diobservasi yang di maksud Rogers ini merupakan 

inovasi yang dapat ditiru oleh orang lain, sehingga inovasi tersebut memberi 

contoh terhadap daerah lain untuk diikuti. 

2. Kriteria Inovasi  

Berdasarkan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara, mempunyai 

kriteria: (a) Kebaruan, (b) Kemanfaatan, (c) memberikan solusi, (d) dapat di 

replikasi, (e) kompatibel terhadap lingkungan sistem d luar dirinya. Hal tersebut 

bertujuan untuk mempermudahkan identifikasi sebuah tindakan sebagai sebuah 

inovasi atau hanya pengulangan tindakan yang telah ada. 36 

Kebaruan37 memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak 

pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum 

pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan 

ini tentunya menuju pada perubahan yang lebih baik. Untuk melihat kebaruan 

suatu inovasi ada beberapa tipe inovasi. Pertama,ninovasi produk atau 

layanan yang berasal dari perubahan bentuk dan juga desain produk atau 

layanan. Kedua, inovasi proses yang berasal dari gerakan pembaruan kualitas 

yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, 

prosedur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Ketiga, inovasi 

pada metode pelayanan yang merupakan perubahan baru dalam hal 

berinteraksi dengan pelanggan atau suatu cara baru dalam memberikan 

pelayanan. Keempat, inovasi adanya perubahan dalam tata kelola 

pemerintahan. Kelima, inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan 

                                                           
36 Tri Widodo W.U. 2014. Roadmap Inovasi Administrasi Negara 2015-2020: Mewujudkan 
Administrasi Negara yang Inovatif. Jakarta. Hal. 22 
37 Ibid.  
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teknologi baru. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi 

informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kemanfaatan38, perubahan yang lebih baik menjai syarat utama adanya 

sebuah inovasi. Oleh karena itu, suatu perubahan ini tentunya harus 

memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang 

memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau 

nilai tambah bagi orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan 

kemanfaatan pada dua hal yang pertama kemanfaatan bagi organisasi/instansi 

yang melaksanakan inovasi pemerintahan. Kedua, kemanfaatan inovasi bagi 

kualitas pelayanan khususnyaa pada masyarakat yang merasakan langsung 

dampak dari inovasi.  

Memberikan solusi39, inovasi yang dianggap sebagai sebuah perubahan 

diharapkan mampu memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang 

dihadapi. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan dalam inovasi ini 

diharapkan untuk mampu memberikan solusi masalah persampahan yang ada, 

mengingat masalah persampahan adalah masalah yang sulit untuk 

dikendalikan,  

Dapat direplikasi 40 ,  inovasi yang berjalan diharapkan dapat 

berkesinambungan, yang mana inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada 

satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Faktor 

yang bisa mempengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yaitu tidak 

                                                           
38 Ibid.  
39 Ibid.  
40 Ibid.  
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tergantung pada satu orang saja. Inovasi tersebut harus bisa di pahami serta di 

praktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini bertujuan agar inovasi 

yang berjalan tidak bersifat sesaat. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah 

inovasi yang dapat direplikasikan.   

kompatibilitas41, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau sesuai 

dengan kebijakan yang ada. Merupakan sesuatu yang masih berjalan diatas 

sebuah kebijkan bukan yang tidak sesuai dengan kebijakan. Oleh karena itu, 

inovasi-inovasi yang berkembang dan yang akan diimplementasikan masih 

harus diperhatikan dengan peraturan yang ada. Hal tersebut bertujuan supaya 

inovasi yang di munculkan bisa berjalan dengan baik. 

3. Hambatan Inovasi 

Gambar 2.1 

Hambatan Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Albury, David. 2013. Innovation in the public sector. Discussion 

Paper 

                                                           
41 Ibid.  
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Hambatan inovasi diidentifikasi ada delapan jenis. salah satunya yang 

dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak menyukai 

resiko. Hal ini berkenaan dengan sikap inovasi yang mempunyai segala resiko, 

termasuk resiko kegagalan. Dalam sektor publik, khususnya pegawai cenderung 

enggan berhubungan dengan resiko dan lebih memilih melaksanakan pekerjaan 

secara prosedural dengan minimal resiko yang dihadapi. Selain itu, secara 

kelembagaan pun karakter unit kerja sektor publik pada umumnya tidak memiliki 

kemampuan untuk menangani resiko yang terjadi akibat dari pekerjaannya.  

