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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terbesar keempat di dunia 

dengan jumlah penduduk 254,9 juta jiwa pada tahun 2015, jumlah penduduk ini 

terus bertambah setiap tahunnya menyebabkan berbagai masalah salah satunya 

persolan kebersihan. Indonesia dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia membuat program Adipura, penghargaan Adipura ini 

diberikan bagi kota-kota di Indonesia yang mampu meningkatkan kebersihan 

kotanya. 

Munculnya program ini dilatarbelakangi oleh permasalahan lingkungan 

hidup yang dihadapi di Indonesia yang secara umum meliputi tiga hal pokok, 

yaitu kualitas hidup yang cenderung menurun, termasuk lingkungan hidup 

perkotaan seperti masalah kebersihan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang 

publik, pencemaran udara dan air. Program adipura merupakan salah satu program 

pemerintah pusat, program ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan 

masyarakat untuk mewujudkan kota ‘bersih dan teduh’ (clean and greeen city) 

dengan menerapkan prinsip good governance. Dan program Adipura ini bertujuan 

mewujudkan masyarakat sehat, lingkungan hidup bersih serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya.  

Kota pekanbaru juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, 

munculnya pemukiman baru, ruko industri rumah tangga, pasar tradisional dan 
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pusat perbelanjaan yang lainnya menyebabkan masalah pada fasilitas kebersihan 

umum, khususnya persampahan. Sampah merupakan isu penting dilingkungan 

perkotaan yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah 

penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Masalah sampah adalah 

fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena manusia 

sudah pasti memproduksi sampah. Dalam hal ini pemerintah kota pekanbaru 

sangat berperan penting dalam mengupayakan kebersihan lingkungan. 

Permasalahan kebersihan lingkungan perkotaan terkhusus untuk kota pekanbaru 

juga mengalami pertumbuhan yang meningkat pada setiap tahunnya. Untuk itu 

penanganan sampah di kota pekanbaru masih mengikuti pola konvensional mulai 

dari kegiatan penyapuan jalan, pewadahan, pengumpulan sampah, penampungan 

sampah sementara di TPS seluruh kota pekanbaru. 

Pertambahan jumlah penduduk tersebut tentu akan menyebabkan 

kebutuhan akan lahan meningkat baik itu untuk tempat tinggal atau pembangunan 

infrastruktur perkotaan seperti pusat perbelanjaan maupun gedung perkantoran. 

Dengan kondisi perkotaan yang semakin menurun menyebabkan timbulnya 

permasalahan kebersihan. Daerah yang bersih diharapkan tidak hanya partisipasi 

dari warga saja, tetapi juga harus ada usahadari pemerintah. Karena jika dilakukan 

hanya oleh satu pihak saja, akan mendapatkan hasil yang tidak sempurna. 

Keberhasilan kota pekanbaru dalam memperoleh piala Adipura tentunya menjadi 

kebanggan bagi pemerintah dan masyarakat secara umum. Tetapi berdasarkan 

gejala yang ada di lapangan, kebersihan kota Pekanbaru masih memprihatinkan, 

sampah berserakan dimana-mana, drainase yang dipenuhi rumput, tanah, sampah, 
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sehingga air tidak mengalir, dan bau yang diakibatkan oleh tumpukan sampah di 

pinggir jalan atau lahan kosong yang sangat mengganggu pernafasan.  

Tabel 1.1 : Sampah yang dihasilkan  

No Tahun Jumlah sampah yang dihasilkan 

1 2013 360 Ton/Hari 

2 2014 397 Ton/Hari 

3 2015 407 Ton/Hari 

4 2016 610 Ton/Hari 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

Untuk menciptakan kota yang indah, teduh, dan bersih bukanlah hal yang 

mudah, mengingat banyaknya penduduk yang bermukim di Kota Pekanbaru dan 

menghasilkan sampah yang tidak sedikit. Untuk mendukung kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dalam meraih piala adipura 

diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap salah satunya armada, berikut 

jumlah armada yang dimiliki untuk menangani sampah yang ada di kota 

pekanbaru. 

