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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah

daerah bertugas menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang baik

dan berwawasan lingkungan. Undang- undang Republik Indonesia atau UU

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, antara lain terdapat dalam

pasal 9 yang menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah

absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Adapun

urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah

urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan

budaya, ekonomi, keamanan, dan ketertiban umum, salah satu permasalahan yang

mendasar pada pemerintah Kota Pekanbaru adalah masalah sosial terutama

masalah di dalam pengelolaan sampah  yang dihasilkan masyarakat, baik secara

individu maupun kelompok. Pertambahan penduduk dan perubahan pola

konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik

sampah yang beragam.
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Pada dasarnya fungsi yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah adalah

menyelenggarakan urusan wajib yang pada hakekatnya merupakan bagian dari

pelayanan publik. Oleh karena itu maka pelayanan publik untuk kelancaran

penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan

otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan penyelenggara pembangunan

serta pendayagunaan aparatur negara yang berkualitas. Pengelolaan sampah dan

lingkungan yang bersih di kota pekanbaru merupakan hak publik atau merupakan

permalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota dan masyarakat kota

pekanbaru.

Salah satu permasalahan sosial yang sering kali menjadi sorotan masyarakat

saat ini salah satunya yang masih terlihat sampai saat ini yaitu sampah. Sampah

sampai saat ini masih menjadi sumber polusi udara karena baunya, dan polusi air

yang dikarenakan penanganan air lindinya (leacheate) yang kurang tepat serta

menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga banjir. Sehingga,

pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan

sampah yang ramah lingkungan dan dapat menimbulkan metode dan teknik

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dapat menimbulkan dampak

negatif terhadap kesehatan dan juga akan sangat menganggu kelestarian fungsi

lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Kota pekanbaru merupakan salah satu dari banyak kota besar di indonesia

yang termasuk dalam kategori kota terbersih, ini dibuktikan dengan diterimanya

pengh sungguh merupakan perjuangan panjang untuk selalu mempertahankannya,

Namun sejak tahun 2013-2017 Kota Pekanbaru sudak tidak lagi mendapatkan
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penghargaan Adipura dari Presiden RI. Pemerintah pekanbaru terus berupaya

untuk meningkatkan kebersihan di kota bertuah ini,  dan menjadikan kota bersih

dari sampah serta teduh dan nyaman bagi masyarakat umum.

Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah

meliputi :

a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan

penanganan sampah;

c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya

pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil

pengolahan sampah;

f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang

pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani

sampah; dan

g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
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Upaya mengatasi permasalahan sampah, pemerintah telah menetapkan

kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam  bentuk Peraturan Perundang-

undangan  Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1

menjelaskan bahwa:

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang
berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,
konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber
sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang
atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan
sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
Tempat penampungan sampah sementara adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan
sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat
pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

Sampah, pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan bisa atau dapat mengatur seluruh

aspek yang terkait dengan pengelolaan sampah. Bukan hanya sebatas tata cata

pengelolaan seperti pengumpulan hingga pembuangan di TPA, melainkan juga

tanggung jawab seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, serta dalam

masyarakat dalam mengelola sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas pembantuan

dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, penataan

lingkungan dan pengelolaan sampah. Disisi lain Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru berperan sebagai pengawas pihak swastanisasi atau
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pihak ketiga di dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru. PT MIG

diuntungkan dengan kriteria pengalaman yang ditetapkan ULP Pekanbaru. Selain

itu PT MIG merupakan anak cabang dari PT Multi Inti Sarana (MIS) yang

mengurus persampahan di DKI Jakarta. Pemerintah Kota (Pemko) mengajukan

anggaran dalam pengelolaan sampah oleh swasta secara multiyears. Besaran

anggaran diajukan tahun 2015-2016 lebih kurang Rp 51 Miliar yang disetujui

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. Bentuk kontrak kerja

mereka berdasarkan tonase ton sampah yang diangkut dalam sehari oleh PT MIG,

Sampah yang diangkut dari TPS hingga TPA ditimbang.

