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MOTTO

َصلِ ُحون
ِ األر
ْ ض َقالُوا إِ َّن َما َن ْحنُ ُم
ْ َوإِ َذا قِيلَ لَ ُه ْم ََل ُت ْفسِ دُوا فِي
(١١)
ْ أََل إِ َّن ُه ْم ُه ُم ا ْل ُم ْفسِ دُونَ َو َلكِنْ ََل َي
(١٢) َرون
ُ ش ُع
“Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat
kerusakan di muka bumi:" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami
orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya
mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak
menyadarinya”. (Q. S. Al- Baqarah ayat 11-12)
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ABSTRAK
Afrohu Khoir: SIP. 162219 :Peran Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam
Mengatasi Kekurangan Fasilitas Transportasi Pengangkutan Sampah
Skripsi ini bertujuan mengetahui tentang peran pemerintah Kabupaten Sarolangun
dalam mengatasi kekurangan fasilitas transportasi pengangkutan sampah, sebagai
tujuan diantaranya adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten
Sarolangun, kendala pemerintah Kabupaten Sarolangun dan solusi terhadap
kendala dalam kekurangan transportasi pengangkutan sampah. dengan adanya
Peraturan Mentri nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah dan
Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Skripsi ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Dinas PERKIM Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan
tugasnya sudah cukup maksimal karena dalam pelaksanaan tugas, pencapaian
program sudah terlaksana dengan tepat sasaran program penambahan fasilitas
transportasi pengangkutan sampah sudah diusulkan kepemeintah Kabupaten
Sarolangun, provinsi dan pusat, diusulkan satu tahun sekali. Permasalahan permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya dana dalam penambahan
armada, setiap usulan tersebut belum tentu dipenuhi oleh pemerintah daerah
ataupun pemerintah provinsi, adapun jumlah transportasi pengangkutan sampah di
Kabupaten Sarolangun pada saat ini berkisaran 8 mobil pengangkut sampah
dengan keadaan mobil saat ini sudah tua atau tidak layak lagi beroperasi kerena
sering kali rusak, jumlah volume sampah yang dihasilkan dalam 1 hari berkisaran
10-12 ton perhari sedangkan di hari tertentu yaitu ditanggal 17 Agustus, acara
pacuan perahu, Puasa dan hariraya Idul Fitri atau Idul Adha jumlah volume
sampah meningkat drastis, adapun upaya atau solusi dari pemerintahan terhadap
kekurangan transportasi pengangkutan sampah yaitu menambah alokasi dana
untuk penambahan armada pengangkut sampah yang baru dan meningkatkan
ketersediaan perwadahan sampah.
Kata Kunci: Pemerintah Dinas PERKIM, Perda, Fasilitas.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan
pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayahwilayah perkotaan, antara lain urbanisasi, pemukiman kumuh, persampahan,
dan sebagainya. Permasalahan yang di alami hampir di seluruh kota di
Indonesia adalah persampahan. Persampahan merupakan masalah yang tidak
dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan
sampah, disamping produk utama yang diperlukan sampah akan terus
bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin
besarnya jumlah penduduk di Indonesia.
Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia dengan jumlah
penduduk tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa, menghadapi banyak
permasalahan

terkait

dengan

sanitasi

lingkungan

terutama

masalah

pengelolaan sampah.1 Salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan
lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah
penduduk mengakibatkan penigkatan jumlah konsumsi terhadap barang dan
jasa, dari peningkatan tersebut akan menghasilkan jumlah sampah yang akan
semakin meningkat. Peningkatan sampah akan menjadi permasalahan
lingkungan, sedangkan dalam hal penanganannya sampai saat ini belum

1

Zulhan Khalid, “Evaluasi Kinerja Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Bonto-Bontoa
Kecamatan Bontoa Opu Kabupaten Gowa” Skripsi. Makassar; 2018.
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ditanggapi dengan tuntas, terutama pada daerah yang padat penduduk seperti
perkotaan.
Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, yang kemudian diperbaiki dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, sampah adalah
sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang
terdiri atas sampah rumah tangga.2 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun No. 05 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam
Peraturan Daerah Bab 3 Pasal 6 yang membahas tentang memfasilitasi
terhadap pengelolaan sampah tersebut, yaitu :
1.

Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah.

2.

Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan
penanganan sampah.

3.

Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan,
penanganan, dan pemanfaatan sampah.

4.

Melaksanankan pengelolaan sampah dan mempasilitasi penyedian
perasarana dan sarana pengelolaan sampah.

5.

Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan manfaat hasil
pengelolaan sampah.

6.

Memfasilitasi perkembangan teknologi spesifik lokal yang berkembang
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan

2

sampah.

Peraturan Mentri Dalam Nengri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan
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7.

Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyaarakat, dan
dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.3
Masyarakat Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah penduduk pada

tahun 2018 sebanyak 295.985 jiwa menurut Badan Pusat Statistik Provinsi
Jambi (BPSPJ). Dengan bertambahnya jumlah pendudukmaka bertambah
kebutuhan bagi masyarakat, di Kabupaten Sarolangun semakin banyak
penduduknya maka semakin pesat sampah yang di hasilkan dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari, minimnya fasilitas pengangkutan sampah masih
menjadi salah satu permasalahan yang lumrah dihadapi oleh pemerintah
khususnya masyarakat Kabupaten Sarolangun yang dalam hal ini terdapat
kendala terutama dalam pengelolaan sampah yaitu dibidang transportasi
pengangkut sampah yang masih sedikit yang membuat masyarakat resah
dengan penumpukan sampah di TPS terdekat diakibatkan oleh kurangnya
transportasi pengangkut sampah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Indra Kusumawati Kasi
Penyesehatan

Lingkungan

Dinas

PERKIM

(Perumahan,

Kawasan

Permukiman dan Pertanahan) menjelaskan bahwa:
“Alat transportasi pengangkutan sampah yang dimiliki Pemerintah
Kabupaten Sarolangun berjumlah sepuluhkendaraan,dari sepuluh
kendaraan tersebut delapan kendaraan sering beroperasi dalam
mengangkut sampah tetapi kondisi kendaraan pada saat ini sudah tua
dan sering rusak, duakendaraandiantaranya tidak mau hidup
dikarenakan tidak layak beroprasi (rusak berat), setiap tahunnya upaya
telah diadakan untuk penambahan kendaaan tetapi belum ada
tanggapan dari pihak Pemerintah Daerah, kendaraan pengangkutan
sampahyang dimiliki Kabupaten Sarolangun tersebut dari tahun 2007,
dari tahun 2007ada satu penambahan mobil di tahun 2013, sedangkan
3

Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No 05 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
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dari tahun 2013 sampai saat ini belum ada penambahan kendaraan
samasekali,sedangkan dana yang dihasilkan yaitu dari dana APBD
Daerah, adapun jumlah sampah perhari bisa dikatakan 10-13 ton
perhari, sedangkan dihari-hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan
Idul Adha, 17Agustus, dan acara-acara lomba pacuan perahu, dari
hari-hari tertentu volume sampah meningkat dari hari-hari biasanya” 4
Permasalahan ini terlihat bahwa jumlah transportasi sampah di
Kabupaten Sarolangun masih sedikit untuk itu pengelolaan sampah secara
menyeluruh belum bisa terlaksana dengan baik. Dengan permasalahan ini
memunculkan

pertanyaan

bagaimana

peran

pemerintah

Kabupaten

Sarolangun dalam mengatasi kekurangan fasilitas transportasi pengangkutan
sampah. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti
masalah tersebut yang dirangkum dalam sikripsi yang berjudul “PERAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM MENGATASI
KEKURANGAN FASILITAS TRANSPORTASI PENGANGKUTAN
SAMPAH”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1.

Apa peran pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi
kekurangan transportasi pengangkutan sampah?

2.

Apa

kendala

pemerintah

Kabupaten

Sarolangun

dalam

mengatasikekurangan transportasi pengangkutan sampah?
3.

Bagaimana solusi terhadap kendala pemrintah Kabupaten sarolangun
dalam mengatasi kekurangan transportasi pengangkutan sampah?

4

Wawancara dengan Ibu Indra Kusumawati, selaku Kasi Penyesehatan Lingkungan Dinas
PERKIM Kabupaten Sarolangun. Pada Tanggal 20 Januari 2020.
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C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi aturan dan
sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan.
Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yang akan
dibahas, sehingga tidak keluar dari topik pembahasan

dan tidak merasa

ambigu. Penelitan dilaksanakan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Pembahasan ini hanya mencakup
tentang peran pemerintah Kabupaten Sarolangundalam mengatasi kekurangan
fasilitas trasportasi pengangkutan sampah.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
a.

Ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas
Perumahan, Kawasan Permukima dan Pertanahan dalam mengatasi
kekurangan alat transportasi pengangkutan sampah di Kabupaten
Sarolangun.

b.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya
kekurangan alat trasportasi pengangkutan sampah di Dinas Perumahan,
Kawsan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

c.

Ingin mengetahui solusi terhadap kendala pemrintah Kabupaten
sarolangun dalam mengatasi kekurangan transportasi pengangkutan
sampah.
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2.

Kegunaan Penelitian
Selain ada tujuan yang ingin dicapai diharapkan juga dapat memberi
manfaat atau kegunaan penelitian, antara lain sebagai berikut:
a.

Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
dari aspek teoritis demi pengembangan ilmu sosial khusunya bidang Ilmu
Pemerintahan.

b.

Untuk menambah cakrawala berfikir bagi penulis dan semoga dapat
menjadi referensi untuk menambah keilmuan yang dipersembahkan
kepada mahasiswa khususnya Fakultas Syariah di Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

c.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu
(S1) pada Fakultas Syariah bagi Jurusan Ilmu pemerintahan di
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka
memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian.Kerangka
teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang di gunakan dan cara
menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian5.
Kerangka teori yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang
didasarkan pada suatu yang dapat menjadi acuanserta sumber atau dasar
landasan berpikir dalam pengambilan kesimpulan didalam memutuskan
masalah yang ditemukan dalam skripsi ini.
5

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung : Alfabeta,
2009). hlm. 283.
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1.

