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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang

menjadi “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya memiliki

kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau

mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa

Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris.

Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono ( 1998 : 46)

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah

membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberikan kebebasan

untuk bertanggung jawab terhadap ide- ide, keputusan- keputusannya dan

tindakannya.

Stewart (dalam Suwatno, 2014:182) mengemukakan perberdayaan secara

etimologis berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan

untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.

Suhendra (2006:74-75) Mengemukakan Pemberdayaan adalah “suatu

kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong

keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua

potensi”.
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Ife (dalam Suhendra, 2006:77) Pemberdayaan adalah “meningkatkan

kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (empowerment aims to increase

the power of disadvantage)”.

Robbins (dalam wibowo, 2007:350), Memberikan pengertian pemberdayaan

sebagai menempatkan pekerja bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan,

maka pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi

lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri

dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan

rasa tanggung jawabnya.

2.1.2 Definisi Masyarakat

Istilah masyarakat merupakan kata dari society (inggris). Sedangkan istilah

socius (latin) yang berarti “kawan”. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata

dalam bahasa Arab, Musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu

jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah

komunitas yang interpenden (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah

masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama

dalam satu komunitas yang teratur.

Soetomo (2011 :25) mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan

orang yang saling berinteraksi secara kontinue, sehingga terdapat relasi sosial

yang terpola, terorganisasi. Sedangkan di kutip dari Wikipedia, masyarkat

merupakan individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya

serta lembaga yang khas.
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Selo Soemardjan mengemukakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang

yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Max Weber mengemukakan

bahwa masyarakat adalah sebagai suatu struktrur atau aksi yang pada pokoknya

ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

Linton mengemukan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang

telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi

yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap

individu dalam masyarakt dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya

sebagai kesatuan social dengan batasan tertentu.

2.1.3 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Widjaja (2003:169) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah

upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi,

sosial, agama dan budaya. menurut Prijono dan Pranaka (1996:105-106)

mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga

cara, yaitu :

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu

dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri

dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses

pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap
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individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat

baik di tingkat lokal maupun nasional;

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan,

menyediakan prasarana baik fisik (irigasi,jalan,dan listrik) maupun sosial

(sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh

masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai

peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti tersedianya

lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan,

dalam upaya memberdayakan masyarakat ini yang penting antara lain

adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan

serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal,

teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar;

c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela

kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus

dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin

terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu,

perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya

dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Menurut Eddy Ch. Papilaya (dalam Zubaedi, 2007: 42) Pemberdayaan

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan

masyarakat yang sedari kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya pemberdayaan
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masyarakat adalah proses pembangunan berinisiatif untuk memenuhi proses

kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) Pemberdayaan Masyarakat

merupakan proses dimana masyarakat khususnya suatu yang kurang memiliki

akses ke sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan

kemandiriannya di dalam mengembangkan peri kehidupan mereka .

pemberdayaan masyarakat juga merupaka proses siklus terus-menerus, proses

partisipasif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal

maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Menurut Rubins dalam Sumaryadi (2005:97) pemberdayaan masyarakat

memiliki 5 prinsip dasar yaitu :

a. Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat

memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dilakukan;

b. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi

masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan;

c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara kegiatan

pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan

pengembangan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

d. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat

memaksimalkan sumber daya (resources) khususnya dalam hal dana baik

yang berasal dari pemerintah, swasta maupun social;
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e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikann diri

sebagai “katalis” yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah

yang bersifat makro dan kepentingan yang bersifat mikro.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan berbagai

pendekatan menurut Soeharto (2005:87). Penerapan pendekatan pemberdayaan

masyarakat dapat dilakukan melalui 5 (lima) P yaitu : Pemungkinan, Penguatan,

Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

a. Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat berkembang secara optimal;

b. Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki

masyarakat dalam memecahkan masa dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya;

c. Perlindungan merupakan melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat

terhadap kelompok lemah;

d. Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar

masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugaskehidupannya;

e. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi

kesimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat dengan menjamin keselarasan dan keseimbangan yang

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan bukan sekedar membangun sesuatu,

memberikan pelatihan, melakukan pendampingan, memberikan sumbangan atau
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hadiah dan bentuk-bentuk lainnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri yang sesuai dengan situasi dan

potensi dan kebutuhan setiap masyarakat.

