
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Peranan 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila 

seseorang melaksanakan hakdan kewajibannya sesuaidengan kedudukannya 

(soekanto, 2001:268). Menurut Biddle, Thomas dan Arisandi, peran adalah 

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari 

memegang kedudukaan tertentu. 

Menurut soekanto (2001:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga 

pengertian yaitu sebagai berikut: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi.  

c. Peranan dapat juga diaktakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur masyarakat sosial. 

Selanjutnya Susanto (dalam Soekanto 2001:94)bahwa: “Dengan adanya 

prestise dan derajat sosial maka terbentuk pulaapa yang dikenal sebagai status dari 

peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan 

kewajiban ataupun biasa disebut status objektif”. Menurut Stogdill peran adalah 

perkiraan tentang perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi 

 

15 



 16 

tertentu,yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individuitu dari pada 

dengan posisinya. 

Levi (dalam Soekanto 2001:272) pentingnya pembahasan peranan yang 

melekat pada individu dalam masyarakat: 

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 

b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh 

masyarakat mampu melaksakan. 

c. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu yang tidak mampu 

melaksanakan peranan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

proses kebijakan publik. Artinya implementasi kebijakan menentukan 

keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat 

dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji 

dalam Agustino (2006:154) bahwa: “The execution of policies is as important if 

not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints 

jackets unless they are implemented”. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang 

ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil 

menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat 

mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu 
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untuk diimplementasian tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya 

akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji (dalam 

Agustino, 2006) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu 

yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. 

kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang 

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. 

Sejalan dengan pendapat Udoji, George Edward III (dalam Winarno, 

2008) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik 

dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara 

pembentukan program dan konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang 

dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi 

masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan 

mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, 

sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi 

kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak 

dari pandangan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu 

program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi 

masalah yang merupakan sasaran kebijakan. 

            Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki 

berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan 

batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster (wahab, 2008) pengertian 

implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” 

(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out (menyediakan 
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sarana untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” (menimbulakan 

dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut 

dapat diperoleh gambaran bahwa “to implementation (mengimplementasikan) 

berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana 

(misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber 

daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebuat akan menimbulkan dampak/ 

akibat terhadap sesuatu. 

Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier 

(dalam Wahab, 2008) merumuskan implementasi kebijakan sebagai: “Memahami 

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman–

pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

             Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam 

Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai 

aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam 

Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) 

mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” 
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a. Kebijakan 

Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. 

Kebijakan adalah rangkaian proses dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok 

sector swasta, serta individu.Sedangkan menurut Lasswell (1970) kebijakan 

adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai yang terarah (a 

projected program of goals values and practices). 

b. Kebijakan Publik 

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan 

publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di 

mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap 

pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn. 

c. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan 

Tachjan (2006i:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari 

implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu: 

1. Unsur pelaksana 

2. Adanya program yang dilaksankan 

3. Target group atau kelompok sasaran 

d. Model implementasi kebijakan 

Menurut Parson (dalam Putra,2003) secara garis besar model 

implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi empat yaitu: 
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1. Model Analisis Kegagalan. 

Model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang 

dikemukakan sebagai berikut: implementasi sebagai proses interaksi 

penyusunan tujuan dengan tindakan (Pressman dan Wildavsky, 1973); 

implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan 

(McLaughlin, 1975); dan implementasi sebagai bentuk permainan 

(Bardach,1977) (Putra,2003). 

2. Model Rasional (Top-Down). 

Model ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana 

yang membuat implementasi sukses. 

3. Model Botton-Up. 

Model ini merupakan kritikan terhadap model pendekatan top-

down terkait dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. 

