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ABSTRAK 

Muhammad Hafid Bahtiar, 2018, Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan 

Dan Pemanfaatan Sampah Di Kota Malang” (Studi Di Tempat Pembuangan 

Akhir  (TPA) Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota 

Malang), Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya Malang. Tim Pembimbing: Dr. Goerge Towar 

Ikbal Tawakkal, S.IP,.M.Si dan Irma Fitriana Ulfah, S.IP,.M.Si 

Permasalahan sampah memang sudah menjadi momok bagi kabupaten/kota besar 

di Indonesia, khususnya di Kota Malang permasalahan sampah disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu, banyaknya penduduk yang migrasi ke Kota Malang baik 

untuk mencari pekerjaan maupun mengenyam pendidikan dan kurang sadarnya 

masyarakat terhadap lingkungan sehingga masyarakat sering membuang sampah 

sembarangan. Hal ini membuat jumlah sampah di Kota Malang semakin 

meningkat, dimana jumlah sampah setiap harinya sekitar 600 ton yang masuk ke 

Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang. Untuk mengatasi hal tersebut Pihak UPT 

TPA Supit Urang yang berada di naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang 

menemukan sebuah solusi bagaimana agar sampah dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dan alhasil dengan inovasinya UPT TPA Supit Urang dapat menyulap 

sampah yang tidak berguna menjadi produk yang berguna yaitu mengelola 

sampah menjadi gas metana yang sampai sekarang masih dirasakan manfaatnya 

oleh warga RW 05 Kelurahan Mulyorejo. Dengan adanya inovasi pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah menjadi gas metana di TPA Supit Urang, penulis ingin 

mengetahui hasilnya dengan menggunakan indikator inovasi publik yaitu produk, 

proses, organisasi dan komunikasi dari Markus M. Bugge, Peter S. Mortensen dan 

Carter Bloch. Penelitian Ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dari hasil analisis indikator tersebut terjawab dari segi produk yaitu 

pengelolaan sampah menjadi gas metana yang didistribusikan ke warga sekitar 

area TPA Supit Urang yaitu RW 05 Kelurahan Mulyorejo. Selanjutnya dari segi 

proses pendistribusian gas metana yang dilakukan oleh TPA Supit Urang kurang 

optimal karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu kinerja dari organisasi, 

Anggaran APBD yang minim dan faktor iklim dan cuaca. Sedangkan dari segi 

organisasi pengelolaan dan pendistribusian gas metana dikelola oleh UPT TPA 

Supit Urang dan KSM “Bina Mandiri”. Dan yang terakhir dari segi Komunikasi 

dalam pengelolaan gas metana yang dilakukan oleh TPA Supit Urang melalui 

sosialisasi ke masyarakat dan dalam selama pengelolaan dan pemanfaatan gas 

metana tidak terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah yaitu UPT TPA 

Supit Urang. 

 

Kata Kunci: Inovasi, Pengelolaan Sampah, Gas Metana 
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ABSTRACT 

Muhammad Hafid Bahtiar, 2018, Government Innovation in Management and 

Utilization of Waste in the City of Malang "(Study at Landsfills (TPA) Supit 

Urang, Kelurahan Mulyorejo, District Sukun, City Malang), Government 

Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya 

University Malang. Advisory Team: Dr. Goerge Towar Ikbal Tawakkal, 

S.IP, .M.Si and Irma Fitriana Ulfah, S.IP, .M.Si 

Garbage problems have become a scourge for big districts / cities in Indonesia, 

especially in Malang City. Waste problems are caused by several factors, namely, 

the large number of people who migrate to Malang City either to find work or get 

education and lack of awareness of the community so that people often throw 

away litter. This makes the amount of waste in the city of Malang increasingly 

increasing, where the amount of garbage every day is around 600 tons that enter 

the Supit Urang Final Disposal Site. To overcome this problem, the UPT TPA 

Supit Urang, which is under the auspices of the Malang City Environmental 

Service, found a solution for how waste can be beneficial to the community and as 

a result the innovation of TPT Supit Urang can transform useless waste into a 

useful product that manages waste into methane gas which is still felt by the 

residents of RW 05 Kelurahan Mulyorejo. With the innovation of management and 

utilization of waste into methane gas in the TPA Supit Urang, the authors want to 

know the results by using indicators of public innovation namely products, 

processes, organizations and communication from Markus M. Bugge, Peter S. 

Mortensen and Carter Bloch. This study uses qualitative research, data collection 

techniques of this study using methods of observation, interviews, and 

documentation. The results of the analysis of the indicators were answered in 

terms of products, namely waste management into methane gas distributed to 

residents around the Supit Urang TPA area, RW 05 Kelurahan Mulyorejo. 

Furthermore, in terms of the methane gas distribution process carried out by 

Supit Urang TPA, it is less than optimal because it is influenced by several 

factors, namely the performance of the organization, the APBD Budget which is 

minimal and the climate and weather factors. Whereas in terms of organization 

the management and distribution of methane gas is managed by UPT TPA Supit 

Urang and KSM "Bina Mandiri". And the last in terms of communication in 

methane gas management carried out by the TPA Supit Urang through 

socialization to the community and during the management and utilization of 

methane gas there was no conflict between the community and the government, 

namely the TPA Supit Urang. 

 

Keywords: Innovation, Waste Management, Methane Gas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persoalan sampah memang menarik untuk dikaji lebih dalam, apalagi di 

negara Indonesia yang merupakan negara dengan luas wilayah dan kepadatan 

penduduk yang cukup besar membuat aktivitas masyarakat baik aktivitas rumah 

tangga maupun industri pasti menghasilkan sampah dan limbah yang menjadi 

permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Upaya 

pengurangan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, volume sampah sepanjang 

2017 tercatat 65,8 juta ton perharinya.
1
 Hal ini dikarenakan lahan permukiman 

semakin sempit, aktivitas sosial yang bervariasi dan kepadatan penduduk yang 

setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga mengakibatkan volume sampah 

semakin meningkat setiap tahunnya. 

Permasalahan tersebut sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia, 

karena kurang sadarnya dari masyarakat terhadap lingkungan dan dampak yang 

ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan memberikan efek yang sangat 

besar bagi lingkungan sekitar. Seperti pencemaran tanah jika membuang sampah 

ditempat terbuka, mengakibatkan banjir jika membuang sampah di saluran air 

atau sungai dan mengakibatkan pencemaran udara jika sampah di bakar ditempat 

terbuka. Untuk itu pemerintah harus bijak dalam menanggulangi dan mengelola 

                                                           
1
 https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/volume-sampah-2018-diprediksi-

mencapai-665-juta-ton-1/full, Diunduh Pada Tanggal 19 Mei 2018, Pukul 09:00 WIB. 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/volume-sampah-2018-diprediksi-mencapai-665-juta-ton-1/full
https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/volume-sampah-2018-diprediksi-mencapai-665-juta-ton-1/full


2 
 

 
 

sampah yang berada di Indonesia. Dengan adanya alternatif-alternatif lain yang 

pemerintah Indonesia belum bisa menerapkan secara maksimal untuk membuat 

inovasi dalam memanfaatkan sampah, agar berguna bagi kesejahteraan 

masyarakat. Alternatif yang dapat membantu untuk mengurangi banyaknya 

volume sampah di Indonesia yaitu dengan cara mendaur ulang sampah organik 

maupun anorganik menjadi bahan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi 

masyarakat. Sehingga masyarakat sadar bahwa sampah yang merupakan sesuatu 

hal yang tidak berguna menjadi hal berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan transmigran di Pulau 

Jawa, pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang serius dan ekstra 

dalam menanggulangi hal tersebut, karena dengan banyaknya populasi dan 

transmigran di Pulau Jawa secara tidak langsung aktivitas dan kegiatan dari 

masyarakat tersebut akan menghasilkan limbah dan sampah yang akan 

menganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus 

merealisasikan kebijakan dari pemerintah pusat dalam mengelola dan 

memanfaatkan sampah di daerah. Pengelolaan sampah diselenggarakan 

berdasarkan asas tanggung  jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas 

keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, 

dan asas nilai ekonomi.
2
 Dan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya.
3
  