2.2 Peran Pemerintah Daerah

2.2.1 Definisi Peran

Harahap dkk (2007: 50) Peran merupakan serangkaian perilaku yang

diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara

formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan

harapan peran yang individu individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar

dapat memenuhi harapan harapan mereka sendiri atau harapan orang lain

menyangkut peran peran tersebut. Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat

tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai

kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik

dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Soekanto (2004: 244) peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi,

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang

menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu

peranan. Soejono soekanto (2004: 244) mengemukakan aspek –aspek peranan

sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma –norma yang di hubungkan dengan posisi

seseorang dalam masyarakat;

2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
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3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

2.2.2 Definisi Pemerintah Daerah

Mariana dkk (2007: 25) menjelaskan bahwa pemerintah merupakan sebuah

ilmu yang mempelajari mengenai cara agar dapat menjalankan wewenang

kekuasaannya supaya bisa mengatur sistem yang ada di dalam sebuah institusi

agar dapat diatur serta dijalankan dengan baik sehingga kesemuanya itu bisa

berjalan dengan selaras. Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah

organ/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau

melaksanakan undang-undang.

Mahfud (2006: 40), mengungkapkan definisi pemerintah dalam arti luas

yaitu semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara

baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Melalui

beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah

merupakan badan atau lembaga yang menyelenggarakan semua peraturan yang

diserahi wewenang demi mencapai tujuan negara. Pemerintah pada umumnya

memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai badan yang

menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif

maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Poerwadarminta (1999:542) Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu

negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar

daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan
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geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut,

sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan

untuk daerah tersebut. Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi

teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal. Pengertian "otonom" secara

etimologis adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (6),

UU No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah

wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola

untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi,

politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial,

budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah

lingkungannya. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan keleluasan kepada

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disesuaikan

dengan kondisi dalam daerah tersebut.

2.2.3 Peran Pemerintah Daerah

Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), Peran pemerintah

daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
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2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.

3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan

tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk,

2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa

aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas;

2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif;

3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat

kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang

disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan

pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena

Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi

daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).
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Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak

cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum

pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah provinsi.

Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah

yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan 20 perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan

urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan

daerah yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya

berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan

negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hokum;

2. Asas tertib penyelenggara Negara;

3. Asas kepentingan umum;
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4. Asas keterbukaan;

5. Asas proporsionalitas;

6. Asas profesionalitas;

7. Asas akuntabilitas;

8. Asas efisiensi;

9. Asas efektivitas.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Mengembangkan kehidupan

demokrasi., Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan, Melestarikan sosial

budaya, Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai

dengan kewenangannya, Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

2.3 Teori Pembangunan

Fakih (2001:10) mengemukakan pembangunan adalah kata benda netral

yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan

usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur

masyarakat dan sebagainya.

Galtung (dalam Trijono, 2007:3) mengemukakan Pembangunan merupakan

upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual

maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik

terhadap kehidupam sosial maupun lingkungan alam.

Katz (dalam Yuwono, 2001:47) mengemukakan pembangunan yang besar

dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai”.Pada
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umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (national

building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai

pembangunan yang telah dicanangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai

harapan bersama bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral

dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang

menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses

pelaksanaan pembangunan.

Effendi (2002:2) mengemukakan pembangunan adalah “suatu upaya

meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan

berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal

ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan

masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan

untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih

baik

Siagian (2005:9) mengemukakan pembangunan adalah “suatu usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka

pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas

dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi,

dimana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah

yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap

warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan
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mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah

dalam pembangunan.

2.4 Pengelolaan Sampah

2.4.1 Defenisi Sampah

Manik (2007:67) mengemukakan sampah adalah suatu benda yang tidak

digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh

kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri,

pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga,

perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.