Hambatan yang lain juga ketergantungannya terhadap figur tertentu yang 

memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor 

publik hanya menjadi pengikut. Namun ketika figur itu hilang makan yang terjadi 

adalah kemacetan kerja. Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu 

pendek serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi 

menjadi tidak fleksibel. Kemudian, biasanya penghargaan atas karya-karya 

inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang 

layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.  

C. Pelayanan Sektor Publik  

1. Definisi Pelayanan Sektor Publik  

Menurut Safroni, pelayanan sektor publik adalah salah satu fungsi penting 

dari pemerintah selain regulasi, distribusi dan proteksi. Pelayanan sektor publik 

merupakan suatu proses sekaligus output untuk menunjukkan bagaimana fungsi 

pemerintah itu dijalankan.42 Dalam sejarah administrasi publik, pelayanan sektor 

                                                           
42 Safroni, M. Ladzi. 2012. Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi 
Indonesia. Malang: Aditya Media Publishing. Hal 15 
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publik awalnya dipahami secara sederhana sebagai suatu pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. semua barang dan jasa yang diselenggarakan 

oleh pemerintah yang kemudian disebut sebagai pelayanan publik. 43 

Penyelenggaraan pelayanan sektor publik suatu upaya negara atau pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negaranya. 

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan tersebut merupakan bentuk dari 

tanggung jawab pemerintah kepada warganya.  

Sementara itu, Muwafik berpendapat bahwa pelayanan sektor publik dalam 

arti sempit merupakan suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada 

masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, 

baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan 

masyaraka, berdasarkan dari jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, serta 

kemampuan masyarakat dan juga pasar.44  

Sedangkan menurut UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Sektor Publik, 

yang dimaksud dengan pelayanan sektor publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

sektor publik. Pelayanan sektor publik merupakan salah satu perwujudan atas 

fungsi aparatur sebagai abdi masyarakat disamping abdi negara.45  

                                                           
43 Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaborasi (Ed. 
Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 14 
44 Muwafik Saleh. 2010. Public Service Communication Praktik Komunikasi dalam Pelayanan 
Publik Diertai Kisah-kisah Pelayanan. UMM Press: Malang. Hal. 23 
45 Soenarjo. 2005. Swastanisasi Alternatif Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. CV. Adiputra. Hal. 
10 
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Secara teoritis tujuan dari pelayanan sektor publik adalah memberikan 

kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu agar dapat memberikan 

pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, pemerintah harus memenuhi asas-

asas dari pelayanan. Menurut Sinambela, ada enam indiktor yang dapat digunakan 

untuk melihat kualitas dari suatu Pelayanan Publik yaitu: 46  (a) Transparansi, 

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. (b) 

Akuntabilitas, Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Kondisional, Pelayanan yang sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. (d) Partisipatif, Pelayanan yang 

dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan juga harapan masyarakat. 

(e) Kesamaan Hak, Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 

aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 

(f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Pelayanan yang mempertimbangkan aspek 

keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik itu sendiri.  

2. Perkembangan Pelayanan Sektor Publik  

Ada tiga perspektif administrasi publik yang bisa digunakan dalam melihat 

pelayanan publik yaitu teori administrasi lama (Old Public Administration/OPA), 

teori administrasi baru (New Public Management/NPM) dan juga New Public 

Service (NPS). Dalam praktik pelayanan publik old public administration (OPA) 

menjelaskan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

                                                           
46 Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. 
Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 6 
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publik dengan publiknya hanya semata-mata sebagai klien, kontituen dan sebagai 

pelanggan yang harus dipuaskan. Pemerintah itu sendiri secara politis berusaha 

mendefinisikan apa yang menjadi suatu kebutuhan dan kepentingan publik tanpa 

melibatkan publik.47 

New public management (NPM), menggambarkan praktik pelayanan publik 

didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan 

pengambilan keputusan (stakeholder). Kebutuhan dan kepentingan publik 

dirumuskan sebagai agregasi darfi kepentingan publik. Dalam new public 

management (NPM), publik diposisikan sebagai pelanggan (customer) namun 

pemerintah berperan mengarahkan (steering) pasar.48 

Sementara dalam perspektif new public service (NPS), pelayanan publik 

dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-

nilai kebutuhan dan juga kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses 