                                                           
2
 Pasal 3, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

3
 Ibid, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 
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Bagi perkotaan pemanfaatan dan pengelolaan sampah sudah menjadi 

tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat, dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan sampah tersebut pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi 

untuk mengelola sampah dengan asas manfaat dan keberlanjutan, supaya sampah-

sampah yang sudah di buang ke (Tempat Pembuangan Akhir) TPA menjadi hal 

yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah tanpa menggaggu keseimbangan 

ekosistem lingkungan. Terutama di Kota Malang dengan jumlah penduduk yang 

sangat padat, di karenakan potensi kota malang yang sangat melimpah sebagai 

kota pendidikan, kota pariwisata dan kota industri. Sehingga menarik para 

transmigran untuk berdomisili di Kota Malang, baik untuk mencari pekerjaan 

maupun mengeyam pendidikan. Sesuai data dari Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Malang Pada tahun 2015 hingga akhir Desember penduduk 

Kota Malang sebanyak 881.794 jiwa. Sedangkan hingga akhir April 2016 

penduduk Kota Malang sebanyak 887.443 jiwa.
4
  

Padatnya penduduk di Kota Malang mengakibatkan volume sampah 

semakin meningkat, dikarenakan aktivitas sosial dan aktivitas industri yang terus 

berkembang di Kota Malang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang 

mengungkapkan, sebanyak 600 ton sampah dihasilkan masyarakat setiap harinya. 

Angka ini termasuk sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat setempat, baik 

pabrik, toko, rumah tangga dan sebagainya.
5
 Untuk itu pemerintah dan 

masyarakat harus menyikapi hal tersebut dengan bijak demi menjaga kualitas 

                                                           
4
 http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-158-persen-

tiap-tahun, Diunduh Pada Tanggal 19 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB. 
5
 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/06/p55zrl359-kota-malang-hasilkan-

600-ton-sampah-per-hari, Diunduh pada tanggal 19 Mei 2018, Pukul 11:00 WIB. 

http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-158-persen-tiap-tahun
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/05/30/penduduk-kota-malang-bertambah-158-persen-tiap-tahun
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/06/p55zrl359-kota-malang-hasilkan-600-ton-sampah-per-hari
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/06/p55zrl359-kota-malang-hasilkan-600-ton-sampah-per-hari
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lingkungan hidup di Kota Malang tetap terjaga, dalam mengurangi volume 

sampah di Kota Malang. Pengelolaan sampah di Kota Malang mengacu pada 

regulasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah 

bahwasanya didalam peraturan tersebut dijelasakan Pemerintah Daerah bertugas 

untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan 

lingkungan.
6
 

Maka dari itu Pemerintah Kota Malang menyediakan TPA atau biasa di 

sebut dengan tempat pembuangan akhir sebagai alternatif dan solusi untuk 

membuang segala jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, pasar 

dan aktivitas industri. Namun penumpukan sampah di TPA jika tidak dapat 

dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti 

menghasilkan Karbondioksida (C02) dan Gas Metan (CH4) yang dapat 

menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Hal ini sangat berabahaya jika sampah 

tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik bagi pemukiman masyarakat 

yang berada disekitar lingkungan TPA Supit Urang.  

Pemerintah Kota Malang sebagai pemangku kebijakan dan pelayanan publik 

harus mencari solusi agar penumpukan sampah di TPA Supit Urang dapat 

dikelola dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

menguntungkan bagi pemerintah. Pemerintah Kota Malang sudah menemukan 

solusinya untuk mengatasi penumpukan sampah yang berada di TPA Supit Urang 

dengan melakukan sebuah inovasi dan terobosan baru dengan mengelola sampah 

menjadi gas metana. Inovasi tersebut sebagai pengganti bahan bakar kebutuhan 

                                                           
6
 Pasal 6, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah 
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rumah tangga masyarakat sekitar lingkungan TPA.
7
 Dirumuskanya sebuah inovasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, karena adanya efek publik seperti 

padatnya penduduk dan jumlah sampah yang setiap tahunya meningkat di Kota 

Malang. Sehingga membuat pemerintah Kota Malang tergugah hatinya dan 

memikirkan sebuah solusi agar sampah tersebut dapat berguna bagi masyarakat. 

Menariknya inovasi pengelolaan sampah menjadi gas metana di TPA Supit 

Urang Kecamatan Sukun, Kelurahan Mulyorejo, Kota Malang, dijadikan sebuah 

studi banding oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena dinilai inovasi tersebut 

menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai nilai 

ekonomis yang sangat luar biasa. Budi selaku Walikota Tasikmalaya, 

menjelaskan. Di Kota Malang juga mengolah sampah di TPA Supit Urang 

menjadi gas metana, ini yang ke depannya ingin dilakukan di Tasikmalaya.
8
 Studi 

banding yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi sebuah bukti 

bahwa inovasi pemanfaatan dan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang sudah 

sesuai dengan harapan dari Pemerintah Kota Malang. Oleh karena itu 

pemanfaatan dan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang perlu untuk di 

kembangkan lagi baik dari segi pengelolaannya, inovasi dan teknologi dalam 

mengelola sampah menjadi hal yang mempunyai nilai kebermanfaatan bagi 

masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menganggap sampah sebagai barang yang 

tidak berguna. 

                                                           
7
 http://www.radarmalang.id/anton-terinovatif-2017-rendra-raih-tiga-penghargaan/, Diunduh Pada 

Tanggal 20 Mei 2018, Pukul 19:00 WIB. 
8
 https://mediacenter.malangkota.go.id/2015/02/tasikmalaya-tertarik-pengelolaan-sampah-di-kota-

malang/, Diunduh Pada Tanggal 20 Mei 2018, Pukul 20:00 WIB. 

http://www.radarmalang.id/anton-terinovatif-2017-rendra-raih-tiga-penghargaan/
https://mediacenter.malangkota.go.id/2015/02/tasikmalaya-tertarik-pengelolaan-sampah-di-kota-malang/
https://mediacenter.malangkota.go.id/2015/02/tasikmalaya-tertarik-pengelolaan-sampah-di-kota-malang/
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Semakin mahalnya gas elpiji, membuat masyarakat Kelurahan Mulyorejo 

mulai resah. Namun masyarakat tidak terlalu khawatir dengan semakin mahalnya 

gas elpiji, dengan adanya alternatif gas metana yang didistribusikan pihak UPT 

TPA Supit Urang sangat membantu masyarakat Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan 

Sukun meski pendistribusian gas metana tidak mencangkup semua RT/RW yang 

ada di Kelurahan Mulyorejo. 

Gas metana yang dihasilkan di TPA Supiturang akan disalurkan ke 420 

kepala keluarga di sekitar TPA sebagai energi alternatif pengganti LPG. 

Saat ini juga sudah ada 300 lebih kepala keluarga di kawasan TPA 

Supiturang yang menikmati gas metana tersebut sebagai pengganti LPG 

untuk kebutuhan rumah tangga.
9
  

 

Pendistribusian gas metana yang dilakukan oleh pihak UPT TPA Supit 

Urang ke Kelurahan Mulyorejo belum bisa disalurkan secara keseluruhan 

dikarenakan biaya pengadaan pipa distribusi untuk menyalurkan gas metana 

masih terhambat untuk direalisasikan. Untuk itu pihak UPT TPA Supit Urang 

hanya dapat menyalurkan ke RW/RT yang terdekat di sekitar pemukiman TPA. 

Sebelum adanya inovasi dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak UPT TPA Supit 

Urang masyarakat harus mengeluarkan uang 57 Ribu tiap bulannya untuk 

membeli gas elpiji. Namun sekarang masyarakat Kelurahan Mulyorejo hanya 

membayar iuaran 10 Ribu perbulan bagi masyarakat penerima pendistribusian gas 

metana dari pihak UPT TPA Supit Urang.  