4. Model Teori-Teori Hasil Sintesis (Hybrid Theories) 

Model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang 

dikemukakan sebagai berikut: implementasi sebagai evolusi (Majone dan 

Wildavsky,1984); implementasi sebagai pembelajaran (Browne dan 

Wildavsky,1984); implementasi sebagai policy action continuum(Lewis 

dan Flynn,1978,1979: Barret dan Fudge,1981); implementasi sebagai 

sirkulerleadership (Nakamura dan Smallwood,1980); implementasi 

sebagai hubungan inter-organisasi (Hjern dan Porter,1981); implementasi 

dan tipe-tipe kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982); implementasi sebagai 

hubungan antarorganisasi (Toole dan Montjoy,1984); implementasi 
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sebagai teori kontingensi (Alexander,1985); implementasi sebagai analisis 

kasus (Pressman dan Wildavsky,1973; Bullock dan M. Lamb,1986); 

implementasi sebagai bagan subsistem kebijakan (Sabatier,1986); dan 

implementasi sebagai manajemen sektor publik (Hughes,1994). 

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi diatas, pada akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses 

melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari pernyataan kebijakan (policy 

statement) kedalam aksi kebijakan (policy action). Implementasi 

dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu 

kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan oleh berbagai aktoryang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai 

tujuan dan hasil yang diharapkan. 

e. Fungsi Implemantasi Kebijakan 

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi 

itu ialan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-

tujuan ataupun sarana-sarana kebijakan public diwujudkan sebagai “outcome” 

(hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu 

fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu 

kebijakan publik (policy science)  disebut “policy delivery system” (sistem 

penyampaian atau penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari 

cara-cara atau sarana-saran tertentu yang dirancang atau didesain secara 

khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana 

yang dikehendaki. 
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2.3 Implementasi tentang Kebersihan 

Menurut Lester dan Stewart (2000), implementasi adalah sebuah tahapan 

yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat 

tersebut seolah-olah menunjukkanbahwa implementasi lebih bermakna non-

politik, yaitu administratif. James Anderson menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi sebagaimana yang 

diistilahkan Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan 

sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai 

konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebersihan yaitu suatu keadaan 

yang dianggap bebas atau tidak memiliki kotoran dan noda. Kebersihan 

merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala 

yang kotor dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan 

nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat 

adalah salah satu faktor yang dapat memeberkan kebahagiaan. Sebaliknya kotor 

tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai 

penyakit,dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. 

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta citra kota yang 

bersih, indah dan nyaman perlu adanya penanganan sampah yang serius dijalan-

jalan umum, tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau sehingga pengendalian 

kebersihan dan keindahan kota yang mencakup RT/RW kota yang dilakukan 

Dinas lingkungan dan pertamanan kota pekanbaru dapat terlaksana dengan efektif 

dengan penimbunan pada bak-bak sampah rumah tangga dan diangkut ke Tempat 
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Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan 

Rumbai. 

Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan surat keputusan Wali Kota 

Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 

Kebersihan di Kota Pekanbaru. Di dalam surat keputusan Walikota No. 7 tahun 

2004 pasal 3 pemerintah Walikota memberikan kewenangan penuh kepada pihak 

kecamatan dan kelurahan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Dalam 

keputusan ini dimaksudkan dengan pengelolaan kebersihan  adalah suatu kegiatan 

yang berkaitan dengan usaha untuk membuat suatu wilayah atau daerah menjadi 

bersih. Pengelolaan kebersihan adalah uraikan yang berdasarkan SK Walikota no 

07 tahun 2004 yaitu semua kegitan yang berkaitan dengan usaha untuk membuat 

suatu daerah/wilayah menjadi bersih, yang meliputi penyapuan sampah bila 

diperlukan, pengumpulan sampah dari lingkungan perumahan / pertokoan / 

perkantoran / hotel dan restoran dan unit lainnya ke TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara) pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan 

kegiatan lain yang diperlukan. 

Hasil evaluasi pelaksanaan aturan kebersihan dari aspek kebijakan dan 

masyarakat yaitu melarang buang sampah sembarangan dan memberikan denda 

jika melanggar namun perilaku masyarakat yang melanggar aturan bersih sampah 

yaitu buang sampah sembarangan masih belum optimal. Belum ada penegakan 

secara tegas oleh aparat dalam hal buang sampah dikarenakan sulit untuk mencari 

bukti dilapangan, selanjutnya masyarakat menilai fasilitas tempat sampah yang 
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ada belum sesuai dengan penempatan ideal sehingga membuat masyarakat buang 

sampah sembarangan. 