Peran Pemerintah
Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian
atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagai
mana dikutip oleh Soejono Soekanto, Peranan adalah suatu konsep prihal apa
yang didapatkan individu yang penting bagi struktur social masyarakat,
peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat,peranan dalam arti ini merupakan
rangkaiyan

peraturan-peraturan

yang

membimbing

seseorang

dalam

kehidupan kemasyrakatan”.6
Peran adalah serangkaian prilaku yang diharapkan pada seseorang
sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara folmal maupun secara
imformal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan, peran yang
menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu
agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain
menyangkut peran-peran tersebut. Istilah pemerintah menurut Finer dalam
Kuper setidaknya menunjuk pada empat pemerintah pokok, yaitu:
a. Pemerintah menunjuk pada suatu proses pemerintahan, dimana
pemerintahan di operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan
secara sah7.
b. Istilah pemerintahan menunjukkan pada keberadaan dimana proses
pemerintahan tersebut berlansung. Seringkali penamaan suatu entitas
pemerintah menunjukan secara langsung dimana pemerintah tersebut
6

Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta : Rajawali Press, 1982). hlm. 238
Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014). hlm. 17.
7
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berada.
c. Pemerintah menunjukan secara langsung person (orang) yang menduduki
jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Seperti yang
sering kita sebut pemerintah Barack Obama atau pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono.
d. Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem
pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan
badan pemerintah serta hubungan antara yang memberikan dan yang
diperintah. Dalam perkembangan dewasa ini sistem pemerintahan
membedakan diri

dapat sistem pemerintah perlementer, sistem

pemerintah presidensial, dan pemerintah campuran8.
Jadi penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah adalah sebuah
rangkaian perilaku seseorang didalam berorganisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah
tertentu.
Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo,
dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:
1.

Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan
ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan
pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan
pemerintah yang paling tradisional.

2.
8

Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan

Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 2014). hlm. 19.
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pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu
diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiranfikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3.

Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan
pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai
enterpreneur

atau

pendorong

inisiatif

usaha

pembaharuan

dan

pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent”
atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.9
Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan
peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow
yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam
proses perkembangan kegiatan masayarakat (jika lebih positif merupakan
proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:
1.

Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan
sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

2.

Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi
(untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini
dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang
berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau
kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern.

3.

Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan
pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana

9

Ibid. hlm. 20.
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devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”.
4.

Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan

nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut
menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program
keluarga berencana.
5.

Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk
involement yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi,
menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang
efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan
pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a
receptive attitude toward innovation).
Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P.

Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan
pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi
pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi
pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban
umum dan keamanan. Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan
keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan
dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan
kehidupan sosial.10

10

24.

Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). hlm.
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2.

Pelayanan Publik
Dalam Undang-Undang juga terdapat definisi pelayanan publik,
tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik yang menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Para ahli juga mendefiniskan
pelayanan publik sebagai berikut :
a.

Widodo mendefenisikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang ditetapkan11.

b. Moenir, Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau
sekelompok orang dengan landassan faktor material melalui sistem,
prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya12.
c.

Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan
oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat

11

Widodo, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi
Daerah. (Jakarta: Insan Cendekia, 2001). hlm. 26.
12
Meonir, Teori Pelayanan Publik,http://www.academika.edu di akses tanggal 11 April
2019.
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat.13
Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh peyelenggaraan Negara.14 Pada hakikatnya Negara dalam
hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara
individual,

akan

tetapi

berbagai

kebutuhan

yang

sesungguhnya

diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan,
pendidikan, dan lain-lain. Pelayanan publik juga diartikan sebagai
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapakan.15 Asas-asas pelayanan publik yaitu:
a.

Transparan, bersipat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

b.

Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c.

Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada perinsip efektifitas dan
efisiensi.

d.

Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan mengaktifkan aspirasi, kebutuhan dan harapan

13

Sinambela, Teori pelayanan publik,http://www.academia.edu di akses tanggal 11 April

14

Lijan poltak sinambela, Reformasi pelayanan publik, Bumi aksara, Jakarta, 2007, hlm.5
Agung kurniawan, Transformasi pelayanan publik, pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm.4

2019.
15

13

masyarakat.
e.

Kesamaan, nak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
ras, agama, gologan gender dan status ekonomi.

f.

Keseimbangan hak dan kewajiban, Pemberi dan penerima pelayanan
publik harus menuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.16
Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa pelayanan

publik merupakan kegiatan-kegiatan yang di lakukan dan diberikan
sekelompok orang, ataupun organisasi/badan pemerintah untuk memenuhi
hak dan kewajiban sesuai kebutuhan masyarkat dan dilaksanakan sesuai
dengan aturan-aturan tertentu yang mengatur dengan tujuan pengharapan
memberikan kesejahteraan untuk semua masyarakat yang dilayani.
3.

Kebijakan Publik
Menurut Thomas R. Dye sebagiamana dikutip oleh Inu Kencana
Safiie, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Admnistrasi Publik yang
mengatakan “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah,
apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan)
sesuatu itu (whatever government choose to do not to do)”.17Sedangkan
menurut Rc.Chandler dan JC.Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan
yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah
publik.18

16

http://dokumen .tips/documents/asas-dan-prinsip-pelayanan-publik-5.html. Di kutip pada
9 November 2019.
17
Inu Kencana Safiie dkk, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
hlm.107.
18
Ibid. hlm. 108.
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Suatau kebijakan publik merupakan penentu terhadap hasil dari suatu
keputusan yang diambil karena dalam suatau kebijakan menentukan aturanaturan yang memuat tentang aturan proses pencapaian suatu cita-cita, tidak
ubahnya dalam kebijakan yang diambil dalam suatu proses pelayanan publik,
contoh kebijakan terhadap penggunaan pelayanan publik yang baik. Karena,
apabila salah dalam mengambil suatu putusan terhadap kebijkan maka di
khawatirkan tidak efektif dan efisiennya pencapaian tujuan cita-cita tersebut.
Selanjutnya, menurut Riyan Nugroho dalam bukunya yang berjudul
Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi menterjemahkan
kebijakan publik adalah jalan dan sebagai sarana prasarana untuk mencapai
tujuan

bersama

yang

dicita-citakan.19

Laswell

dan

Kaplan

juga

mendefenisikan kebijakan publik sebagai sesuatu program pencapaian tujuan,
nilai-nilai dalam praktek yang terarah.20 Berdasarkan defenisi di atas dapat
disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai penentu jalan petunjuk arah
tujuan dalam mencapai cita-cita bersama yang akan di capai, tidak ubahnya
dalam kebijakan dalm suatau layanan agar tecapai nya fungsi dan tujuan
layanan itu sendiri.
4.

Transportasi
Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan
mengunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.Transportasi
diguakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-

19

Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, (Jakarta : Elexmedia
Komputindo, 2003). hlm. 51.
20
Taufiqurakhman, Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Moestopo Beragama (Pers), Jakarta Pusat, 2014. hlm.3.
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hari.21 Menurut Abbas Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan
barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam
trasnportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan
(movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (comoditi) dan
pemumpang ke tempat lain.22 Menurut Miro, F (2005) transportasi dapat
diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut atau mengalihkan
suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain ini
objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan
tertentu.23
Menurut M. N. Nasution (2008) adalah sebagai pemindahan barang
dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Menurut Nasution terdapat
unsur-unsur pengangkutan/transportasi meliputi aras:
a.

Ada muatan yang diangkut.

b.

Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya.

c.

Jalanan/jalur yang dapat dilalui.

d.

Ada terminal asal dan terminal tujuan.24
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa transportasi merupakan

alat angkut berupa kendaraan untuk memindahkan barang dan jasa atau
mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di
tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk
tujuan-tujuan tertentu.
21

Adriansyah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori.(Jakarta Pusat 2015)
Abbas Salim, Manajemen Transportasi. (Jakarta, Grasindo, 2000). hlm. 29.
23
Miro. F, Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa. (Jakarta: Media Press, 2005).
hlm. 45.
24
M .N . Nasution, Manajemen Transportasi (Bogor 2008)
22
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5.

Sistem Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah
dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengelola sampai
pembuangan akhir. Pengelolaan sampah terdiri dari dua jenis yaitu
pengelolaan sistem (individu) dan pengelolaan terpusat untuk lingkungan atau
perkotaan25.
Menurut Kodoatie, Robert J (2003), sistem pengelolaan sampah
perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling
mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan
yaitu kota yang bersih dan teratur, komponen tersebut adalah :
a.

Aspek teknik operasional (teknik).

b.

Aspek kelembagaan (istitusi).

c.

Aspek pembiayaan (finansial).

d.

Aspek hujum dan pengaturan (hokum).

e.

Aspek peran masyarakat26.
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan

sampah tebagi menjadi dua jenis yaitu pengelolaan sistem (individu) dan
pengelolaan terpusat, dari semua kegiatan pengelolaan persampahan,
pengumpulan, trasnportasi, pengelolaan dan tempat pembuangan akhir
(TPA/TPS) dikelola oleh sistem pengelolaan sampah.

25

Zulhan Khalid, Sikripsi, Evaluasi Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kelurahan
Bonto-Bontoa Kecamatan Bontoa Opu Kabupaten Gowa,(Makassar 2018). hlm. 11.
26
Kodoatie R.J, Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008). hlm. 45.
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F. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini mengkaji tentang masalah terkait peran pemerintah
Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi kekurangan fasilitas trasportasi
pengankutan sampah. Tinjauan pustaka tidak hanya untuk menambah
wawasan bagi peneliti, tetapi yang lebih penting adalah melihat penelitian
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dilihat dari
kesamaannya dan memberikan keyakinan bahwa tidak ada penelitian terlebih
terdahulu yang sama dengan penelitian yang anda lakukan, sebelum peneliti
melakukan lebih jauh dalam permasalahan yang ditemukan, peneliti
melakukan tinjauan pustaka yang mendekati penelitian ini.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Solihin dan
Ronald Parlindungan yang berjudul “Implementasi Program Pengangkutan
Sampah di Kota Batam Tahun 2017”. Dalam penelitian tersebut lebih
mengkaji

tentang

impementasi

pengangkutan

sampah

di

Kota

Batam.Berdasarkan hasil penelitian dari Muhammad Solihin dan Ronald
Parlindungan bahwa pengangkutan di Kota Batam menjadi masalah utama
pemeritah karena gap tonase sampah dan armada pengangkut yang tidak
berimbang sehingga menyebabkan tidak telangkutnya sampah di TPS hingga
menimbulkan bauk dan sumber penyakit.27
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aprizal Nurelsan yang
berjudul “Responsivitas Pelayanan Persampahan di Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa
27

Muhammad Solihin dan Ronald Parlindungan, “Implementasi Prongram Pengangkutan
Sampah di Kota Batam Tahun 2017”.
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responsivitas pelayanan permasalahan yang dilakukan Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar dinilai sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari
indikator merespon dari setiap pelanggan, dan sudah terpenuhi dengan baik.
Namum masih perlu peningkatan dalam keempat indikator lainnya khususnya
pada indikator ketetapan melayani dan ketetapan waktu yang dinilai masih
belum baik secara keseluruhan. Oleh kerena itu, perlu kiranya respontivitas
pelayanan persampahan lebih ditingkatkan lagi.28
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Arwan Sumardianto yang berjudul
“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Mandiri” hasil penelitian adalah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan
sampah mandri berbasis komuditas di Kota Malang berjalan dengan cukup
baik dan tertata dengan rapi,dan dijalankan sesuai dengan jadwal dan
prosedur yang berlaku. Seringkali diadakan kunjungan lansung ke tempat
komuditas pengelolaan sampah mandiri dengan memperikan pelatihan dan
bimbingan mengenai cara pemisahan antar sampah organik dan non organik
dimulai dari masyarakat.Kota Malang dalam pelaksanaan pengelolaan
sampah terhadap masalah pendanaan yang dianggap masih belum maksimal
untuk mendukung pengelolaan sampah.29
Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan di atas, tidak terdapat
penelitian yang sama dengan penelitian ini. Perbedaannya dapat dilihat baik
pada judul penelitian, subtansi penelitian maupun lokasi penelitian, kerena

28

Muhammad Aprizal Nurelsan, Sikripsi, Responsivitas Pelayanan Persampahan di Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 2016.
29
Arwan Sumardianto “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan
Sampah Mandiri. Kota Malang tahun 2017.
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yang penulis lakukan disini terfokus pada kekurangan transportasi
pengangkutan sampah di Kabupate Sarolangun.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan

penelitian

ini

mengunakan

pendekatan

deskriptif

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk
meneliti kondisi objek (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu
penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan triagulasi (gabungan), analisis data bersipat induktif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.30
Penelitian deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi
mengenai

suatu

fenomena

atau

kenyataan

social,

dengan

jalan

mendeskrifsikan sejumlah fariabel yang berkenaan dengan masalah dan unit
yang diteliti.31
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun.Dengan pertimbangan
bahwa tempat atau lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan
untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

2.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai bulan
Maret 2020.
30
31

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). hlm. 122.
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). hlm. 35.
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C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang
bersifat kualitatif, ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik
dari sumber individu atau perorangan seperti wawancara atau hasil
pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.32 Adapun data
primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data hasil
wawancara langsung dan observasi. Dalam hal ini peneliti mencari dan
mengumpulkan

data

yang

langsung

berkaitan

dengan

pokok

permasalahan penelitian yaitu wawancara bersama Dinas Kebersihan dan
lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Supir pengakut sampah dan
Peraturan Perundang-undangan tentang sampah.
b.

Data sekunder
Data sekunder adalah data yang biasanya. Telah tersusun dalam
bentuk dokumen-dokumen.33 Data sekunder dalam penelitian ini adalah
dokumen-dokumen, baik berupa dokumen resmi Kantor Dinas PERKIM
Kabupaten Sarolangun.Dokumen resmi yang berkaitan dengan objek
penelitian baik secara nasional, catatan-catatan penunjang, dan literatur,
buku-buku perpustakaan, dokumentasi, arsip-arsip dan keteranganketerangan lainnya.

32

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skiripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, 1996). hlm. 42.
33
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
hlm. 39
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D. Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam
penilitian ini, antara lain adalah :
1.

Observasi
Observasi adalah instrument untuk mendapatkan data utama dalam
menilai hubungan birokrasi dan politik.34 Dengan menggunakan alat
indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan
gejala-gejala

yang

terjadi.Observasi

diarahkan

pada

kegiatan

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan
mempertimbangkan
fenomena.Dengan

hubungan
melakukan

antara
observasi

aspek

dalam

suatu

penelitian

lebih

mampu

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi partisipan, dimana
peneliti melibatkan diri secara langsung dalam lingkungan penelitian
mengenai Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi
kekurangan fasilitas trnasportasi pengangkutan sampah.
2.

Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu. Instrumen ini digunakan untuk

34

hlm. 38.

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skiripsi Edisi Revisi, (Jambi : Syari’ah press, 2014),
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mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data
baru yang tidak terdapat dalam dokumen.35
Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan
mengetahui permasalahan yang dimaksud, pemilihan informan dapat berubah
dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti
agar memperoleh data yang akurat. Adapun beberapa yang menjadi sasaran
untuk menjadi narasumber bagi penelitian ini ialah :
a.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun.

b.

Sekretaris Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sarolangun.

c.

Subbag Umum dan Kepegawaian Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

d.

Seksi Kebersihan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun

e.
3.

Sopir mobil pengangkut sampah Kabupaten Sarolangun
Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang di
gunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data metode
dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa
dokumen baik yang berupa gambar, tulisan dan bentuk-bentuk dokumen
lainnya. Metode ini untuk mencari atau memperoleh data tentang keadaan,

35

Ibid. hlm. 39.
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kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi adalah data
sekunder yang mendukung data primer.36 Metoede dokumenter ini
merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang
lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai hal
yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah sumber data
yang paling penting dalam penelitian.Dokumen yang dimaksud adalah
dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual. Data statistik,
laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan,
dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain37. Kegiatannya meliputi mulai dari
penyusunan data, menjelaskan dan menginterprestasikan data.Menyusun data
berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.Penjelasan data
berarti memberikan makna kepada analisi, menjelaskan pola atau kategori,
mencari hubungan antar berbagai konsep.Interprestasi menggambarkan
perspektif atau pandangan peneliti.Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk
penjelasan yang sebenarnya. Secara garis besar cara yang digunakan dalam
menganalisis data-data penelitian ini adalah :

36

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skiripsi Edisi Revisi, (Jambi : Syari’ah press, 2014),

37

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, (Bandung, Alfabeta, 2013).

hlm. 41.
hlm. 137.
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a.

Analisis Domain
Analisis

ini

biasanya

dilakukan

dengan

memperoleh

gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang
apa yang tercakup di skiripsi/pokok permasalahan yang diteliti. Analisis
domain dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang
diperoleh dari lapangan masalah Bagaimana peran pemerintah Kabupaten
Sarolangun

dalam

mengatasi

kekurangan

fasilitas

transportasi

pengangkutan sampah yang tercantum di dalam Peraturan Daerah No 05
tahun 2010 tercantum pada Bab 3 Pasal 6 tentang memfasilitasi terhadap
pengelolaan sampah.
b.

Analisis Taksonomi
Analisis ini adalah analisis yang lebih rinci dan mendalam, fokus
penelitian terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya
mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena fokus yang diambil yang
menjadi sasaran semula dalam penelitian.Analisis taksonomi ini di
gunakan dalam menganalisis lebih mendalam yang dibatasi oleh analisis
domain.

c.

Analisis Komponensial
Analisis ini baru digunakan setelah penelitian mempunyai cukup
banyak fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi yang

26

melacak kontras-kontras tersebut oleh peneliti dianalisis atau dicarikan
dimensi yang mewadahinya.38

38

47.

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar dan Aflikasinya. (Malang; YA3,1990). hlm

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah dan Kondisi Geografis Kabupaten Sarolangun
Sebelum jauh mengenal tata letak dan latar belakang dari Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun dalam
penelitian ini ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui Kabupaten
Sarolangun baik dari historis maupun geografisnya.
1.

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sarolangun
Setelah proklamasi kemerdekaan indonesia diceruskan oleh SoekarnoHatta pada tangal 17 Agustus 1945, Kota sarolangun yang pernah menjadi
basis patroli Belanda menjadi bagian dari Kabupaten Jambi Ilir (Timur)
dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Jambi dan Bupatinya pada masa
itu adalah Muhammad Kamil.
Pada tahun 1950 hingga menjadi provinsi tahun 1957, Kabupaten
Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainya yaitu Bangko,
Muaro Bungo dan Muaro Tebo yang tergabung dalam Kabupaten Merangin
dengan Ibu kotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya
berpindah ke Sungai Emas Bangko. Sejarah saat itu, Kota Sarolangun
menjadi kewedanaan selama kurang lebih 20 tahun.Selanjutnya dimulai dari
tahun1960 berdasarkan hasil siding pleno DPRD Kabupaten Merangin di
pecah menjadi dua Kabupaten, yaitu Sarolangun Bangko dan Kabupaten
Bungo Tebo. Maka sejak saat itu kewedanaan Kabupaten Sarolangun secara
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resmi menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tk.II Sarolangun dengan
Ibu kotanya Bangko.
Bersaman dengan semangat reformasi dan era otonomi daerah yang
digulirkan di tanah air, maka melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan dearah menurut pemerintah pusat untuk
menyempurnakan struktur pemerintah denganmemberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola keuangan
daerahnya secara mandiri dengan kemampan sendiri dan kemampuan potensi
yang dimiliki. Melalui Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 secara yuridis
formal Kabupaten Sarolangun resmi dibentuk.
Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi nomor
02/DPRD/1999 tangal 09 Juli 1999 tentang pemekaran Kabupaten di Provinsi
Jambi menjadi Sembilan Kabupaten dan satu Kota. Atas dasar kebijakan
tersebut, maka pada tangal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi
menjadi Daerah Otonom dengan Drs. H. Muhammad Madel,MM sebagai
bupati dan Drs. H. Maryadi Syarif sebagai wakil secara defenitif.39
2.

Kondisi Geografis Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Sarolangun termasuk ke dalam wilayah administratif
provinsi Jambi, secara geografis Kabupaten Sarolangun terletak antara 1020
03’39” sampai 1030 13’17” bujur timur dan antara 010 53’39” saipai 020
46’24” lintang selatan, Kabupaten Sarolanggun berbatasan dengan provinsi

39

http://www.Sarolangunkab.go.id. diakses pada tanggal 02 februari 2020.
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Sumatera Selatan di timur dam selatan , Kabupaten Batanghari di utara dan
Kabupaten Merangin di utara. Luas wilayah Kabupaten Sarolangunadalah
6,174 km2, terdiri atas 85% dataran rendah dan 15% dataran tinggi, terdapat
perbedaan ketinggian yang cukup singnifikan antara ibukota kecematan yaitu
berkisaran antara 40 mdpl sampai 600 mdpl.
Gambar 1.1
Peta Ruang Lingkup kabupaten Sarolangun.40

Berdasarkan data luas wilayah bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki
10 kecamatan dengan total luas wilayah 6,174 km2, adapun jumlah penduduk
kabupaten sarolangun berjumlah 295,985 jiwa pada tahun 2018.Menurut data
sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, adapun table Kecamatan
yang berada di Kabupaten Sarolangun yaitu sebagai berikut:41

40

Sumber: http://www.Sarolangunkab.go.id.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar-kecamatan-dan kelurahan-di-Kabupaten-Sarolangun.
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Table 3.1
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Beserta LuasWilayah dan
Jumlah Desa42
NO

Kecamatan di Kabupaten
Sarolangun

Jumlah
Desa

Luas
wilayah

1

Kecamatan Batang Asai

23 Desa

858 Km2

2

Kecamatan Limun

16 Desa

804 Km2

3

Kecamatan Cermin Nan Gadang

10 Desa

315 Km2

4

Kecamatan Pelawan

14 Desa

346 Km2

5

Kecamatan Singkut

12 Desa

188 Km2

6

Kecamatan Sarolangun

10 Desa

319 Km2

7

Kecamatan Bathin VIII

14 Desa

498 Km2

8

Kecamatan Pauh

13 Desa

1.770 Km2

9

Kecamatan Air Hitam

9 Desa

471 Km2

10

Kecamatan Mandiangin

28 Desa

636 Km2

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa kecamatan Pauh yang
menjadi kecamatan yang terluas di Kabupaten Sarolangun yakni dengan luas
wilayah 1.770 KM2 dari keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten
42

Sumber Data: Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Beseta Luas Wilayah dan
Jumlah Desa 2018.
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Sarolangun. Sebaliknya Kecamatan Singkut menjadi Kecamatan yang
memiliki luas wilayah terkecil yaitu 188 KM2 dari keseluruhan wilayah
Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini tidak mesti kecamatan Singkut memiliki
jumlah Desa yang sedikit melain kan diperoleh oleh Kecamatan Air Hitam
dengan jumlah desa yaitu 9 desa. Namun jumlah desa yang terbanyak tidak
serta merta dimiliki oleh Kecamatan Terluas Pauh, melainkan Kecamatan
Mandiangin yang memiliki jumlah desa yaitu 28 desa, bisa dikatakan bahwa
kecamatan Mandiangin dinyatakan kecamatan yang memiliki desa terbanyak
di Kabupaten Sarolangun.
B. Sejarah Terbentuknya dan Kondisi Geografis Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIM) Kabupaten
Sarolangun
1.

Sejarah

Terbentuknya

Dinas

Perumahan,

Kawasan

Permukiman

danPertanahan Daerah Kabupaten Sarolangun
Awal mula terbentuknya Dinas PERKIM bermula dari Berdirinya
Dinas Tata Kota pada tahun 2000, beriring dengan terbentuknya Kabupaten
Sarolangun dari pemekaran SARKO ( Kabupaten sarolangun Bangko).
Kabupaten Sarolangun kemudian terjadi perubahan nomenkaltur baru dari
dinas tata kota menjadi dinas kebersihan dan pertamanan pada tahun 2008
atau yang disingkat dengan DISTAKSIMAN sampai dengan tahun 2016.
Pada tahun 2016 DISTAKSIMAN berubah nomenklatur lagi menjadi dinas
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan atau yang disingkat
DISPERKIM sampai tahun saat ini 2020.
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2.

Kondisi Geografis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun
Kantor dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Kabupaten Sarolangun

berada di komplek perkantoran gunung kembang

Sarolangun berdasarkan geografisnya, Kabupaten Sarolangun merupakan
kabupaten yang berada dibagian Barat Provinsi Jambi dengan batas-batas
wilayah yang meliputi:
a.

Sebelah Utara: Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

b.

Sebelah Timur: Kabupaten Batang hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Jambi dan Provinsi Palembang

c.

Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Palembang

d.

Sebelah Barat

: Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa DISPERKIM berada di
kawasan perkantoran gunung kembang Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi yang mana diketahui Kabupaten Sarolangun berbatasan dengan 4
wilayah Kabupaten lainnya seperti yang tertera diatas. Bagian wilayah
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten
Musi Banyuasin Provinsi Jambi dan Provinsi Palembang.Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Palembang.dan
yang terakhir yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi.
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C. Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun
1.

Visi
Terwujudnya

sarolangun

lebih

sejahtera

melalui

pengelolaan

perumahan kaswasan permukiman, psu, kebersihan, pertamanan dan
pertanahan.
2.

Misi
a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar melalui
peningkatan kualitas infrastruktur dasar secara merata;
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana
dan prasarana permukiman yang sehat serta layak;
c. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan kawasan permukiman layak
serta bebas kumuh;
d. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat bebas sampah serta dapt
membantu perekonomian masyarakat dengan manajemen pengelolaan
sampah terpadu;
e. Meningkatkan kualitasa dan kuantitas fasilitas ruang public yaitu berupa
peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan drainase perkotaan,
pedestrian, taman kota, green belt (jalur hijau), ruang terbuka hijau
(RTH), taman rekreasi, taman bermain, land mark, fasilitas olah raga dan
taman pemakaman umum (TPU) dan ruang public lainnya;
f. Meningkatkan kinerja SDM institusi serta melakukan pendekatan secara
persuasive juga terus mengkampayekan kepada masyarakat untuk tertib
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administrasi kepemilikan lahan dan bersama- sama ikut menyukseskan
pembangunan.
D. Struktur Organisasi, Pangkat dan Jabatan di Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Sarolangun
Ditetapakan dalam peraturan Bupati Sarolangun nomor 66 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Daerah

Kabuapaten Sarolangun.43 Struktur adalah suatu susunan personil yang
tergabung dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi inilah maka
dapat dilihat tugas, wewenang, dan bidang kerja yang ada dalam organisasi
tersebut. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan mengadakan
pengawasan, mengkoordinasi dan pengambilan keputusan-keputusan yang
diperlukan dalam organisasi.
Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan
orgnaisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melakasnakan
tugasnya masing-masing baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan
yang bersifat khusus menurut jenis dan tingkatannya masing-masing. Untuk
lebih jelasnya ada baiknya dilihat struktur organisasi Dinas perumahan,
kawasan permukiman dan pertanahan daerah Kabupaten Sarolangun yang
dipaparkan sebagai berikut:44

43

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 66 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan fungsi, Serta tata kerja DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan
PertanahanDaerah Kabuapaten Sarolangun.
44
Dokumen Kantor Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sarolangun.
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Struktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten sarolangun.45
KEPALA DINAS
H. SAIPULLAH, S.Sos, MH

SEKRETARIS
Drs. H. YUZAR EFENDI,
M.Pd.I

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
ADE KURNIAWAN, SH

BIDANG
PERUMAHAN,
KEBERSIHAN DAN
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
MUHAMMAD YASIR.
S.Pd
SEKSI
PERUMAHAN
HAMDI, S.Pd.I
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BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN
HERIYANTONI, SE

SEKSI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Drs. M. DAHLAN

SEKSIKEBERSIHA
N DAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT
H. JUANDA, S.Pd

SEKSI PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN
ZULKIFLI. S.AP

SEKSI TEKNIK
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
PERUMAHAN
Hj. INDRA
KUSUMAWATI,S.AP

PENGENDALIAN BANGUNAN
MUHAMMAD SAYUTI, SE

SUBBAG KEUANGAN,
ASET DAN PROGRAM
EKA IRWANSYAH, S.IP

BIDANG PERTANAHAN DAN
RUANG
TERBUKA HIJAU
MUHAMAD AULIA, ST, MH

SEKSI PENATAAN
IZIN LOKASI
MURNIATI, SH, MH

SEKSI PENGADAAN
TANAH
UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
NURLINA DEWI
SIHOMBING, SE

SEKSI PERTAMANAN,
PEMAKAMAN DAN
FASILITAS
UMUM
AHMAD KAMEL, S.Pd

Sumber: Dokumen di kantor Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun.
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Dari struktur yang tertera di atas diketahui bahwa DISPERKIM
Kabupaten Sarolanggun memiliki struktur orgaisasi

yang mengatur

kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi dari badan itu sendiri.
Adapun yang memegang kewenangan paling tinggi dalam DISPERKIM
Kabupaten Sarolangun yaitu Kepala Badan itu sendiri yang saat ini di pimpin
oleh bapak H. Saipullah, S.Sos, MH yang bertugas.
Dibawah Kepala Badan terdapat jabatan fungsional dan sekretariat
yang diduduki oleh bapak Drs. H. Yuzar Efendi, M.Pd.I yang bertugas
mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, Pembinaan dan evaluasi
dan pelaporan kegiatan terkait kepegawaian berdasarkan ketentuan yang
berlaku guna menunjang pelakasanaan tugas dan fugsi DISPERKIM.
Selanjutnya terdapat Kasubag umum kepegawaian dan kasubag keuangan,
aset dan prongram yang bertugas membantu kepala badan secara umum untuk
menjalankan tugas dan fungsinya. Dari struktuf dinas di atas ada empat
pembagai di dalam setruktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Petanahan, yang pertama yaitu bidang secretariat kedua bidang perumahan,
kebersihan dan penyehstan lingkungan, yang ke tiga bidang kawasan
permukiman dan yang keempat yaitu bidang pertanahan dan ruang terbuka
hijau.
Adapun tabel nama-nama pembagian pangkat dan jabatandi Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
yaitu:

37

Tabel 3.2
Bidang Sekretariat46

No

Nama

Pangkat

Jabatan

1

H. Saipullah. S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

Kepala Dinas

2

Drs. H. Yuzar Efendi. M.
Pd.I

Penata Tk.1

Sekretaris

3

Ade Kurniawan, SH

Penata Tk.1

Kasubak
Uumum dan
Kepegawaian

4

Eka Irwansyah, S.Ip

Penata Tk.1

Kasubak
Keuangan,
Aset dan
prongram

5

Edwar, S. Ip. ME

Pembina Tk.1

Staf Plaksana

6

Yogi Eka Pramana, Se

Penata Muda Tk.1

Staf Pelaksana

7

Sity Fatimah

Pengatur Tk.1

Staf Pelaksana

Aheran

Pengatur Tk.1

8

46

Staf Pelaksana
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Staf Pelaksana

9

Rido

Pengatur Tk.1

10

Irmawari

Pengatur

Staf Pelaksana

11

Nurhayati

Honorer

Staf Honorer

12

Ferdiansyah

Honorer

Staf Honorer

13

Rateh Tri Mahanani, Se

Honorer

Staf Honorer

14

Irmawati

Honorer

Staf Honorer

15

Siti Maisarah

Honorer

Staf honorer

16

Ima Royani

Honorer

Staf Honorer

17

Adi Saputra

koordinator Lapangan

Staf Honorer

18

Oktavia Ningsih

koordinator Lapangan

Staf Honorer
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19

Erlina.S. Hum

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

20

Marwiyah

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Tabel 3.3
Bidang Perumahan, Kebersihan dan Pelayanan Lingkungan Hidup

No

Nama

Pangkat

Jabatan

Kabid Perumahan,
Kebersihan dan
1

M. Yasir, S.Pd

Pembina Tk.1
Penyesehatan
Lingkungan

Kasi Kebersihan dan
2

H. Juanda, S.Pd

Penata Tk.1
Peran Serta Masyarakat

Hj. Indra Kusumawati,
3

Penata Tk.1

Kasi Perumahan

Penata

Staf Pelaksana

S. AP

4

Hamdi, S. Pd.I
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5

Galuh Ayu

Penata Muda

Staf Pelaksana

6

Hermansyah

Pengatur Tk.1

Staf Pelaksana

7

Elsa Kartika Sitompul

Pengatur

Staf Pelaksana

8

Iin Handayani

Pengatur Muda
Staf Pelaksana
Tk.1

9

Subaryani

Pengatur Muda

Staf Pelaksana

10

Maksum

Pengatur Muda

Staf Pelaksana

11

Sulaiman

Juru Muda

Staf Pelaksana
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Tabel 3.4
Bidang Kawasan Permukiman
No

Nama

Pangkat

Jabatan
Kabid Kawasan

1

Heriantono, S.Pd

Pembina
Permukiman
Kasi Pembangunan

2

Drs. M. Dahlan

Pembina
Kawasan Permukiman
Kasi Pengawasan dan

3

Muhammad Sayuti. SH

Penata Tk.1

Pengendalian
Lingkungan
Kasi Pengembangan

4

M. Zulkodri, S.AP

Penata
Kawasan Lingkugan

5

Andeswini, A.Md

Penata Muda

Staf Pelaksana

6

Rizki La Vika, ST

Penata Muda

Staf Pelaksan

7

Fatmawati

Pengatur

Staf Pelaksana

8

Desi Pitriani

Pengatur

Staf Pelaksana

9

Khairl Anwar

Honorer

Staf Honorer

10

Syahwandi

Honorer

Staf Honorer

11

Fitria

Honorer

Staf Honorer
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Tabel 3.5
Bidang Pertanahan dan Ruang Terbuka Hijau
No

Nama

Pangkat

Muhammad Aulia,
1

Jabatan
Kabid Bidang Pertanahan

Penata Tk.1
ST.MH

dan Ruang Terbuka Hijau
Kasi Pertanahan

2

Ahmad Kamel, S.Pd

Penata Tk.1

Pemakaman dan fasilitas
umum
Kasi Penataan dan Izin

3

Murnianti, SH.MH

Penata Tk.1
Lokasi
Kasi Pengadaan Tanah

4

Nurlina Dewi, SE

Penata
Pasilitas umum

5

Sarah Aurora,ST

Penata Muda

Staf pelaksana

6

Bambang Adam

Pengatur Tk.1

Srtaf Pelaksana

7

Ibrahim Kuti

Pengatur Tk.1

Staf Pelasana

8

Siti Hajir

Pengatur

Staf Pelaksana

9

Sarfan Efendi

Pengatur

Staf Pelaksana

10

Ponirin

Pengatur muda T

Staf Pelaksana

11

Erma Yuli

Honorer

Staf Honorer
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12

Rico

Honorer

Staf Honorer

13

Khoirotunnisa

Koordinator

Staf Honorer

14

Dera Wandafi

Koordinator

Staf Honorer

Tabel 3.6
Bagian Koordinator Lapangan
No

Nama

1

Saiful

2

Ahmad Mujaini

3

Ahmad Fadol

4

Rusman, A.Md

5

Ahmad Fadlam, SE

6

Hibban

7

Hermanto, SE.Sy

8

Sopian

9

Tamsir Rahman

Pangkat

Jabatan

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer
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10

Zamzami

11

Syafrin

Koordinator Lapangan

Staf Honorer

Koordinator Lapangan

Staf Honorer
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Peran

Pemerintah

Kabupaten

Sarolangun

dalam

Mengatasi

Kekurangan Transportasi Pengangkutan Sampah
Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang (muatan) dan
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua
unsur penting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah
tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Transportasi
pengangkutan sampah sangat dibutuhkan guna untuk menciptakan suasana
atau kawasan permukiman yang bersih, rapi dan sehat khususnya kendaraan
pengangkutan sampah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Sarolangun. Sesuai dengan hasil obserasi bahwa jumlah
kendaraan pengangkut sampah seperti dump truk saat ini adalah sebanyak 10
mobil. Namun jumlah tersebut masih kurang dalam mendukung operasional
dalam pengangkutan sampah yang ada.47
Oleh karena itu Dinas Perumahan,Kawasan Permukinan dan
Pertanahan

melakukan

berbagai

upaya

guna

meningkatkan

kinerja

pengangkutan sampah diantaranya sebagai berikut:
1.

Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Sarolangun
Untuk lokasi pengumpulan sampah yaitu ke TPA yang berada di luar
Pusat Kabupaten Sarolangun. Proses pengangkutan dan pengumpulan sampah
tersebut dilakukan dengan cara mengerahkan tenaga dari petugas kebersihan
47

Hasil Observasi Peneliti tentang jumlah kendaraan pengangkutan sampah Kabupaten
Sarolangun di Dinas Peumahan Rakyat dan Permukiman.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
45

46

Kabupaten Sarolangun. Pengumpulan sampah dilakukan di lokasi sekitar
pasar dan jalan. Berikut ini adalah data Petugas dan kendaraan kebersihan di
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sarolangun sebagai berikut:
Tabel 4.1
Jumlah Petugas dan Kendaraan Kebersihan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan48
No.

Nama

Keterangan

1.

Buruh Sapu

38 Orang

2.

Buruh Parit

67 Orang

3.

Buruh Muat

16 Orang

4.

Dump truk

8 Mobil

5.

Roda 3

5 Mobil

JUMLAH

136 Pet/Ken

Sumber: Dinas PERKIM Sarolangun
Dari data yang diperoleh dan hasil wawancara pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat 136 petugas dan kendaraan
kebersihan dengan rincian 38 orang buruh sapu, 67 orang buruh parit, 16
buruh muat, 8 mobil dump truk, dan 4 gerobak roda 3. Menurut data hasil
observasi yang peneliti lakukan bahwasanya petugas kebesihan mengangkut
sampah di pasar serta membersihkan area Pasar di Kabupaten Sarolangun
dengan menggunakan sapu dan alat yang ada.Sampah yang telah dibersihkan
dikumpulkan dari pedagang kemudian diangkut ke dalam tong atau gerobak
sampah yang berisi sampah dari pedagang. Kemudian barulah diangkut

48

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Saipullah S.Sos, MH, Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Permukiaman Kab.Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
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menggunakan mobil pengangkut sampah ke TPA.49Pemerintah melalui Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
telah berupaya menyiapkan tempat penampungan sementara sebelum
diangkut ke TPA.TPS tersebut merupakan tempat penampungan sementara
dari sumber sampah yang berasal dari pemukiman, pertokoan, pasar dan
pusat-pusat perdagangan.50
Pengumpulan sampah dilakukan setiap hari mulai pagi hingga sore
hari. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak
H. Juanda, S.Pd selaku Kasi Kebersihan dan Peran Serta Masyarakat Dinas
Perumahan, Kawasan Permukian dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
terkait pengumpulan sampah sebagai berikut:
“Kendaraan yang kita miliki dalam proses pengumpulan dan
pengangkutan sampah ini minimal dari mulai grobak roda tiga, mobil
dump truk dan lain-lain. Itu harus masuk ke wilayah TPS Pasar,
Perkantoran itu sekitar 2-3 kali pengangkutan sampah ke TPA dengan
beberapa mobil Dump Truk dengan kapasitasnya sampai 5-6 ton.
Untuk proses pengangkuan sampahnya dimulai dengan jam 6 pagi
berangkat sampai jam 11 untuk Sift pagi, terus dilanjutkan dengan lagi
dengan sift siangnya dimulai dari jam 2 sampe jam 6 sore.”51
Berikut ini penuturan dari Bapak Rian, salah satu petugas kebersihan
di Kabupaten Sarolangun mengenai proses pengumpulan dan pengangkutan
sampah yang menyatakan bahwa:
“Tugas kami dalam kebersihan yaitu mulai nyapu jalan,
mengumpulkan di TPS dan melanjutkan ke TPA.Kalau untuk
49

Hasil Observasi peneliti tentang kinerja Petugas Kebersihan di Kabupaten
Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
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Karden Eddy Sontang Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: PT. Ikrar
Mandiri Abadi, 2009). hlm. 64.
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pengangkutan sampah di sini kita mulai area seluruh pasar, pusatpusat perbelanjaan, toko-toko, perkantoran dan lain-lain. Banyak
rutenya dibagi dengan jumlah mobil dump truk sebanyak 8 mobil, 1
mobil itu ada 1 sopir dan 5 orang petugas. Dalam sehari kami bisa 2-3
kali bolak balik ke TPA mengangkut sampah.ada dua sift, pagi dan
siang.”52
Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa
pengangkutan sampah bukan saja dilakukan di Pasar Kabupaten Sarolangun
melainkan juga disekitar wilayah pusat perbelanjaan, toko-toko, dan seluruh
jalan-jalan yang dijalani dalam kota dengan menggunakan kendaraan roda
tiga atau gerobak sampah hingga ke TPS. Hal ini dilakukan setiap hari dari
pagi hingga sore hari. Menurut peneliti hal yang dibutuhkan tentu koordinasi
antara petugas kebersihan dengan dinas perumahan, Kwasan Permukiman
dan pertanahan dan dinas terkait harus berjalan baik sehingga terbangun
kerjasama yang baik dalam meningkatkan proses pengelolaan sampah di
Kabupaten Sarolangun. Selain itu diharapkan juga kepada pihak dinas
perumahan rakyat dan permukiman untuk selalu mengawasi proses
pengelolaan

sampah

baik

dalam

pengendalian

timbulan

sampah,

pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan akhir. Sehingga
pengawasan ini berjalan postitif dengan kinerja dari Petugas Kebersihan yang
ada di Kabupaten Sarolangun.53

52

Hasil Wawancara dengan Bapak Rian, salah satu Petugas Kebersihan di Kabupaten
Sarolangun.Pada Tanggal 20 Maret 2020.
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Hasil Observasi peneliti tentang pentingnya menjalin kerjasama antara Petugas
Kebersihan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sarolangun.Pada
Tanggal 17 Maret 2020.
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2.

Mengoptimalkan Armada Pengangkutan Sampah
Pengelolaan Sampah merupakan semua kegiatan yang dilakukan
untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan
akhir, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah,
pengumpulan sampah, pengelolaan dan pembuangan akhir. Pengelolaan
sampah yang baik oleh daerah akan membawa pengaruh positif bagi
masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri.54Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Yasir, S.Pd selaku
Kepala Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas
Perumahan, Kawasan Peremukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
mengenai armada kebersihan adalah sebagai berikut:
“Disini yang mengelola kebersihan khusunya di wilayah pusat kota
Sarolangun yaitu kelompok kebersihan dari dinas kebersihan,
perumahan rakyat dan permukiman dan dinas terkait. Kita saling
bekerjasama dalam proses pengelolaan sampah. Kalau mengenai
armada pengangkutan sampah kita memang kurang, hanya memiliki 8
mobil pengangkut sampah, jumlah itu masih kurang dengan
kebutuhan kita dalam pengangkuan sampah yang cukup besar.”55
Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Hj. Indra Kusumawati,
S.AP selaku Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Perumahan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
yang menyatakan bahwa:
“Upaya pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi
kekurangan
mobil
pengangkutan
sampah
yaitu
dengan
menginventarisir kebutuhan kendaraan, dengan memperhatikan tahun
54

Sejati Kuncoro, Pengelolaan Sampah Terpadu : Dengan System Node, Sub Point Center
Point, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009). hlm. 24.
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pengeluaran
kendaraan,
peremajaan
kendaraan
dan
sebagainya.Sebenarnya dari pihak kita sudah mengusulkan kepada
DPRD Kabuapten Sarolangun dalam APBD mengenai kekurangan
armada pengangkuan sampah ini. Sekarang sedang dalam proses dan
kami menunggu hasilnya apakah bisa ditambah atau tidak, mengingat
dengan jumlah mobil yang masih kurang saat ini kinerja kami juga
kurang optimal, khususnya mengangkut sampah di kawasan
perumahan.”56
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bidang
Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan dan Seksi Teknik
Penyehatan Lingkungan Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun maka dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan kebersihan di Kabupaten Sarolangun sudah berjalan
namun masih terdapat kendala yaitu kekurangan armada pengangkutan
sampah yaitu mobil pengangkut sampah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun
telah mengajukan kepada DPRD Sarolangun terkait dengan kekurangan
transfortasi pengangkutan sampah tersebut. Menurut peneliti kedepannya
penambahan armada pengangkutan sampah bisa terwujud agar proses
pengelolaan kebersihan di Kabupaten Sarolangun maupun di setiap
Kecamatan bisa berjalan dengan baik.57
Dari hasi di atas dapat saya simpulkan bahwa jumlah

petugas

kebersihan Kabupaten Sarolangun sudah cukup maksimal dalam memberikan
pelayanannaya terhadan sampah yang ada di Kabupaten Sarolangun, dengan
demikian jumlah kendaraan yang ada pada saat ini belum bisa di katakan
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Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Indra Kusumawati, S.AP selaku Seksi Teknik
Penyehatan Lingkungan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
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Hasil Observasi peneliti tentang Meningkatkan armada pengangkutan sampah pada Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
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maksimal di kerenakan jumlah armada yang sedikit dan sudah tua sering
sekali rusak, justru itu pihak Dinas perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan

Kabupaten

Sarolangun

khusunya

kepala

Dinas

sedang

mengusahakan kepada pihak pemerintah Daerahuntuk bisa penambahan
armada yang baru guna untuk bisa mengkaper armada yang sering rusak
tersebut.
3.

Memberikan Fasilitas Kebersihan
Selain petugas tenaga dan kendaraan kebersihan yang di perhatikan
oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga memperhatikan

fasilitas

penunjang kebersihan. Fasilitas kebersihan sangat diperlukan untuk
mempermudah pengelolaan kebersihan.Fasilitas kebersihan itu seperti
keranjang sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan mobil
pengangkut sampah.Selain itu Fasilitas kerja petugas kebersihan untuk
membersihkan sampah di pasar, perkantoran, pertokoan dan lain-lain, harus
disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Fasilitas kerja petugas
kebersihan seperti sapu, gerobak, sekop, rompi kerja, sepatu, topi, jas hujan.
Peneliti mewawancarai Bapak Drs. H. Yuzar Effendi, M.Pd.i, selaku
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:
“Untuk saat ini kami masih menggunakan peralatan secukupnya
dalam hal pengelolaan kebersihan di kabupaten Sarolangun ini. tetapi
melihat kendala-kendala yang dihadapi maka kami akan berupaya
untuk menambah jumlah petugas kebersihan, peralatan kebersihan
seperti menambah jumlah keranjang sampah, gerobak pengangkut
sampah dan membuat TPS Baru, mengingat TPS lama tidak cukup
besar menampung sampah. Semuanya adalah bentuk upaya dari kami
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pengelola kebersihan Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.”58
Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
berupaya

untuk

memperbaiki

pengelolaan

kebersihan

yaitu dengan

menambah jumlah petugas kebersihan, peralatan kebersihan seperti
menambah jumlah keranjang sampah, gerobak pengangkut sampah dan
membuat TPS baru, mengingat TPS lama tidak cukup besar menampung
sampah. Semuanya adalah bentuk upaya dari pihak pengelola kebersihan.
Tentu upaya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Sarolangun dan
masyarakat setempat karena membuat kabupaten Sarolangun menjadi kota
yang bersih, rapi dan nyaman. Peneliti juga melihat bahwa upaya ini seiring
dengan kebutuhan para pedagang maupun masyarakat setempat terhadap
fasilitas kebersihan, karena mereka sangat berharap diberikan fasilitas agar
dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan di kabupaten Sarolangun.59
B. Kendala

Pemerintah

Kabupaten

Sarolangun

dalam

Mengatasi

Kekurangan Transportasi Pengangkutan Sampah
1.

Minimnya Dana Operasional Kebersihan
Dana Operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk
menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan.Biaya operasional
seperti penggajian, komisi, tunjangan karyawan dan kontribusi pensiun,
58
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2020.
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transfortasi dan perjalanan higga perbaikan.Kendaraan pengangkutan sampah
yang ada di Kabupaten Sarolangun merupakan kendaraan dengan kondisi
yang sudah cukup tua dan harus diremajakan agar bisa berfungsi dengan
baik.Namun sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa jumlah kendaraan
mobil pengangkutan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan hanya 8 mobil. Jumlah tersebut masih kurang namun Pemerintah
Kabupaten Sarolangun khususnya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertaanahan telah berupaya untuk menambah jumlah kendaraan tersebut
namun masih terkendala oleh dana operasional yang kurang.60
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Yuzar Effendi, M.Pd.i,
selaku Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:
“Kami sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten
Sarolangun, selanjutnya kami juga telah mengusulkan bantuan
kendaraan kebersihan ke pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat,
itu juga kita usulkan. Kalau penambahan kendaraan tahun ini ada 1
kendaraan roda tiga, 1 mobil carry, Cuma kendalanya kamaren sudah
diusulkan tapi kekurangan dananya. Makanya sampai sekarang belum
ada penambahan kendaraan, lagi pula belum tentu yang kami usulkan
itu diterima oleh pemerintah. Kita juga tidak tahu kendala dari
pemerintah apakah kekurangan dana atau bagaimana.”
Berdasarkan wawancara diatas bersama Bapak Drs. H. Yuzar Effendi,
M.Pd.i,

selaku Sekretaris

Dinas

Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sarolangun mengenai minimnya dana operasional
khususnya untuk kendaraan pengangkutan sampah. Dalam wawancara
tersebut telah disampaikan bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan
60

Hasil Observasi peneliti tentang minimnya dana operasional kebersihan di Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
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Permukiman dan Peertanahan sudah mengusulkan atau mengajukan bantuan
alat transfortasi untuk pengangkutan sampah, namun sampai saat ini masih
belum dikabulkan karena kekurangan dana. Menurut peneliti Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah berupaya untuk
meningkatkan proses pengangkutan sampah yang efektif dan efisien dengan
menambah jumlah kendaraan.Namun semuanya tetap melalui pemerintah
daerah atau pun provinsi dan pusat yang harus membantu setiap kekurangan
dan kendala yang dihadapi.61
2.

Kurangnya Dukungan Pemerintah
Dukungan yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan selalu
memberitahukan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kerja bakti.
Selalin itu pemerintah juga harus memperhatikan dan memberikan dukungan
kepada instansi dan dinas terkait mengenai kebersihan salah satu contohnya
yaitu pemerintah harus memperhatikan transfortasi pengangkutan sampah.
Dimana melalui wawancara sebelumnya pihak Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan mengatakan bahwa mereka telah mengusulkan
atau mengajukan kekurangan transfortasi pengangkutan sampah kepada
pemerintah Kabupaten Sarolangun Melalui DPRD Sarolangun.Namun hingga
saat ini belum dikabulkan permintaan tersebut. Tentu hal ini akan berdampak
kepada efektivitas dan efisiensi instansi atau dinas dalam bekerja dibidang
kebersihan.62
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menambah jumlah transfortasi pengangkutan sampah.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
62
Hasil Observasi peneliti tentang upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
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Peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Yasir, S.Pd selaku Kepala
Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan

Lingkungan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
mengenai dukungan pemerintah sebagai berikut:
“Kalau dari pihak kita sendiri sudah melakukan usulan berkali-kali
kepada pemerintah melalui DPRD Kabupaten Sarolangun dalam
APBD. Namun hingga saat ini belum terealisasi permintaan kami,
kalau dari sisi kebijakan sudah sangat jelas bahwa Pemerintah sendiri
kan mendorong masyarakat agar menjaga kebersihan dan
meningkatkan peringkat kota bersih Kabupaten Sarolangun menjadi
lebih baik lagi. Tapi kalau sekarang transfortasinya saja masih kurang
bagaimana kami bisa bekerja dengan cepat, efektif dan sesuai dengan
kebutuhan yang ada.Karena cukup besar wilayah yang kami emban
untuk pemungutan sampah dan diantar lagi ke TPA.Mulai dari
sampah
perumahan,
perkantoran,
pasar-pasar
dan
sebagainya.Seharusnya pemerintah mendukung program dan kegiatan
yang kami lakukan demi menjaga kebersihan dan menciptakan
kenyaman bagi masyarakat”.63
Selanjutnya peneliti juga mewawancrai Bapak Masrizal, salah satu
petugas kebersihan pengangkutan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun mengenai kelayakan
kendaraan pengangkutan sampah sebagai berikut:
“Mobil Dump Truk yang kami pakai untuk mengankut sampah ini kan
sudah lama, jumlahnya juga masih kurang kalau dibandingkan dengan
kebutuhan kami petugas kebersihan di lapangan. Seharusnya itu
mobilnya ditambah untuk mempercepat proses pengangkutan, juga
supaya kami sebagai petugas terbantu. Kalau sekarang kami mengeluh
dari pagi bolak-balik ke pusat kota terus ke TPA lagi mengangkut
sampah, belum lagi banyak zona yang kami ambil sampahnya. Tentu
harapan kami ke depannya mobil atau kendaraan sampah itu ditambah
lah”.64
63
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2020.
64
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56

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa petugas
kebersihan terkhusus bagi pengendara mobil Dump Truk sangat berhadap
adanya penambahan armada pengangkutan sampah.Menurut peneliti mereka
kewalahan dalam mengangkut sampah di Kabupaten Sarolangun karena
mereka harus berkali-kali berulang untuk mengambil sampah.Mereka juga
mengharapkan dukungan dari pemerintah yaitu menambah jumlah kendaraan
dan jumlah petugas agar kerja menjadi efektif dan efisien. Peran Pemerintah
Kabupaten Sarolangun sangatlah penting baik dalam pengadaan alat
transfortasi maupun membantu petugas dengan menambah jumlah kendaraan
yang dibutuhkan. Sesuai dengan observasi pemerintah melalui Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah mengajukan atau
mengusulkan penambahan alat transfortasi pengangkutan sampah namun saat
ini belum ada penambahan karena masih kekurangan dana.65
3.

Kurangnya Pengawasan Pemerintah
Proses pengawasan terhadap pengangkutan sampah di Kabupaten
Sarolangun sangatlah penting, karena dengan pengawasan yang baik maka
pelaksanakan dari program kebersihan pun akan berjalan dengan baik.
Mengenai pengawasan terhadap pengangkutan sampah, maka peneliti
mewawancarai Bapak Muhammad Yasir, S.Pd selaku Kepala Bidang
Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai
berikut:
65
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“Seharusnya proses pengangkutan ini sudah berjalan dengan baik,
namun terkendala oleh moda transfortasi pengangkutan sampah dan
SDM nya. Kita hanya memiliki beberapa truk untuk mengangkut
sampah ke TPA. Sedangkan volume sampah yang dihasilkan jauh
lebih banyak, proses pengawasan juga kurang maksimal sehingga
masih banyak yang terbengkalai. harapan kami tentu kedepan seluruh
stakeholder yang ada di Kabupaten Sarolangun ini bekerja sama
dalam menjaga kebersihan.”66
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa
proses pengawasan dalam pengangkutan sampah sangatlah penting. Hal
tersebut harus sejalan dengan semangat petugas kebersihan dalam bekerja.
Kita ketahui bahwa petugas kebersihan sangat terbatas jumlahnya sehingga
menurut peneliti jika di dukung oleh semua pihak maka beban kerja mereka
akan terasa ringan. Tentu peneliti sangat berharap kepada pihak Pemerintah
kabupaten Sarolangun agar benar-benar meningkatkan kerja sama dalam
bentuk pengawasan terhadap proses pengangkutan sampah.

C. Solusi Terhadap Kendala Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam
Mengatasi Kekurangan Transportasi Pengankutan Sampah
1.

Menambah Alokasi Dana Operasional Kebersihan
Dana Operasional merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk
menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan.Biaya operasional
seperti penggajian, komisi, tunjangan karyawan dan kontribusi pensiun,
transfortasi dan perjalanan higga perbaikan.Kendaraan pengangkutan sampah
yang ada di Kabupaten Sarolangun merupakan kendaraan dengan kondisi
yang sudah cukup tua dan harus diremajakan agar bisa berfungsi dengan baik.
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Namun sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa jumlah kendaraan mobil
pengangkutan sampah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya
8 mobil. Jumlah tersebut masih kurang namun Pemerintah Kabupaten
Sarolangun khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan telah berupaya untuk menambah jumlah kendaraan tersebut
namun masih terkendala oleh dana operasional yang kurang.67
Peneliti mewawancarai Ibu Hj. Indra Kusumawati, S.AP selaku Seksi
Teknik

Penyehatan

Lingkungan

Perumahan

Dinas

Perumahan

dan

Permukiman Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:
“Sebenarnya kan tergantung kemampuan APBD kita, kalau anggaran
kita cukup untuk menambah jumlah transfortasi pengangkutan sampah
ya harus kita dukung. Kami pun sudah lama mengajukan ke
Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat.Semoga saja permintaan kita dikabulkan dan transfortasi
pengangkutan sampah bisa ditambah.”68
Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Sukron, Sopir dump
truk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sarolangun sebagai berikut:
“Kalau bisa sebelum pemerintah daerah menambah jumlah
transfortasi
pengangkutan
sampah
seharusnya
pemerintah
memperbaiki keadaan mobil-mobil yang ada sekarang, kadang sering
mogok dijalan, lampu sen juga tidak hidup, bak mobil juga sudah
bocor. Mobil dump truk ini tahun 2007. Itulah harapan kami dengan
pemerintah agar mobil yang tua ini diremajakan atau kalau bisa ya
diperbaiki total agar membantu kami dalam bertugas.”69

67

Hasil Observasi peneliti tentang minimnya dana operasional kebersihan di Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
68
Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Indra Kusumawati, S.AP selaku Seksi Teknik
Penyehatan Lingkungan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
69
Hasil Wawancara dengan Bapak Sukron, Sopir dump truk Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 20 Maret 2020.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Ibu Hj. Indra
Kusumawati, S.AP selaku Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Perumahan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sarolangun dan Bapak Sukron, Sopir dump truk Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan maka dapat disimpulkan bahwasanya pihak
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah mengusulkan
kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar bisa membantu dalam
penambahan alat transfortasi pengangkutan sampah. Petugas kebersihan pun
sangat berharap alat transforasi pengangkutan sampah ditambah lagi dengan
kondisi

transfortasi

memadai.Pemerintah

pengangkutan
harus

sigap

dan

sampah
progresif

saat

ini

dalam

kurang

menghadapi

permasalahan yang ada demi kebersihan Kabupaen Sarolangun.70
Peneliti juga mewawancarai Bapak Muhammad Yasir, S.Pd selaku
Kepala Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas
Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
mengenai dana operasional pengangkutan sampah sebagai berikut:
“Dana operasional itu sengatlah penting, karena kita kan bekerja,
beroperasi setiap harinya butuh dana. Petugas butuh gaji, tunjangan
dan lainnya. Jadi, kalau dana operasional sudah ditingkatkan baik dari
pengadaan atau penambahan alat transfortasi, peningkatan gaji dan
lain-lain maka tentu akan meningkatkan kinerja petugas kebersihan itu
sendiri.”71

70

Hasil Observasi peneliti tentang meningkatkan dana operasional pengangkutan sampah.
Pada Tanggal 20 Maret 2020.
71
Hasil Wawancara bersama Bapak Muhammad Yasir, S.Pd selaku Kepala Bidang
Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret 2020.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa
solusi pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan adalahdengan memanfaatkan fasilitas yang ada
saat ini demi berjalalanyapengelolaan sampah guna meningkatkan kinerja
petugas kebersihan dan bisa memaksimalkan peralatan yang ada, menjelang
dana dari pemerintah pusat dan di sahkanya melalui rapat dari pihat DPRD
Kabupaten Sarolangun. Menurut peneliti upaya ini sudah sesuai dengan
keinginan petugas kebersihan dan sesuai dengan Visi dan Misi pemerintah
Kabupaten Sarolangun yaitu menciptakan kawasan permukiman dan
perkotaan yang bersih, rapi dan nyaman.Masyarakat juga harus mendukung
setiap program pemerintah agar tercipta kerjasama yang baik guna
menciptakan keadaan atau kondisi kawasan permukiman yang bersih.72
2.

Meningkatkan Ketersediaan Perwadahan Sampah
Perwadahan merupakan awal pengelolaan sampah.Sampah yang telah
dikumpulkan oleh masyarakat ke dalam wadah sebelum diangkut oleh
petugas kebersihan.Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat beraneka ragam
jenisnya seperti sampah palstik, sampah rumahan, sayuran, sampah organik,
dll. Untuk perwadahan sampah yang terdapat di Kabupaten Sarolangun pihak
Pengelola Kebersihan belum menyediakan tempat sampah khusus untuk
masyarakat melainkan menyediakan TPS di setiap sudut-sudut kota
Sarolangun. Masayakat pada umunya masih menyediakan sendiri tempat
sampah berupa keranjang bambu, peti, karung dan plastik yang disediakan
72

Hasil Observasi peneliti tentang meningkatkan danan operasional pengangkutan
sampah di Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 20 Maret 2020.
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sendiri.Karena membuang sampah ke TPS lumayan jauh dari rumah.Dari
hasil Observasi yang dilakukan terlihat wadah sampah yang digunakan
masyakarat jenisnya keranjang bambu, peti dan plastik.73
Sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat baik di kawasan
perumahan, perkantoran maupun pasar kemudian dimasukkan kedalam
wadah yang telah mereka sediakan. Setelah itu masyarakat, perkantoran,
perumahan akan menunggu petugas kebersihan datang untuk mengambil
sampah tersebut. Seperti wawancara bersama Bapak Muhammad Yasir, S.Pd,
selaku Kepala Bidang Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Sarolangun sebagai berikut:
“Tempat sampah yang disediakan pemerintah itu berupa TPS di
beberapa wilayah seperti perumahan, perkantoran dan pasar.Setiap
harinya kami keliling bergantian menggunakan Dump Truk
mengangkut sampah itu. Kalau untuk wilayah pasar biasanya
menggunakan gerobak roda 3 karena kan truk sempit mau masuk ke
dalam pasar. Kalau untuk kawasan masyarakat, perumahan biasanya
mereka menyediakan sendiri tempat sampah didepan rumah, kami
yang mengangkutnya ke TPA.”74
Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Ruslan, salah satu Sopir
Dump Truk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
mengenai masyarakat yang menyediakan tempat sampah sebagai berikut:
“Iya biasanya kalau dirumah-rumah mereka menyediakan tempat
sampah sendiri, palingan seperti peti kalo gak keranjang kurang lebih.
Kalau perkantoran kan ada tempat samapah yang disediakan
pemerintah. Dimana titik pengumpulan sampah sementara disitu kami
73

Hasil Observasi peneliti tentang wadah sampah masyarakat di Kabupaten
Sarolangun.Pada Tanggal 18 Maret 2020.
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Hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Yasir, S.Pd selaku Kepala Bidang
Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 18 Maret 2020.
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ambil, baik dirumah sakit, di kantor-kantor, pasar, kios-kios dan
sebagainya.”75
Dari hasil wawancara diatas bersama Kepala Bidang Perumahan,
Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun dan salah satu Sopir
Dump Truk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dapat
disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak menggunakan tempat
sampah khusus, melainkan mereka menyediakan tempat sampah sendiri dari
sisa keranjang bambu, plastik maupun karung dari sisa tempat buah dan
sayur. Adapun untuk pusat perkantoran dan perumahan Pemerintah
Kabupaten Sarolangun menyediakan Tempat Sampah Sementara (TPS).Di
Kabupaten Sarolangun dari pengelola kebersihaan untuk sekarang ini belum
menyediakan tempat sampah untuk masyarakat umum sehingga masih
banyak sampah yang berserakan tidak pada tempatnya dan minimnya tempat
pembuangan sampah sementara membuat masyarakat bingung harus
membuang sampah mereka kemana.76
Berikut peneliti paparkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H.
Yuzar Effendi, M.Pd.i, selaku Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:
“Sementara ini belum ada, jadi kalau masyarakat buang sampah
langsung sama penyapu jalanan karna dia rata-rata udah perwilayah
siapa yang bertanggungjawab untuk menyapu bagian dari sampah di
jalaan, pusat kota dan lain-lain, langsung disapu oleh pesapunya
masing-masing, nanti kita itu pengen sosialisasikan, kita juga pengen
75

Hasil Wawancara bersama Bapak Ruslan, salah satu Sopir Dump Truk Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman.Pada Tanggal 20 Maret 2020.
76
Dokumentasi Peneliti tentang sampah masih bertebaran di pusat kota Kabupaten
Sarolangun. Pada Tanggal 20 Maret 2020.
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seluruh masyarakat khususnya di pusat Kabupaten Sarolangun
mendapatkan kantong-kantong plastik agar sampah tidak berserakan
dimana-mana, itu program kita kedepannya.”77
Berdasarkan wawancara diatas maka dapat dicermati bahwa proses
pengelolaan kebersihan di Kabupaten Sarolangun ini masih belum optimal,
dibuktikan dengan belum adanya tempat sampah atau kantong sampah untuk
masyarakat pada umunya. Menurut peneliti seharusnya pihak pengelola
kebersihan dan dinas terkait harus memberikan peralatan yang memadai dan
cukup untuk masyarakat dalam hal kebersihan seperti kantong plastik atau
tempat sampah, sehingga Kabupaten Sarolangun ini menjadi Kabupaten yang
bersih, tertib dan nyaman bagi masyarakat. Peneliti sangat berharap
Kabupaten Sarolangun bisa kembali seperti pada tahun-tahun sebelumnya
saat Kabupaten Sarolangun mendapatkan Piala Adipura kebersihan.78
3.

Meningkatkan Jumlah Petugas Kebersihan
Petugas kebersihan adalah pekerjaan yang memiliki tugas untuk
memelihara kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di suatu
tempat, kantor atau instansi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menambah
jumlah armada pengangkut sampah, hal tersebut tentunya harus seiring
dengan jumlah petugas kebersihan agar pekerjaan menjaga lingkungan yang
bersih menjadi seimbang. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak H.
Juanda, S.Pd selaku Kasi Kebersihan dan Peran Serta Masyarakat Dinas
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Hasil Wawancara bersama Bapak Drs. H. Yuzar Effendi, M.Pd.i, selaku Sekretaris Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 17 Maret
2020.
78
Hasil Observasi peneliti tentang Penyediaan wadah sampah untuk masyarakat di
Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal 20 Maret 2020.
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Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun
sebagai berikut:
“Selain menambah jumlah armada pengangkut samapah, kami juga ingin
menambah jumlah petugas kebersihan agar lebih efektif dan maksimal
dalam bekerja. selain itu kita akan menghimbau kepada seluruh
masyarakat agar menjaga kebersihan dan membuang sampah pada
tempatnya agar para petugas lebih gampang untuk mengambil dan
mengangkut sampah ke TPA. Sekitar 70% wilayah di pusat kota di
Sarolangun ini sudah terkendali kebersihan maupun keamanan, kenyaman
untuk masyarakat, taman terbuka hijau dan lainnya. Kita juga punya
rencana kedepan akan menyediakan setiap satu rumah ada satu kantong
plastik hitam, apapun bentuknya mau sampah sayuran, sisa-sisa kardus,
plastik dan sebagainya dimasukkan kesana. Jika mereka punya tempat
masing-masing dan nanti kan petugas kebersihan pun tinggal mengangkat
ke mobil jadi sampahnya tidak berserakan di jalan-jalan seperi dulu.”79

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan baik dari Kepala Bidang
Perumahan, Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Sopir Dump
Truk pengangkut sampah dan Kasi Kebersihan dan Peran Serta Masyarakat
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dapat
disimpulkan bahwa di Kabupaten Sarolangun masih membutuhkan tenaga
petugas kebersihan untuk menunjang terlaksananya kebersihan di pasar.
Disamping itu juga bisa disimpulkan bahwa di Kabupaten Sarolangun belum
disediakan tempat sampah khusus untuk masyarakat umum baik dari Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Dinas terkait. Masyarakat
masih menyediakan sendiri tempat sampah dan hanya menunggu petugas
kebersihan
79

untuk

membersihkannya.

Menurut

peneliti

kedepaannya

Hasil Wawancara bersama Bapak H. Juanda, S.Pd selaku Kasi Kebersihan dan Peran
Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Sarolangun.Pada Tanggal
17 Maret 2020.
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diharapkan baik dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun
dinas terkait harus memberikan perhatian lebih kepada masyarakat untuk
memberikan kantong sampah demi kenyaman dan kebersihan di Kabupaten
Sarolangun. Karena percuma nantinya jika pemerintah hanya jumlah
kendaraan pengangkutan sampah saja tanpa memperhatikan kebutuhan
tempat sampah bagi masyarakat.80

80

Hasil Observasi Peneliti tentang pentingnya penyediaan tempat sampah bagi masyarakat
oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal
mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Sarolangun Dalam Mengatasi
Kekurangan Transportasi Pengangkutan Sampahdiantaranya sebagai berikut:
1.

Peran Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi kekurangan
transportasi pengangkutan sampah adalah dengan mengoptimalkan
pengumpulan dan pengangkutan sampah, mengoptimalkan armada
pengangkutan sampah dan memberikan fasilitas kebersihan.

2.

Kendala Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi kekurangan
transportasi Pengangkutan sampah adalah minimnya dana operasional
kebersihan dan kurangnya dukungan Pemerintah dan kurangnya
pengawasan Pemerintah.

3.

Solusi Terhadap Kendala Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam
mengatasi kekurangan transportasi pengangkutan sampah adalah
meningkatkan alokasi dana operasional kebersihan, meningkatkan
ketersediaan perwadahan sampah dan meningkatkan jumlah petugas
kebersihan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan
berupa saran kepasa Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:
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1.

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sarolangun agar lebih meningkatkan kerjasama untuk menciptakan kota
yang tertib dan nyaman. Selain itu pengelola kebersihan sebaiknya
menyediakan wadah sampah organik dan non organik untuk pedagang,
kawasan perkantoran, masyarakat.

2.

Untuk mengatasi masalah dalam pengeloaan kebersihan di kabupaten
Sarolangun maka pihak pengelola kebersihan harus memberikan sanksi
yang tegas kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan
kenyamanan, bagaimanapun peraturan yang sudah dibuat pemerintah
harus dipatuhi serta mengadakan penyuluhan kepada masyarakat serta
sosialisasi pengelolaan sampah yang baik dan benar.

3.

Kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk selalu mendukung dan
menaati peraturan yang ada agar tercipta lingkungan pasar yang rapi,
bersih dan nyaman.
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Identitas Diri

Nama

:

Afrohul khoir

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir

:

Desa Tanjung, 23oktober 1997

Alamat

:

Desa Tanjung, Rt 02, Kec. Bathin V III, Kab.
Sarolangun, Prov. Jambi.

B.

No. Telp/HP

:

0852-7927-9194

Nama Ayah

:

Nasuha

Nama Ibu

:

Mas Pupah

:

SD N 46Tanjung, Kec. Bathin VIII,

Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus

Kab.Sarolangun, 2010

C.

SMP/MTs, Tahun Lulus

:

SMP N 18 Sarolangun, Kab. Sarolangun, 2013

SMA/MA, Tahun Lulus

:

SMA N 1 Sarolangun, Kab. Sarolangun, 2016
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