Biaya 10 ribu yang dikeluarkan oleh masyarakat Kelurahan Mulyorejo tiap 

bulan digunakan oleh pihak UPT TPA Supit Urang untuk merawat saluran gas 

                                                           
9
 http://www.beritasatu.com/nasional/284226-pemkot-malang-olah-sampah-jadi-listrik.html, 

Diunduh Pada Tanggal 20 Mei 2018, Pukul 19:00 WIB.  

http://www.beritasatu.com/nasional/284226-pemkot-malang-olah-sampah-jadi-listrik.html
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pipa untuk jalannya gas metana yang akan disalurkan ke masyarakat jika ada yang 

pecah ataupun rusak. Inovasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota 

Malang ataupun UPT TPA Supit Urang merupakan sebuah terobosan baru yang 

memanfaatkan dan mengelola tumpukan sampah yang dianggap barang yang 

tidak berguna di sulap menjadi barang yang berguna bagi masyarakat sekitar TPA 

Supit Urang yaitu gas metana yang disalurkan melalui gas pipa untuk mencukupi 

kebutuhan masyarakat Kelurahan Mulyorejo. Dengan adanya inovasi yang 

dilalukan oleh pihak UPT TPA Supit Urang masyarakat seharusnya dapat 

memanfaatkan dan menjaga dengan baik, sehingga masyarakat juga dapat 

berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk meneliti tema ini lebih lanjut dengan judul penelitian ” Inovasi 

Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Di Kota Malang” 

(Studi Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kelurahan 

Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang) 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Sampah di Kota Malang (Studi Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit 

Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang) di Tinjau 

dari Empat Variabel yaitu Produk, Proses, Organisasi dan Komunikasi ? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Inovasi Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah di Kota Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan 

Pemanfaatan Sampah di Kota Malang (Studi Di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota 

Malang). 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Apa Faktor Pendukung dan Penghambat 

Dalam Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah di 

Kota Malang (Studi Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan dua manfaat, baik manfaat secara akademis 

maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa tentang Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan 

Dan Pemanfaatan Sampah di Kota Malang (Studi Di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang). 

2. Dapat memperoleh pemahaman baru yang berkaitan dengan apa 

yang ditemukan peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan. 

3. Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat 

tema terkait Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan 

Pemanfaatan Sampah di Kota Malang (Studi Di Tempat 
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Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi 

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Inovasi Dalam 

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah di Kota Malang (Studi Di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kelurahan 

Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan serta 

menambah referensi untuk meningkatkan pengetahuan dalam 

bidang lingkunagan hidup dan inovasi kebijakan. 

3. Memberikan wawasan kepada lembaga pemerintahan, swasta dan 

masyarakat untuk lebih arif dan bijak dalam mengelola dan 

memanfaatkan sampah. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

Pada bab dua ini terdiri dari tiga poin penting mengenai tinjauan pustaka 

yang membahas mengenai sub-bab yang akan diangkat oleh penulis serta 

mendukung dalam penelitian ini. Pertama, membahas mengenai penelitian 

terdahulu. Kedua, mengenai teori atau konsep yang digunakan oleh penulis untuk 

mempertajam analisis dalam penelitian ini. Ketiga, alur pikir yang bertujuan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu objek data penunjang penelitian 

yang digunakan sebagai pedoman penulis dalam melakukan penelitian. Dengan 

penyajian penelitian terdahulu dapat diketahui persamaan, perbedaan, keterbaruan 

yang ada antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, mampu melihat 

perbedaan teori maupun konsep yang dipakai antara penelitian ini dengan yang 

sudah ada, dan mampu membandingkan fokus antar penelitian. Berikut ini 

merupakan penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang berkaitan 

dengan tema penulis antara lain: 

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Sri Endah Hastuti dengan judul 

“Inovasi  Landfill dalam Penanganan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota 

Makassar.”
1
 Diterbitkan Tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan tentang  

kebijakan dari dinas kebersihan dan pertamanan Kota Makassar yaitu mengelola 

                                                           
1
 Sri Endah Hastuti,2015, Inovasi Landfill dalam Penanganan Sampah pada Dinas Kebersihan 

Kota Makassar, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin. 
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sampah dengan inovasi sanitary landfill, sanitary landfiil merupakan pengelolaan 

sampah dengan metode pembuatan cekungan atau lubang yang besar untuk 

menumpuk dan menimbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak 

mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menganalisis faktor penghambat dari inovasi sanitary landfill yang di keluarkan 

oleh dinas kebersihan dan pertamanan Kota Makassar, faktor penghambatnya 

diantaranya kurang optimalnya kinerja dari dinas kebersihan dan pertamanan Kota 

Makassar karena sebagai Gaji pegawai honorer dan pegawai upah kerja yang tidak 

sesuai dengan upah minimum kota Makassar, kurangnya perhatian dari pimpinan, 

lingkungan kerja yang tidak nyaman, Sarana dan prasarana kerja yang belum 

memadai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep manajemen 

perubahan dan teori inovasi organisasi dan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif.   

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Ana Puji Lestari, Mochammad Shaleh 

Soeaidy dan Abdulah Said dengan judul “Program Inovasi Pengelolaan Sampah 

di Kota Malang“.
2
 Penelitian ini menjelaskan tentang Inovasi dalam pengelolaan 

sampah dapat mengatasi dan mengefektifkan permasalahan sampah yang berada 

di Kota Malang, untuk mensukseskan program ini, dinas kebersihan dan 

pertamanan Kota Malang mempunyai strategi inovasi yaitu dengan merangkul 

penggiat lingkungan untuk diajak bersosialisasi agar masyarakat Kota Malang 

sadar akan kebersihan lingkungan. Program inovasi pengelolaan sampah sudah 

                                                           
2
 Ana Puji Lestari, Mochammad Shaleh Soeaidy dan Abdulah Said, “Program Inovasi 

Pengelolaan Sampah di Kota Malang”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Jurusan 

Administrasi Publik, Fakultas Administrasi, Universitas Brawijaya, Diunduh dari 

https://media.neliti.com/media/publications/78735-ID-program-inovasi-pengelolaan-sampah-di-

ko.pdf,  Pada Tanggal 22 Mei 2018, Pukul 13:00 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/78735-ID-program-inovasi-pengelolaan-sampah-di-ko.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/78735-ID-program-inovasi-pengelolaan-sampah-di-ko.pdf
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berjalan efektif namun belum maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu faktor sosial dan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori kebijakan publik dan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ayu Dewanti Anggraini, Irwan Noor, 

dan Abdulah Said dengan judul” Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Perkotaan (Studi pada Bank Sampah “Sri Wilis” Perum Wilis II 

Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”.
3
 Penelitian ini menjelaskan 

tentang peran inovasi yang dilakukan oleh Bank Sampah “Sri Wilis” Kota Kediri 

terhadap pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri sudah optimal. Pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah “Sri Wilis” dengan mengadakan 

sosialisasi dan pelatihan, serta dibantu oleh pemerintah, masyarakat serta beberapa 

sekolah di Kota Kediri. faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya 

keterlibatan anggota masyarakat, sarana dan prsarana yang menunjang sedangkan 

faktor penghambat dalam penelitian ini mindset  masyarakat yang belum dapat 

dirubah serta ketidaksiapan anggota pengurus bank sampah dalam mengambil 

sampah rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori inovasi 

serta konsep pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

                                                           
 
3
 Ayu Dewanti Anggraini, Irwan Noor, dan Abdulah Said, “Strategi Inovatif Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Perkotaan (Studi pada Bank Sampah “Sri Wilis” Perum Wilis II Kelurahan Pojok 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, 

Universitas Brawijaya, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, Diunduh 

https://media.neliti.com/media/publications/82676-ID-strategi-inovatif-pengelolaan-sampah-

rum.pdf, Pada Tanggal 22 Mei 2018, Pukul 13:30 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/82676-ID-strategi-inovatif-pengelolaan-sampah-rum.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/82676-ID-strategi-inovatif-pengelolaan-sampah-rum.pdf
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Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Bayu Rizky Aditya, Sawarno dan 

Mochamad Rozikin dengan judul “ Sinergitas Stakeholders untuk Administrasi 

Publik yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung bersatu kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang)”.
4
 Diterbitkan Tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang 

pemerintah Kabupaten Malang dan beserta elemen masyarakat mengadakan 

sebuah musyawarah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di 

kabupaten Malang  dengan menghasilkan keputusan untuk membangun  TPST 

(Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan membentuk KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat). hal ini menunjukan proses sinergitas antar stakeholders 

dan masyarakat dapat terjalin sehingga dapat mencari solusi dan menyelesaikan 

permasalahan sampah yang ada di kabupaten Malang. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teori administrasi publik dan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Naili Salamah, Soesilo Zauhar dan M. 