Belum optimalnya implementasi kebersihan dikarenakan proses 

implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan 

bahwa proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus 

meru,uskan aktivitas mekanisme delivery activities. Kompleksitas dalam proses 

implementasi tidak jarang memunculkan permasalahan. 

Menurut Erwan Agus Purwanto (2012:85) setidaknya ada 6 faktor yang 

menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi, yaitu: 

a. Kualitas kebijakan itu sendiri 

b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran) 

c. Ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan 

d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi 

pengawasan dan sebagainya). 

e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. 

f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana 

implementasi tersebut dilakukan. 

 

2.4 Koordinasi  

Menurut James G March dan Herben A Simon koordinasi adalah suatu 

proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling 

bergantungan. Menurut Terry, koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib 

dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat waktu dan mengarahkan 

pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan 
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lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi 

dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan 

yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama. 

Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordianasi diartikan sebagai 

kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan 

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya 

semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. 

Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif 

spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. 

Dari pengertian koordinasi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Pengertian Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat 

berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga di sisi 

yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan 

yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak 

merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Adapun tujuan koordinasi sebagai 

berikut : 

1. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas 

organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, 

kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu 

organisasi. 

2. Tujuan koordinasi untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi 

setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda 

melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. 
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3. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap 

saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan 

independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu 

tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan 

informasi dan komunikasi efektif. 

 

2.5 Pembangunan Wilayah Perkotaan 

Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan suatu tatanan 

kehidupan masyarakat yang lebih baik menuju terciptanya kesejahteraan rakyat 

dan kemakmuran. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukanpertumbuhan ekonomi 

yan tinggi dan stabil. Namun, hal ini tidaklah cukup karena pertumbuhan ekonomi 

tanpa diimbangi dengan pembangunan kehidupan sosial, politik dan ekonomi 

masyarakat hanya akan menimbulkan kesenjangan. 

Pada zaman sekarang ini, pendekatan pembangunan diharapkan tidak lagi 

berorientasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi berorientasi kepada kepentigan 

rakyat. Pembangunan sosial seperti yang di terapkan dinegara-negara maju 

merupakan hal yang perlu diambil mafaatnya. 

Menurut pengertian Sondang P. Siagian (1994), Pembangunan merupakan 

sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, 

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building)”.  Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian 

yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih 

baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. 
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Kebijakan pemerintah suatu negara atau bangsa terhadap program 

pembangunan adalah suatu hal yang sangat penting keberadaannya karan sangat 

menentukan kemajuan suatu negara atau bangsa. Oleh sebab itulah hanya dengan 

program pembangunan yang dapat menciptakan kemampuan negara atau bangsa 

tersebut dalam rangka usaha untuk menciptakan pembangunan negara atau bangsa 

tersebut dalam rangka usaha untuk menetapkan suatu kebijakan dibidang 

pembangunan dimana hasil-hasilnya diharapkan dapat dinikmatiseluruh warga 

negara yang bersangkutan. 

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan, 

pendidikan, perindustrian, dan perdagangan. Dengan peranannya yang cukup 

besar Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima 

segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. 

Seiring dengan perkembangan aktifitas ekonomi masyarakat dan 

pertambahan penduduk yang sangat pesat di Kota Pekanbaru, telah menjadikan 

Kota Pekanbaru dengan keanekaragaman dalam aspek sosial, ekonomi dan 

budaya. Meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, tingkat 

aktifitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat, diiringi dengan meningkatnya 

jumlah timbunan sampah dari hari ke hari serta sarana dan prasarana pemerintah 

yang dengan terbatas akan menambah permaslaahan sampah yang semakin 

kompleks. Sejalan dengan keadaan itu dibutuhkan kepakaan serta ketegasan 

pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan  Kebersihan 

untuk mengatasi permasalahan ini demi mewujudkan kebersihan yang 

berkesinambungan. 
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Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan dengan 

permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum. 