Tabel 1.2 : Jumlah Armada Angkutan Sampah 

No Jenis Kendaraan Jumlah Unit Keterangan 

1. Fuso 3  

2. Dump Truck 43 19 Rusak 

3. L-300 31  

Jumlah 96 

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

Berdasarkan tabel diatas terdapat 96 armada yang dimiliki oleh dinas 

lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru. Armada yang dimilki tersebut 

kemudian terbagi lagi dalam beberapa jenis kendaraan yaitu fuso 3 unit, dump 

truck 24 unit dengan kondisi baik dan 19 unit dengan  kondisi rusak, serta L-300 
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31 unit, jadi total keseluruhan armada yang dapat digunakan berjumlah 77 unit. 

Mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.3. : Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) 

No Jenis pekerjaan Jumlah 

I JUMLAH THL SEKSI  KEBERSIHAN  LINGKUNGAN 1159 

 1. PENYAPUAN  

a. Penyapuan DKP Protokol 

b. Penyapuan 12 Kecamatan 

 

314 

324 

 2. ANGKUTAN SAMPAH 

a. Supir Angkutan Sampah 

b. Buruh Angkutan Sampah 

c. Petugas gerobak 

 

123 

360 

11 

 3. MANDOR 

a. Mandor Penyapuan  

b. Mandor Angkutan   

 

9 

4 

 4. PETUGAS ROAD SWEEPER 

a. Supir Road Sweeper 

b. Asisten Supir Road Sweeper 

 

1 

1 

 5. PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI 12 

II JUMLAH THL SEKSI PENG. DAN PEMAN. SAMPAH 28 

III JUMLAH THL SEKSI TRANS. & PENAMPUNGAN SAMPAH 31 

 JUMLAH THL BIDANG KEBERSIHAN KOTA 1218 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

 

 Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah Tenaga Harian Lepas 

(THL) yang tersedia dirasa cukup dan sesuai dengan luas Kota Pekanbaru. 

Dengan jumlah tenaga kerja yang banyak tersebut yaitu berjumlah 1218 orang 

akan dapat maksimal dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya 
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masing-masing. Dalam hal ini kerja sama antara Pemerintah Kota pekanbaru dan 

masyarakat, akan menjadikan satu kesatuan yang mempunyai tujuan yang sama 

yaitu mempertahankan adipura. 

Arti penting Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia 

yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Program 

Adipura sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program 

adipura memiliki indikator dalam penilaian dalam meraih piala adipura 

diantaranya pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pelaksanaan 

pengendalian pencemaran air, dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. 

Program adipura juga sebagai jembatan untuk mengubah dan memperbaiki 

tatanan kota menjadi lebih bersih, indah dan rapi. Program Adipura akan 

terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan partisipasi dan kesadaran dari 

seluruh elemen Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan tersebut. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan 

masyarakat serta instansi terkait haruslah saling berkesinambungan. Dengan 

adanya kerjasama yang saling berkesinambungan maka akan tercipta sebuah 

tatanan kota yang bersih, indah, dan rapi sebagaimana yang diharapkan. 

Selain  itu juga tujuan dari program adipura ini adalah demi 

terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah yang bersih dan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta sebagai dorongan 

terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Tata Kelola 

Kepemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang salah satunya dalam 
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bentuk Anugerah Adipura yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang 

dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota 

terbersih dan teduh. Penghargaan Adipura diserahkan bertepatan dengan 

peringatan hari Lingkungan Hidup se-dunia yang diperingati setiap 5 Juni setiap 

tahunnya. Penghargaan ini diberikan, kepada kota-kota di Indonesia yang dinilai 

berhasil dalam menangani kebersihan dan keteduhan Kota. 