Chaezienul Ulum dengan Judul “Implementasi Program Pengelolaan Sampah 

Berwawasan Lingkungan Melalui Pemanfaatan Gas Metana (Studi Di Tempat 

Pembuangan Akhir Supit Urang Kota Malang) “.
5
 Penelitian ini menjelaskan 

                                                           
4
 Bayu Rizky Aditya, Sawarno dan Mochamad Rozikin, 2014, “Sinergitas Stakeholders untuk 

Administrasi Publik yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung bersatu kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, 

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Diunduh 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/396/264, Pada Tanggal 

22 Mei 2018, Pukul 14:00 WIB. 

 

 

 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/396/264
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tentang upaya pemerintah Kota Malang dalam melakukan dan pemanfaatan gas 

metana untuk mensejahterakan masyarakat disekitar TPA Supit Urang yang 

berwawasan lingkungan, hasil dari implementasi program pengelolaan sampah 

menjadi gas metana berjalan dengan baik. Namun, meskipun pengelolaan sampah 

menjadi gas metana dimulai dari 2010 hingga 2015, tidak semua masyarakat Kota 

Malang dapat merasakannya hanya masyarakat dekat TPA Supit Urang saja yang 

dapat merasakan gas metana tersebut, dan dalam pengelolaan gas metana tersebut 

juga masih belum melibatkan pihak swasta sehingga dana untuk mengelola gas 

metana di TPA Supit Urang masih menggunakan anggran dari pemerintah daerah.   

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi program dan 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Keenam, penelitian Ini dilakukan oleh Mohammad Dzulfikar Agus Tsani 

dengan Judul” Pengelolaan Sampah Berbasis Pada Negara dan Masyarakat di 

Kabupaten Malang (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPSPT) 

Mulyoagung dan Bank Sampah Mojosari serta Dampaknya)”.
6
 Diterbitkan Tahun 

2016. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan sampah di tempat 

pengelolaan sampah terpadu (TPST) Mulyoagung dan bank sampah mojosari di 

kabupaten Malang, ditinjau dari perspektif teori sistem dengan indikator input, 

proses dan output, input dilakukan untuk melihat dukungan, tuntutan dan sumber 

                                                                                                                                                               
5 Naili Salamah, Soesilo Zauhar dan M. Chaezienul Ulum, “Implementasi Program Pengelolaan 

Sampah Berwawasan Lingkungan Melalui Pemanfaatan Gas Metana (Studi Di Tempat 

Pembuangan Akhir Supit Urang Kota Malang)”, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu 

Administrasi, Universitas Brawijaya, Jurnal Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik 

(JAP),Vol. 3, No. 5, Diunduh https://media.neliti.com/media/publications/81914-ID-implementasi-

program-pengelolaan-sampah.pdf,   Pada Tanggal 22 Mei 2018, Pukul 14:00 WIB. 
6
 Mohammad Dzulfikar Agus Tsani, 2016, Pengelolaan Sampah Berbasis Pada Negara dan 

Masyarakat di Kabupaten Malang (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPSPT) 

Mulyoagung dan Bank Sampah Mojosari serta Dampaknya), Program Studi Ilmu Pemerintahan, 

FISIP, Universitas Brawijaya Malang. 

https://media.neliti.com/media/publications/81914-ID-implementasi-program-pengelolaan-sampah.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/81914-ID-implementasi-program-pengelolaan-sampah.pdf
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daya dalam pengelolaan sampah, sedangkan proses dilakukan untuk 

memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan output atau hasilnya 

dilakukan untuk menjelaskan sistem dan dampak pengelolaan sampah di 

Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan keenam penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan secara 

keseluruhan memiliki fokus Inovasi terhadap pengelolaan sampah untuk 

memperdayakan masyarakat. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada inovasi 

pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi gas metana di 

Kota Malang studi  TPA Supit Urang, lalu gas metana tersebut di distribusikan ke 

rumah-rumah warga Kelurahan Mulyorejo yang bertujuan untuk meringankan 

beban kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Mulyorejo. Analisis untuk 

mempertajam penelitian ini penulis menggunakan teori inovasi. Berdasarkan 

beberapa deskripsi penjelasan di atas merupakan penelitian terdahulu secara 

singkat dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini 

No Judul Penelitian Metode Deskripsi Penelitian Pembeda 

1. Sri Endah Hastuti, 

2015, Inovasi  

Landfill dalam 

Penanganan 

Sampah pada 

Dinas Kebersihan 

Kota Makassar 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang  

kebijakan dari dinas 

kebersihan dan 

pertamanan Kota 

Makassar yaitu 

mengelola sampah 

dengan inovasi sanitary 

landfill, sanitary 

landfiil merupakan 

pengelolaan sampah 

Peneliti sebelumnya 

menjelaskan mengenai 

kebijakan dari dinas 

kebersiahan dan 

pertamanan Kota 

Makassar dalam 

mengelola sampah 

dengan menggunakan 

konsep manajemen 

perubahan dan teori 

inovasi organisasi, 
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dengan metode 

pembuatan cekungan 

atau lubang yang besar 

untuk menumpuk dan 

menimbun dengan 

tanah agar sampah 

tersebut tidak 

mengeluarkan aroma 

yang tidak sedap. 

Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk 

menganalisis faktor 

penghambat dari 

inovasi sanitary landfill 

yang di keluarkan oleh 

dinas kebersihan dan 

pertamanan Kota 

Makassar, faktor 

penghambatnya 

diantaranya kurang 

optimalnya kinerja dari 

dinas kebersihan dan 

pertamanan Kota 

Makassar karena 

sebagai Gaji pegawai 

honorer dan pegawai 

upah kerja yang tidak 

sesuai dengan upah 

minimum kota 

Makassar, kurangnya 

perhatian dari 

pimpinan, lingkungan 

kerja yang tidak 

nyaman, Sarana dan 

prasarana kerja yang 

belum memadai. 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

berfokus pada inovasi 

pemerintah dalam 

pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah 

di Kota Malang (Studi 

di TPA Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, 

Kota Malang), dengan 

menggunakan teori 

inovasi menurut 

Markus M. Bege, 

Peter S. Motersen dan 

Carter Bloch dengan 

empat variabel yaitu 

produk, proses, 

organisasi dan 

komunikasi 

2. Ana Puji Lestari, 

Mochammad 

Shaleh Soeaidy 

dan Abdulah Said 

,Program Inovasi 

Pengelolaan 

Sampah di Kota 

Malang 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

Inovasi dalam 

pengelolaan sampah 

dapat mengatasi dan 

mengefektifkan 

permasalahan sampah 

yang berada di Kota 

Malang, untuk 

mensukseskan program 

Peneliti sebelumnya 

menjelaskan mengenai 

program inovasi 

pengelolaan sampah 

di Kota Malang 

dengan merangkul 

para penggiat 

lingkungan untuk 

mengatasi 

permasalahan dan 
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ini, dinas kebersihan 

dan pertamanan Kota 

Malang mempunyai 

strategi inovasi yaitu 

dengan merangkul 

penggiat lingkungan 

untuk diajak 

bersosialisasi agar 

masyarakat Kota 

Malang sadar akan 

kebersihan lingkungan. 