2.4.2 Jenis Sampah

Jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya, dibedakan sebagai sampah

organik dan sampah anorganik. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi:

a. Limbah benda padat (waste)

b.Limbah cair atau air bekas (sewage)

c. Kotoran manusia (human waste)

Secara umum, pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat

dengan pembagian sebagai berikut :

a. Sampah yang mudah membusuk (garbage), misalnya sisa makanan;

b.Sampah yang tidak mudah membusuk (rubbish). Terdiri dari :

- sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu dan;

- sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya kaca, kaleng.

c. sampah bangkai binatang (dead animal), terutama binatang besar  ( kucing,

anjing, tikus);



31

d. sampah berupa abu hasil pembakaran (ashes), misalnya pembakaran kayu,

batu bara, arang);

e. sampah padat hasil industri (Industrial waste), misalnya potongan besi,

kaleng, kaca;

f. sampah padat yang berserakan di jalan-jalan (street sweeping), yaitu sampah

yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.

2.4.3 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga

merupakan semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak

ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di

dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan

sampah, trasfer dan trasnfort, pengolahan dan pembuangan akhir.

Dalam pasal 12 ayat 1 UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan

pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan

lingkungan. Metode tersebut adalah konsep 3 R, Yaitu:

1. Reduce ( Mengurangi Sampah)

Dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan.

Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak

terlalu dibutuhkan seperti baju baru, aksesoris tambahan, ataupun yang

intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan kertas

tisu dengan sapu tangan, kurangi pengguan kertas di kantor dengan print
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priview sebelum dicetak agar tidak salah, dan lain-lainnya. Contoh

kegiatan reduce sehari-hari adalah:

a. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang;

b. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah

dalam jumlah besar; dan

c. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

2. Reuse (Menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan).

Contoh kegiatan reuse sehari-hari adalah:

a. Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa

kali atau berulang-ulang, misalnya menggunakan sapu tangan dari

pada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja jenis kain dari

pada menggunakan plastik;

b. Menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus

dan ditulis kembali.

3. Recycle (Mendaur ulang sampah). Paling mudah adalah mendaur ulang

sampah anorganik. Salah satu hasil dari karya daur ulang sampah

menggunakan botol plastik air minum atau apapun sebagai pot tanaman,

sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali.

Contoh kegiatan Recycle sehari-hari adalah:

a. Memilih produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai;

b. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos; dan

c. Melakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang

bermanfaat bahkan mempunyai nilai jual.



33

2.5 Program Bank Sampah

2.5.1 Definisi Bank Sampah

Sampah Kata bank sampah merupakan sebuah sebutan atau julukan yang

diberikan kepada sebuah aktivitas pengolahan sampah. Istilah ini muncul karena

sistem penanganan sampah satu ini menggunakan manajemen seperti dalam bank-

bank pada umumnya (Sri Muhammad Kusumanto, 2012: 17).

Suwerda (2012: 22-23) bahwa bank sampah adalah suatu tempat di mana

terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller

bank sampah. Ruangan bank sampah dibagi dalam tiga ruang/loker tempat

menyimpan sampah yang ditabung sebelum diambil oleh pengepul/pihak ketiga.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank

Sampah, yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan

pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang

memiliki nilai ekonomi.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu

sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat

agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi

langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan

harus diintegrasikan dengan gerakan 3R di kalangan masyarakat, sehingga

manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak hanya ekonomi kerakyatan

yang kuat, namun pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna

menciptakan masyarakat yang sehat (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011: 8).
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Dengan menyatukan bank sampah dengan gerakan 3R, akan tercipta kesatuan

yang utuh antara warga, bank sampah, dan lingkungan bersih dan hijau di tingkat

lokal.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat

didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank

sampah adalah salah satu strategi dalam pengelolaan sampah yang mengadopsi

prinsip bank pada umumnya. Hanya saja pada bank sampah nasabah menyetor

barang bekas atau sampah ke bank yang dihargai sesuai dengan harga jual sampah

tersebut.