dialog publik yang rasional dengan berbagai pertimbangan seperti politik, 

ekonomi maupun organisasi. Dalam NPS, menempatkan warganya tidak hanya 

sebagai customer tetapi sekaligus dipandang sebagai citizens yang mempunyai 

hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi 

publik). Dalam hal ini birokrasi publik juga dituntut untuk merubah dirinya dari 

government menjadi governance, sehingga administrasi publik bisa tampil lebih 

powerfull dalam menjelaskan masalah-masalah kontemporer yang terjadi di dalam 

masalah publik. Dalam hal ini birokrasi publik tidak hanya menyangkut 

                                                           
47 Puspitosari, Hest, Dkk. 2012. Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju 
Perubahan Paradigma Pelayanan Publik. Malang: Setara Press. Hal. 56 
48 Ibid.  
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menyangkut unsur pemerintah saja akan tetapi semua permasalahan yang juga 

berhubungan dengan public affairs dan public interest.49  

Dalam hal ini menunjukkan bahwa, perlunya penciptaan kualitas pelayanan 

publik dan partisipasi masyarakat untuk menjadi sesuatu yang dominan dalam 

mencapai tujuan sebagai negara kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dalam 

pelayanan publik sangatlah penting sehingga masyarakat bisa berperan mulai dari 

perumusan kriteria pelayanan, cara pemberi pelayanan, mengatur keterlibatan, 

mengatur persoalan pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan serta 

evaluasi pelaksanaan pelayanan publik agar dapat bersama-sama membangun 

komitmen untuk menciptakan sebuah pelayanan publik yang berkualitas.  

3. Jenis-jenis Pelayanan Sektor Publik  

Selain dari pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia 

pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada 

masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan terbagi dalam tiga 

kelompok, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. 

Selain itu, jenis-jenis pelayanan publik juga dibagi menjadi berbagai macam. 

Adapun jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang 

dimuat dalam (SANKRI) Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Buku 

III50 sebagai berikut :  

                                                           
49 Widiyarta, Agus. 2012. Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Participatory Governance (Studi 
Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan di Kota Surabaya), 
disertai Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas 
Brawijaya. Hal. 4 
50 Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikatorr dan 
Implementasinya. Gava Media: Yogyakarta. Hal. 24 
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Dalam konteks ini, suatu pelayanan pemerintah merupakan jenis pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah yang memfasilitasi kebutuhan 

masyarakat, dimana bentuk pelayanan pemerintah ini yang berkaitan dengan 

tugas-tugas umum mengenai pemerintahan. Seperti halnya pelayanan dalam hal 

pengurusan KTP, SIM, Pajak, perizinan dan keimigrasian. Bentuk pelayanan yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab 

pemerintah sebagai bentuk berjalannya sebuah pemerintahan.  

Pelayanan Pembangunan merupakan suatu jenis pelayanan untuk diberikan 

kepada masyarakat. Dalam hal ini bentuk pelayanan pembangunan tersebut yang 

mana berkaitan dengan penyediaan sarana dan juga prasarana untuk memberikan 

fasilitas kepada masyarakat. Bentuk dari pelayanan pembangunan tersebut 

meliputi penyediaan jalan-jalan, penyediaan jembatan, penyediaan pelabuhan dan 

lain-lain yang berhubungan dengan pembangunan.  

Pelayanan sandang, pangan, papan merupakan suatu jenis pelayanan penting 

yang harud di dapat oleh masyarakat. Penyediaan pelayanan tersebut bertujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat, yang mana hal ini harus disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat. Pelayanan sandang, pangan, papan merupakan suatu jenis 

pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan juga 

kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil. 

Sehingga dalam hal ini, penyediaan pelayanan sandang, pangan, papan dinilai 

sangat penting untuk kehidupan masyarakat.  

Pelayanan utilitas ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang terkait dengan 

utilitas bagi masyarakat. Bentuk pelayanan utilitas ini seperti penyediaan listrik, 

penyediaan air, penyediaan telepon, dan juga penyediaan transportasi lokal. 
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Dalam hal ini pemerintah berperan penting untuk terwujudnya penyediaan 

pelayanan utilitas. Penyediaan listrik dan juga air penting untuk kelangsungan 

hidup masyarakat.  

 Pelayanan kemasyarakatan merupakan jenis pelayanan yang dilihat dari sifat 

dan juga kepentingannya. Pelayanan kemasyarakatan ini lebih ditekankan pada 

bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan masyarakat dan juga 

untuk kepentingan kemasyarakatan. Suatu kepentingan kemasyarakatan ini berupa 

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, penjara, rumah 

yatim piatu. Pelayanan kemasyarakatan bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat, dimana hal ini pemerintah perlu lebih menata agar semua lapisan 

masyarakat bisa mendapatkannya.  