Tabel 1.4 : Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk 

No Kategori Kota Jumlah penduduk 

1. Kota Kecil 20.000 – 100.000 Jiwa 

2. Kota Sedang 100.001 – 500.000 Jiwa 

3. Kota Besar 500.001 – 1.000.000 Jiwa 

4. Kota Metropolitan 1.000.000 Jiwa 

Sumber:Peraturan menteri lingkungan hidup RI no. 6 tahun 2014 tentang 

pedoman pelaksanaan program adipura 

 

Adapun pengelompokan kota peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 

kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu: kota metropolitan (berpenduduk 

lebih dari 1 juta jiwa), kota besar (500.000-1.000.000 jiwa), kota sedang 

(100.000-500.000 jiwa), dan kota kecil (kurang dari 100.000 jiwa atau lebih dari 

20.000 jiwa). Untuk kota Pekanbaru di kategorikan sebagai kota metropolitan 

yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.352,67 jiwa. Dalam meraih piala 

adipura tidak hanya dilihat dari standar kota sebagai penerima piala adipura tetapi 

juga dapat dilihat dari RTH & sampah lokasi pemantauan (wajib) yang menjadi 

penilaian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut 
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Tabel 1.5 :RTH & Sampah Lokasi Pemantauan (wajib)  

No Lokasi Bobot Penilaian 

1 TPA 11 

52 

2 Fasilitas pengelolaan sampah skala kota 10 

3 Pasar  7 

4 Bank sampah 7 

5 Bank sampah induk 5 

6 Perumahan/pemukiman 6 

7 Sekolah 6 

8 Taman kota 5 

25 

9 Jalan 5 

10 Terminal bus/angkot/pelabuhan sungai/laut 5 

11 Rumah sakit/puskesmas 5 

12 Hutan kota 5 

13 Perairan terbuka 4 

14 Pertokoan 4 

23 

15 Perkantoran 4 

16 Stasiun kereta api 3 

17 Pelabuhan penumpang (BUMN) 3 

18 Pantai wisata 3 

19 Bandar udara 2 

 Total 100  

Sumber:Peraturan menteri lingkungan hidup RI no. 6 tahun 2014 tentang 

pedoman pelaksanaan program adipura 
 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat dalam penilaian adipura terdapat beberapa 

kriteria pembobotan lokasi capaian kinerja. Dalam hal ini kota Pekanbaru 

merupakan salah satu lokasi penilaian yang masuk pada kategori Kota Besar, 

berikut pembobotan nilai adipura berdasarkan kota metropolitan dan kota besar 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.6 Pembobotan Nilai Adipura Berdasarkan  

Kota Metropolitan dan Besar 

Adipura Pembobotan Persentase 

a. Pengelolaan sampah & RTH 

(85%) 

Sistem manajemen (NF) 5% 

Capaian kinerja (F) 95% 

b. Pengendalian pencemaran air 

(5%) 

Sistem manajemen (NF) 5% 

Capaian kinerja (F) 95% 

c. Pengendalian pencemaran udara 

(10%) 

Sistem manajemen (NF) 5% 

Capaian kinerja (F) 95% 

Sumber: Peraturan menteri lingkungan hidup RI no. 6 tahun 2014 tentang 

pedoman pelaksanaan program adipura 
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Kota pekanbaru telah berhasil meraih piala adipura di tahun 2013-2014 

dan gagal meraih piala adipura di tahun 2015-2016:  

Tabel 1.7 :Prestasi Adipura Kota Pekanbaru tahun 2013 - 2016 

NO PENGHARGAAN TAHUN 
PEMBERIAN 

PENGHARGAAN 

1 Piala Adipura 2013 Presiden RI 

2 Piala Adipura 2014 Presiden RI 

3 - 2015 - 

4 - 2016 - 

Sumber : Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru 

Dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2015 kota pekanbaru tidak 

berhasil dalam meraih piala adipura dikarenakan untuk penghargaan Adipura 

mulai tahun 2015 terdapat pengetatan kriteria dalam rangka mendorong 

pemenuhan ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, yaitu menggunakan kriteria TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang 

operasionalnya minimal Controlled Landfill (lahan urug terkontrol). Dan 

penerima adipura tidak hanya sekedar kota bersih saja, namun ada komitmen, 

tidak hanya komitmen Pemerintah tapi harus ada komitmen masyarakat yang 

diikuti oleh tindakan. 

