
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan sampah di banyak negara baik negara maju maupun negara 

berkembang menjadi hal yang sulit diselesaikan. Sampah merupakan limbah hasil 

aktivitas dari masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri menurut data yang 

dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan volume sampah pada 

tahun 2016 mencapai angka 65 juta ton dan angka tersebut terus mengalami 

kenaikan khususnya sampah plastik yang sulit terurai (Fitria, 2019). Jika dilihat dari 

data Sustainable Waste Indonesia (SWI) pada tahun 2017, dari total volume sampah 

65 juta ton tersebut hanya 7 persen yang telah didaur ulang, 69 persen masih 

tertumpuk pada TPA atau tempat pembuangan akhir, dan 24 persen lainnya tercecer 

di luar TPA yang mana telah mencemari lingkungan dan dikatakan sebagai illegal 

dumping. Data yang telah dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menyatakan bahwa sebagian besar komposisi sampah adalah sampah 

organik yang mencapai 60 persen, yang disusul oleh sampah plastik sebesar 14 

persen, sampah kertas sebesar 9 persen, 5,5 persen untuk sampah karet, dan sisa 

sampah lain terdiri dari kaca, logam, kain, dan lain sebagainya yang jumlahnya 

membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah sampah yang besar. 

Masalah sampah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka 

menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penanganan sampah telah 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk 

mengurusi persampahan di Indonesia khususnya kebersihan lingkungan dan 

penekanan jumlah sampah. Pengelolaan sampah sesuai peraturan tersebut 

dilakukan dengan paradigma pengelolaan sampah “Pilah-Kumpul-Olah” melalui 

penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) yang mana menjadi suatu solusi 

efektif untuk menjaga lingkungan dengan sampah yang dimanfaatkan menjadi 

fungsi lain yang dapat dinilai secara ekonomi. 3R sendiri terdiri dari Reuses yang 
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berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi 

yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce yang mana bermaksud untuk 

mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan terakhir recycle yang 

mana melakukan proses mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang 

atau produk baru yang bermanfaat. 

Di Kota Surakarta memiliki peraturan terkait pengelolaan sampah yang 

diadopsi dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Perwujudan pengelolaan sampah di 

Kota Surakarta menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru melalui metode 

3R. Pelaksanaan metode 3R dilaksanakan dengan menggalakan program bank 

sampah guna membantu dalam proses pengelolaan sampah yang lebih baik karena 

dapat meningkatkan nilai ekonomi dari masyarakat. 

Bank sampah menjadi pelaksana praktis dalam pelaksanaan metode 3R di 

Kota Surakarta. Bank sampah sendiri merupakan bentuk dari pemberdayaan 

masyarakat dengan memanfaatkan sampah menjadi komoditas ekonomi yang baru. 

Hasil dari pengumpulan sampah oleh bank sampah akan dipilah dan kemudian akan 

dilakukan pengelolaan seperti dijual ulang, dijadikan kerajinan yang memiliki nilai 

ekonomis, dan dijadikan pupuk kompos untuk sampah organik. Bank sampah 

memiliki sistem tata kelola yang sama dengan sistem perbankkan yang dikemudian 

dikelola oleh petugas yang tergabung dalam bank sampah. Tujuan utama dari bank 

sampah sendiri adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengolahan 

sampah. Bank sampah selain mempunyai tujuan mengelola sampah, berdirinya 

bank sampah juga dapat menyadarkan masyarakat sekitar terhadap lingkungan yang 

sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas 

masyarakat dengan bahan utama sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai lebih dari segi ekonomi, misalnya untuk kerajinan tas daur ulang 

yang dapat dijual kembali dengan nilai jual yang tinggi. 

Pengelolaan sampah dengan metode 3R dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidu Kota Surakarta melalui kegiatan koordinasi lintas sektoral 
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dengan bank sampah yang tersebar di lima kecamatan dan berjumlah 134 bank 

sampah. Program pengelolaan sampah melalui bank sampah diharapkan dapat 

menekan angka penimbunan sampah, dapat membuat lingkungan menjadi bersih, 

serta mengubah sampah menjadi nilai ekonomis untuk menunjang pendapatan 

masyarakat. Namun walaupun sudah ada 134 bank sampah, jumlah tumpukan 

sampah di Kota Surakarta malah mengalami kenaikan. Berikut data volume sampah 

di Kota Surakarta hingga tahun 2020 menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surakarta: 

Tabel 1.1  

Data volume sampah Kota Surakarta 

No Tahun Volume (Ton) 

1 2009 82.741 

2 2010 91.600 

3 2011 88.040 

4 2012 89.161 

5 2013 92.436 

6 2014 92.210 

7 2015 100.267 

8 2016 109.283 

9 2017 106.279 

10 2018 111.836 

11 2019 110.893 

12 2020 107.872 

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 2020) 

Data volume sampah Kota Surakarta dapat dilihat mengalami kenaikan 

mulai dari tahun 2011 hingga 2014 dengan rata-rata kenaikan sampah seberar 1 

persen hingga 3 persen. Namun pada tahun 2015 volume sampah mengalami 

kenaikan lebih tinggi yaitu sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya atau mengalami 

kenaikan sekitar 8.000 ton sampah. Kenaikan volume sampah lebih dari 3 persen 

berjalan hingga tahun 2018. Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan volume 

sampah yang disebabkan oleh wabah covid-19 di Indonesia dan diberlakukannya 

aturan lockdown, sehingga konsumsi sampah rumah tangga masyarakat mengalami 

penurunan. Selain itu minat warga dalam melaksanakan 3R juga masih mengalami 

kendala akibat dari kesadaran masyarakat masih rendah. Hal tersebut menjadi tugas 

dari DLH Kota Surakarta dan Bank Sampah Kota Surakarta untuk terus bekerja 
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sama untuk meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat untuk melaksanakan 

3R. Dalam hal ini diperlukan adanya koordinasi yang baik diantara keduanya. 

Koordinasi lintas sektoral menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena 

ditemukan masalah yang terdapat pada sistem pelaporan antara bank sampah 

dengan dinas yaitu masih minimnya pelaporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh 

bank sampah kepada dinas, sehingga dinas masih belum bisa melihat dan 

mendalami sejauh mana pengaruh kegiatan bank sampah yang ada di Kota 

Surakarta baik dari segi lingkungan maupun masyarakatnya. Data yang dimiliki 

oleh dinaspun sangat minim sehingga belum bias dijadikan data secara utuh. 

Paparan di atas menjadi alasan peneliti tertarik dan ingin melihat lebih dalam 

tentang koordinasi lintas sektoral yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

dengan bank sampah di Kota Surakarta dalam upaya pelaksanaan 3R di Kota 

Surakarta.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana koordinasi lintas sektoral Dinas Lingkungan dengan bank 

sampah dalam upaya pelaksanaan 3R di Kota Surakarta? 

2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam koordinasi lintas sektoral Dinas 

Lingkungan Hidup dengan bank sampah dalam upaya pelaksanaan 3R di 

Kota Surakarta? 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, 

pengetahuan, dan menambah kepustakaan, serta masukan bagi 

perkembangan teori dalam Ilmu Administrasi Negara. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi-referensi baru 

bagi penelitian maupun kajian selanjutnya yang berkaitan dengan 

koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan 3R dalam lingkung Ilmu 

Administrasi Negara maupun bidang keilmuan lainnya. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan 

dalam pengembangan dan peningkatan koordinasi lintas sektoral 

antara dinas lingkungan hidup dan bank sampah dalam pelaksanaan 

3R di Kota Surakarta. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran dan 

masukan bagi dinas dalam pengelolaan sampah melalui bank 

sampah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses koordinasi lintas sektoral dinas lingkungan hidup 

dengan bank sampah dalam upaya pelaksanaan 3R di Kota Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam koordinasi lintas sektoral 

antara dinas lingkungan hidup dan bank sampah dalam upaya pelaksanaan 

3R di Kota Surakarta. 
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