2.5.2 Komponen Mekanisme Bank Sampah

Komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah menurut

Bambang Suwerda (2012: 2) terdiri dari 3 komponen yang meliput sebagai

berikut:

1) Nasabah atau penabung, yaitu seluruh warga baik secara individual

maupun kelompok yang menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan

dengan kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan yang sampah serta

berhak atas hasil tabungan sampahnya;

2) Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung

sampah. Bentuk layanan yang dilakukan yaitu menimbang berat sampah, melabeli

jenis sampah, mencatat dalam buku induk dan berkomunikasi dengan pengepul;



35

3) Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang menilai secara

ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga, baik individual maupun

komunal. Selain ketiga komponen di atas, terdapat komponen lainnya yang tidak

kalah pentingnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bank sampah, yaitu

direktur bank sampah yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan

yang ada di bank sampah dan customer service yang memiliki peran

menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di bank sampah dan

menjadi tempat bagi nasabah untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan

dengan kegiatan di bank sampah.

Mekanisme kerja menabung sampah oleh warga hampir sama dengan

mekanisme menabung uang di perbankan pada umumnya, di mana setiap

penabung sampah mendapat nomor rekening dan buku tabungan sampah.

Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua, yaitu menabung

sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal. Mekanisme

menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik,

kaleng/botol dari rumah dan secara berkala ditabung ke bank sampah. Sedangkan

mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas,

plastik, kaleng/botol dari rumah dan secara berkala ditabung di TPS yang ada di

tiap RT (kelompok masyarakat), kemudian petugas bank sampah mengambil

sampah di tiap TPS (Bambang Suwerda, 2012: 32-33).

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis

tabungan, yaitu tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu

terdiri dari tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran dan tabungan
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sosial. Tabungan bisa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat

ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan

pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum

lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti

kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid (Lampiran Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah). Berdasarkan paparan di atas,

dapat disimpulkan bahwa terdapat empat komponen utama dalam pengelolaan

sampah dengan tabungan sampah di bank sampah, yaitu nasabah/penabung, teller,

customer service, dan pengepul. Mekanisme kerja menabung sampah oleh warga

hampir sama dengan mekanisme menabung uang di perbankan pada umumnya, di

mana setiap penabung sampah atau nasabah akan mendapatkan rekening dan buku

tabungan. Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua

jenis tabungan, yaitu tabungan individu dan tabungan kolektif.

2.6 Landasan Hukum Dalam Konsep Penerapan Bank Sampah

2.6.1 Landasan hukum konsep penerapan bank sampah

Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum

yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang

menjadi dasar hukum pengelolaan sampah dalam program bank sampah di

indonesia adalah sebagai berikut :

1. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
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2. UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 6 huruf a) :

Pemerintah daerah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

3. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (pasal 70 ayat 1) : Masyarakat memiliki hak dan

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan aktif dalam

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman

pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recyle melalui Bank Sampah.

5. Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Sampah Bab VII Pasal 62 tentang Bank Sampah.

1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah Tugas Pemerintah dan pemerintah Daerah (pasal 6 ) yaitu:

a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran 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;
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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;

g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

2) Undang- undang No. 32 Tahun 2009

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup tentang Peran Masyarakat diantaranya Pasal 70:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

2. Peran masyarakat dapat berupa:

a. Pengawasan sosial;

b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan atau;

c. Penyampaian informasi dan laporan;

3. Peran masyarakat dilakukan untuk;

a. Meningkatkan kedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;

c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

melakukan pengawasan sosial;
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e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman

pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recyle melalui Bank Sampah diantaranya:

1. Persyaratan bank sampah :

a. Konstruksi bangunan;

b. Sistem manajemen bank sampah.