Secara rata-rata kota pekanbaru memenuhi penilaian untuk Adipura 

Kencana. Namun untuk penilaian kriteria TPA kota Pekanbaru hanya memiliki 

nilai 72 sehingga penghargaan Adipura Kencana gagal diperoleh.Adipura kencana 

merupakan penghargaan yang diberikan untuk kota-kota yang berhasil melampaui 

batas pencapaian pengendalian pencemaran air maupun udara, pengelolaan tanah, 

perubahan iklim, sosial, ekonomi serta keanekaragaman hayati. Untuk Kota 

Pekanbaru TPA yang dimiliki hanya satu yaitu TPA Muara Fajar dengan luas 
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lahan 8,6 Ha yang terdapat di Kel. Muara Fajar, Kec. Rumbai. TPA Muara Fajar 

ini dirancang untuk 35 tahun kedepan yang telah digunakan dari tahun 1984 

sampai dengan tahun 2018 akhir. Jumlah kapasitas lahan TPA yang tersisa untuk 

saat ini kira-kira  ± 75.000 – 78.000 m³. 

Dan selanjutnya untuk tahun 2016 kegagalan membawa pulang adipura 

terulang kembali, hal ini dikarenakan permasalahan sampah yang berbeda dari 

tahun sebelumnya. Permasalahan ini timbul dikarenakan banyaknya sampah yang 

berserakan dijalanan yang akhirnya tumpukan sampah menggunung dan 

menganggu lalu lintas. Permasalahan ini terjadi karena penanganan sampah yang 

ditangani oleh pemerintah kota dialihkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Multi Inti 

Guna (MIG), permasalahan sampah yang menumpuk yang sempat membuat 

masyarakat kota pekanbaru resah ini dikarenakan armada yang dimiliki oleh PT. 

Multi Inti Guna (MIG) tidak mampu untuk menangani sampah yang ada di kota 

pekanbaru sehingga dari pihak PT. Multi Inti Guna(MIG) mengembalikan 

penanganan sampah tersebut ke pihak pemerintah kota. Saat masa transisi inilah 

yang membuat sampah menumpuk dimana-dimana, karena pada saat pemindahan 

pengelolaan penanganan sampah tersebut masih dalam tahap proses. 

Sebelum permasalahan sampah ini terjadi, kota pekanbaru telah masuk 

nominasi untuk meraih piala adipura. Kondisi sampah di kota pekanbaru telah 

merasahkan masyarakat. Hal ini dinilai bahwa pemerintah kota pekanbaru telah 

gagal dalam menangani permasalahan sampah yang berada di lingkungan kota 

pekanbaru. dengan melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi pun turun untuk 

mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. 
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Keberhasilan kota pekanbaru yang telah menerima piala adipura sebanyak 

sembilan kali tentu merupakan hal yang membanggakan, tetapi berdasarkan 

kondisi kota pekanbaru saat ini, masih terlihat sampah berserakan dimana-mana, 

saluran air (drainase) yang banyak sampah dan ditumbuhi rumput, tumpukan 

sampah di pinggir-pinggir jalan dan di perumahan-perumahan yang 

mengakibatkan bau  yang tidak enak, pedagang kaki lima yang berjualan di 

sembarang tempat dan banyak genangan air di saat hujan. 

Selain itu dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru 

mempunyai program unggulan untuk meraih piala adipura di kota pekanbaru, 

diantaranya adalah: Kamis bersih tanpa polusi asap (Kasih Papa), bank sampah, 

lubang biopori, proklim, uji emisi, pemantauan kualitas udara, pembersihan dan 

pemantauan kualitas air sungai dan daur ulang. Dari program-program yang ada 

tersebut ditemukannya berbagai masalah, yang pertama kamis bersih tanpa polusi 

asap (Kasih Papa) program ini belum berjalan secara efektif dikarenakan masih 

terdapat kendaraan yang terparkir dihalaman kantor-kantor. Program ini belum 

berjalan secara efektif karena juga tidak adanya sanksi yang diberikan secara tegas 