Selaras dengan perkembangan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-

perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan

oleh perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan

yang terjadi akibat ulah atau perilaku manusia di dalam kehidupannya sehari-hari.

Perubahan yang terjadi akibat ulah atau perilaku manusia seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk adalah permasalahan sampah. Pola konsumsi

masyarakat yang sudah banyak berubah juga menyebabkan bertambahnya

volume, jenis, dan karakteristik sampah.

Tabel 1.2 Jumlah Produksi Sampah Kota Pekanbaru

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Produksi Sampah
2012 897.767 53.485.550 Kg
2013 930.215 78.773.280 Kg
2014 964.558 79.579.470 Kg
2015 999.031

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017
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Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2012 jumlah penduduk (jiwa)

897.767 jiwa dan jumlah produksi sampahnya 53.485.550 Kg. Tahun 2013 jumlah

penduduk 930.215 dan jumlah produksi sampah 78.773.280 Kg. Tahun 2014

jumlah penduduk 964.558 dan jumlah produksi sampah 79.579.470. Tahun 2015

jumlah penduduk 999.031 jiwa dan jumlah produksi sampah 133.500.260 Kg.

Sehingga dari data diatas dapat kita ketahui jumlah produksi sampah di kota

pekanbaru meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk. Sehingga mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

digunakan melebihi kapasitasnya maka terlihat tingkat kesadaran masyarakat

dalam memanfaatkan sampah rumah tangganya masih rendah.

Cara masyarakat dalam mengelola sampahpun masih bertumpu pada

pendekatan kumpul, angkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir dan

cenderung membakar sampah mereka. Kebanyakan masyarakat memandang

sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Hal ini menjadikan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi minim. Salah satu upaya yang

dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan melaksanakan suatu

kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau dan mampu melakukan perubahan

dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan. Perubahan-perubahan itu hanya

akan terwujud jika dilaksanakan oleh individu-individu atau sekelompok orang

yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu yang dapat

diandalkan, dan sering kali juga memerlukan kelembagaan tertentu. Karena itu,

perubahan terencana memerlukan pemberdayaan masyarakat agar mau dan

mampu melakukan perubahan. Pemberdayaan sebagai proses perubahan
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memerlukan inovasi berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau

teknlogi yang seringkali harus berasal atau didatangkan dari luar.

Dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah diperlukan

partisipasi masyarakat yaitu dalam bentuk sosialisasi terhadap pengelolaan

sampah. Kegiatan sosialisasi tersebut berfungsi untuk menghimbau dan

memberitahukan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menjaga

kebersihan, tidak membuang sampah sembarang dan untuk memanfaatkan sampah

yang mereka produksi untuk didaur ulang dan sejenisnya

Tabel 1.1

Daftar sosialisasi di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2017

NO NAMA HARI/TANGGAL
1 Kelurahan Sukamaju Senin, 20 Februari 2017
2 Kelurahan Cintaraja Selasa, 21 Februari 2017
3 Kelurahan Kampung bandar Rabu, 22 februari 2017
4 Kelurahan air putih Kamis, 23 Februari 2017
5 Kelurahan padang terubuk Jumat, 24 februari 2017
6 Kelurahan simpang baru Senin, 27 februari 2017
7 Kelurahan tuah madani Selasa, 28 februari 2017
8 Kelurahan wonorejo Rabu, 1 maret 2017
9 Kelurahan tangkerang utara Kamis, 2 maret 2017
10 Kelurahan sumahilang Jumat, 3 maret 2017
11 Kelurahan padang bulan Senin, 6 maret 2017
12 Kelurahan kota tinggi Selasa, 7 maret 2017
13 Kelurahan tangkerang selatan Rabu, 8 maret 2017
14 Kelurahan labuh baru timur Kamis, 9 maret 2017
15 Kelurahan tangkerang labuai Jumat, 10 maret 2017
16 Kelurahan tuah madani Senin, 3 april 2017
17 Kelurahan sukajadi Selasa, 4 april 2017
18 Kelurahan harjosari Kamis, 6 april 2017
19 Kelurahan sago Senin, 10 april 2017
20 Kelurahan Maharatu Rabu, 12 april 2017
21 Kelurahan simpang tiga Kamis, 13 april 2017
22 Kelurahan Limbungan Rabu, 3 mei 2017
23 Kelurahan meranti pandak Senin, 8 Mei 2017
24 Kelurahan Lembah damai Selasa, 9 mei 2017
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NO NAMA HARI/TANGGAL
25 Kelurahan limbungan baru Selasa, 16 mei 2017
26 Kelurahan kampung dalam Rabu, 17 mei 2017
27 Kelurahan tangkerang labuai Jumat, 19 mei 2017
28 Kelurahan sri meranti Rabu, 5 juli 2017
29 Kelurahan tuah madani Kamis, 6 juli 2017
30 Kelurahan kampung melayu Jumat, 7 juli 2017
31 Kelurahan tangkerang barat Selasa, 11 juli 2017
32 Kelurahan sidomulyo timur Rabu, 12 juli 2017
33 Kelurahan rajosari Jumat, 14 juli 2017
34 Kelurahan sialang mungu Selasa, 18 juli 2017
35 Kelurahan tanah datar Selasa, 1 agustus 2017
36 Kelurahan bandar raya Rabu, 2 agustus 2017
37 Kelurahan mentangor Kamis, 3 agustus 2017
38 Kelurahan air hitam Jumat, 4 agustus 2017
39 Kelurahan tampan Senin, 7 agustus 2017

40 Kelurahan sekip Selasa, 8 agustus 2017
41 Kelurahan tobek godang Rabu, 9 agustus 2017
42 Kelurahan simpang empat Kamis, 10 agustus 2017
43 Kecamatan tampan Jumat, 11 agustus 2017
44 Kelurahan jadirejo Senin, 14 agustus 2017
45 Kelurahan air putih Selasa, 15 agustus 2017
46 Kelurahan kampung bandar Rabu, 16 agustus 2017
47 Kelurahan labuh baru barat Jumat, 18 agustus 2017
48 Kelurahan tanjung rhu Senin, 21 agustus 2017
49 Kelurahan pematang kapau Selasa, 22 agustus 2017
50 Kelurahan harjosari Rabu, 23 agustus 2017
51 Kelurahan pembatuan Kamis, 24 agustus 2017
52 Kelurahan kampung tengah Senin, 28 agustus 2017
53 Kelurahan tuah karya Selasa, 29 agustus 2017
54 Kelurahan rintis Rabu, 30 agustus 2017
55 Kelurahan pulau karam Senin, 4 september 2017
56 Kelurahan sukaramai Selasa, 5 september 2017
57 Kelurahan sail Rabu, 6 september 2017
58 Kelurahan rumbai bukit Jumat, 8 september 2017
59 Kelurahan kulim Senin, 11 september 2017
60 Kelurahan lembah damai Rabu, 13 september 2017
61 Kelurahan palas Selasa, 14 November 2017
62 Kelurahan bambu kuning Senin, 20 November 2017
63 Kelurahan sialang sakti Rabu, 22 November 2017
64 Kelurahan Binawidya Rabu, 6 Desember 2017
65 Kelurahan Tangkerang Timur Jumat, 8 Desember 2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi tentang

pengelolaan sampah di kelurahan/kecamatan di Kota Pekanbaru. Kegiatan

sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak dinas penyelenggara penanganan sampah

tetapi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih

menumpuk dan volume sampah di TPA juga masih bertambah. Oleh karena itu,

tingkat kesadaran dalam mengelola sampah yang mereka produksi harus

diberdayakan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Maka diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk menghimbau masyarakat

bahwa sampah yang tadinya dibuang dengan percuma, maka akan menjadi nilai

ekonomi buat mereka. Salah satu program dalam pengelolaan sampah yang

berbasis Masyarakat yaitu “Program Bank Sampah”. Kepala Seksi Pengurangan

dan Pemanfaatan Sampah oleh Susi Indri, SP Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru (08/01/2018) mengungkapkan “bahwa Dua Bank