2. Mekanisme bank sampah :

a. Pemilahan sampah;

b. Penyerahan sampah ke bank sampah;

c. Penimbangan sampah;

d. Pencatatan;

e. Hasil penjualan sampah yang diserahkan, dimasukkan ke dalam

buku tabungan;

f. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

3. Pelaksanaan bank sampah:

a. Penetapan jam kerja;

b. Penarikan tabungan;

c. Peminjaman uang;

d. Buku tabungan;

e. Jasa penjemputan sampah;

f. Jenis tabungan;
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g. Jenis sampah;

h. Penetapan harga;

i. Kondisi sampah;

j. Berat minimum;

k. Wadah sampah;

l. Sistem bagi hasil;

m. Pemberian upah karyawan.

(4) Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014

Peraturan Daerah Walikota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Sampah Bab VII Pasal 62 tentang Bank Sampah diantaranya :

1. Dalam melaksanakan kegiatan 3R, Dinas dapat memfasilitasi

pembentukan Bank Sampah.

2. Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat

berbentuk:

a. koperasi; atau

b. yayasan.

3. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah berpedoman kepada

ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.7 Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup

Setiap kegiatan atau proyek pembangunan memerlukan lokasi dan lokasi ini

dapat merupakan suatu ekosistem atau bagian suatu ekosistem. Hal ini
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menunjukan bahwa setiap kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan

terhadap komponen- komponen ekosistem itu (Lingkungan), artinya dampak

proyek pembangunan tidak mungkin ditiadakan atau dihilangkan secara total.

Upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan dampak positif dan

meminimalkan dampak negatif sehingga kerusakan dan pencemaran yang timbul

dapat ditoleransi oleh lingkungan. Untuk mewujudkannya adalah dengan

pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian lingkungan hidup.

Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indoneisa berasal dari kata lestari, yang

artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan

bahasa indonesia, pengangguran awalan pe-dan akhiran artinya digunakan untuk

menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja).

Nia Kurmasih Pontoh (1992:36) mengemukakan bahwa konsep awal

pelestarian adalah konservasi, yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus

memanfaatkan sumberdaya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru,

tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam undang-undang ini lingkungan hidup

diartikan sebagai kesatuan,dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan

kesejahteraan manusia serta mahluk hiudp lainnya. Menurut Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi

makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari

kalau alamnya yang member kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung

maupun tidak langsung.
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Menurut Manik (2007: 17) bahwa pelestarian lingkungan hidup

mengandung dua pengertian, yaitu :

a. Yang dilestarikan adalah fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Suatu

lingkungan bisa saja berubah karena adanya pembangunan, tetapi fungsi

lingkungan itu tetap dipertahankan. Misalnya, suatu areal yang

ditumbuhi pohon-pohonan akan dibangun menjadi kawasan industri.

Pohon boleh ditebang, tetapi dalam perencanaan harus disediakan areal

terbuka dan lokasi untuk tanaman penghijauan. Dalam hal ini fungsi

pohon-pohonan yang ditebang menjelang pembangunan, diganti oleh

areal terbuka dan pohon tanaman penghijauan setelah proyek berjalan;

b. Yang dilestarikan adalah lingkungan itu sendiri, ansich. Sebagai contoh

adalah keberadaan hutan lindung, taman nasional dan cagar alam, yang

harus tetap dipertahankan (tidak boleh diganggu). Artinya, kegiatan

pembangunan tidak boleh dilakukan dilingkungan itu kareana fungsinya

tidak mungkin dilestarikan dengan adanya kegiatan pembangunan.

2.8 Pandangan Islam tentang Konsep Penelitian

2.8.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam pandangan Islam

Dalam hal ini konsep pemberdayaan dalam masyarakat kerja sama dan

solidaritas, di dalam ilmu fiqih termasuk dari fiqih perubahaan (fiqhut-taghyuir).