Salah satu permasalahan yang mendasar pada pemerintah kota Pekanbaru adalah 

masalah pelaksanaan retribusi kebersihan dan penanggulangan atau pengelahan 

sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik sevara individu maupun kelompok.  

Kebersihan menjadi faktor penting untuk membentuk kepribadian 

seseorang, suatuwilayah bahkan bangsa. Oleh sebab itu, dengan menimbang 

bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan yang bersih 

dan serta sehat sampah merupakan salahsatu sumber penyebab tidak terciptanya 

lingkungan yang bersih dan sehat maka penanggulangan sampah harus 

dilaksanakan secarasadar, terpadu dan terarah antara masing-masing individu 

masyarakat dan pemerintah, maka pemerintah kota Pekanbaru untuk menuangkan 

ke dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) no. 4 tahun 2000 tentang Retribusi 

Kebersihan. Dengan dikeluarkan Perda no.4 tahun 2000 tentang retribusi 

Kebersihan diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru dapat menjaga kebersihan 

lingkungan. 

Pembangunan yang berwawasan lingkungan suatu tindakan yang sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tentu saja dengan lingkungan yang lestari 

serta ramah terhadap kehidupan manusia, tentu saja bahwa perbuatan-perbuatan 

yang baik dibutuhkan dengan tidak merusak lingkungan dimana manusia itu 

sendiri berpijak, walaupun pada tingkat realitis fundamental sifat manusia kadang-

kadang kita bisa atau dengan kata lain menebak secara tepat apa maksud dan 
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tujuan sesuatu oerbuatan yang dilakukan itu. Oleh sebab itulah banyak kegiatan 

mengalami kegagalan ataupun perkembangan sangat tidak menggembirakan. 

Lingkungan atau wilayah merupakan suatu sahabat hidup bagi manusia 

dan makhluk hidup lainnya, misalnya rusaknya suatu lingkungan akan sangat 

berdampak negatif dalam seluruh kehidupan manusia dan akhluk hidup lainnya, 

misalnya dengan kerusakan lingkungan akan menciptakan bencana yang bisa 

berakibat kematian bagi umat manusia dan kemusnahan didunia ini. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan 

wilayah berkaitan dengan isu-isu perkotaan adalah denganmemadukan 

pembangunanperkotaan dan pedesaan sebagai kegiatan prioritas. Tindakan yang 

dilakukan mengarah kepada pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota, 

mengembangkan kota kecil dan menengah, serta mengendalikan pembangunan 

kota-kota besar dan metropolitan. 

Pembangunan wilayah perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara 

terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, 

lingkungan permukiman, serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya agar 

terwujud pengelolaan wilayah yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, 

rapi, bersih, aman dan nyaman. Perhatian khusus perlu diberikan pada 

peningkatan sarana dan prasarana umum yang layak, dan keserasian hubungan 

antar masyarakat, serta diupayakan agar terwujud keserasian kehidupan 

masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. 

Menurut DR. J. Kaloh (2007:145), kebijaksanaan desentralisasi yang baru 

sebenarnya mempunyai potensi untuk dapat mempunyai peluang dalam berdaya 
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untuk menggunakan sumber daya dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan 

relevan dengan kondisinya masing-masing. Diperlukan kebijaksanaan dan strategi 

yang jelas dari pemerintah mengenai pembangunan wilayah perkotaan. 

 

2.6 Adipura 

 Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia 

nomor 6 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program adipura. Dalam 

peraturan menteri ini program adipura adalah program kerja kementrian 

lingkungan hidup, yang berlingkup nasional untuk mewujudkan kota yang 

berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

 Program adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah 

kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha 

melalui penghargaan adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, 

baik secara ekologis, sosial, da ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hiduo demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.   

Kriteria penilaian Adipura berdasarkan peraturan menteri RI no 6 tahun 

2014 terdiri dari, yaitu: 

1. Pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk 
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pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk 

penghijauan tanaman. 

Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi: 

a. Kebersihan;  

b. Sampah terolah; dan 

c. Pengoperasian tempat pemrosesan akhir. 

Penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi: 

a. Sebaran dan fungsi peneduh; 

b. Penataan dan perawatan; 

c. Keanekaragaman hayati;` 

d. Kemudahan akses; dan 

e. Fungsi resapan. 