dan juga program ini hanya sebagai himbauandan instruksi walikota. Untuk 

program bank sampah juga harus lebih diefektifkan mengingat sampah yang ada 

di kota pekanbaru jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Kemudian 

untuk program lubang biopori ini rasanya perlu untuk ditingkatkan lagi, 

mengingat masih terdapat sampah organik yang masih berserakan yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan agar dapat menjadi kompos dan juga dapat 

menyuburkan tanah. Lubang biopori atau lubang resapan biopori adalah metode 
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resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan 

daya resap air pada tanah. Lalu untuk program uji emisi juga ditemui masalah, 

pasalnya pengujian emisi yang dilakukan oleh pemerintah masih banyaknya 

kendaraan yang beraktivitas di wilayah ini yang tidak memenuhi standar lulus uji 

emisi. Bahkan banyak diantara kendaraan yang diuji emisi dalam pembakarannya 

masih mengandung timbal (Pb) yang berbahaya bagi kesehatan manusia, di 

samping senyawa beracun lainnya dihasilkan dari pembakaran kendaraan 

bermotor. Selanjutnya untuk program pemantauan kualitas udara, pekanbaru 

merupakan salah satu kota yang termasuk kedalam kategori pencemaran udara 

yang tidak sehat, mengingat sering terjadinya kebakaran hutan ada lahan-lahan 

yang ada di provinsi riau, selain terjadinya kebakaran hutan tersebut pencemaran 

udara yang dihasilkan juga didapat dari kendaraan bermotor yang semakin 

meningkatnya jumlah pemakai kendaraan dan semakin padatnya kendaraan yang 

melintas pada setiap jalan yang ada di kota pekanbaru. Selanjutnya untuk program 

pembersih dan pemantauan kualitas air sungai dirasa kurang maksimal 

dikarenakan sungai-sungai kecil kecil yang terdapat dikota pekanbaru telah 

tercemar oleh limbah limbah sampah, rumah tangga dan industri yang dibuang 

kesungai tanpa melalui penyaringan. Sungai-sungai kecil tersebut kemudian terus 

mengalir ke sungai siak, menurunnya kualitas air sungai siak disebabkan oleh 

pencemaran yang terjadi pada sungai-sungai kecil tersebut. Dan yang terakhir 

daur ulang merupakan program unggulan dinas lingkungan hidup dan kebersihan 

kota pekanbaru. Program daur ulang ini juga perlu untuk ditingkatkan lagi 
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supayaseluruh masyarakat dapat mengurangiproduksi sampah yang dihasilkan 

dapat berkurang. 

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka penulis merasa tertarik 

untuk membahas masalah ini dengan judul “Analisis upaya dinas lingkungan 

hidup dan kebersihan kota Pekanbaru dalam meraih piala adipura”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apa saja upaya yang dilakukan dinas lingkungan hidup dan kebersihan  

kota pekanbaru dalam meraih adipura? 

2. Apa saja faktorpenghambat kota pekanbaru dalam meraih piala 

adipura? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan 

masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni untuk: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh 

Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru dalam meraih 

kembali piala Adipura. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kota Pekanbaru gagal meraih 

Piala Adipura. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya pemerintah 

dalam meraih piala adipura.  

b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

c. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah kota pekanbaru dalam 

tercapainya adipura untuk tahun selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian 

yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penilaian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini penulisan akan mengemukakan teori-teori yang relevan 

dengan judul penelitian sebagai landasan dalam skripsi. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini penulis membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, dan analisi data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM  

 Dalam bab ini sejarah kota pekanbaru, visi misi kota pekanbaru,visi 

dan misi kantor, susunan organisasi dan tupoksi dinas lingkungan 
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hidup dan kebersihan kota pekanbaru, struktur organisasi dinas 

lingkungan dan kebersihan kota pekanbaru. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dari analisis data 

yang diperoleh dari responden melalui wawancara. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan 

dari permasalahan yang ada dam memberikan saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