Program inovasi 

pengelolaan sampah 

sudah berjalan efektif 

namun belum maksimal 

karena disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu 

faktor sosial dan 

lingkungan hidup. 

mengefektifkan 

pengelolaan sampah 

di Kota Malang 

dengan menggunakan 

teori kebijakan publik, 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

berfokus pada inovasi 

pemerintah dalam 

pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah 

di Kota Malang (Studi 

di TPA Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, 

Kota Malang), dengan 

menggunakan teori 

inovasi menurut 

Markus M. Bege, 

Peter S. Motersen dan 

Carter Bloch dengan 

empat variabel yaitu 

produk, proses, 

organisasi dan 

komunikasi 

3. Ayu Dewanti 

Anggraini, Irwan 

Noor, dan 

Abdulah Said, 

Strategi Inovatif 

Pengelolaan 

Sampah Rumah 

Tangga 

Perkotaan (Studi 

pada Bank 

Sampah “Sri 

Wilis” Perum 

Wilis II 

Kelurahan Pojok 

Kecamatan 

Mojoroto Kota 

Kediri)” 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

peran inovasi yang 

dilakukan oleh Bank 

Sampah “Sri Wilis” 

Kota Kediri terhadap 

pemberdayaan 

masyarakat di Kota 

Kediri sudah optimal. 

Pemberdayaan 

masyarakat yang 

dilakukan oleh Bank 

Sampah “Sri Wilis” 

dengan mengadakan 

sosialisasi dan 

pelatihan, serta dibantu 

oleh pemerintah, 

masyarakat serta 

beberapa sekolah di 

Kota Kediri. faktor 

pendukung dalam 

Peneliti sebelumnya 

menjelaskan mengenai 

Strategi inovasi yang 

dilakukan oleh bank 

sampah sri wilis yang 

berada di Kota Kediri 

dengan melakukan 

pelatihan, kerjasama 

dan memberdayakan 

masyarakat dalam 

mengelola sampah 

dengan menggunakan 

teori inovasi dan 

konsep pemberdayaan 

masyarakat , 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

berfokus pada inovasi 

pemerintah dalam 

pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah 
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penelitian ini yaitu 

adanya keterlibatan 

anggota masyarakat, 

sarana dan prsarana 

yang menunjang 

sedangkan faktor 

penghambat dalam 

penelitian ini mindset  

masyarakat yang belum 

dapat dirubah serta 

ketidaksiapan anggota 

pengurus bank sampah 

dalam mengambil 

sampah rumah tangga. 

di Kota Malang (Studi 

di TPA Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, 

Kota Malang), dengan 

menggunakan teori 

inovasi menurut 

Markus M. Bege, 

Peter S. Motersen dan 

Carter Bloch dengan 

empat variabel yaitu 

produk, proses, 

organisasi dan 

komunikasi 

4. Bayu Rizky 

Aditya, Sawarno 

dan Mochamad 

Rozikin, 2014, 

Sinergitas 

Stakeholders 

untuk 

Administrasi 

Publik yang 

Demokratis 

Dalam Perspektif 

Teori Governance 

(Studi pada 

Tempat 

Pengelolaan 

Sampah Terpadu 

Mulyoagung 

bersatu 

kecamatan Dau, 

Kabupaten 

Malang) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

pemerintah kabupaten 

malang dan beserta 

elemen masyarakat 

mengadakan sebuah 

musyawarah untuk 

mengatasi 

permasalahan sampah 

yang ada di kabupaten 

Malang  dengan 

menghasilkan 

keputusan untuk 

membangun  TPST 

(Tempat Pengelolaan 

Sampah Terpadu) dan 

membentuk KSM 

(Kelompok Swadaya 

Masyarakat). hal ini 

menunjukan proses 

sinergitas antar 

stakeholders dan 

masyarakat dapat 

terjalin sehingga dapat 

mencari solusi dan 

menyelesaikan 

permasalahan sampah 

yang ada di kabupaten 

Malang. 

Peneliti sebelumnya 

menjelaskan mengenai 

sinergitas antar 

stakeholders dalam 

mengelola sampah di 

tempat pengelolaan 

sampah terpadu 

Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang 

dengan menggunakan 

teori administrasi 

publik,  sedangkan 

pada penelitian 

penulis berfokus pada 

inovasi pemerintah 

dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan 

sampah di Kota 

Malang (Studi di TPA 

Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, 

Kota Malang), dengan 

menggunakan teori 

inovasi menurut 

Markus M. Bege, 

Peter S. Motersen dan 

Carter Bloch dengan 

empat variabel yaitu 

produk, proses, 

organisasi dan 
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komunikasi 

5. Naili Salamah, 

Soesilo Zauhar 

dan M. 

Chaezienul Ulum, 

Implementasi 

Program 

Pengelolaan 

Sampah 

Berwawasan 

Lingkungan 

Melalui 

Pemanfaatan Gas 

Metana (Studi Di 

Tempat 

Pembuangan 

Akhir Supit 

Urang Kota 

Malang 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

upaya pemerintah Kota 

Malang dalam 

melakukan dan 

pemanfaatan gas 

metana untuk 

mensejahterakan 

masyarakat disekitar 

TPA Supit Urang yang 

berwawasan 

lingkungan, hasil dari 

implementasi program 

pengelolaan sampah 

menjadi gas metana 

berjalan dengan baik. 

Namun, meskipun 

pengelolaan sampah 

menjadi gas metana 

dimulai dari 2010 

hingga 2015, tidak 

semua masyarakat Kota 

Malang dapat 

merasakannya hanya 

masyarakat dekat TPA 

Supit Urang saja yang 

dapat merasakan gas 

metana tersebut, dan 

dalam pengelolaan gas 

metana tersebut juga 

masih belum 

melibatkan pihak 

swasta sehingga dana 

untuk mengelola gas 

metana di TPA Supit 

Urang masih 

menggunakan anggaran 

dari pemerintah daerah. 

Peneliti sebelumnya 

menjelaskan mengenai 

implementasi program 

pengelolaan sampah 

berwawasan 

lingkungan melalui 

pemanfaatan gas 

metana di TPA Supit 

Urang  dengan upaya 

pemerintah Kota 

Malang dalam 

mengelola sampah 

menjadi gas metana 

untuk 

mensejahterahkan 

masyarakat sekitar 

TPA dengan 

menggunakan teori 

implementasi, 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

berfokus pada inovasi 

pemerintah dalam 

pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah 

di Kota Malang (Studi 

di TPA Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, 

Kota Malang), dengan 

menggunakan teori 

inovasi menurut 

Markus M. Bege, 

Peter S. Motersen dan 

Carter Bloch dengan 

empat variabel yaitu 

produk, proses, 

organisasi dan 

komunikasi 

6. Mohammad 

Dzulfikar Agus 

Tsani, 2016, 

Pengelolaan 

Sampah Berbasis 

Pada Negara dan 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

pengelolaan sampah di 

tempat pengelolaan 

sampah terpadu (TPST) 

Mulyoagung dan bank 

Peneliti sebelumnya 

menjelaskan mengenai 

pengelolaan sampah 

di TPST Mulyoagung 

dan bank sampah 

Mojosari dengan 
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Masyarakat di 

Kabupaten 

Malang (Studi 

Pada Tempat 

Pengelolaan 

Sampah Terpadu 

(TPSPT) 

Mulyoagung dan 

Bank Sampah 

Mojosari serta 

Dampaknya) 

sampah mojosari di 

kabupaten Malang, 

ditinjau dari perspektif 

teori sistem dengan 

indikator input, proses 

dan output, input 

dilakukan untuk melihat 

dukungan, tuntutan dan 

sumber daya dalam 

pengelolaan sampah, 

sedangkan proses 

dilakukan untuk 

memberdayakan 

masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

dan output atau 

hasilnya dilakukan 

untuk menjelaskan 

sistem dan dampak 

pengelolaan sampah di 

kabupaten Malang. 

memberdayakan 

masyarakat dan 

menggunakan teori 

sistem, sedangkan 

pada penelitian 

penulis berfokus pada 

inovasi pemerintah 

dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan 

sampah di Kota 

Malang (Studi di TPA 

Supit Urang, 

Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, 

Kota Malang), dengan 

menggunakan teori 

inovasi menurut 

Markus M. Bege, 

Peter S. Motersen dan 

Carter Bloch dengan 

empat variabel yaitu 

produk, proses, 

organisasi dan 

komunikasi 

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2018 

2.2 Kajian Teoritis 

Kajian Teori memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penulisan 

karya ilmiah, karena dengan adanya sebuah kajian teori mampu menjawab sebuah 

rumusan masalah dan berfungsi untuk mempertajam analisis pembahasan. Dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan 

penelitian penulis yaitu sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Inovasi 