2. Pengendalian pencemaran air 

Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin 

kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Lokasi pemantauan capaian 

kinerja pengendalian pencemaran air terdiri atas: 

a. Sumber air permukaan yang meliputi sungai, danau, muara, waduk 

dan/atau situ; dan 

b. Fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau 

skala perkotaan. 

Cakupan penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran air meliputi: 

a. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air; 
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b. Ketersediaan air bersih; 

c. Pemantauan kualitas air; 

d. Ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan 

skala perkotaan; dan 

e. Dukungan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pengendalian 

pencemaran air.  

3. Pengendalian pencemaran udara 

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau 

penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. 

Cakupan penelitian capaian kinerja pengendalian pencemaran udara 

meliputi: 

a. Pengujian emisi kendaraan bermotor; 

b. Pengukuran kualitas udara jalan raya; 

c. Pemantauan kinerja lalu lintas perkotaan; dan 

d. Pemantauan kualitas bahan bakar di SPBU. 

Program adipura akan terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan 

partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, 

masyarakat dan dinas/instansi sangatlah perlu dibina dna dijalin secara terus 

menerus dan berkesinambungan 

Agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran 

masyarkaat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan 

teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan 
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lingkungan. Sebenarnya program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait saja melainkan juga 

tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat. 

Untuk menuju lingkungan yang baik agar program Adipura tercapai 

maka pengelolaannya pun harus sesuai dengan standar kondisi lingkungan 

yang ideal/ idealnya kondisi lingkungan yang baik ditunjukkan dengan upaya 

pembersihan saluran drainase, memebersihkan dan menjaga lingkungan 

sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai dan jembatan, 

memilah sampah organik dan anorganik, penanaman pohon untuk 

penghijauan, tidak melakukan pembakaran sampah. Hendaknya upaya 

penataan dan pengelolaan lingkungan yang bersih dan teduh tidak hanya 

dilakukan untuk persiapan menghadapi penilaian adipura saja melainkan juga 

menjadi program pemerintah dan masyarakat secara terus menerus dan 

berkelanjutan. 

Segala upaya untuk penciptaan lingkungan yang bersih dan teduh 

dalam pencapaian progra adipura tidak akan terlaksana dengan baikdan 

optimal jika tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Kegiatan 

adipura ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk mempersiapkan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan yang baik. 

Program adipura ini sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait saja melainkan juga tanggung 

jawab seluruh masyarakat yang berada di kota pekanbaru khususnya. 
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2.7 Hubungan Kebersihan Kota dengan Piala Adipura 

 Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu modal dasar penting 

bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas lingkungan 

berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, penduduk yang bekerja 

serta yang berkunjung ke daerah tersebut. Banyak aktivitas manusia yang 

memiliki dampak buruk terhadap kualitas lingkungan karena pengelolaan sampah 

dan limbah yang kurang baik, serta kepedulian masyarakat yang rendah terhadap 

kebersihan lingkungan. 

 Lingkungan yang bebas dari berbagai macam pencemaran dan bebas dari 

segala macam emisi sampah termasuk lingkungan yang besih. Kualitas 

lingkungan yang baik meliputi lingkungan yang sehat, bersih, dan asri sehingga 

nyaman untuk ditinggali dibandingkan dengan lingkungan yang kotor. Sebaliknya 

lingkungan yang jauh dari kata bersih merupakan lingkungan yang tercemar 

akibat adanya timbunan sampah disekitarnya. 

 Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang efektif dapat 

menurunkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, karena sampah menimbulkan 

berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar. Penyakit tersebut diantaranya 

adalah timbulnya berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta 

gangguan pernafasan. Sedangkan dampak tidak langsung diantaranya adalah 

bahaya banjir akibat terhambatnya arus air di sungai karena terhalang oleh 

timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Adapun dampak lain yang ditimbulkan 

secara tidak langsung yaitu sampah yang menumpuk akan berpengaruh 
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padaperubahan iklim akibat adanya kenaikan temperatur bumi atau yang lebih 

dikenal dengan istilah pemanasan global.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban), dijelaskan tugas/fungsi K3 

adalah : 

1.  Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam 

melaksanakan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3).  

