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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan 

daerah bertugas menjamin terselanggarakannya pengelolaan sampah yang baik 

dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia atau UU 

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

Pasal 9 yang menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah 

absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun 

urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan pemerintahan pusat. Sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah 

urusan pemerintah yang dbagi 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. Pada dasarnya fungsi yang wajib dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan wajib yang pada hakekatnya 
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merupakan bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu maka pelayanan publik 

untuk kelancaran penyelanggaran roda pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan nasional dan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan 

penyelenggara pembangunan serta pendayagunaaan aparatur Negara yang 

berkualitas. Pengelolaan sampah dan lingkungan yang bersih di Kota Pekanbaru 

merupakan hak publik atau merupakan permasalahan yang harus diperhatikan 

oleh Pemko Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru 

Dengan padatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru yakni sekitar 

1.021.710 jiwa dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan 

bertambahnya volume sampah. Penekanan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan 

Perda Nomor 10 Tahun 2012 diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan dan 

pertamanan Kota Pekanbaru serta SKPD lainnya. Untuk kelancaran pengelolaan 

kebersihan di Kota Pekanbaru , maka keluarlah keputusan Walikota Pekanbaru 

N0. 07 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Kebersihan di 

Kota Pekanbaru. Sistem penanganan sampah di Kota Pekanbaru masih mengikuti 

pola konvesional mulai dari kegiatan penyapuan jalan , pewadahan, pengumpulan 

sampah pengangkutan sampah ke TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) setiap harinya menghasilkan sampah 500 ton/hari, dari sekitar 1,3 juta 

penduduk. Secara rata-rata 2,6 kilogram sampah diproduksi setiap hari. (Sumber 

riaugreen.com2016)Http://riaugreen.com/view/Ruang-Opini/18667/Sampah--

Selalu-Jadi Masalah.html#.WEbY9271g_4. 
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  Sebagai kota besar yang berhasil meraih penghargaan Adipura dari 

Presiden RI selama delapan  tahun berturut-turut sejak tahun 2005-2012 sungguh 

merupakan perjuangan panjang untuk selalu mempertahankannya, Namun sejak 

tahun 2013-2016 Kota Pekanbaru sudah tidak lagi mendapatkan penghargaan 

Adipura dari Presiden RI. Pemerintah Pekanbaru terus berupaya untuk 

meningkatkan kebersihan di kota bertuah ini, dan piala Adipura Kencana bisa 

meraih prestasi tertinggi dalam menjadikan kota yang bersih dari sampah, serta 

teduh dan nyaman bagi masyarakat umum. 

  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mempunyai tugas 

melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang 

peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan penataan 

lingkungan. Peneliti hanya membahas dalam bidang peningkatan kebersihan, 

pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Namun pada 

saat ini tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak terlihat lagi 

dikarenakan sejak bulan juni 2016 sering terlihat tumpukan sampah di ruas kota 

Pekanbaru, hampir di setiap sudut kota Pekanbaru dihiasi dengan tumpukan 

sampah. 

  Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sering 

dipertanyakan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Berbagai cara 

dilakukan pemerintah untuk menjadikan kota Pekanbaru tetap bersih dan dapat 

mempertahankan penghargaan Adipura. Mulai dari melibatkan masyarakat hingga 

menswastanisasikan pengelolaan sampah, akan tetapi langkah tersebut masih 

prematur untuk bisa menuntaskan persoalan sampah di Kota Pekanbaru. 
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Berdasarkan berita yang diperoleh peneliti Pemko Pekanbaru merasa tidak puas 

dan menilai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak mampu 

bekerja sendiri sehingga pemko mengeluarkan kebijakan untuk menyerahkan 

pengangkutan sampah masyarakat kepada pihak ketiga (swastanisasi) PT Multi 

Inti Guna (MIG) memenangkan tender swastanisasi sampah di Kota Pekanbaru 

pada tahun 2015 lalu. Pihak swastanisasi atau pihak ketiga (PT MIG) melakukan 

pengangkutan sampah 50 % di daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan pengangkutan 

sampah 50% di Kota Pekanbaru. Pihak swastanisasi melakukan pengangkutan 

sampah di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung sekaki, Sukajadi, 

Marpoyan Damai, Sail, Pekanbaru Kota, Senapelan dan Limapuluh, sementara 

yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru di dalam pengangkutan sampah Kecamatan Bukit Raya, Tenayan 

Raya, Rumbai, dan Rumbai Pesisir. (Sumber logisnews.com 2015) 

  Disisi lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

berperan sebagai pengawas pihak swastanisasi atau 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) Pekanbaru 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 
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berdasarkan tonase ton sampah yang diangkut dalam sehari oleh PT MIG, Sampah 

yang diangkut dari TPS hingga TPA ditimbang.  