Inovasi (Innovation dan inovate, yang berasal dari bahasa latin Inovare), 

yang berarti berubah sesuatu menjadi yang baru.
7
 Istilah Innovative mulai 

menyebar dan dipergunakan oleh banyak kalangan baik perusahaan, pemerintah 

                                                           
7
 Irwan Noor, 2013, Desain Inovasi Pemerintah Daerah, Malang, UB Press, Hlm.80 
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dan pendidikan pada abad ke-17, atau sekitar 100 tahun yang lalu. Menurut 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Inovasi adalah kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan 

penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam 

produk atau proses produksi.
8
 Sedangkan menurut Van den Ban & Hawkins 

memberikan pengertian inovasi sebagai suatu gagasan, metode atau obyek yang 

dianggap sebagai sesuatu yang baru tetapi lebih merupakan hasil penelitian 

mutakhir.
9
  

Dan yang terakhir menurut Humanitarian Innovatioan Fund (HIF), inovasi 

adalah proses dinamis yang berfokus pada penciptaan dan implementasi produk 

baru atau yang ditingkatkan, dan jasa, proses, posisi dan paradigma. Inovasi yang 

sukses adalah mereka yang menghasilkan dalam efisiensi, efektifiitas hasil, 

kualitas atau sosial/dampak.
10

  Berdasarkan berbagai pendapat mengenai teori 

inovasi, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan sebuah sekumpulan 

ide, gagasan, pemikiran yang visioner dan terobosan baru yang dapat 

mempengaruhi aktivitas lingkungan sosial maupun pemerintahan yang dapat 

diimplementasikan melalui produk yang dihasilkan sehingga produk tersebut 

dapat dirasakan baik nilai ekonomisnya maupun dari nilai kebermanfaatannya. 

 

 

                                                           
8
 Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
9
 Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014, Jakarta, Pusat Inovasi Pelayanan 

Publik, Hlm. 7 
10

 Ibid,Hlm. 8 
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2.2.2 Jenis-Jenis Inovasi 

Jenis-jenis inovasi menurut inovasi administrasi negara yaitu sebagai 

berikut:
11

 

1. Inovasi Proses (Proses Innovation) 

Inovasi Proses merupakan inovasi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas 

proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. 

Inovasi proses cocok sebagai analisis suatu proses kinerja dalam sektor publik 

yang suka berbelit-belit dan lambat, dengan adanya inovasi proses dapat 

mereformasi kinerja sektor publik menjadi lebih cepat dan efisien. 

2. Inovasi Metode (Method Innovation) 

Inovasi metode merupakan inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan, 

strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ruang 

lingkup dari inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru. Inovasi 

metode biasanya digunakan untuk menganalisa sebuah implentasi dan 

keputusan di sektor publik agar keputusan dan implementasi dapat singkron 

dengan pelayanan publik yang akan dijalankan oleh pemerintah maupun sektor 

publik. 

3. Inovasi Produk (Product Innovation) 

Inovasi produk merupakan inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau 

modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan 

sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Inovasi produk biasanya banyak 

digunakan oleh sektor publik dan perusahaan yang bergerak dibidang barang 

                                                           
11

 Ibid, Hlm.9 
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dan jasa untuk menciptakan produk yang baru dan mempunyai daya saing 

dengan produk-produk yang berkualitas yang lain dan prioritas utama dari 

inovasi produk yaitu memberikan kepuasan dan pelayanan yang bermutu 

terhadap mitra maupun konsumennya. 

4. Inovasi Konseptual (Conceptual Innovation) 

Inovasi Konseptual merupakan inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara 

pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. 

Inovasi konseptual biasanya digunakan sebagai cara pandang untuk 

menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terhadap praktik kebijakan 

yang dijalankan oleh sektor publik maupun pemerintah. 

5. Inovasi Teknologi (Technology Innovation) 

Inovasi teknologi merupakan inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau 

penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan 

masalah. Inovasi teknologi merupakan sebuah inovasi yang mempunyai tren 

hingga sekarang, inovasi tekonologi berkembang dalam sistem pemerintahan 

yaitu untuk merubah tatanan sistem teknologi seperti e-government yang dapat 

memudahkan sektor publik dan masyarakat dapat mengakses informasi 

didalamnya sehingga memudahkan mereka untuk saling bertukar pendapat. 

6. Inovasi Struktur Organisasi (Organizational Structure Innovation) 

Inovasi struktur organisasi merupakan inovasi yang ditujukan untuk 

pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang 

tidak sesuai perkembangan organisasi. Inovasi struktur organisasi yaitu untuk 

mengupgrade sebuah struktur organisasi pada sektor publik maupun 
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perusahaan agar tercipta sebah kinerja yang efektif dan keberhasilan dalam 

mencapai suatu tujuan. 

7. Inovasi Hubungan (Relationship Innovation) 

Inovasi hubungan merupakan inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan 

mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya 

tujuan bersama. Inovasi Hubungan biasanya banyak digunakan oleh sektor 

publik maupun perusahaan untuk menjalin mitra atau kerjasama dalam sebuah 

pengelolaan sumberdaya maupun dalam sebuah program maupun kebijakan 

agar dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh kedua pihak. 

8. Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources 

Development Innovation) 

Inovasi pengembangan sumber daya manusia merupakan inovasi yang 

ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai 

dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Inovasi pengembangan 

sumber daya manusia biasanya digunakan oleh sebuah organisasi maupun 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan tata nilai budaya yang dimiliki 

oleh masyarakat maupun individu yang berada dibawah kepemimpinan 

organisasi atau pemerintah. 
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2.2.3 Kriteria Inovasi 

Kriteria inovasi merupakan alat untuk mengukur sebuah program atau 

kebijakan yang dijalankan apakah sudah memenuhi sesuai dengan kriterianya atau 

tidak. Dalam direktori inovasi ini telah ditetapkan kriteria dari sebuah inovasi 

administrasi Negara. Kriteria tersebut dibagi menjadi subkriteria sehingga lebih 

mudah lagi dalam penentuan inovasi administrasi Negara, yaitu sebagai berikut: 
12

 

Tabel 2.2 Kriteria Inovasi Menurut Direktori Inovasi Administrasi Negara 

Kriteria Deskripsi 

Pendekatan/Ide/Terobosan Inisiatif terkait dengan seluruh atau sebagian dari 

program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 Baru Inisiatif tersebut belum pernah ada sebelumnya 

 Modifikasi Inisiatif sudah pernah ada tetapi telah dilakukan 

perubahan sesuai dengan kebutuhan ataupun 

keinginan 

Manfaat  Inisiatif memiliki kegunaan yang berdampak 

positif dalam suatu perubahan yang sedang 

diusung. 

 Output Inisiatif memiliki hasil yang dapat terlihat dalam 

tercapainya suatu perubahan 

 Perbaiki setelah inovasi Inisiatif telah memberikan perubahan kondisi 

menjadi lebih baik setelah dilakukan 

 Terukur Inisiatif dapat ditentukan tingkat atau nilai 

keberhasilan berdasarkansuatu standart tertentu 

Keberlanjutan Inisiatif dapat berjalan terus menerus dan 

mendapat dukungan dari semua pihak 

 Masukdalam keputusan 

formal 

Inisiatif telah dilakukan pengesahan dalam surat 

keputusan, peraturan, dan/ atau 

perundangundangan 

 Masukdalam 

perencanaan 

Inisiatif yang dilakukan telah menjadi sebuah 

rencana suatu program maupun kegiatan 

 Evaluasi berkala Inisiatif yang telah dilakukan penilaian 

berulangulang pada waktu tertentu dan secara 

beraturan 

 Alokasi sumber daya 

dan anggaran 

Inisiatif telah ditentukan sumber daya untuk 

mewujudkannya serta dapat ditentukan biaya untuk 

mewujudkannya 

 Tidak bertentangan Inisiatif yang dilakukan tidak menyalahi atau 

                                                           
12

 Ibid, Hlm. 45 
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dengan regulasi melanggar peraturan yang berlaku 

Replikasi Inisiatif dapat dilakukan ditempat lain dengan 
penyesuaian yang diperlukan . 

 Dapat dikembangkan 

lebih lanjut 

Implementasi suatu inisiatif dapat dilakukan 

modifikasi sesuai kebutuhan 

 Potensi untuk 

diimplementasikan di 

tempat lain 

Implementasi suatu inisiatif dapat dilakukan oleh 

stakeholders lain 

Sumber: Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014 

2.2.4 Variabel atau Indikator Inovasi 

Menurut Markus M. Bugge, Peter S. Mortensen dan Carter Bloch (2011:8) 

ada empat variabel indikator inovasi dalam sektor publik yaitu, (1) Produk, (2) 

Proses, (3) Organisasi dan (4) Komunikasi. The definition of an innovation used in 

the survey covered four types of innovations: product, process, organisational and 

communication innovations. The four types of innovation have been defined in the 

following way in the survey:
13

 

1. A product innovation is the introduction of a service or good that is new or 

significantly improved compared to existing services or goods in your 

organisation. This includes significant improvements in the service or good’s 

characteristics, in customer access or in how it is used. 

2. A process innovation is the implementation of a method  for the production 

and provision of services and goods that are new or significantly improved 

compared to existing processes in your organisation. This may involve 

significant improvements in for example, equipment 

and/or skills. This also includes significant improvements in support functions 

such as IT, accounting and purchasing. 

3. An organisational innovation is the implementation of a new method for 

organising or managing work that differs significantly from existing methods 

in your organisation. This includes new or significant improvements to 

management systems or workplace organisation. 

4. A communication innovation is the implementation of a new method of 

promoting the organisation or its services and goods, or new methods to 

influence the behaviour of individuals or others. These must differ significantly 

from existing communication methods in your organisation. 

 

                                                           
13

 Markus M. Bugge, Peter S. Mortensen, dan Carter Bloch, 2011, Measuring Public Innovation in 

Nordic Countries,Oslo, Nordisk institutt for studier av innovasjon, Hlm.8. 
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Dari keempat variabel penulis akan menjabarkan dan menafsirkan sesuai 

dengan tema penelitian penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Produk 

Produk merupakan variabel penting dalam sebuah inovasi yaitu barang atau 

jasa yang ditawarkan oleh sektor publik maupun perusahaan untuk kepentingan 

umum atau untuk kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian penulis 

menjelaskan UPT TPA Supit Urang mempunyai sebuah inovasi yaitu 

pemanfaatan sampah menjadi gas metana produk yang didistribusikan ke 

masyarakat Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang untuk 

kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan bahan bakar lainnya. 

2. Proses 

Proses merupakan sebuah variabel penting dalam sebuah inovasi yaitu 

penerapan dimana sebuah kebijakan akan dijalankan dan melalui sebuah 

tahapan-tahapan. Pada penelitian penulis menjelaskan bagaimana proses UPT 

TPA Supit Urang mengelola sampah menjadi gas metana dan bagaimana 

proses pendistribusiannya ke masyarakat Kelurahan Mulyorejo. 

3. Organisasi 

Organisasi merupakan variabel penting untuk menunjang berjalanya sebuah 

inovasi, organisasi berperan untuk menyusun kinerja pegawai sesuai dengan 

kompetensinya agar dapat menjalankan program atau kebijkan tersebut. Pada 

penelitian penulis menjelaskan dalam menjalankan kebijkan ini apakah UPT 

Supit Urang melibatkan organisasi lain misalnya seperti swasta, akademisi, 

atau dengan LSM. 
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4. Komunikasi 

Komunikasi merupakan variabel untuk menghubungkan interaksi antar aktor-

aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan. Pada penelitian penulis menjelaskan 

apa reaksi dan respon masyarakat Kelurahan Mulyorejo dengan adanya 

kebijakan dari UPT TPA Supit Urang yaitu pendistribusian gas metana di 

rumah-rumah warga dan apakah sebelum adanya kebijakan tersebut interaksi 

antara masyarakat Kelurahan Mulyorejo dan pihak UPT Supit Urang masih 

berjalan harmonis. 

2.2.6 Pengertian Sampah 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1, sampah adalah 

sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat.
14

 

Sedangkan Menurut Basriyanta sampah merupakan barang yang dianggap sudah 

tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa 

dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar.
15

 Jadi dapat disimpulkan 

sampah adalah barang yang sudah tidak dipakai dari sisa-sisa aktivitas sosial yang 

berbagai macam bentuknya, namun masih bisa bermanfaat dan didaur ulang oleh 

manusia jika melalui proses yang benar. Beraneka ragamnya jenis sampah baik itu 

sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pertanian, sampah pasar dan 

sampah rumah sakit. Namun Cuma ada dua macam sampah menurut asalnya yaitu 

sebagai berikut:
16

 

 

                                                           
14

 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah 
15

 Basriyanta, 2007, Memanen Sampah, Kansius, Yogyakarta, Hlm.18 
16

 Ibid, Hlm.18 
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1. Sampah Organik 

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati 

yang dapat di degredasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah 

ini mudah diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian 

besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya 

sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan 

plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. 

 

2. Sampah Anorganik 

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-

hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi 

pengelolaan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah 

logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, 

sampah kaca dan keramik, sampah detergen.Sebagian besar sampah 

anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan 

(Unbiodegradable), sebagian lainya hanya dapat diuraikan dalam waktu 

yang cukup lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya 

botol plastik, botol gelas, tas plastik dan kaleng. 

 

Dari banyaknya berbagai macam sampah yang ada, pemerintah harus dapat 

meminimalisir volume sampah yang selalu meningkat setiap tahunya dan 

mengelolanya dengan bijak sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-

undang nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6,  tugas pemerintah dan pemerintahan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:
17

 

a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah; 

b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan 

penanganan sampah; 

c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan 

dan penanganan sampah; 

d. Melaksankan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasaran 

dan sarana pengelolaan sampah; 

e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil  pengelolaan 

sampah; 

f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 

masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; 

                                                           
17

 Op, Cit,. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah 
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g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; 

 

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah pemerintah pusat juga 

memerlukan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota, mengingat adanya otonomi 

daerah di Indonesia untuk menekan volume sampah dan mengelola sampah sesuai 

kaidah kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Berdasarkan Undang-

undang nomor 18 tahun 2008 pasal 9 dalam menyelenggarakan pengelolaan 

sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
18

 

a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan 

kebijakan nasional dan provinsi; 

b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah; 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan oleh pihak lain; 

d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan 

sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6(enam) bulan 

selama 20 (duapuluh) tahun terdapat tempat pemrosesan akhir sampah 

dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; 

f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah sesuai dengan kewenangannya; 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir penelitian merupakan salah satu upaya untuk memudahkan 

penulis dalam proses mencari data, menganalisis data, konsep yang digunakan dan 

menuliskan hasil penelitian. Berikut adalah bagan dari alur pikir penelitian 

penulis: 

 

                                                           
18

 Ibid, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah 
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Bagan 2.1 

Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Yang di Lakukan Oleh 

Pemerintah Kota Malang : 

1. Kepadatan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat di Kota 

Malang. 

2. Volume Sampah yang setiap tahunya semakin meningkat di Kota 

Malang. 

3. Mensejahterakan dan memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat bahwa sampah dapat dimanfaatkan jika diolah dengan 

teknik dan metode benar. 

Teori Inovasi 

Variabel atau Indikator Teori Inovasi Menurut Markus M. Bugge, Peter S. Mortensen dan Carter Bloch 

(2011:8) 

1. Produk :Inovasi produk dalam pengelolaan dan pemanfatan sampah yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Malang di TPA Supit Urang yaitu berupa gas metana yang di distribusikan ke 

warga sekitar yaitu RW 5 Kelurahan Mulyorejo sebagai alternatif Pengganti dari gas elpiji yang 

semakin lama semakin mahal harganya dan pendistribusian produk gas metana tersebut yaitu 

sebagai bentuk kompensasi dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakatnya.  