2.  Menyediakan sarana dan prasarana dalam pengolaan kebersihan.  

3.  Memberikan motivasi kepada masyarakat tentang budaya hidup 

bersih,indah dan tertib.  

4.  Melakukan pemungutan retribusi kebersihan sesuai dengan tarif yang telah 

ditetapkan.  

5.  Melakukan pengawasan terhadap hasil pemungutan retribusi kebersihan.  

 Untuk itu perlu adanya suatu upaya jelas dalam pengelolaan sampah agar 

sampah tidak menjadi timbunan yang menyebabkan berbagai dampak negatif 

yang ditimbulkannya. UU RI No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah 

menjelaskan bahwa pola lama dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang 

berupa pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan mulai bergeser berubah 

menjadi pemilihan, pengolahan, pemanfaatan dan pembuangan residu. Kerja sama 

semua pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan khususnya dengan 

menyelamatkan lingkungan agar tidak tercemar oleh emisi yang berasal dari 

sampah. Di Indonesia sebenarnya mengikutsertakan peran institusi formal, warga 

pemukiman, dan sektor formal dalam mengelola sampah. 
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 Pembuangan sampah sementara, pengangkutan sampah, pembuangan 

akhir sampah digerakkan oleh institusi formal yaitu pemerintah. Warga 

pemukiman mempunyai peran pada tahap pengumpulan sampah, yaitu 

pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya. Pada tahap ini warga 

melakukan pemilihna antara sampah basah dan kering, sedangkan sektor informal 

yaitu pemulung dan pengepul hanya melakukan pengumpulan dan perdagangan 

sampah kering layak jual yang didapat dari warga. 

 Penghargaan adipura merupakan salah satu program pemerintah Indonesia 

untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan kota-kota yang 

berkelanjutan baik secara ekologis, sosial dan ekonomi, dengan tetap mendorong 

prinsip Good Governance. Pengelolaan sampah kota sebagai salah satu 

komponenpenilaiannya memiliki bobot penilaian tertinggi, aspek ini kemudian 

menjadi fokus perhatian pemerintah daerah diberbagai kota yang ingin 

memperoleh penghargaan adipura. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebersihan kota dengan piala adipura. 

 

2.8 Konsep Islam tentang Kebersihan 

 Islam adalah agama Rahmatallil’alamin yang memberi keberkahan kepada 

seluruh alam. Sehingga mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk 

masalah kebersihan lingkungan. Lingkungan dengan aneka ragam kekayaannya 

merupakan sumber inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan 

budaya bagi individu, yang dapat mempengaruhi seseorang, karena manusia hidup 

adalah manusia yang berpikir dan serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap 

segala yang tersedia di alam sekitarnya.  
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 Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah jumlah semua benda 

dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi 

kehidupan kita. Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah segala benda, 

kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati 

dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. 

Islam memandang kebersihan sebagai hal yang sangat penting sehingga 

rasulullah SAW bersabda : 

بُّ َعْن َسْعِد َأِب َوقَاٍص  بُّ الطَّيِِّب , َنِظْيٌف ُيُِ َعْن أَبِْيِو َعُن انَِّبِّ صلى اهلل عليو وسلم : ِإنَّ اهلل طَيٌِّب ُيُِ
بُّ اجلُْوَد فَ َنظُِّفْوا أَْفِنَيَتَكمْ   )رواه الرتمذى (الّنظَاٌَفَة َكِرْْيٌ ُيُِّب الَكِرْْيَ َجَواٌد ُيُِ

Artinya :“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari 

Rasulullah SAW  : “ Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal 

yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang 

menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu 

bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmizi) 

 

 Islam telah megajarkan umatnya untuk hidup bersih, mencintai, dan 

menjaga lingkungan. Jika semua umat islam mampu mewujudkannya maka 

masalah lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran, masalah sampah, dan 

lainnya akan mampu diatasi dengan mudah. Dan tentunya akan meringankan 

beban pemerintah. Karena ajaran kebersihan yang ada dalam Islam telah melekat 

dalam diri setiap pemeluknya. 
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2.9 Penelitian Terdahulu  