  Meski sudah di swastanisasi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru 

belum teratasi, pengelolaan sampah oleh pihak ketiga belum maksimal dan belum 

mampu membuktikannya untuk Kota Pekanbaru. Pihak swastanisasi sebagai 

pengelola sampah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 

Pekanbaru sebagai pengawas, ternyata tidak bisa mengatasi persoalan ini hingga 

timbul kepermukaan. Akibatnya Sampah menumpuk di disejumlah titik di pinggir 

ruas jalan di Kota Pekanbaru sejak bulan juni 2016, ini terjadi karena karyawan 

perusahaan petugas sampah tidak lagi bekerja mengangkut sampah. Karyawan PT 

MIG melakukan aksi mogok kerja akibat gaji meraka selama dua bulan, yakni 

April-Mei belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. sebanyak 408 karyawan PT 

MIG perusahaan rekanan pengangkut sampah di kota Pekanbaru melakukan 

mogok kerja (Halloriau.com 2016). http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-

78884-2016-03-28-walikota-berang-pt-mig-belum-bayar-gaji-karyawan.html. 

  Akibat mogok kerja yang dilakukan olah sopir dan petugas pengangkut 

sampah tersebut, sampah yang ada di sejumlah titik di pinggir ruas di Pekanbaru 

menumpuk karena tidak ada yang mengangkut ke Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) sampah di Muara Fajar Rumbai . Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) Kota Pekanbaru menegur perusahaan pemenang tender proyek 

pengelolaan sampah senilai Rp53 miliar itu karena dianggap lalai dalam 

melakukan pembayaran gaji terhadap ratusan karyawanya. hingga akhirnya 

Pemko Pekanbaru memutus kontrak PT MIG. Seharusnya dari awal Pemerintah 

http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-78884-2016-03-28-walikota-berang-pt-mig-belum-bayar-gaji-karyawan.html
http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-78884-2016-03-28-walikota-berang-pt-mig-belum-bayar-gaji-karyawan.html
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Kota Pekanbaru tidak menswastanisasikan pengelolaan sampah kepada PT Multi 

Inti Guna (MIG). Pemko Pekanbaru instruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Bina Marga dan SKPD lainnya untuk 

mengambil alih tugas dalam pengangkutan sampah yang menumpuk disejumlah 

titik di Kota Pekanbaru. Namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) Pekanbaru tidak mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota 

Pekanbaru setelah diputusnya kontrak kerja sama dengan PT Multi Inti Guna 

(MIG) , sampai sekarang sampah masih menumpuk disejumlah titik di Kota 

Pekanbaru. 

  Selain itu ada beberapa keluhan dari warga yang bernama bapak Maslan 

yang tinggal di daerah Jalan Sukajadi yaitu mereka menilai Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak bisa menangani permasalahan sampah yang 

terjadi di Kota Pekanbaru. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

warga : 

 ’’Saya sangat risih melihat dengan keadaan Kota Pekanbaru yang begitu 

banyak tumpukan sampah, tumpukan ada dimana-mana ditambah lagi 

dengan dibakarnya sampah oleh warga sekitar membuat tercemarnya 

udara dan lingkungan sekitar, ini sungguh menggangu saya selaku warga 

Pekanbaru. Bagi saya ini sangat memalukan, sebagai ibukota Provinsi 

harusnya Pekanbaru menjadi contoh dalam pengelolaan sampah. Kalau 

seperti ini, tidak becus dinas yang menangani sampah ini’’ (Wawancara : 

November 2016). 

  Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih primitif. Seharusnya Kota 

Pekanbaru dengan jumlah penduduk di atas satu juta memiliki lebih dari satu 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bukan satu TPA untuk satu kota Pekanbaru, 

sangat minimnya jumlah TPA di Pekanbaru, menyebabkan sampah-sampah 

menjadi terlalu lama menumpuk di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) .  
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  Pemko Pekanbaru harus lebih mempertegas di dalam pengelolaan sampah 

agar Kota Pekanbaru dapat meraih kembali penghargaan Piala Adipura dari 

Presiden RI . 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul :’’Analisis Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(DKP) Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di 

Pekanbaru”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)  

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kota 

Pekanbaru? 

2. Hambatan-hambatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kota 

Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

(DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan (DLHK)  Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan 

sampah di Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberi masukan atau rekomendasi melalui kesimpulan dan saran kepada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam penanganan sampah. 

2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya yang sudah 

diperoleh selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Administrasi Negara Uin Suska. 

3. Bagi pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

atau referensi bagi penelitian berikutnya. 

1.5 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah, dimana 

fokus objek penelitian yang penulis teliti adalah petugas operasional Dinas 

Lingkungan Hidup yang berada dibawah pengawasan dinas terkait. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini maka penulis menguraikan secara 

singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

 Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II Landasan Teoritis 

  Pada bab ini terdiri dari landasan-landasan yang menguraikan teori-teori 

yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan 

masalah yang telah dikemukan kemudian dan berisi tentang pandangan 

islam, definisi konsep, indikator penelitian, kerangka berpikir dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisa 

data. 

BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian 

  Pada bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan yang menjadi 

objek penelitian dijelaskan pula sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

serta struktur organisasi perusahaan. 

BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pada bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban 

atau pertanyaan-pertanyaan yang disebukan dalam perumusan 

masalah. 
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BAB VI Penutup 

  Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang terdiri dari 

kesimpulan atau hasil analisis dan saran yang dianggap berguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