Sampah jadi Binaan DLHK yaitu Bank Sampah Induk yang terletak di Kecamatan

Bukit Raya dan Kecamatan Tampan. Sampah yang ditabung oleh warga melalui

Bank Sampah induk dua kecamatan setiap bulannya mengelola sampah sebanyak

30 kg perbulan. Sisa sampah yang dikelola menurut Seksi Pengurangan dan

Pemanfaatan Sampah ini di daur ulang menjadi berbagai macam suvernir namun

untuk sampah yang tidak dapat di daur ulang akan dijual ke pengepul, dan hasil

penjualan tetap dimasukan ke dalam kas bank sampah dan nantinya akan

dikembalikan kepada tabungan nasabah”. (Riaupos.com)

Bank Sampah merupakan suatu cara pengelolaan sampah dengan

menggunakan konsep perbankkan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan
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sampah. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang.

Warga yang menabung disebut Nasabah dan akan diberikan buku tabungan Bank

Sampah.

Tujuan bank sampah sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan

kepedulian masyarakat agar dapat “bersahabat” dengan sampah dan mendapatkan

manfaat ekonomis secara langsung dari sampah. Mekanisme Menabung di Bank

Sampah yaitu Nasabah membawa sampah yang sudah di pilah beserta buku

tabungan, lalu mengisi slip setoran dan menyerahkan sampah kepada petugas

bank sampah lalu petugas menimbang sampah sesuai dengan jenisnya, mencatat

jenis, berat dan jumlah uang yang diterima nasabah serta petugas mencatat

transaksi ke dalam buku besar milik bank sampah dan Nasabah pulang dengan

membawa buku tabungan yang sudah berisi catatan jenis, berat sampah (Kg) dan

jumlah uang (Rp).

Selain itu bank sampah ini juga berpeluang membuat masyarakat luas

menjadi bisa memanfaatkan sampah-sampah rumah tangganya karena sudah pasti

bisa ditabungkan dengan harga-harga yang sudah ditetapkan, sehingga

kedepannya pembuangan sampah ke TPA bisa berkurang dengan menabungkan

dan mendaur ulang sampah masyarakat tersebut sehingga program bank sampah

ini dapat menumbuhkan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan di tengah

masyarakat. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Risman (Ketua

RW 05)  Kelurahan Tangkerang Labuai:

“saya sangat mendukung program bank sampah ini, selain bisa mengurangi
sampah dapat juga memotivasi masyarakat karena sampah yang di buang
ternyata masih ada nilainnya dan dapat menambah pendapatan keluarga
juga”.
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(Wawancara: Oktober, 2017)

Saat ini sudah banyak terdapat beberapa bank sampah yang ada di Kota

Pekanbaru salah satu bank sampah induk yaitu bank sampah berlian labuai di

Kecamatan bukit raya kelurahan tangkerang labuai di kota pekanbaru. Bank

Sampah Berlian Labuai ini merupakan upaya dari masyarakat untuk menyadarkan

masyarakat akan arti pentingnya mengelola sampah dengan benar. Dengan adanya

Bank Sampah Berlian Labuai diharapkan dapat memberikan dampak dan kegiatan

positif bagi masyarakat yang ada di sekitar Pekanbaru khususnya di kecamatan

bukit raya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menabung sampah di

Bank Sampah Berlian Labuai diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang

bersih, sehat, dan bebas dari sampah serta mengurangi resiko gangguan kesehatan.

Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sistem bank sampah yang

dilaksanakan di Kelurahan Tangkerang Labuai diharapkan dapat menambah

penghasilan karena masyarakat dapat menabungkan sampah anorganik yang

sudah mereka pilah dan memanfaatkannya untuk dijadikan kerajinan daur ulang

sampah. Dengan menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang

dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai

jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah. Kegiatan pengelolaan

sampah dengan bank sampah terkandung upaya memberdayakan masyarakat

untuk mengurangi sampah yang mereka hasilkan, memanfaatkan sampah dan

mendaur ulang sampah. Peran serta masyarakat amat menentukan keberhasilan,

kemandirian, dan kesinambungan pembangunan kesehatan yang dapat ditempuh

dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dengan
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tabungan sampah di bank sampah dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan

bebas dari sampah, mengurangi resiko gangguan kesehatan. Selain itu, kegiatan

pemberdayaan masyarakat dengan sistem bank sampah dapat menambah

wirausahawan baru karena masyarakat dapat menambah penghasilan karena

masyarakat menerima penghasilan dari penabungan sampah. Selain itu

masyarakat dapat membuat dan menjual hasil kerajinan daur ulang sampah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti mendapatkan

gambaran bahwa terdapat indikasi permasalahan yang terkait dengan

permasalahan sampah sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui

program bank sampah meliputi :

1. Pertambahan penduduk dan Pola Konsumsi Masyarakat yang meningkat

pesat setiap tahunnya menyebabkan volume sampah bertambah sehingga

lahan atau tempat yang digunakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

di Muara Fajar melebihi kapasitas.

2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah

dalam memanfaatkan sampah, cenderung membakar sampah dari pada

menabungkan sampahnya ke bank sampah.

3. Kegiatan pengelolaan sampah dengan bank sampah terkandung upaya

memberdayakan masyarakat untuk mengurangi sampah yang mereka

hasilkan, memanfaatkan sampah dan mendaur ulang sampah. Dengan

menyamakan sampah serupa uang atau barang berharga yang dapat

ditabung, masyarakat diharapkan terdidik untuk menghargai sampah
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sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pengkajian mendalam pengelolaan sampah lebih

difokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah

Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya di Kota Pekanbaru. Dari beberapa hal

yang dipaparkan peneliti tertarik mengambil judul “Peran Pemerintah Daerah

dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian

Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di

kemukakan suatu rumusan masalah penelitian yaitu :

a. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

melalui Program Bank Sampah Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya

Kota Pekanbaru?

b. Apa faktor-faktor penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian Labuai

di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan

Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian Labuai di Kecamatan

Bukit Raya Kota Pekanbaru.
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b. Untuk Mengetahu faktor- faktor penghambat Peran Pemerintah Daerah

dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian

Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Memberikan gambaran mengenai realita Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian Labuai

di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .

2. Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti guna

memperdalam ilmu pengetahuan di bidang Administrasi (khususnya Ilmu

Administrasi Negara)

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan sumbangan penelitian tentang Peran Pemerintah

Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah

Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

2. Sebagai sumber informasi dan bahan penelitian bagi pihak-pihak lain

untuk melakukan penelitian selanjutnya

1.5 Sistematika Penulisan

secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga

pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub-sub

seperti sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini

berkaitan berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Menguraikan tinjaun pustaka yang berhubungan dengan Peran

Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui

Program Bank Sampah Berlian Labuai di Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru di yang Kota Pekanbaru teori-teori

pendukung penulisan itu nantinya, yang merupakan deskripsi

teori pada bab ini.

BAB III : METODE PENULISAN

Menguraikan tentang tempat dan waktu penulisan, jenis dan

sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data,

serta teknik analisa data, dan teknik pengukuran skor.

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menguraikan tentang gambaran wilayah penelitian, profil Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian Peran Pemerintah Daerah

dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank

Sampah Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru dan factor-faktor penghambat Peran Pemerintah
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Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank

Sampah Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota

Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran yang dapat disajikan sebagai bahan

pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA


