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RINGKASAN 

 

Permasalahan sampah adalah sebuah permasalahan yang masih menjadi 

pemikiran bagi banyak daerah di Indonesia khususnya Jawa Timur, dengan 

semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah 

pula laju produksi sampah yang dihasilkan. Tujuan penilitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah 

di Jawa Timur. 

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dan menilai 14 Peraturan 

Daerah yang didapat dari Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan kriteria fisik 

Adipura tentang pengolahan sampah dan Perda Jatim No. 4 Tahun 2010 tentang 

pengolahan sampah regional Jawa Timur. Hasil yang didapat adalah apakah 

Pemerintah Daerah kurang, cukup atau sangat berpihak terhadap pengelolaan 

sampah. 

Berdasarkan penilaian kriteria Adipura dan Perda Jatim, keberpihakan 

Pemerintah Daerah yang besar terdapat pada Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan, 

Kab. Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Malang. Pemerintah Daerah cukup berpihak 

pada Kab. Gresik, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. 

Pemerintah Daerah kurang berpihak pada Kab. Nganjuk, Kab. Pamekasan, Kab. 

Kediri dan Kota Batu. Hasil keberpihakan Pemerintah Daerah pada Kabupaten 

dan Kota di Jawa Timur adalah 5 daerah sangat berpihak, 5 daerah cukup 

berpihak dan 4 daerah kurang berpihak pada pengelolaan sampah. 

 

Kata Kunci : Keberpihakan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah 
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SUMMARY 
 

Garbage problem is a problem that is still a thought for the many areas in 

Indonesia, especially East Java, with the increasing rate of population growth, so 

the increasing rate of waste production is also produced. The purpose of this study 

was to identify alignments Local Government on waste management in East Java. 

The research was conducted by comparing and assessing the 14 Regional 

Regulation obtained from the District and the City in East Java with the physical 

criteria of Adipura about sewage treatment and Regional Regulation of East Java 

number 4 Year 2010 about the East Java regional waste processing. The results is 

whether the Government is less, quite or very biased against waste management. 

Based on the assessment criteria of Adipura and regulations of East Java, 

alignments of the Local Government found in Tulungagung District, Pacitan 

District, Sidoarjo District, Kediri City and Malang City. Local government are 

quite pro in Gresik District, Malang District, Blitar District, Surabaya City and 

Mojokerto City. Local governments are less pro in Nganjuk District, Kediri 

District, Pamekasan District and Batu District. Result of alignment local 

governments at district and city in East Java is 5 regions are very pro, 5 regions 

are quite pro and 4 regions are less pro in favor of waste management. 

 

Keyword : alignment of local government, waste management 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan sampah adalah sebuah permasalahan yang masih menjadi 

pemikiran bagi banyak daerah di Indonesia khususnya Jawa Timur, dengan 

semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah 

pula laju produksi sampah yang dihasilkan. Volume produksi sampah semakin 

meningkat dari waktu ke waktu, sementara itu ketersediaan lahan untuk 

mendirikan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) semakin sempit. 

Permasalahan yang lain adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk 

pengelolaan sampah yang juga sebagian besar belum memadai. Masalah 

pengelolaan sampah ini menjadi semakin rumit karena belum berjalannya sistem 

pengelolaan sampah dengan maksimal dan kurangnya peran serta Pemerintah 

Daerah yang terkait. 

Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk daerah di Jawa Timur per hari 

berkisar antara 100 – 8000 m3/hari, kebanyakan daerah ini hanya bisa mengangkut 

dan mengelola berkisar 30 - 70% dari total sampah yang dihasilkan, dengan kata 

lain masih banyak sampah yang belum dikelola. Sisa sampah yang tidak bisa 

dikelola tersebut semakin lama semakin banyak dan dapat menimbulkan berbagai 

masalah. 

Pengelolaan sampah yang benar antara lain dengan dilakukan pengumpulan, 

pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material 
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sampah, selain itu untuk mencapai pengelolaan sampah yang maksimal adalah 

dengan mengeluarkan kebijakan hukum sebagai wujud keberpihakan 

pemerintahan daerah, yang salah satunya adalah berupa Peraturan Daerah (Perda) 

tentang sampah. Berdasarkan Perda sampah dari beberapa daerah di Jawa Timur 

ini dapat dilihat sejauh apa keberpihakan Pemerintah Daerah di Jawa Timur 

tentang pengelolaan sampah. Melihat pentingnya keberpihakan Pemerintah 

Daerah  terhadap pengelolaan sampah itulah, maka skripsi ini disusun. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keberpihakan 

Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di 14 Kabupaten dan Kota 

Propinsi Jawa Timur. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Daerah kajian hanya meliputi 14 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. 

2. Produk hukum yang dievaluasi hanya Peraturan Daerah (Perda). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bagaimana keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah 

di 14 Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Timur? 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sampah 

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan 

limbah padat. Pembagian sampah berdasarkan istilah teknis antara lain : (Sa’id, 

1987) 

a. Sampah yang bersifat semi basah atau organik. Golongan ini merupakan 

bahan-bahan organik, misalnya sampah dapur dan sampah restoran yang 

kebanyakan merupakan sisa buangan sayuran dan buah-buahan. Sampah jenis 

ini bersifat mudah terurai karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang 

pendek. 

b. Sampah anorganik yang sukar terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimia 

yang panjang, misalnya plastik, kaca dan selulosa. 

c. Sampah berupa abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Secara 

kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup 

besar. 

d. Sampah berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan 

dan burung. 

e. Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi di industri. 

Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung pada 

jenis industri tersebut. 
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Pembagian sampah berdasarkan sumbernya antara lain : (Sa’id, 1987) 

a. Sampah domestik. Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari 

lingkungan perumahan atau pemukiman, baik di daerah perkotaan maupun 

pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis 

sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah 

di pedesaan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, 

sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit. 

b. Sampah komersial. Sampah ini dihasilkan dari lingkungan kegiatan 

perdagangan seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. 

Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi dan dapat berupa bahan organik 

maupun anorganik. 

c. Sampah industri. Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang 

jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri. 

d. Sampah alami dan lainnya. Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa 

bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah 

yang dihasilkan oleh taman, tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, 

pelabuhan udara dan lain-lain. 

Sampah, baik yang bersifat organik ataupun anorganik akan menjadi sarang 

penyakit yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan 

lingkungannya. Sampah bersifat stasioner, tidak sefleksibel limbah cair atau gas 

dalam pergerakannya, sehingga jika telah menumpuk di suatu tempat akan tetap 

berada di tempat tersebut dan mengakibatkan dampak cemaran yang lebih lama 

(Sa’id, 1987). 
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Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis 

(Sirodjuddin, 2008). 

Sampah adalah bahan, baik padat atau cairan yang tidak dipergunakan lagi 

dan dibuang. Menurut bentuknya, sampah dibagi menjadi : (Anonima, 2011) 

a. Sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran 

manusia, urine dan sampah cair. Sampah ini dapat berupa sampah rumah 

tangga, seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. 

b. Sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak 

diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sampah ini 

dapat berupa limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitam adalah 

sampah cair yang dihasilkan dari toilet dan mengandung patogen yang 

berbahaya. Limbah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari 

dapur, kamar mandi dan tempat cucian, sampah ini mungkin mengandung 

patogen. 

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan zat kimia 

yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi menjadi : (Maddy, 2010) 

a. Sampah anorganik, adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, 

misalnya logam atau besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya. 

b. Sampah organik, adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, 

misalnya sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya. 
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Sampah berdasarkan dapat tidaknya dibakar, dibagi menjadi : (Maddy, 

2010) 

a. Sampah yang mudah terbakar, misalnya karet, kayu, plastik, kain bekas dan 

sebagainya. 

b. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya kaleng-kaleng bekas, besi atau 

logam bekas, pecahan gelas, kaca dan sebagainya. 

Sampah berdasarkan karakteristik sampah dibagi menjadi : (Maddy, 2010) 

a. Garbage, yaitu jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang 

umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel dan 

sebagainya. 

b. Rabish, yaitu sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan, baik yang 

mudah terbakar seperti kertas, karton, plastik dan sebagainya maupun yang 

tidak mudah terbakar, seperti kaleng bekas, klip, pecahan kaca, gelas dan 

sebagainya. 

c. Ashes (abu) yaitu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar, 

termasuk abu rokok. 

d. Sampah jalanan (street sweeping) yaitu sampah yang berasal dari pembersihan 

jalan yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, 

kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu dan sebagainya. 

e. Sampah industri yaitu sampah yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik. 

f. Bangkai binatang (dead animal) yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, 

ditabrak kendaraan atau dibuang orang. 
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g. Bangkai kendaraan (abandoned vehicle) adalah bangkai mobil, sepeda, sepeda 

motor dan sebagainya. 

h. Sampah pembangunan (construction waste) yaitu sampah dari proses 

pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, 

potongan-potongan kayu, besi, beton, bambu dan sebagainya. 

Sampah organik dibagi menjadi 2, yaitu : (SDTI Insan Utama, 2011) 

a. Sampah organik hijau (sisa sayur mayus dari dapur), contohnya tangkai/daun 

singkong, papaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labu siam, ubi, 

singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, 

ampas kelapa, sisa sayur/lauk pauk dan sampah dari kebun (rumput dan daun 

kering/basah). 

b. Sampah organik hewan yang dimakan seperti ikan, udang, ayam, daging, telur 

dan sejenisnya. 

Sampah organik hijau dipisahkan dari sampah organik hewan agar kedua bahan 

ini bisa diproses tersendiri untuk dijadikan kompos. 

 

2.2 Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, 

pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya 

mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan 

biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan 

atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber 

daya alam. Pengelolaan sampah melibatkan zat padat, cair dan gas atau radioaktif 
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dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat (Anonimb, 

2011) 

Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan tujuan 

mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah 

sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. 

Metode pengelolaan sampah antara lain : (Anonimb, 2011) 

a. Metode pembuangan. Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk 

menguburnya untuk membuang sampah merupakan metode yang paling 

popular di dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yang 

ditinggalkan, lubang bekas pertambangan atau lubang dalam. Penimbunan 

darat yang didesain dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan 

sampah yang higienis dan murah, sedangkan penimbunan darat yang tidak 

dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah 

lingkungan. 

b. Metode daur ulang. Proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari 

sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. Ada beberapa 

cara daur ulang, antara lain : 

1. Pengolahan kembali secara fisik, yaitu mengumpulkan dan mrnggunakan 

kembali sampah yang dibuang, contohnya botol bekas pakai yang 

dikumpulkan untuk digunakan kembali. Pengumpulan bisa dilakukan dari 

sampah yang sudah dipisahkan dari awal atau dari sampah yang sudah 

tercampur. 
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2. Pengolahan biologis, disebut juga pengkomposan yaitu material sampah 

organik seperti zat tanaman, sisa makanan atau kertas yang diolah 

menggunakan proses biologis untuk kompos. Hasilnya adalah kompos yang 

bisa digunakan sebagai pupuk atau gas methana yang bisa digunakan untuk 

membangkitkan listrik. 

3. Pemulihan energi. Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa 

diambil secara langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau 

secara tidak langsung dengan cara mengolahnya menjadi bahan bakar tipe 

lain. Daur ulang melalui cara perlakuan panas bervariasi mulai dari 

menggunakannya sebagai bahan bakar memasak sampai menggunakannya 

untuk memanaskan boiler untuk menghasilkan uap atau listrik dari turbin 

generator. 

c. Metode penghindaran dan pengurangan. Sebuah metode yang penting dari 

pengolahan sampah adalah pencegahan zat sampah terbentuk, atau dikenal 

dengan pengurangan sampah. Metode penghindaran termasuk menggunakan 

kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain 

produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, menghindari 

penggunaan barang sekali pakai dan mendesain produk yang menggunakan 

bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama. 

 

2.3 Peraturan Daerah (Perda) 

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-

undangan dan merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan 
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Pancasila, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur 

dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang berbunyi : “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan”. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu : (Tim 

Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda dkk., 2008) 

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan 

hierarki Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah  

tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi 

masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. 

4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah 

mengubah sistem Pemerintahan di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi 

(Otonomi Daerah). Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 
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Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mengamanatkan bahwa : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan”. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup 

seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar 

negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan” adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan 

Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala 

daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda disiapkan oleh Kepala 
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Daerah disampaikan kepada DPRD, sedangkan Raperda yang disiapkan oleh 

DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. 

2. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau 

bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat 

pembicaraan, dalam rapat komisi, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan 

DPRD yang khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna. 

3. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau 

Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 

Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling 

lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan 

oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka 

waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau 

Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui 

bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka 

Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. 

 

2.4 Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah (desentralisasi) adalah kewenangan Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan, 

dan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 dalam Sani, 

2006). 

Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri rumah 

tangganya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. 

Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan 

hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari 

daerah otonom menjadi Negara dalam Negara. Daerah otonom adalah batas 

wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Yulichulai, 2010). 

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi 

yaitu: (Yulichulai, 2010) 

1. Tujuan politik. Tujuan politik akan memposisikan Pemda sebagai medium 

pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara nasional untuk 

mempercepat terwujudnya civil society 

2. Tujuan administratif. Tujuan administratif akan memposisikan Pemda sebagai 

unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan 

pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis. 

Terdapat beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap dilaksanakannya 

desentralisasi di Indonesia dirasa sangat mendesak, diantaranya adalah : (Amiq, 

2010) 
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1. Kehidupan ekonomi yang terpusat di Jakarta, sementara itu pembangunan di 

beberapa wilayah lain dilalaikan. 

2. Pembagian kekayaan yang tidak adil dan merata. Daerah yang memiliki 

sumberdaya alam yang melimpah tidak menerima perolehan dana yang patut 

dari pemerintah. 

3. Kesenjangan sosial antara suatu daerah dengan daerah yang lain sangat terasa. 

Pembangunan fisik di suatu daerah sangat pesat sekali, namun disisi lain 

pembangunan di daerah lain masih lamban bahkan terbengkalai. 

 

2.5 Program Adipura 

Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam 

hal ini Kementrian Negara Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk mendorong 

Pemerintah Daerah dan masyarakat mewujudkan kota “bersih dan teduh” (clean 

and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance. 

Munculnya program tersebut dilatarbelakangi oleh permasalah lingkungan hidup 

yang dihadapi di Indonesia yang secara umum meliputi 3 hal pokok, yaitu : 

(Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2011) 

1. Kualitas hidup yang cenderung menurun, termasuk lingkungan hidup 

perkotaan. Masalah yang tipikal di banyak kota adalah masalah kebersihan 

(sampah), ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik, pencemaran 

udara dan air. Beberapa kota juga menghadapi masalah banjir dan kesulitan air 

bersih. 
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2. Kapasitas aparatur pemerintah yang relatif kurang memadai dibandingkan 

dengan besarnya masalah lingkungan yang harus dihadapi. 

3. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

belum tampak secara signifikan. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan 

hidup memang telah tumbuh, tetapi masih kurang proaktif untuk 

mempengaruhi pengambilan keputusan politik berpihak pada pelestarian 

lingkungan. 

Aspek penilaian program adipura antara lain : (Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Boyolali, 2011) 

a. Pengelolaan Sampah. 

b. Pengendalian Pencemaran Air (bersih dan sampah) 

c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 

Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu : (Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Boyolali, 2011) 

1. Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan yang berkaitan dengan isu 

kebersihan dan keteduhan kota, selanjutnya disebut dengan indikator fisik. 

2. Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan, selanjutnya disebut dengan 

indikator non fisik, yang terdiri dari institusi, manajemen dan daya tanggap. 

Panduan penilaian fisik Adipura yang berkaitan dengan sampah dan 

kebersihan antara lain : (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 

Tahun 2006) 

1. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), meliputi ketersediaan atau 

bentuk fisik dan kebersihan sekitar TPS. 
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2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA), penilaian meliputi :  

a. Prasarana dasar, sarana penunjang dan kondisi lingkungan. 

b. Prasarana dan sarana utama, meliputi : alat berat dan sistem pencatatan 

sampah. 

c. Sarana pencegahan dan pengendalian pencemaran, meliputi : drainase, lindo 

dan penanganan gas. 

d. Pengaturan lahan 

e. Penimbunan atau pengisian sampah. 

3. Pemanfaatan sampah, dibagi menjadi 3 komponen yaitu : 

a. Skala rumah tangga (pengomposan), penilaian dilakukan untuk kota 

metropolitan, besar, sedang dan kecil. 

b. Skala pasar, pemantauan meliputi pemilahan dan pengomposan. Penilaian 

dilakukan untuk pasar induk atau pasar tradisional utama dan dilakukan 

hanya untuk kota metropolitan dan besar. 

c. Skala industri (pengomposan), penilaian dilakukan untuk industri yang 

menghasilkan atau memproduksi minimal 1 ton kompos per hari. Hal yang 

dinilai adalah kondisi operasi pengomposan. Penilaian ini wajib untuk kota 

metropolitan dan besar. 

Panduan penilaian fisik Adipura tentang pengelolaan persampahan menurut 

aspek teknis operasional antara lain : (Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup No. 37 Tahun 1995) 

1. Tong/bin yang tersedia untuk perwadahan. 

2. Sarana tempat pemindahan (transfer depo) 
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3. Waktu pengangkutan 

4. Pemeliharaan sarana persampahan 

5. Pengelolaan sampah, meliputi : lokasi pembuangan, pengomposan dan instalasi 

pembakaran. 

6. Pembuangan akhir, meliputi : lokasi, metode, prasarana dan sarana penunjang 

TPA. 

7. Perairan terbuka, meliputi : lokasi percontohan dan fasilitas pengolahan air 

kotor. 

 

2.6 Pengolahan Sampah Regional Jawa Timur 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Pengolahan Sampah Regional Jawa Timur, kegiatan penanganan sampah 

meliputi : 

Pasal 9  

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan 

jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. 

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber 

sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah 

terpadu. 

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari 

tempat penampungan sampah sementara menuju tempat pengolahan sampah 

terpadu. 
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d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah 

sampah. 

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu 

hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Pasal 10 

Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber 

sampah ke tempat penampungan sementara sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan. 

Pasal 11 

a. Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat 

penampungan pengolahan sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah. 

b. Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah harus memenuhi 

persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan 

kebersihan. 

Pasal 12 : Penetapan Lokasi 

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu didasarkan pada kriteria 

penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu. 

 

2.7 Metode Deskriptif 

Metode deskriptif adalah menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya 

obyek research pada suatu masa atau saat tertentu. Kata ini berasal dari Bahasa 

Latin descriptivus artinya bersifat uraian. Uraian disini berarti lukisan tentang 
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keadaan obyek pada suatu waktu atau saat tertentu. Metode deskriptif bekerja 

berdasarkan anggapan bahwa dengan metode ini orang dapat : (Ndraha, 1985) 

1. Mengumpulkan data yang bernilai statistis. 

2. Melukiskan keadaan suatu obyek pada suatu saat, misalnya melakukan 

pemetaan. 

3. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala pada suatu peristiwa.  

4. Menemukan data yang menunjukkan appearance pada suatu realitas. 

5. Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi suatu gagasan atau ide 

atau peraturan. 

Seorang peneliti dengan menggunakan metode deskriptif berarti ia hendak 

mencatat dan menerangkan data tentang obyek yang dipelajarinya sebagaimana 

adanya pada saat itu. Untuk itu ia harus bekerja dengan konsep-konsep yang jelas 

dan bahasa istilah yang sudah mantap pengertiannya. 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta 

situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan, 

serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif (Whitney, 1960). 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 

berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, 

penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian 
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ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya 

mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang 

diteliti (Mardalis, 2008). 
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BAB  III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dengan pengambilan data 

sekunder berupa Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Peraturan 

Daerah ada yang diminta langsung pada daerah yang bersangkutan dan ada pula 

yang mencari di situs internet. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Data berupa Peraturan Daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang telah 

didapat, yaitu : 

1. Kabupaten Tulungagung ibukota Tulungagung 

2. Kabupaten Gresik ibukota Gresik 

3. Kabupaten Pacitan ibukota Pacitan 

4. Kabupaten Malang ibukota Kepanjen 

5. Kabupaten Blitar ibukota Kanigoro 

6. Kabupaten Sidoarjo ibukota Sidoarjo 

7. Kabupaten Nganjuk ibukota Nganjuk 

8. Kabupaten Pamekasan ibukota Pamekasan 

9. Kabupaten Kediri ibukota Kediri 

10. Kota Kediri 

11. Kota Surabaya 
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12. Kota Batu 

13. Kota Malang 

14. Kota Mojokerto 

Data Peraturan Daerah di atas digunakan sebagai sampel untuk menentukan 

keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dengan 

jumlah persen (%) sampel adalah : 

Populasi = jumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur : 38 

% sampel = 14/38 x 100% = 37% 

 

3.3 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa tahap yaitu : 

1. Tahap I, yaitu pengumpulan data dari internet dan pengambilan data langsung 

dari dinas terkait kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

2. Tahap II, yaitu metode pengolahan data dengan cara sebagai berikut : 

a. Pertama dibuat kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap 

pengolahan sampah di Jawa Timur. Kriteria disusun berdasarkan penilaian 

fisik Adipura tentang kebersihan dan pengolahan sampah dan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2010 tentang pengolahan sampah 

regional Jawa Timur. 

b. Peraturan Daerah tiap Kota dan Kabupaten yang telah didapat dinilai 

berdasarkan kriteria dan diberi score yang menunjukkan keberpihakan 

Pemerintah Daerah dengan ketentuan : 
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• 1 - 4 : kurang berpihak 

• 5 - 8 : cukup berpihak 

• 9 - 12 : sangat berpihak 

Pemberian score didasarkan pada jumlah kriteria yang diidentifikasi ada 12 

poin dan status keberpihakan ada 3 (kurang, cukup dan sangat berpihak), 

maka diasumsikan score seperti di atas. 

c. Total score yang besar menunjukkan keberpihakan Pemerintah Daerah 

terhadap pengelolaan sampah di Jawa Timur yang besar pula. 

Kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Kriteria Berdasarkan Penilaian Fisik Adipura 

a. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Dinilai ada jika pada 

Perda dinyatakan ketersediaan TPS, jika tidak ada maka dinilai tidak 

ada. 

a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dinilai ada jika pada Perda 

dinyatakan ketersediaan TPA, jika tidak ada maka dinilai tidak ada. 

b. Pemanfaatan sampah. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan 

melakukan proses pemanfaatan sampah, jika tidak maka dinilai tidak 

ada. 

c. Tong Sampah yang tersedia untuk perwadahan sampah. Dinilai ada 

jika pada Perda dinyatakan ketersediaan tong sampah, jika tidak ada 

maka dinilai tidak ada. 
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d. Sarana tempat pemindahan (transfer depo). Dinilai ada jika pada Perda 

dinyatakan ketersediaan transfer depo, jika tidak ada maka dinilai 

tidak ada. 

e. Pengolahan sampah. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan 

melakukan proses pengolahan sampah, jika tidak maka dinilai tidak 

ada. 

f.   Pengolahan air kotor/limbah. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan 

melakukan proses pengolahan air kotor/limbah, jika tidak maka dinilai 

tidak ada. 

2. Kriteria Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Dinilai ada jika 

pada Perda dinyatakan melakukan proses pemilahan sampah, jika 

tidak maka dinilai tidak ada. 

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah 

dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan 

melakukan proses pengumpulan sampah, jika tidak maka dinilai tidak 

ada. 

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau 

dari tempat penampungan sampah sementara menuju tempat 

pengolahan sampah terpadu. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan 
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melakukan proses pengangkutan sampah, jika tidak maka dinilai tidak 

ada. 

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan 

jumlah sampah. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan melakukan 

proses pengolahan sampah, jika tidak maka dinilai tidak ada. 

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke lingkungan secara 

aman. Dinilai ada jika pada Perda dinyatakan melakukan proses 

pemrosesan akhir sampah, jika tidak maka dinilai tidak ada. 

d. Jika kriteria pada poin-poin di atas terpenuhi, maka nilai yang diberikan 

adalah 1 (satu). 
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BAB  IV  

HASIL & PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Wilayah 

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia 

dengan ibukota Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km2 dan jumlah penduduknya 

37.070.731 jiwa (tahun 2005). Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 

provinsi lain di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di 

Indonesia setelah Jawa Barat (Anonimc, 2011). 

 

 

Gambar 1  Peta Jawa Timur 
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Jawa Timur terletak antara 111,0’ BT hingga 114,4’ BT dan garis lintang 

7,12’ LS dan 8,48 ‘LS. Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 bagian 

utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 

90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan 

Madura yang hanya sekitar 10% saja. Batas wilayah propinsi Jawa Timur adalah 

sebagai berikut : (Anonimd, 2011) 

• Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, Propinsi Kalimantan 

Selatan. 

• Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia. 

• Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah. 

• Sebelah Timur dengan Selat Bali atau Propinsi Bali. 

Jawa Timur memiliki iklim tropis basah, dibandingkan dengan wilayah 

Pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur pada umumnya memiliki curah hujan yang 

lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan 

selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21 - 34  oC. Suhu di daerah 

pegunungan lebih rendah dan bahkan di daerah lereng Gunung Semeru suhu bisa 

mencapai minus 4 oC, yang menyebabkan turunnya salju lembut (Anonimc, 2011). 

Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, 

menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota 

terbanyak di Indonesia (Anonimc, 2011). 
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Tabel 1 Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 

No Kabupaten/Kota Ibu kota 
1 Kabupaten Bangkalan Bangkalan 
2 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi 
3 Kabupaten Blitar Kanigoro 
4 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro 
5 Kabupaten Bondowoso Bondowoso 
6 Kabupaten Gresik Gresik 
7 Kabupaten Jember Jember 
8 Kabupaten Jombang Jombang 
9 Kabupaten Kediri Kediri 
10 Kabupaten Lamongan Lamongan 
11 Kabupaten Lumajang Lumajang 
12 Kabupaten Madiun Madiun 
13 Kabupaten Magetan Magetan 
14 Kabupaten Malang Kepanjen 
15 Kabupaten Mojokerto Mojokerto 
16 Kabupaten Nganjuk Nganjuk 
17 Kabupaten Ngawi Ngawi 
18 Kabupaten Pacitan Pacitan 
19 Kabupaten Pamekasan Pamekasan 
20 Kabupaten Pasuruan Pasuruan 
21 Kabupaten Ponorogo Ponorogo 
22 Kabupaten Probolinggo Kraksaan 
23 Kabupaten Sampang Sampang  
24 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo 
25 Kabupaten Situbondo Situbondo 
26 Kabupaten Sumenep Sumenep 
27 Kabupaten Trenggalek Trenggalek 
28 Kabupaten Tuban Tuban 
29 Kabupaten Tulungagung Tulungagung 
30 Kota Batu - 
31 Kota Blitar - 
32 Kota Kediri - 
33 Kota Madiun - 
34 Kota Malang - 
35 Kota Mojokerto - 
36 Kota Pasuruan - 
37 Kota Probolinggo - 
38 Kota Surabaya - 

 
Sampel untuk mengetahui keberpihakan Pemerintah Daerah menggunakan 14 

Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang telah didapatkan Peraturan Daerahnya. 
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4.2 Peraturan Daerah 

Penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah selalu menjadi satu 

masalah yang menghantui Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan semakin 

sempitnya lahan-lahan yang bisa dipergunakan bagi lokasi pembuangan akhir 

sampah tersebut. Diperlukan sebuah konsep penanganan sampah yang efektif, 

terutama yang mampu menambah umur TPA sampah dan meminimalisir efek 

negatif yang ditimbulkan baik soal limbah ataupun penggunaan lahan yang boros. 

Penanganan sampah bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara 

bersama-sama, dengan demikian diperlukan sebuah kerja sama besar antara 

daerah Kabupaten atau Kota untuk menangani masalah sampah dengan efektif. 

Namun kerjasama antar daerah dalam penyediaan TPA sampah belum bisa 

dilakukan terutama bagi daerah-daerah di Jawa Timur. Selain konsep penanganan 

sampah yang masih dibatasi oleh batas wilayah daerah, belum ada produk hukum 

yang bisa menjembatani kepentingan-kepentingan tiap daerah dalam penanganan 

sampah. 

Payung hukum berupa Peraturan Daerah memang sangat diperlukan untuk 

mewujudkan kerja sama antar daerah dalam penanganan sampah. Di Jawa Timur 

menurut (Media Online Bhirawa, 2010) baru 60% daerah Kabupaten atau Kota 

yang memiliki Perda sampah, sedangkan sisanya 40% belum memiliki satu aturan 

mengenai pengelolaan sampah, dengan demikian akan ada banyak kepentingan 

mengenai pengelolaan sampah yang harus diakomodasi. Selain itu banyak Perda 

sampah di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang belum bisa memenuhi 

ketentuan dalam pengelolaan sampah. 
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Tabel 2 Peraturan Daerah yang Diperoleh Beserta Jenisnya 

No Kabupaten/Kota Ibu kota Jenis Perda 
1 Kabupaten Tulungagung Tulungagung Pengelolaan Persampahan 

2 
 

Kabupaten Gresik 
 

Gresik Retribusi Pelayanan Persampahan 
atau Kebersihan 

3 
 
 
 

Kabupaten Pacitan Pacitan a. Kebersihan, Keindahan dan 
Ketertiban 

b. Instruksi Bupati tentang 
Pengelolaan Sampah 

4 Kabupaten Malang Kepanjen Pelayanan Pengangkutan Sampah 

5 Kabupaten Blitar Kanigoro Penyelenggaraan Kebersihan  

6 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Pengelolaan Sampah 

7 
 

Kabupaten Nganjuk 
 

Nganjuk 
 

Retribusi Pelayanan Persampahan 
atau Kebersihan 

8 
 

Kabupaten Pamekasan 
 

Pamekasan 
 

Retribusi Pelayanan Persampahan 
atau Kebersihan 

9 
 

Kabupaten Kediri 
 

Kediri 
 

Izin Pembuangan Air Limbah ke 
Air atau Sumber Air 

10 Kota Kediri - Pengelolaan Lingkungan Hidup 

11 
 

Kota Surabaya 
 

- 
 

Retribusi Pelayanan Persampahan 
atau Kebersihan 

12 
 

Kota Batu 
 

- 
 

Retribusi Pelayanan Persampahan 
atau Kebersihan 

13 
 

Kota Malang 
 

- 
 

Pengelolaan Sampah 

14 Kota Mojokerto - a. Retribusi Pelayanan 
Kebersihan 

b. Penyelenggaraan Kebersihan 
dan Keindahan 

 
Ada beberapa daerah yang memang belum membuat Peraturan Daerah 

tentang sampah ini, seperti Kota Blitar dan Kabupaten Jombang. Pada Kabupaten 

Lamongan dilakukan pencabutan Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 

atau Kebersihan. Pada Kabupaten atau Kota lain tidak ditemukan Peraturan 

Daerah yang bersangkutan karena keterbatasan waktu dan tenaga penulis. 
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4.3 Keberpihakan Pemerintah Daerah 

4.3.1 Kabupaten Tulungagung 

Persampahan di Kab. Tulungagung ini dikelola oleh Dinas Lingkungan 

Hidup yang mempunyai program kegiatan : pengembangan kinerja 

pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Persampahan di Kab. Tulungagung dituangkan dalam Perda Kab. 

Tulungagung No. 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan 

(Lampiran 1). Perda memuat 61 pasal yang meliputi pengelolaan 

persampahan, proses pengolahan sampah, mekanisme jasa pelayanan sampah, 

peran serta masyarakat, ketentuan membuang sampah, perizinan pengelolaan 

sampah dan retribusi persampahan. Pasal yang bisa dijadikan acuan untuk 

kriteria keberpihakan persampahan terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 

13, dengan cakupan sebagai berikut : 

• Pasal 6 tentang pengelolaan persampahan 

• Pasal 7 - 12 tentang proses pengelolaan sampah 

• Pasal 13 tentang mekanisme jasa pelayanan sampah 
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Tabel 3 Keberpihakan Kabupaten Tulungagung 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
- 
- 
√ 
√ 
- 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
Pasal 10 & 11 
Pasal 11 
 
 
Pasal 12 
Pasal 7 
 
 
Pasal 9 
Pasal 10 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal 11 

Total Score : 9 
Status Keberpihakan : sangat berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Keberpihakan Pemerintah Daerah di Kab. Tulungagung dinilai sangat 

berpihak karena pada Perda terdapat :  

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 10 ayat (1) yaitu 

“Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan 

memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS” dan pasal 11 ayat (2) 

yaitu “Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS dan 

transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkut sampah”.  

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 11 ayat (2), yaitu 

“Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS dan transfer 

station ke TPA menggunakan sarana pengangkut sampah”. 

c. Ketersediaan transfer depo (transfer station) seperti yang tercantum pada 

pasal 11 ayat (2), yaitu “Pengangkutan sampah dari tempat sampah 
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domestik, TPS dan transfer station ke TPA menggunakan sarana 

pengangkut sampah”. 

d. Terdapat kegiatan pengolahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

12 ayat (1) yaitu “Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan 

(sanitary landfill), insenerasi atau dengan cara lainnya sesuai dengan jenis 

sampah, kebutuhan dan perkembangan teknologi”. 

e. Terdapat kegiatan pemilahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 9, 

yaitu “Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah 

organik dan anorganik sesuai dengan sifat dan jenisnya”. 

f. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

10 ayat (1), yaitu “Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola 

sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS”. 

g. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 11 ayat (2), yaitu “Pengangkutan sampah dari tempat sampah 

domestik, TPS dan transfer station ke TPA menggunakan sarana 

pengangkut sampah”. 

h. Terdapat kegiatan pemrosesan akhir sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 11 ayat (1) yaitu “Pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan 

akhir dilakukan setiap hari”. 

Perda Kab. Tulungagung yang cukup lengkap dapat digunakan sebagai 

acuan masyarakat dan dinas terkait untuk dapat melakukan pengolahan 

sampah secara benar. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang besar 

memberikan efek pengelolaan sampah dapat dilakukan secara maksimal, 
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kualitas lingkungan dapat ditingkatkan, meminimalisir gangguan kesehatan 

dan bisa meningkatkan daya tarik kawasan Kab. Tulungagung di mata 

penduduk daerah lain. 

 

4.3.2 Kabupaten Gresik 

Pelayanan persampahan Kab. Gresik ditangani oleh Dinas Pekerjaan 

Umum, Sub Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran. Pelayanannya 

meliputi pengumpulan dan pengangkutan dari TPS ke TPA serta pengolahan 

sampah di TPA. 

Persampahan di Kab. Gresik dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. 

Gresik Nomor 10 Tahun 2003 tentang retribusi pelayanan persampahan/ 

kebersihan. Perda memuat 30 pasal yang meliputi ketentuan kebersihan, 

golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, 

tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan dan 

ketentuan pidana. Pasal yang bisa dijadikan acuan untuk kriteria 

keberpihakan persampahan terdapat pada pasal 3 (tentang ketentuan 

kebersihan), pasal 9 (tentang penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi) 

dan pasal 12 (tentang retribusi terutang dan partisipasi). 
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Tabel 4 Keberpihakan Kabupaten Gresik 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
- 
- 
 
- 
√ 
√ 
- 
- 

 
Pasal 3 & 12 
Pasal 3 & 12 
 
Pasal 12 
Pasal 3 & 12 
 
 
 
 
Pasal 9 
Pasal 9 
 
 

Total Score : 6 
Status Keberpihakan : cukup berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah Daerah Kab. Gresik dinilai cukup berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (b) yaitu 

“Penempatan TPS dan TPA”, pasal 3 poin (c) yaitu “Pengangkutan 

sampah dari TPS atau transfer depo ke TPA” dan pasal 12 poin (b) yaitu 

“Pengadaan TPS, transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan 

kebutuhan”. 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (b) yaitu 

“Penempatan TPS dan TPA”, pasal 3 poin (c) yaitu “Pengangkutan 

sampah dari TPS atau transfer depo ke TPA” dan pasal 12 poin (d) yaitu 

“Pengadaan angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat 

usaha ke TPS, transfer depo atau TPA”. 
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c. Ketersediaan tong sampah seperti yang tercantum pada pasal 12 poin (b) 

yaitu “Pengadaan TPS, transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan 

kebutuhan”. 

d. Ketersediaan transfer depo seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (c) 

yaitu “Pengangkutan sampah dari TPS atau transfer depo ke TPA” dan 

pasal 12 poin (b) yaitu “Pengadaan TPS, transfer depo dan tong-tong 

sampah sesuai dengan kebutuhan”. 

e. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

9 poin (a) yaitu “Tarif retribusi untuk penyelenggaraan pengumpulan 

sampah”. 

f. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 9 poin (b) yaitu “Tarif retribusi untuk penyelenggaraan 

pengangkutan sampah” 

Pemerintah Daerah Kab. Gresik dinilai cukup berpihak karena telah 

cukup memenuhi kriteria keberpihakan, tetapi masih belum terdapat 

pengolahan, pemilahan dan pemrosesan akhir sampah sehingga Perda masih 

harus dilengkapi lagi agar bisa dinilai keberpihakan Pemerintah Daerah yang 

besar dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat atau dinas terkait untuk 

panduan pengelolaan sampah secara benar. Status keberpihakan Pemerintah 

Daerah yang masih cukup berpihak dapat ditingkatkan dengan cara 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, 

memberi fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah mandiri dan 

memperbaiki Peraturan Daerah yang dirasa kurang lengkap dan mengikat. 
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4.3.3 Kabupaten Pacitan 

Persampahan di Kab. Pacitan ditangani oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Pelayanannya meliputi pengumpulan dan pengangkutan dari 

TPS ke TPA serta pengolahan sampah di TPA. 

Persampahan di Kab. Pacitan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. 

Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban 

dalam Kab. Pacitan dan Instruksi Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah di Kab. Pacitan. Perda memuat tata cara 

retribusi, ketentuan kebersihan, keindahan dan ketertiban, serta ketentuan 

larangan, dengan pasal yang bisa dijadikan acuan untuk kriteria keberpihakan 

persampahan terdapat pada pasal 14 dan 15 yaitu tentang ketentuan 

kebersihan. Sementara pada Instruksi Bupati memuat instruksi untuk 

melakukan pengelolaan sampah yang terdapat pada poin A sampai poin D. 

Tabel 5 Keberpihakan Kabupaten Pacitan 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 

 
Pasal 14 
Pasal 14 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 14 
Instruksi Bupati 
 
 
Instruksi Bupati 
Pasal 15 
Pasal 14 
Instruksi Bupati 

Total Score : 10 
Status Keberpihakan : sangat berpihak 
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Pemerintah Kab. Pacitan dinilai cukup berpihak karena pada Perda dan 

Instruksi Bupati terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 14 poin (c) yaitu 

“Mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara dan 

depo ke tempat pembuangan sampah akhir”. 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 14 poin (c) yaitu 

“Mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara dan 

depo ke tempat pembuangan sampah akhir”. 

c. Terdapat kegiatan pemanfaatan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

14 poin (d) yaitu “Memanfaatkan dan memusnahkan sampah dengan cara 

yang memadai”. 

d. Ketersediaan tong sampah seperti yang tercantum pada pasal 15 poin (b) 

yaitu “Menampung sampah yang berasal dari lingkungan pemukiman ke 

dalam tempat sampah”. 

e. Ketersediaan transfer depo seperti yang tercantum pada pasal 14 poin (c) 

yaitu “Mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah sementara 

dan depo ke tempat pembuangan sampah akhir”. 

f. Terdapat kegiatan pengolahan sampah seperti yang tercantum pada 

Instruksi Bupati poin A2 yaitu “Melakukan pengolahan sampah, mendaur-

ulang serta memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan di sekitar 

tempat kerjanya”. 
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g. Terdapat kegiatan pemilahan sampah seperti yang tercantum pada 

Instruksi Bupati poin A1 yaitu “Melakukan pemilahan sampah antara 

sampah organik dengan sampah anorganik di sekitar tempat kerjanya” 

h. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang terdapat pada pasal 

15 poin (c) yaitu “Melakukan pengumpulan sampah dan mengangkut 

sampah dari tempat-tempat sampah ke tempat pembuangan sampah 

sementara”. 

Perda Kab. Pacitan yang cukup lengkap dapat digunakan sebagai acuan 

masyarakat dan dinas terkait untuk dapat melakukan pengolahan sampah 

secara benar. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang besar memberikan efek 

pengelolaan sampah dapat dilakukan secara maksimal, kualitas lingkungan 

dapat ditingkatkan, meminimalisir gangguan kesehatan dan bisa 

meningkatkan daya tarik kawasan Kab. Pacitan di mata penduduk daerah lain. 

 

4.3.4 Kabupaten Malang 

Pengelolaan persampahan di Kab. Malang sebagian besar ditangani 

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Timbulan sampah di Kab. Malang ± 

2.945,6 m³/hari, penanganan pelayanan masih 36 %, fenomena ini harus 

segera dicarikan solusi yang tepat. 

Persampahan Kab. Malang dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pengangkutan 

Sampah. Perda memuat 28 pasal yang meliputi hak dan kewajiban 

masyarakat, kewenangan kelembagaan, golongan retribusi, tata cara 
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pembayaran, pengawasan dan ketentuan pidana. Pasal yang bisa dijadikan 

acuan kriteria keberpihakan pemerintah adalah pasal 3 yaitu tentang 

kewenangan kelembagaan. 

Tabel 6 Keberpihakan Kabupaten Malang 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
- 
- 
√ 
- 
- 
 
- 
√ 
√ 
- 
- 

 
Pasal 3 
Pasal 3 
 
 
Pasal 3 
 
 
 
 
Pasal 3 
Pasal 3 
 

Total score : 5 
Status Keberpihakan : cukup berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah Daerah Kab. Malang dinilai cukup berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat (2) yaitu 

“Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab atas pengaturan 

penempatan TPS, transfer depo, TPA serta pengangkutan sampah dari TPS 

ke TPA”. 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat (2) yaitu 

“Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab atas pengaturan 
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penempatan TPS, transfer depo, TPA serta pengangkutan sampah dari TPS 

ke TPA”. 

c. Ketersediaan transfer depo seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat (2) 

yaitu “Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab atas 

pengaturan penempatan TPS, transfer depo, TPA serta pengangkutan 

sampah dari TPS ke TPA”. 

d. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

3 ayat (1) yaitu “Dinas bertanggungjawab atas pengangkutan sampah hasil 

pengumpulan dari perumahan/pemukiman maupun bukan dari 

pemukiman”. 

e. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 3 ayat (1) yaitu “Dinas bertanggungjawab atas pengangkutan sampah 

hasil pengumpulan dari perumahan/pemukiman maupun bukan dari 

pemukiman”. 

Pemerintah Daerah Kab. Malang dinilai cukup berpihak karena telah 

cukup memenuhi kriteria keberpihakan, tetapi masih belum terdapat 

pengolahan, pemilahan dan pemrosesan akhir sampah sehingga Perda masih 

harus dilengkapi lagi agar bisa dinilai keberpihakan Pemerintah Daerah yang 

besar dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat atau dinas terkait untuk 

panduan pengelolaan sampah secara benar. Status keberpihakan Pemerintah 

Daerah yang masih cukup berpihak dapat ditingkatkan dengan cara 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, 
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memberi fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah mandiri dan 

memperbaiki Peraturan Daerah yang dirasa kurang lengkap dan mengikat. 

 

4.3.5 Kabupaten Blitar 

Pengelolaan sampah di Kab. Blitar yang berasal dari rumah tangga dan 

pertokoan ditangani oleh masyarakat sampai di depo, sedangkan sampah yang 

berasal dari jalan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengangkutan 

sampah dari depo ke TPA ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. 

Persampahan di Kab. Blitar dituangkan dalam Perubahan Peraturan 

Daerah Kab. Blitar Nomor 15 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan 

Kebersihan. Perda memuat perubahan pada pasal 6 dan pasal 7 seperti yang 

terdapat pada lampiran. 

Tabel 7 Keberpihakan Kabupaten Blitar 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
- 
- 
 
- 
- 
√ 
- 
- 

 
Pasal 6 
Pasal 6 
Pasal 6 
Pasal 6 
 
 
 
 
 
 
Pasal 6 

Total Score : 5 
Status Keberpihakan : cukup berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 
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Pemerintah Daerah Kab. Blitar dinilai cukup berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Keberadaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat 2 poin (c) yaitu 

“Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat 

pembuangan akhir”. 

b. Keberadaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 6 ayat 2 poin (c) yaitu 

“Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat 

pembuangan akhir”. 

c. Terdapat kegiatan pemanfaatan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

6 ayat 2 poin (d) yaitu “Penyelenggaraan pemanfaatan dan pemusnahan 

sampah”. 

d. Keberadaan tong sampah seperti yang terdapat pada pasal 6 ayat 2 poin (b) 

yaitu “Pengaturan dan penetapan tempat bak sampah dan pembuangan 

terakhir”. 

e. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 6 ayat 2 poin (c) yaitu “Pengangkutan sampah dari tempat 

penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir”. 

Pemerintah Daerah Kab. Blitar dinilai cukup berpihak karena telah 

cukup memenuhi kriteria keberpihakan, tetapi masih belum terdapat 

pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sehingga 

Perda masih harus dilengkapi lagi agar bisa dinilai keberpihakan Pemerintah 

Daerah yang besar dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat atau dinas 

terkait untuk panduan pengelolaan sampah secara benar. Status keberpihakan 
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Pemerintah Daerah yang masih cukup berpihak dapat ditingkatkan dengan 

cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, 

memberi fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah mandiri dan 

memperbaiki Peraturan Daerah yang dirasa kurang lengkap dan mengikat. 

 

4.3.6 Kabupaten Sidoarjo 

Persampahan di Kab. Sidoarjo ditangani oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Pelayanannya meliputi pengumpulan dan pengangkutan dari 

TPS ke TPA serta pengolahan sampah di TPA. 

Persampahan di Kab. Sidoarjo dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. Perda memuat 47 

pasal yang meliputi ketentuan umum pengelolaan persampahan, peran serta 

pengelolaan persampahan, pemrosesan akhir sampah, pembinaan dan 

pengawasan, retribusi pengelolaan sampah dan ketentuan pidana. Pasal yang 

bisa dijadikan acuan kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah adalah pasal 3 

sampai pasal 17, dimana pada Perda ini dijelaskan dengan cukup lengkap 

mulai dari kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, 

alur pengelolaan persampahan, kewajiban pelaku usaha terhadap sampah 

yang dihasilkannya, hingga pemrosesan akhir sampah. 
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Tabel 8 Keberpihakan Kabupaten Sidoarjo 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
- 
 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 

 
Pasal 4 
Pasal 4 
Pasal 4 
Pasal 5 
 
Pasal 4 
 
 
Pasal 5 
 
Pasal 4 
Pasal 4 
Pasal 10 

Total Score : 9 
Status Keberpihakan : sangat berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kab. Sidoarjo dinilai sangat berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Keberadaan TPS seperti tercantum pada pasal 4 ayat 1 poin (b) yaitu 

“Memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan/atau 

LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dan poin (c) yaitu 

“Mengangkut sampah dari LPS ke LPA sesuai dengan ketentuan”. 

b. Keberadaan TPA seperti tercantum pada pasal 4 ayat 1 poin (b) yaitu 

“Memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan sampah pada LPS dan/atau 

LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dan poin (c) yaitu 

“Mengangkut sampah dari LPS ke LPA sesuai dengan ketentuan”. 

c. Terdapat kegiatan pemanfaatan sampah seperti tercantum pada pasal 4 

ayat 1 poin (b) yaitu “Memusnahkan, mengelola dan memanfaatkan 

sampah pada LPS dan/atau LPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. 
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d. Ketersediaan tong sampah seperti terdapat pada pasal 5 poin (e) yaitu 

“Menyediakan tempat sampah”. 

e. Terdapat kegiatan pengolahan sampah seperti terdapat pada pasal 4 ayat 1 

poin (a) yaitu “Mengelola sampah di jalan-jalan umum, tempat-tempat 

umum dan saluran-saluran pematusan umum di dalam dan di luar stren”. 

f. Terdapat kegiatan pemilahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 5 

poin (g) yaitu “Memisahkan sampah sesuai dengan sifat sampah dan 

membuang sampah ke tempat sampah yang telah ditentukan”. 

g. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 4 ayat 2 yaitu “Pengangkutan sampah dilakukan sesuai dengan 

karakteristik dan klasifikasi timbulan sampah yang tersedia di LPS”. 

h. Terdapat kegiatan pemrosesan akhir sampah seperti tercantum pada pasal 

10 poin (c) yaitu “Pemrosesan sampah di LPS maupun di LPA secara 

efisien dan efektif melalui tindakan yang dapat meningkatkan nilai tambah 

sampah”. 

Pemerintah Daerah Kab. Sidoarjo dinilai sangat berpihak dalam hal 

pengelolaan sampah karena Perda sudah cukup lengkap dan mencakup semua 

hampir semua kriteria keberpihakan, walaupun masih belum ada poin tentang 

pengumpulan sampah. Perda yang lengkap dapat digunakan sebagai acuan 

bagi masyarakat dan dinas terkait untuk melakukan pengelolaan sampah 

secara benar. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang besar memberikan efek 

pengelolaan sampah dapat dilakukan secara maksimal, kualitas lingkungan 

dapat ditingkatkan, meminimalisir gangguan kesehatan dan bisa 
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meningkatkan daya tarik kawasan Kab. Sidoarjo di mata penduduk daerah 

lain. 

 

4.3.7 Kabupaten Nganjuk 

Pengelolaan persampahan di Kab. Nganjuk ditangani oleh Dinas 

Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup yang sekaligus 

bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kab. 

Nganjuk. 

Persampahan di Kab. Nganjuk dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kab. Nganjuk Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan. Perda memuat 21 pasal yang meliputi nama, obyek 

dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan 

jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan strukur dan besarnya tarif, wilayah 

pemungutan, tata cara pemungutan dan sanksi administrasi. Pasal yang bisa 

dijadika acuan kriteria keberpihakan adalah pasal 3 yaitu tentang obyek 

retribusi. Tidak banyak pasal yang bisa dijadikan acuan karena ini hanya 

Perda retribusi yang tidak banyak memuat aturan tentang pengelolaan sampah. 
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Tabel 9 Keberpihakan Kabupaten Nganjuk 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b.  Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
√ 
- 
- 

 
Pasal 3 
Pasal 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 3 

Total Score : 3 
Status Keberpihakan : kurang berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kab. Nganjuk dinilai kurang berpihak karena hanya 

terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (a) yaitu 

“Pengambilan dan pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara ke 

Tempat Pembuangan Akhir”. 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (a) yaitu 

“Pengambilan dan pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara ke 

Tempat Pembuangan Akhir”. 

c. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang terdapat pada pasal 

3 poin (b) yaitu “Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber 

sampah ke Tempat Pembuangan Sementara dan/atau ke Tempat 

Pembuangan Akhir”. 
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Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk dinilai kurang berpihak karena Perda 

kurang lengkap dan kriteria keberpihakan kurang terpenuhi. Pada Perda tidak 

terdapat aturan tentang pemanfaatan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan 

dan pemrosesan akhir sampah. Agar status keberpihakan pemerintah daerah 

bisa berubah menjadi sangat berpihak maka harus dipenuhi aspek-aspek 

penting tentang pengelolaan sampah yang tidak terdapat pada Perda ini. 

Pemerintah Daerah yang kurang berpihak pada pengelolaan sampah di Kab. 

Nganjuk memberikan efek pengelolaan sampah menjadi kurang maksimal, 

kurang terciptanya lingkungan hidup yang terjaga kebersihan dan 

keindahannya serta kesadaran masyarakat akan kebersihan juga menurun. 

Perda yang didapat adalah retribusi persampahan yang kurang lengkap 

sehingga kurang bisa diketahui kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah. 

 

4.3.8 Kabupaten Pamekasan 

Persampahan di Kab. Kediri ditangani oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Pelayanannya meliputi pengumpulan dan pengangkutan dari 

TPS ke TPA serta pengolahan sampah di TPA. 

Persampahan Kab. Pamekasan dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kab. Pamekasan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan. Perda memuat 28 pasal yang meliputi nama, obyek, subyek dan 

golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Pasal yang 

dijadikan acuan kriteria adalah pasal 3 yaitu tentang obyek retribusi. 
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Tabel 10 Keberpihakan Kabupaten Pamekasan 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
√ 
- 
√ 

 
Pasal 3 
Pasal 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 3 
 
Pasal 3 

Total Score : 4 
Status Keberpihakan : kurang berpihak. 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kab. Pamekasan dinilai kurang berpihak karena 

hanya terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (a) yaitu 

“Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)”. 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 3 poin (b) yaitu 

“Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”. 

c. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang terdapat pada pasal 

3 poin (c) yaitu “Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA”. 

d. Terdapat kegiatan pemrosesan akhir sampah seperti tercantum pada pasal 

3 poin (d) yaitu “Pemusnahan sampah dan/atau daur ulang sampah di 

TPA”. 

Pemerintah Daerah Kab. Pamekasan dinilai kurang berpihak karena 

Perda kurang lengkap dan kriteria keberpihakan kurang terpenuhi. Pada Perda 
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tidak terdapat aturan tentang pemanfaatan, pemilahan, pengumpulan, dan 

pengolahan sampah. Agar status keberpihakan pemerintah daerah bisa 

berubah menjadi sangat berpihak maka harus dipenuhi aspek-aspek penting 

tentang pengelolaan sampah yang tidak terdapat pada Perda ini. Pemerintah 

Daerah yang kurang berpihak pada pengelolaan sampah di Kab. Pamekasan 

memberikan efek pengelolaan sampah menjadi kurang maksimal, kurang 

terciptanya lingkungan hidup yang terjaga kebersihan dan keindahannya serta 

kesadaran masyarakat akan kebersihan juga menurun. Perda yang didapat 

adalah retribusi persampahan yang kurang lengkap sehingga kurang bisa 

diketahui kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah. Status keberpihakan 

Pemerintah Daerah yang masih cukup berpihak dapat ditingkatkan dengan 

cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, 

memberi fasilitas yang memadai untuk pengolahan sampah mandiri dan 

memperbaiki Peraturan Daerah yang dirasa kurang lengkap dan mengikat. 

 

4.3.9 Kabupaten Kediri 

Persampahan di Kab. Kediri ditangani oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Pelayanannya meliputi pengumpulan dan pengangkutan dari 

TPS ke TPA serta pengolahan sampah di TPA. 

Persampahan di Kab. Kediri salah satunya tertuang dalam Peraturan 

Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin pembuangan Air Limbah 

atau Sumber Air di Kab. Kediri. Perda memuat 17 pasal yang meliputi 

ketentuan umum, ketentuan perizinan, jangka waktu berlakunya izin, 
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ketentuan teknis pengolahan air limbah, hak dan kewajiban, pengawasan, 

sanksi administrasi dan pembiayaan. Pasal yang dijadikan acuan kriteria 

keberpihakan adalah pasal 6 yaitu tentang ketentuan teknis pengelolaan air 

limbah. 

Tabel 11 Keberpihakan Kabupaten Kediri 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
Pasal 6 

Total Score : 1 
Status Keberpihakan : kurang berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kab. Kediri dinilai kurang berpihak karena hanya 

terdapat satu poin yang memenuhi kriteria keberpihakan yaitu poin 

pengolahan air limbah seperti yang tercantum dalam pasal 6 tentang 

ketentuan teknis pengelolaan air limbah, antara lain berisi :  

a. Mengolah air limbah sampai baku mutu yang dipersyaratkan serta 

disesuaikan dengan media lingkungan tempat pembuangan. 

b. Membuat bangunan saluran pembuangan air limbah, sarana bak control 

untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah. 
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c. Melakukan uji air limbah sesuai baku mutu hasil pengolahan setiap bulan 

secara swapantau. 

d. Memasang alat pencatat volume air limbah pada saluran outlet IPAL. 

e. Larangan pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau 

pelepasan dadakan. 

f. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan 

batas kadar yang dipersyaratkan. 

g. Menyediakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. 

h. Melaporkan hasil uji kepada bupati melalui Dinas. 

Pemerintah Daerah Kab. Kediri dinilai kurang berpihak karena Perda 

kurang lengkap dan kriteria keberpihakan kurang terpenuhi. Perda yang 

didapat adalah izin pembuangan air limbah sehingga kurang bisa diketahui 

kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah tentang sampah. Pada Perda tidak 

terdapat aturan tentang TPS, TPA, tempat sampah, transfer depo, 

pemanfaatan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemrosesan akhir sampah. Agar status keberpihakan pemerintah daerah bisa 

berubah menjadi sangat berpihak maka harus dipenuhi aspek-aspek penting 

tentang pengelolaan sampah yang tidak terdapat pada Perda ini. Pemerintah 

Daerah yang kurang berpihak pada pengelolaan sampah di Kab. Pamekasan 

memberikan efek pengelolaan sampah menjadi kurang maksimal, kurang 

terciptanya lingkungan hidup yang terjaga kebersihan dan keindahannya serta 

kesadaran masyarakat akan kebersihan juga menurun. Pemerintah Daerah 

yang kurang berpihak pada pengelolaan sampah di Kab. Kediri memberikan 
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efek pengelolaan sampah menjadi kurang maksimal, kurang terciptanya 

lingkungan hidup yang terjaga kebersihan dan keindahannya serta kesadaran 

masyarakat akan kebersihan juga menurun. 

 

4.3.10 Kota Kediri 

Persampahan di Kota Kediri ditangani oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Pelayanannya meliputi pengumpulan dan pengangkutan dari 

TPS ke TPA serta pengolahan sampah di TPA. 

Persampahan di Kota Kediri tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda 

memuat 73 pasal yang meliputi kebersihan air, udara dan sampah, keindahan, 

pencemaran air permukaan, pencemaran tanah dan air tanah, pencemaran 

udara, pencemaran limbah B3, limbah padat dan cair dan 

penanggulangannya, pengendalian perusakan lingkungan hidup, perizinan, 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penyidikan, dan ketentuan 

peralihan. Pasal yang dijadikan acuan kriteria keberpihakan pemerintah 

daerah adalah pasal 17 sampai 23 tentang bersih sampah. 
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Tabel 12 Keberpihakan Kota Kediri 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
- 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
Pasal 18 
 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 18 
Pasal 23 
 
Pasal 18 
Pasal 18 
Pasal 18 
Pasal 18 
Pasal 18 

Total Score : 10 
Status Keberpihakan : sangat berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kota Kediri dinilai sangat berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 poin (c) 

yaitu “Pengaturan, penetapan dan penyediaan transfer depo pada tempat 

yang tidak mengganggu lalu lintas dan TPA” dan pasal 18 ayat 2 poin (c) 

yaitu “Pengaturan, penetapan dan penyediaan transfer depo dan TPA”. 

b. Ketersediaan tong sampah seperti yang tercantum pada pasal 17 ayat 2 

yaitu “Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, 

angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah”. 

c. Ketersediaan transfer depo seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 

poin (c) yaitu “Pengaturan, penetapan dan penyediaan transfer depo pada 

tempat yang tidak mengganggu lalu lintas dan TPA” dan pasal 18 ayat 2 
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poin (c) yaitu “Pengaturan, penetapan dan penyediaan transfer depo dan 

TPA”. 

d. Terdapat kegiatan pengolahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

18 ayat 2 poin (d) yaitu “Pengolahan dan pemanfaatan sampah”. 

e. Terdapat kegiatan pengolahan air kotor atau limbah seperti yang tercantum 

pada pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3. 

f. Terdapat kegiatan pemilahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 18 

ayat 1 poin (a) yaitu “Pewadahan dan/atau pemilahan”. 

g. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

18 ayat 1 poin (b) yaitu “Penyapuan dan pengumpulan”. 

h. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 18 ayat 2 poin (b) yaitu “Pengangkutan sampah dari transfer depo ke 

TPA”. 

i. Terdapat kegiatan pemrosesan akhir sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 18 ayat 1 poin (f) yaitu “Pelaksanaan pengolahan akhir sampah”. 