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis upaya dalam meraih  

piala adipura 

No Judul/Peneliti 
Metode 

analisis 
Hasil Penelitian 

1 Analisis faktor-faktor yang 

memepengaruhi 

penerimaan piala adipura di 

kota pekanbaru (studi kasus 

dinas kebersihan dan 

pertamanan kota 

pekanbaru) 

Oleh: Fani yuliana putrid 

Deskriptif 

kualitatif 

Dari keseluruhan indikator terdapat 

dua sub indikator yang belum 

terlaksana secara maksimal, yaitu 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dan partisipasi masyarakat. 

Dari kondisi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) di kota pekanbaru belum 

memenuhi standar dari peraturan 

perundang-undangan no 26 tahun 

2007 tentang Ruang Teruka Hijau 

(RTH) yaitu 30% dari luas kota. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

kota pekanbaru untuk sekarang 

baru tersedia sebanyak 5% dari 

luas wilayah seluruh kota 

pekanbaru. Permaslahan utama 

dari Ruang Terbuja Hijau adalah 

susahnya pembebasan lahan di 

kota pekanbaru. Sedangkan sub 

indikator pastisipasi masyarakat 

terkendala dalam hal sangat 

kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam menjaga lingkungan 

terutama dalam pembuangan 

sampah . 

2 Analisis upaya pemerintah 

daerah dalam menyediakan 

ruang terbuka hijau di kota 

pekanbaru 

Oleh: Rieyo Satriya Banu 

Deskriptif 

Kualitatif 

Berdasarkan akhir dari penelitian 

penulis menyimpulkan bahwa hasil 

analisis dari upaya pemerintah 

daerah dalam menyediakan ruang 

terbuka hijau di kota pekanbaru 

secara keseluruhan adalah kurang 

baik. 

3 Strategi pemerintah kota 

bontang dalam mencapai 

penghargaan adipura tahun 

2014 

Oleh: fitria indah cahyani 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian menunjukan 

Strategi Pemerintah Kota Bontang 

dalam mencapai penghargaan 

Adipura Tahun 2014 sudah 

berjalan dengan baik. Pemerintah 

Kota Bontang dalam mewujudkan 

strategi tersebut dilakukan dengan 

memaksimalkan kinerja petugas 

kebersihan di lapangan. 
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2.10 Defenisi Konsep 

Menurut Moh. Nazir (2005:126) defenisi konsep adalah suatu defenisi 

yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Guna memudahkan dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi konsep yang dioperasionalkan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi defenisi konsep yaitu: 

1. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya. 

2. Upaya bisa diartikansebagai usaha, syarat untuk mencapai maksud, usaha, 

akal, ikhtiar, daya upaya atau melakukan sesuatu untuk mencari akal, 

jalan, dan sebagainya. 

3. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia sesuai kategori 

kota, yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan 

perkotaan, dimana kegiatan ini merupakan program nasional yang 

diselenggarakan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 

4. Program Adipura adalah program kerja kementerian lingkungan hidup, 

yang berlingkup nasional untuk mewujudkan kota yang berwawasan 

lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 
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6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan 

pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. 

7. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk 

menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. 

8. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau 

penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. 

2.11 Konsep Operasional  

Tabel 2.2  

Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Upaya dinas 

lingkungan hidup 

dan kebersihan 

kota pekanbaru 

 

 

 

 

 

1. Pengelolaan sampah 

dan ruang terbuka 

hijau 

 

1. Bank sampah 

2. Lubang biopori 

3. Daur ulang 

4. Proklim  

2. Pengendalian 

pencemaran air 

1. Pembersihan dan 

pemantauan kualitas air 

sungai 

3. Pengendalian 

pencemaran udara 

1. Kasih Papa (kamis bersih 

tanpa polusi asap) 

2. Uji Emisi 

3. Pemantauan kualitas udara 

Sumber:Peraturan Menteri Lingkungan hidup RI No. 6 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Adipura 

 

  



 41 

2.11 Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
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