Dr. Yusuf Al-qardhawi (1999: 287) menjelaskan tiga pokok dalam

melakukan pemberdayaan dan perubahan yaitu:

1. Mengadakan pemberdayaan dan perubahan internal



43

Kalangan pembaharuan islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap

kaidah atau sunnah alquran dalam melaksanakan perubahaan dan pemberdayaan

seperti yang dilakukan oleh Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh AbduL Hamid dan

Syaikh Hasan Al-Bana dan tokoh lain dari pembaharuan di dunia Arab. Salah

satunya terdapat dalam surat Ar- Rad : 11 yaitu :

                  
              


“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Al-Qur’an begitu kaya dengan kisah-kisah umat masa lalu sebagai

pembelajaran dan bahan renungan bagi umat yang akan datang. Dengan

melakukan perubahan, akan lahir masyarakat madani dan menjaga kesatuan serta

silaturahmi antar umat beragama. Rasulullah menggambarkan dengan

membangun masyarakat madinah pada waktu itu dengan mengadakan perjanjian

dan kesepakatan. Untuk memperkokoh masyarakat yang besar, mengingat

penduduk yang tinggal di madinah bukan hanya kaum muslimin, tapi juga

golongan masyarakat Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama nenek

moyang, maka agar stabilitas masyarakat dapat terwujudkan Nabi mengadakan

perjanjian dengan mereka, yaitu suatu piagam yang menjamin kebebasan

beragama bagi kaum Yahudi. Setiap golongan masyarakat memilki hak tertentu
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dalam bidang politik dan keagamaan. Disamping itu setiap masyarakat

berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan musuh.  Adapun

dasar-dasar tersebut adalah :

a. Mendirikan mesjid;

b. Mempersaudarakan antara ashor dan muhajirin;

c. Perjanjian bantu membantu antara sesame kaum muslim dan non

Muslim;

d. Melaksanakan dasar Politik, ekonomi dan social untuk masyarakat

baru dengan terbentuknya masyarakat baru islam di madinah..

2. Merubah keyakinan dan Visi

Dalam melakukan pemberdayaan dan perubahan hal yang perlu diperhatikan

adalah bagaimana seseorang agen pemberdayaan atau perubahaan tersebut

memiliki visi dan keyakinan akan ideology islam. Rasulullah SAW telah

menggambarkan bagaimana beliau menanamkan akidah tauhid, yang kemudian

membuahkan iman kepada akhirat, amal shalih dan akhlak mulia. Perubahaan

aqidah ini juga diikuti perubahaan visi dan pemikiran, terutama konsep yang

bersifat fundamental tentang manusia, kehidupan, sejarah, individu dan

masyarakat agama dan politik, namun disisi lain juga tidak menutup dari luar

islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.

3. Menentukan kaidah-kaidah dalam Fiqih Perubahaan

Dr. Yusuf Al-qardhawi (1999: 292) menitikberatkan kaidah dalam

melakukan perubahan dan mengaplikasikan aturan islam serta membangun

masyarakat muslim seperti yang diinginkan.
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2.8.2 Menjaga & Melestarikan Lingkungan Dalam Pandangan Islam

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga

lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang

memiliki nilai untuk di hormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki

nilai terhadap dirinya sendiri, integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia

dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku positif dapat

menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negative dapat menyebabkan

lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia

memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya.

Kerusakan alam diakibatkan dari sudur pandang manusia yang

anthroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta.

Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk

memuaskan keinginan manusia, hal ini telah di singgung oleh Allah SWT dalam

surah Ar-Ruum ayat 41 :

                      

 

“ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dari pandangan islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjaga dan

melestarikan lingkungan hidup itu merupakan hal yang penting karena yang akan
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merasakan dampak dari kerusakan lingkungan adalah manusia juga. Oleh karena

itu, kita harus mampu mengelola dan menjaga sumber daya dan ekosistem di

muka bumi ini dengan sebaiknya dan mengurangi serta mencegah terjadi

kerusakan lingkungan seperti banjir yang diakibatkan oleh sampah, krisis air atau

kekeringan dan lainnya
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2.9 Penelitian Terdahulu

2.1 Penelitian Terdahulu

No. Nama
Penulis

Tahun Judul Hasil Penelitian

1 Sofia
Nabila

2016 Model
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
pengelolaan
sampah pada
daerah
pemukiman
kumuh di
kelurahan
mojosongo

Hasil penelitiannnya yaitu
Faktor yang mempengaruhi
partisipasi seseorang dalam
pengelolaan sampah adalah
tingkat pendidikan karena
semakin mudah diberikan
informasi dan pembinaan.
Peranan Bank sampah
sebagai salah satu alternatif
cara untuk mengelola sampah
perlu dibutuhkan, karena
pemukiman RT 5 RW 3
keluruhan mojosongo
termasuk dalam kategori
kumuh berat dan mayoritas
masyarakatnya masuk ke
dalam ekonomi menengah
kebawah. Sehingga dengan
adanya bank sampah dapat
membantu perekonomian
bank sampah.