Peraturan Daerah dinilai sangat berpihak karena telah memenuhi 

hampir semua kriteria keberpihakan pemerintah daerah tentang pengelolaan 

sampah. Perda yang lengkap ini bisa dijadikan acuan bagi dinas terkait dan 

masyarakat setempat untuk dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan 

sampah yang benar. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang besar 

memberikan efek pengelolaan sampah dapat dilakukan secara maksimal, 

kualitas lingkungan dapat ditingkatkan, meminimalisir gangguan kesehatan 
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dan bisa meningkatkan daya tarik kawasan Kota Kediri di mata penduduk 

daerah lain. 

 

4.3.11 Kota Surabaya 

Persampahan di Kota Surabaya ditangani oleh Dinas Kebersihan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Masalah persampahan kota 

metropolitan harus mendapatkan perhatian serius, karena semakin besar kota, 

semakin banyak pula sampah yang terproduksi. Saat ini Dinas Kebersihan 

hanya bisa mengelola 77% dari timbulan sampah yan ada. Sisa sampah yang 

tidak dapat dikelola tersebut, semakin lama semakin banyak dan 

menimbulkan masalah. 

Persampahan di Kota Surabaya dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan. Perda memuat 30 pasal yang meliputi nama, obyek 

dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan 

jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata 

cara dan wilayah pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran dan 

penagihan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, 

pemeliharaan kebersihan, pengaturan pembuangan sampah, larangan dan 

ketentuan pidana. Pasal yang dijadika acuan kriteria keberpihakan adalah 

pasal 2 dan pasal 7 tentang obyek retribusi. 
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Tabel 13 Keberpihakan Kota Surabaya 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
- 
√ 
- 
√ 
- 
 
- 
√ 
√ 
√ 
- 

 
Pasal 2 
Pasal 2 
 
Pasal 2 
 
Pasal 2 
 
 
 
Pasal 7 
Pasal 2 
Pasal 2 
 

Total Score : 7 
Status Keberpihakan : cukup berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kota Surabaya dinilai cukup berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 poin (c) yaitu 

“Penyediaan LPS dan LPA”. 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 poin (c) 

yaitu “Penyediaan LPS dan LPA”. 

c. Ketersediaan tempat sampah seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 

poin (d) yaitu “Penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan”. 

d. Terdapat kegiatan pengolahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 2 

ayat 2 poin (b) yaitu “Pemusnahan atau pengolahan sampah”. 

e. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

7 ayat 1 yaitu “Pelayanan persampahan pengumpulan sampah”. 
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f. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang tercantum pada 

pasal 2 ayat 2 poin (a) yaitu “Pengambilan, pengangkutan dan 

pembuangan sampah dari LPS ke LPA”. 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya dinilai cukup berpihak karena telah 

cukup memenuhi kriteria keberpihakan, tetapi masih belum terdapat 

pemanfaatan, pemilahan dan pemrosesan akhir sampah sehingga Perda masih 

harus dilengkapi lagi agar bisa dinilai keberpihakan Pemerintah Daerah yang 

besar dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat atau dinas terkait untuk 

panduan pengelolaan sampah secara benar. Status keberpihakan Pemerintah 

Daerah yang masih cukup berpihak dapat ditingkatkan dengan cara melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, memberi fasilitas 

yang memadai untuk pengolahan sampah mandiri dan memperbaiki Peraturan 

Daerah yang dirasa kurang lengkap dan mengikat. 

 

4.3.12 Kota Batu 

Pengelolaan sampah di Kota Batu ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota, dan yang tertangani masih 50%. Kondisi ini tentu saja 

membuat kota wisata ini dibanjiri sampah, baik dari rumah tangga maupun 

sampah yang dibawa oleh wisatawan. Kesadaran masyarakat akan sampah 

sangat kurang sekali, hingga di berbagai sudut kota, sampah masih menjadi 

permasalahan. 

Persampahan Kota Batu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Perda 
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memuat 27 pasal yang meliputi nama, obyek dan subyek retribusi, golongan 

retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, penetapan struktur dan 

besarnya tarif, masa retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, 

pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan dan ketentuan 

pidana. Pasal yang dijadikan acuan kriteria keberpihakan adalah pasal 3 yaitu 

nama, obyek dan subyek retribusi. 

Tabel 14 Keberpihakan Kota Batu 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. RTH 
b. TPS 
c. TPA 
d. Pemanfaatan sampah 
e. Tong sampah 
f. Transfer depo 
g. Pengolahan sampah 
h. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
- 
√ 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
√ 
√ 
- 
- 

 
 
Pasal 3 
Pasal 3 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 3 
Pasal 3 

Total Score : 4 
Status Keberpihakan : kurang berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah daerah Kota Batu dinilai kurang berpihak karena hanya 

terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 poin (b) 

yaitu “Pengangkutan dari sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan 

Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir sampah”. 



 74 

b. Ketersediaan TPA seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 poin (b) 

yaitu “Pengangkutan dari sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan 

Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir sampah”. 

c. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang terdapat pada pasal 3 

ayat 1 poin (a) yaitu “Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya 

ke Lokasi Pembuangan Sementara”. 

d. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang terdapat pada pasal 

3 ayat 1 poin (b) yaitu “Pengangkutan dari sumbernya dan/atau Lokasi 

Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir sampah”. 

Pemerintah Daerah Kota Batu dinilai kurang berpihak karena Perda 

kurang lengkap dan kriteria keberpihakan kurang terpenuhi. Pada Perda tidak 

terdapat aturan tentang pemanfaatan, pemilahan, pengolahan dan pemrosesan 

akhir sampah. Agar status keberpihakan pemerintah daerah bisa berubah 

menjadi sangat berpihak maka harus dipenuhi aspek-aspek penting tentang 

pengelolaan sampah yang tidak terdapat pada Perda ini. Pemerintah Daerah 

yang kurang berpihak pada pengelolaan sampah di Kota Batu memberikan 

efek pengelolaan sampah menjadi kurang maksimal, kurang terciptanya 

lingkungan hidup yang terjaga kebersihan dan keindahannya serta kesadaran 

masyarakat akan kebersihan juga menurun. Perda yang didapat adalah 

retribusi persampahan yang kurang lengkap sehingga kurang bisa diketahui 

kriteria keberpihakan Pemerintah Daerah. 
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4.3.13 Kota Malang 

Persampahan di Kota Malang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Warga Kota Malang menghasilkan sampah cukup tinggi yaitu 

sebesar 400 ton/hari. Sampah tersebut sebagian besar berasal dari rumah 

tangga, sisanya dari sampah pasar dan industri. 

Persampahan Kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Perda memuat 

37 pasal yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan tujuan, tugas 

dan wewenang, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan 

sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, peran 

masyarakat, larangan, pengawasan dan sanksi administratif. Pasal yang 

dijadikan acuan kriteria keberpihakan adalah pasal 7 sampai pasal 19. 

Tabel 15 Keberpihakan Kota Malang 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
√ 
- 
- 
√ 
- 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
Pasal 8 
Pasal 8 
Pasal 7 
 
 
Pasal 13 
 
 
Pasal 19 
Pasal 19 
Pasal 19 
Pasal 19 
Pasal 19 

Total Score : 9 
Status Keberpihakan : sangat berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 
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Pemerintah Daerah Kota Malang dinilai sangat berpihak karena 

terdapat: 

a. Ketersediaan TPS seperti tercantum pada pasal 8 ayat 1 poin (d) yaitu 

“Menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA”. 

b. Ketersediaan TPA seperti tercantum pada pasal 8 ayat 1 poin (d) yaitu 

“Menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA”. 

c. Terdapat kegiatan pemanfaatan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

7 poin (c) yaitu “Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah”. 

d. Terdapat kegiatan pengolahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 

13 poin (c) yaitu “Pengolahan sampah di TPS dan TPA”. 

e. Terdapat kegiatan pemilahan sampah seperti yang terdapat pada pasal 19 

ayat 1 poin (a) yaitu “Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan 

pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah”. 

f. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti yang terdapat pada pasal 

19 ayat 1 poin (b) yaitu “Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan 

pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan 

sampah terpadu ”. 

g. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti yang terdapat pada pasal 

19 ayat 1 poin (c) yaitu “Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah 

dari sumber dan dari TPS menuju TPA”. 

h. Terdapat kegiatan pemrosesan akhir sampah seperti yang terdapat pada 

pasal 19 ayat 1 poin (e) yaitu “Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk 
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pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman”. 

Peraturan Daerah Kota Malang dinilai sangat berpihak karena telah 

memenuhi hampir semua kriteria keberpihakan pemerintah daerah tentang 

pengelolaan sampah. Perda yang lengkap ini bisa dijadikan acuan bagi dinas 

terkait dan masyarakat setempat untuk dijadikan acuan dalam melakukan 

pengelolaan sampah yang benar. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang besar 

memberikan efek pengelolaan sampah dapat dilakukan secara maksimal, 

kualitas lingkungan dapat ditingkatkan, meminimalisir gangguan kesehatan 

dan bisa meningkatkan daya tarik kawasan Kota Malang di mata penduduk 

daerah lain. 

 

4.3.14 Kota Mojokerto 

Pengelolaan sampah dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

Sistem pengelolaan sampah di TPA dengan open dumpling, yaitu digelar 

kemudian ditimbun tanah dengan interval waktu 3 bulan sekali disesuaikan 

dengan anggaran. 

Persampahan di Kota Mojokerto dituangkan dalam Paraturan Daerah 

Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan 

dan Keindahan dan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 

2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Perda no 15 memuat 17 pasal 

yang meliputi nama, obyek dan subyek kegiatan kebersihan lingkungan, 

ketentuan larangan, ketentuan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan 
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bangunan serta halaman, ketentuan penyelenggaraan kebersihan dan 

keindahan tempat-tempat umum, jalan umum dan ruang terbuka hijau dan 

ketentuan pidana. Sementara Perda no 15 memuat 26 pasal yang meliputi 

nama, obyek, subyek retribusi, golongan retribusi, perhitungan tingkat layanan 

bagi pengguna jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, 

wilayah pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara 

penagihan dan ketentuan pidana.  

Tabel 16 Keberpihakan Kota Mojokerto 

Kriteria Poin Keterangan 
1. Adipura 

a. TPS 
b. TPA 
c. Pemanfaatan sampah 
d. Tong sampah 
e. Transfer depo 
f. Pengolahan sampah 
g. Pengolahan air kotor/limbah 

2. Perda Jatim 
a. Pemilahan sampah 
b. Pengumpulan sampah 
c. Pengangkutan sampah 
d. Pengolahan sampah 
e. Pemrosesan akhir sampah 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
- 
- 
 
- 
√ 
√ 
- 
- 

 
Pasal 2 
Pasal 2 
Pasal 2 
Pasal 7 
 
 
 
 
 
Pasal 6 
Pasal 6 
 
 

Total Score : 6 
Status Keberpihakan : cukup berpihak 

Simbol (√) diberi nilai poin 1 

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dinilai cukup berpihak karena pada 

Perda terdapat : 

a. Ketersediaan TPS seperti tercantum pada Perda no 15 pasal 2 yaitu 

“Pengambilan atau pengangkutan dan pembuangan sampah dari lokal-

lokal TPS ke TPA serta kegiatan lain upaya kebersihan”. 
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b. Ketersediaan TPA seperti tercantum pada Perda no 15 pasal 2 yaitu 

“Pengambilan atau pengangkutan dan pembuangan sampah dari lokal-

lokal TPS ke TPA serta kegiatan lain upaya kebersihan”. 

c. Terdapat kegiatan pemanfaatan sampah seperti tercantum dalam Perda no 

15 pasal 2 ayat 2 poin (e) yaitu “Pemusnahan dan pemanfaatan sampah 

dengan cara-cara yang memadai”. 

d. Ketersediaan tong sampah seperti tercantum pada Perda nomor 15 pasal 7 

ayat 1 yaitu “ Kotak sampah harus ditempatkan pada lokasi yang mudah 

dicapai oleh petugas pengumpul sampah”. 

e. Terdapat kegiatan pengumpulan sampah seperti terdapat pada Perda no 15 

pasal 6 ayat 1 yaitu “Pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan sampah 

dan kotoran di jalan raya, tempat umum, kebersihan saluran umum dan 

kebersihan trotoar menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan”. 

f. Terdapat kegiatan pengangkutan sampah seperti terdapat pada Perda no 15 

pasal 6 ayat 1 yaitu “Pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan sampah 

dan kotoran di jalan raya, tempat umum, kebersihan saluran umum dan 

kebersihan trotoar menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan”. 

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dinilai cukup berpihak karena telah 

cukup memenuhi kriteria keberpihakan, tetapi masih belum terdapat 

pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sehingga Perda masih 

harus dilengkapi lagi agar bisa dinilai keberpihakan Pemerintah Daerah yang 



 80 

besar dan bisa dijadikan acuan oleh masyarakat atau dinas terkait untuk 

panduan pengelolaan sampah secara benar. Status keberpihakan Pemerintah 

Daerah yang masih cukup berpihak dapat ditingkatkan dengan cara melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah, memberi fasilitas 

yang memadai untuk pengolahan sampah mandiri dan memperbaiki Peraturan 

Daerah yang dirasa kurang lengkap dan mengikat. 

 

4.4 Hasil Scoring Keberpihakan 

Berdasarkan tabel kriteria keberpihakan tersebut dapat dibuat tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 17 Hasil Scoring Keberpihakan tiap Daerah 

No Nama Daerah Total Score Status Keberpihakan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Kab. Tulungagung 

Kab. Gresik 

Kab. Pacitan 

Kab. Malang 

Kab. Blitar 

Kab. Sidoarjo 

Kab. Nganjuk 

Kab. Pamekasan 

Kab. Kediri 

Kota Kediri 

Kota Surabaya 

Kota Batu 

Kota Malang 

Kota Mojokerto 

9 

6 

10 

5 

5 

9 

3 

4 

1 

10 

7 

4 

9 

6 

Sangat berpihak 

Cukup berpihak 

Sangat berpihak 

Cukup berpihak 

Cukup berpihak 

Sangat berpihak 

Kurang berpihak 

Kurang berpihak 

Kurang berpihak 

Sangat berpihak 

Cukup berpihak 

Kurang berpihak 

Sangat berpihak 

Cukup berpihak 
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Hasil keberpihakan adalah 5 daerah sangat berpihak yaitu Kab. 

Tulungagung, Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Malang, 5 

daerah cukup berpihak yaitu Kab. Gresik, Kab. Malang, Kab. Blitar, Kota 

Surabaya dan Kota Mojokerto, 4 daerah kurang berpihak yaitu Kab. Nganjuk, 

Kab. Pamekasan, Kab. Kediri dan Kota Batu. 

Kriteria berdasarkan penilaian fisik Adipura yang dimiliki pada setiap 

daerah adalah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir), jadi bisa disimpulkan kalau setiap daerah cukup memenuhi 

standart pengelolaan sampah walaupun belum sempurna karena TPS dan TPA 

merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sampah. Sedangkan jika dilihat 

dari kriteria Perda Jatim, kriteria yang banyak dimiliki setiap daerah adalah 

pengangkutan sampah. Hal ini masih perlu ditingkatkan lagi mengingat proses 

pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota harus lebih memperhatikan lagi Perda yang dibuat dan aplikasi 

pelaksanaannya. 

Pemerintah Daerah kurang berpihak dikarenakan kurangnya Peraturan 

Daerah yang didapatkan sehingga kriteria tentang sampah kurang bisa diketahui 

secara maksimal. Pada Peraturan Daerah yang kurang memihak, kebanyakan 

merupakan Perda tentang retribusi kebersihan sehingga hanya memuat keberadaan 

TPS, TPA dan sedikit tentang pengolahan sampah, sehingga kriteria keberpihakan 

lain kurang bisa terpenuhi.  Keberpihakan Pemerintah Daerah pada Kabupaten 

atau Kota di Jawa Timur diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan jumlah 
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penduduk yang terus meningkat serta kecenderungan kehidupan masyarakat yang 

semakin konsumtif sehingga menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan 

karakteristik sampah. Masyarakat Jawa Timur diharapkan juga dapat ikut 

membantu terselenggaranya pengelolaan sampah yang memadai. Perbaikan 

Peraturan Daerah juga harus dilakukan agar bisa dijadikan acuan dalam 

pengelolaan sampah yang benar. 

Keberpihakan Pemerintah Daerah yang cukup besar dikarenakan Perda yang 

didapat cukup lengkap sehingga bisa diketahui status keberpihakan berdasarkan 

kriteria keberpihakan dari Adipura dan Perda Jatim. Perda yang lengkap memuat 

keberadaan TPS, TPA, tempat sampah dan transfer depo, selain itu terdapat 

kegiatan pemanfaatan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemrosesan akhir sampah. Perda yang lengkap dapat digunakan sebagai acuan 

bagi masyarakat dan dinas terkait, misalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

atau Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengelolaan sampah secara 

benar. 

Keberpihakan Pemerintah Daerah di Jawa Timur secara umum berdasarkan 

kriteria di atas adalah Pemerintah Daerah dinilai sangat berpihak terhadap 

pengelolaan sampah, tetapi juga perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal dan 

pelaksanaannya lebih merata sampai ke pelosok daerah. Keberpihakan Pemerintah 

yang besar dapat meningkatkan pengelolaan sampah secara lebih maksimal lagi 

karena landasan hukum berupa Peraturan Daerah cukup mengikat, mengingat 

dalam Peraturan Daerah ada larangan dan sanksi pagi pelanggaran yang 

dilakukan. 
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BAB  V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang besar terdapat pada Kab. Tulungagung, 

Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Malang. 

b. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang cukup terdapat pada Kab. Gresik, Kab. 

Malang, Kab. Blitar, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. 

c. Keberpihakan Pemerintah Daerah yang kurang terdapat pada Kab Nganjuk, 

Kab. Pamekasan, Kab. Kediri dan Kota Batu. 

d. Keberpihakan Pemerintah Daerah di 14 Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa 

Timur berdasarkan kriteria di atas adalah 5 daerah sangat berpihak, 5 daerah 

cukup berpihak dan 4 daerah kurang berpihak. 

 

5.2 Saran 

Peraturan Daerah yang didapatkan perlu dilengkapi lagi agar penilaian 

kriteria keberpihakan dapat dilakukan secara maksimal, selain itu perlu pula 

dilengkapi Peraturan Daerah dari Kabupaten dan Kota lain di Jawa Timur agar 

dapat diketahui pula status keberpihakan seluruh daerah di Jawa Timur. 
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LAMPIRAN 

 

1. Peraturan Daerah Jawa Timur tentang Pengelolaan Sampah Regional 

2. Peraturan Daerah Kab. Tulungagung 

3. Peraturan Daerah Kab. Gresik 

4. Peraturan Daerah Kab. Pacitan 

5. Peraturan Daerah Kab. Malang 

6. Peraturan Daerah Kab. Blitar 

7. Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo 

8. Peraturan Daerah Kab. Nganjuk 

9. Peraturan Daerah Kab. Pamekasan 

10. Peraturan Daerah Kab. Kediri 

11. Peraturan Daerah Kota Kediri 

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya 

13. Peraturan Daerah Kota Batu 

14. Peraturan Daerah Kota Malang 

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto 