D. Pengelolaan  

Arif mengartikan pengelolaan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha 

yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujuan tertentu.51 Griffin dalam alif mendefinisikan pengelolaan sebagai 

berikut “Superitendence is the process of planning and decision making, 

organizing, leading an controlling and organization human, financial, physical 

and information recources to archieve organizational goals in an efficient and 

effective manner”. 52  (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 efesiensi dan efektif).  

                                                           
51 Arif. Ishak. 2009. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 
17 
52 Ibid. Hal. 23 
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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. 53  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 menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.54 Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, pada dasarnya para 

ahli dalam memberikan pengertian tidak terlepas 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.  

E. Pengelolaan sampah  

Menurut Damanhuri pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, 

pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuaangan dari material sampah. Hal ini 

biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia 

kemudian biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap keehatan, 

lingkungan, serta keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk 

memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah melibatkan zat padat, cair, 

                                                           
53 Ibid. Hal. 37 
54 Manullang, M. 2007. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 54 
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gas dan radioaktif dengan metode serta keeahlian khusus untuk masing-masing 

jenis zat.55 

1. Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah  

Bank sampah merupakan salah satu hal yang dilakukan sebagai bentuk 

kerjasama dalam pengelolaan sampah pada suatu daerah. Berjalannya sistem Bank 

sampah ini laya knya suatu bank sebagaimana mestinya, namun pada bank yang 

ditabung adalah uangnya sedangkan pada bank sampah yang ditabung adalah 

sampahnya. Sampah yang ditabung di bank sampah biasanya jenis sampah 

domestik atau sampah hasil rumah tangga yang kering. Menurut peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman 

pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui bank sampah, Bank Sampah adalah 

tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau 

yang memiliki nilai ekonomis.56 Bank Sampah tersebut berguna sebagai tempat 

dimana sampah yang bisa didaur ulang dan digunakan kembali sehingga memiliki 

nilai ekonomis yang memberikan keuntungan bagi masyarakat.  

Bank sampah bisa menjadi lembaga ekonomi dimana sampah dapat menjadi 

alat transaksi yang digunakan dalam kegiatannya, karena bank konvensional yang 

biasanya menggunakan uang sebagai instrumen utama berbeda dengan bank 

sampah yang lebih menekankan fokusnya pada pengelolaan sampah yang bisa 

dikatakan menjadi permasalahan lingkungan saat ini.57 Perubahan yang dilakukan 

oleh sistem pada bank sampah tidak sepenuhnya karena faktor ekonomi, 

                                                           
55 Damanhuri, Erni & Tri Padmi. 2010. Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah. Institut Teknologi 
Bandung:Bandung.  
56 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 22012 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah Pasal 1  
57 Shentikan, Prisa Ambar. 2016. Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. Jurnal Ekonomi 
studi Pembangunan. Vol 8 No 1. Hal 93 
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melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.58 

Dengan demikian bank sampah tidak hanya memberikan dampak untuk 

pembangunan ekonomi bagi masyarakat melainkan juga untuk pembangunan 

sosial karena dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kecintaan untuk 

melestarikan lingkungan.  

2. Sumber-sumber sampah  

Sampah dalam praktiknya memiliki sumber-sumber yang merupakan lokasi 

atau tempat yang dapat menghasilkan sampah. Gumbira menambahkan bahwa, 

terdapat empat jenis sumber sampah meliputi. Pertama, Sampah Domestik seperti 

asal katanya, maka sampah jenis ini merupakan sampah yang berasal dari 

lingkungan perumahan dan pemukiman masyarakat, baik di wilayah perkotaan 

maupun di pedesaan. Namun, daerah perkotaan dengan beragamnya kegiatan dan 

aktifitas penduduknya cenderung lebih banyak menghasilkan sampah anorganik 

bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan yang cenderung lebih banyak 

menghasilkan sampah organik. 59 

Kedua, Sampah Komersil bukan serta merta dianggap sebagai sampah yang 

memiliki nilai guna ekonomis dan di perdagangkan, tetapi lebih merujuk pada 

kegiatan yang menghasilkan sampah tersebut. Ketiga, Sampah komersil tersebut 

dihasilkan oleh lingkungan dengan kegiatan-kegiatan perdagangan seperti 

warung, restoran, toko dan juga pasar. Sampah industri ini tentunya berasal dari 

Sampah alami dan lainnya. Keempat, Sampah Alami berupa dedaunan, sisa 

baencana alam dan lain-lain. Selain itu juga sampah yang dihasilkan oleh taman, 

                                                           
58 Hadhan, Bachtiar. 2015. Pembangunaan Bank Sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan sampah. Jurnal Administrasi Publik. Vol.3 Hal.130 
59 Gumbira, E. Said. 1987. Sampah Masalah Kita Bersama. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa. 
Hal 12-13 
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tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan dan lain 

sebagainya.60 

F. Wisata Edukasi  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh sesorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi tempat 

tertentu sebagai tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.61 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa wisata lebih menekankan pada kegiatan 

yang dilakukan seseorang dalam suatu perjalanan ke sebuah obyek wisata.  

Pengertian Edukasi adalah upaya dari subyek terhadap objek untuk mengubah 

cara memperolah dan mengembangkan pengetahuan menuju cara tertentu yang 

diinginkan oleh subyek.62 Edukasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian cara 

yang ditunjukkan untuk mempengaruhi orang lain, dimulai dari individu, 

kelompok, keluarga, masyarakat agar terlaksananya perilaku hidup yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

Wisata pendidikan (Educational Tour) atau Wisata Edukasi adalah suatu 

perjalanan wisata yang dimana untuk memberikan gambaran, suatu perbandingan 

ataupun suatu pengetahuaan mengenai bidang kerja yang dikunjungi. Suwantoro 

juga mengklasifikasikan Wisata Edukasi menjadi empat jenis. Diantaranya: 63 

                                                           
60 Ibid.  
61 Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: Gava 
Media. Hal. 1 
62 Suroso, Rendra. 2004. Material dan Metode Edukasi dari Perspektif Sains Kognitif. Bandung: 
Bandung Fe Institute. 
63 Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi. Hal. 27 
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Wisata Edukasi Science atau Ilmu Pengetahuan, Wisata Edukasi Sport atau 

Olahraga, Wisata Edukasi Culture atau Kebudayaan, Wisata Edukasi Agrobisnis.  

Jika dilihat dari penjabaran jenis wisata edukasi diatas, maka TPA Randegan 

Kota Mojokerto termasuk pada wisata edukasi science atau wisata edukasi ilmu 

pengetahuan. Hal ini didasarkan pada TPA wisata eduksi memiliki fungsi edukasi 

atau unsur pendidikan yang kuat. Unsur tersebut didukung dengan potensi yang 

ada di TPA Randegan Kota Mojokerto yang memiliki daya tarik wisata yang 

bersifat edukatif. Wisata edukasi merupakan alternatif baru untuk meningkatkan 

pengetahuan, hal tersebut di dasarkan karena kejenuhan pengembangan 

pendidikan didalam ruangan yang bersifat kaku dan menimbulkan bosan. 

Wisata edukasi merupakan konsep wisata, dimana menerapkan pendidikan non 

formal tentang suatu pengetahuan kepada wisatawan yang berkunjung ke suatu 

obyek wisata. Di TPA wisata edukasi Randegan, disana pengunjung dapat 

melakukan kegiatan wisata dan juga belajar dengan metode yang tidak 

membosankan, melalui program TPA Wisata Edukasi proses pembelajaran dalam 

pengelolaan sampah bisa lebih cepat dimengerti dan juga diingat.  

Kegiatan wisata edukasi memiliki sarana dan jasa yaitu 64  (a) Melindungi 

lingkungan sekitarnya, baik berupa lingkungan alami maupun kebudayaan lokal. 

(b) Mempunyai dampak minimal terhadap lingkungan alami selama masa 

konstruksi dan operasinya. (c) Sesuai dengan konteks budaya dan fisik wilayah, 

seperti ditandai dengan arsitektur yang menyatu dengan bentuk dan warna 

lingkungan setempat. (d) Mengurangi tingkat konsumsi air dan menggunakan cara 

alternatif yang berkelanjutan untuk mendapatkan tambahan air. (e) Mengelola 

                                                           
64 Ibid. Hal. 28 
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limbah dan sampah dengan hati-hati. (f) Memenuhi kebutuhan energi melalui 

penggunaan alat dan sarana berdesain pasif (desain yang tidak banyak mengubah 

lingkungan alami). (g) Dalam pembangunan dan pengelolaannya mengupayakan 

kerjasama dengan komunitas lokal. (h) Menawarkan program yang berkualitas 

untuk memberikan pendidikan mengenai lingkungan alami dan kebudayaan 

setempat terhadap tenaga kerja dan wisatawan. (i) Mengakomodasikan berbagai 

program penelitian dalam rangka kontribusi kegiatan wisata edukasi terhadap 

pembangunan berkelanjutan di wilayah setempat. 

G. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

03/PRTM/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana persampahan 

dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga. Tempat pemrosesan akhir merupakan tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah ke lingkungan. TPA merupakan tempat sampah yang 

sudah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul dari 

sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, hingga pengolahan dan 

pembuangan.65 Tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan tempat pembuangan 

sampah bagi penduduk kota. Setiap hari berbagai jenis sampah penduduk 

diangkut dari bak-bak sampah yang ada, kemudian ditumpuk dan diolah di TPA 

tersebut.  

                                                           
65 Permen PU. Nomor.3. Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana 
Persampahan dalam Menangani Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.  
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Rahmatiyah (2002), menjelaskan lebih rinci bahwa proses memilih lokasi TPA 

perlu mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu:66 (a) Perimbangan Operasional, 

TPA memerlukan lahan yang cukup untuk menampung segala macam sampah dan 

juga ketersediaan lahan harus memperhatikan rencana regional serta aspek 

keterjangkauang. (b) Perimbangan ekologi, yang perlu diperhatikan adalah 

keberlanjutan lokasi TPA setelah tidak digunakan lagi. (c) Pertimbangan 

topografi, geologi dan hidrologi, lebih mengarah pada aspek persyaratan fisik dari 

lahan, misalkan dapat dipilih lokasi-lokasi yang bebas dari bahaya banjir ataupun 

erosi, dan lokasi TPA harus berada di wilayah dengan muka air tanah yang dalam, 

sehingga lindi dari sampah tersebut tidak mencemari air tanah.  

Permasalahan yang sering muncul dalam proses pembuangan sampah adalah 

pengaruhnya terhadap lingkungan yang ada di sekitar TPA. Berbagai macam 

dampak yang dihasilkan dari proses pembusukan/fermentasi sampah salah satunya 

berupa air lindi atau disebut limbah cair sampah. Lindi merupakan cairan hasil 

pembusukan sampah yang bersifat mencemari tanah, pencemaran yang biasa 

terjadi pada lingkungan sekitar TPA adalah pencemaran air tanah. Air tanah yang 

ada di sekitar TPA akan bercampur dengan lindi yang menyebabkan sumber air 

bersih akan tercemar, sehingga tidak dapat digunakan untuk konsumsu sehari-

hari. Dengan demikian maka dalam pengoperasian TPA harus sesuai standar 

pengoperasian TPA untuk meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan.  

Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 Teknik operasional 

pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengelolaan sampah 

                                                           
66 Rahmatiyah. 2002. Evaluasi Kelayakan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kota 
Samarinda. Tesis Program Studi Ilmu UGM. Yogyakarta.  
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dibedakan menjadi tiga metode yaitu open dumping landfill, controlled landfill 

dan sanitary landfill.67 

a. Pembuangan Terbuka atau Open Dumping Landfill  

Merupakan suatu pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan 

pada suatu lokasi, kemudian sampah tersebut dibiarkan terbuka tanpa pengamanan 

dan ditinggalkan begitu saja setelah lokasi tersebut penuh. Pemerintah daerah 

yang menerapkan cara open dumping ini karena alasan keterbatasan sumber daya 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Cara terssebut tidak 

direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan 

yang dapat ditimbulkan antara lain polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan, 

polusi air akibat banyaknya air lindi atau cairan sampah yang ditimbulkan, 

estetika lingkungan yang buruk akibat dari pemandangan yang kotor.  

b. Lahan Urug Terkendali atau Controlled Landfill 

Metode controlled landfill ini merupakan peningkatan dari open dumping, yang 

mana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah 

untuk mengurangi gangguan potensi lingkungan yang ditimbulkan. Dalam 

kerjanya juga dilakukan perataan dan juga pemadatan sampah untuk 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan juga kestabilan permukaan TPA. 

Di Indonesia, metode controlled landfill ini dianjurkan untuk diterapkan di kota 

sedang dan kecil.  

c. Lahan Urug Saniter atau Sanitary Landfill 

Dalam metode sanitary landfill ini, merupakan metode yang dipakai secara 

internasional. Dimana penutupan sampah dengan tanah dilakukan setiap hari 

                                                           
67 Anonim. 2002. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19-2454-
2002). Jakarta. Badan Standarisasi Nasional. 



 

48 
 

sehingga potensi gangguan akibat pencemaran dari sampah dapat diminimalkan. 

Namun dalam metode ini diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup 

mahal bagi peenerapan metode ini, sehingga metode ini hanya dianjurkan untuk 

kota-kota besar. 