2 Ace
Lingga
Sari

2013 Fungsi
pemerintah
daerah dalam
perberdayaan
masyarakat di
kabupaten lingga
(studi pada
kelompok usaha
bersama (KUBE)
Di kecamatan
Lingga.

Hasil penelitiannya yaitu
fungsi pemerintah daerah
dalam pemberdayaan
masyarakat di kabupaten
Lingga belum berhasil
dikarenakan minimnya SDM
masyarakat dan kurangnya
perhatian pemerintah dalam
mengontrol perkembangan
kelompok usaha bersama
(KUBE).
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No. Nama
Penulis

Tahun Judul Hasil Penelitian

3. Jamzi
Mordani

2014 Pemberdayaan
masyarakat
melalui program
penyediaan air
minum dan
sanitasi berbasis
masyarakat Di
desa kampung
panjang
kecamatan
kampar utara
kabupaten kampar

PAMSIMAS salah satu
program AMPL-BM (Air
minum dan penyehatan
lingkungan berbasis
masyarkat) Merupakan aksi
nyata pemerintah untuk
meningkatkan penyediaan air
minum, sanitasi, dan
meningkatkan derajat
kesehatan masyarkat
terutama dalam menurunkan
angka penyakit yang
ditularkan melalui air dan
lingkungan. Kendala dalam
penanggulan pelaksanaan
program PANSIMAS yang
dihadapi selama pelaksanaan
dihadapi selama pelaksanaan
program PAMSIMAS yaitu
pada aspek perencanaan dan
penjadwalan kegiatan kadang
sulit dapat di ikuti oleh
semua pihak yang terlibat.
Pada aspek pelaksanaan,
kebiasaan atau perilaku
masyarakat dan petugas yang
kurang disiplin mengikuti
petunjuk pelaksanaan
program PAMSIMAS.

2.10 Definisi Konsep

Adapun konsep penelitian dari Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak di Kota Pekanbaru.

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan

potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat

mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk
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bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang

ekonomi, sosial, agama dan budaya.

2. Peran Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang membuat

suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah yang paling

mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat

serta memberikan pelayanan administrasi umum pemerintahan yang

merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

provinsi dan kota/kabupaten.

3. Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhan kebutuhan dasar

manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara

yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupam sosial

maupun lingkungan alam.

4. Bank Sampah adalah suatu tempat di mana terjadi kegiatan pelayanan

terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah.

2.11 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka

pemikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan

dengan faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas

tentang variable penelitian dan indikator- indikator yang menentukannya. Adapun

kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variable (Masri Siangarimbun, 1989:46).

Sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator apa saja yang diketahui

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Program
Bank Sampah Berlian Labuai di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Peran Pemerintah Daerah dapat diukur melalui :

A. Pembinaan

a. Sosialisasi

b. Penyuluhan

c. Pelatihan

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

B. Pengawasan

a. Kelembagaan

b. Pendampingan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Sumber:

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat
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sebagai pendukungnya untuk dianalisis dari variable tersebut. Adapun konsep

operasional dalam penelitian ini tentang Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah Berlian Labuai

Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan indikator yang mengacu Teori

Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR
Peran Pemerintah
Daerah dalam
Pemberdayaan
masyarakat melalui
Program Bank
Sampah di
Kecamatan Bukit
Raya di Kota
Pekanbaru

a. Pembinaan a. Sosialisasi
b. Penyuluhan
c. Pelatihan
d. Ketersediaan Sarana

dan Prasarana
b. Pengawasan a. Pendampingan

b. Kelembagaan

sumber : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014