2. Proses : Secara teknis proses inovasi pemanfaatan dan pengelolaan sampah menjadi  gas metana di 

TPA Supit Urang sudah memadai karena didukung oleh lahan yang luas dan pasokan sampah yang 

banyak dari Kota Malang yang setiap harinya menghasilkan 600 ton segala jenis sampah. Namun 

secara pengimplentasiannya proses pemanfaatan dan pengelolaan gas metana masih kurang 

optimal karena minimnya anggaran APBD dan kurang koordinasi antar organisasi yang mengelola 

gas metana didistribusikan ke RW 05 Kelurahan Mulyorejo. 

3. Organisasi: Dalam pemanfaatan dan pengelolaan gas metana di UPT TPA Supit Urang yang 

didistribusikan ke RW 5 Kelurahan Mulyorejo tidak menjalin hubungan formal dengan swasta 

maupun akademisi, namun dalam pengelolaanya UPT TPA Supit Urang dibantu oleh KSM “Bina 

Mandiri” yang dibentuk melalui keputusan dan musyawarah antara pihak UPT Supit Urang dan 

warga RW 5 agar pengelolaannya berjalan dengan efektif dan efisien. 

4. Komunikasi: Dalam inovasi  pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi gas metana yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang di TPA Supit Urang sebelum didistribusikan kepada 

masyarakat. Pemerintah Kota Malang mengadakan sosialisasi, izin pemberitahuan terhadap 

Kelurahan Mulyorejo dan selama pengimplentasian gas metana di Kelurahan Mulyorejo tidak ada 

konflik antara pemerintah dan masyarakat. 

Efek publik yaitu jumlah volume sampah yang semakin meningkat karena disebabkan semakin 

padatnya penduduk dan aktivitas industri di Kota Malang sehingga Pemerintah Kota Malang 

membuat solusi untuk mengelola sampah menjadi gas metana yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat 

 

Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Kota Malang ( Studi Di 

Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang ) 

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2018
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penjabaran dari metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, 

jenis data yang dipakai, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, studi 

deskriptif. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data akan terbagi menjadi tiga macam cara 

yakni: wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada jenis data akan digunakan 

penggunaan data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan pembahasan 

teknik analisis data untuk pengamatan data yang sudah didapatkan oleh penulis. 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis metode yang dipakai menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat 

melakukan wawancara secara mendalam agar mendapatkan data yang akurat dan 

melakukan studi kasus untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan yang akan 

dibahas namun juga mampu memahami secara mendalam segala permasalahan 

yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi 

seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.
1
 Sedangkan untuk penelitian deskriptif 

adalah suatu metode penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan suatu 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat

                                                           
1
 Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, 2014,Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam 

Pendidikan, Yogyakarta, CV. Budi Utama, Hlm. 9 
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yang lampau.
2
 Alasan penulis memilih penelitian kualitatif karena dapat 

menjelaskan sebuah peritiwa dan fenomena yang selalu berkembang dan dinamis 

secara jelas. Untuk itu metode ini sangat tepat digunakan untuk memperoleh 

pemahaman mengenai Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Sampah di Kota Malang (Studi Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit 

Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang). 

1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penulis untuk melakukan sebuah penelitian. 

Lokasi penelitian tujuannya yaitu untuk mempermudah penulis memperoleh 

informasi dan data akurat sesuai dengan tema, permasalahan dan fokus yang 

penulis teliti. Berikut Lokasi penelitian yang penulis tuju sesuai dengan tema yang 

penulis angkat yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ( UPT TPA Supit 

Urang ) dan Kelurahan Mulyorejo. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

menentukan fokus tema penelitian yang berfungsi untuk mempermudah penulis 

dalam menganalisis inti dari suatu permasalahan agar tidak melebar kemana-

mana. Penulis disini memfokuskan penelitian pada Inovasi Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah di Kota Malang (Studi Di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, 

Kota Malang). 

 

                                                           
2
 Ibid, Hlm.5 
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1.3 Jenis Data 

Pada penelitian kualitatif, data merupakan instrumen yang paling penting 

untuk menunjang dan melengkapi sebagai bahan pelaksanaan penulisan misalnya 

seperti melakukan wawancara, menyebar kuesioner, studi pustaka dan meminta 

data instan ke lembaga maupun instansi. Ada dua jenis data pada penelitian 

kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli 

(langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.
3
 Data primer 

dapat diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi ke informan atau 

narasumber yang ingin kita tuju sesuai dengan tema yang akan kita teliti.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua (bukan 

orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.
4
 Data 

sekunder bisa diperoleh melalui dokumen-dokumen, media massa, berita, undang-

undang, internet, dan lain sebagainya. Data sekunder dapat dijadikan sebagai data 

pelengkap dari data primer, dan di harapkan mampu menjadi data pendukung 

yang sudah di dapatkan melalui penelitian sebelumnya. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang akan digunakan untuk 

mendapatkan suatu data yang akan dibutuhkan dalam menjalankan suatu 

penelitian. Penulis disini akan menggunakan 3 (Tiga) teknik pengumpulan data 

                                                           
3
 Muhammad Idrus, 2009, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Yogyakarta. Erlangga, Hlm.86 

4
 Ibid, Hlm.86 
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yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menunjang penelitian 

penulis. Dari pemilihan kedua teknik tersebut sangat mendukung didalam metode 

penelitian kualitatif yang dipilih oleh penulis. 

1.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh pewawancara 

dan narasumber untuk mendapatkan suatu bahan atau data dalam menjalankan 

suatu penelitian. Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu percakapan tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 

diarahkan pada suatu masalah tertentu.
5
 Sebelum melakukan wawancara, 

pewawancara harus menetukan siapa informan yang akan dituju agar data yang 

didapatkan sesuai dengan keinginan peneliti. Bagong menyatakan bahwa 

informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:
6
 

1) Informan kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang di teliti, 

3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang di teliti. 

Dalam memulai wawancara peneliti memilih informan yang dianggap 

penting untuk menunjang informasi pokok sesuai tema yang penulis angkat. 

Selain informan kunci peneliti juga memerlukan informan utama dan tambahan 

untuk menggali dan membandingkan informasi lebih dalam lagi. Adapun 

                                                           
5
 Kartini Kartono,1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan VII, Bandung, Mandar Maju, 

Hlm. 187 
6
 Bagong Suyanto dan Sutinah.2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

Jakarta, Kencana Prenada Media, Hlm. 228 
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Informan yang ingin penulis wawancarai karena mempunyai kemampuan 

dibidangnya sesuai yang penulis harapkan untuk menunjang data penelitian 

penulis.  

Metode penentuan informan penulis menggunakan purposive sampling. 

purposive sampling merupakan teknik untuk menentukan informan penelitian 

sesuai dengan bidang atau spesifikasi yang informan miliki. Tujuan purposive 

sampling ini yaitu untuk membatasi informan penelitian dengan tema penulis 

apakah sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut daftar 

narasumber yang ingin penulis wawancarai dan digali informasinya sesuai dengan 

tema penelitian yang penulis angkat. 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Wawancara 

No. Informan Informasi Keterangan 

1. Turut Setiaji, SE 

(Kepala UPT TPA 

Supit Urang 

Mencari informasi mengenai 

Inovasi Pengelolaan dan 

pemanfaatan gas metana di 

TPA Supit Urang  

Informan Kunci 

2. Pendi (Staff 

Administrasi Umum 

TPA Supit Urang 

Mencari informasi mengenai 

proses Pengelolaan dan 

pemanfaatan gas metana di 

TPA Supit Urang 

Informan Utama 

3. Abdul Khodir 

(Ketua KSM “Bina 

Mandiri) 

Mencari informasi mengenai 

pengelolaan pendistribusian 

gas metana di RW 05 

Kelurahan Mulyorejo  

Informan Utama 

4. R.Syahrial 

Hamid,S.Sos (Lurah 

Mulyorejo) 

Mencari informasi mengenai 

perizinan pendistribusian gas 

metana yang dilakukan oleh 

TPA Supit Urang 

Informan 

Pendukung 

5. Eko Budi Santoso ( 

Sekretaris Lurah 

Mulyorejo) 

Mencari informasi mengenai 

bagaimana proses 

pendistribusian gas metana di 

Kelurahan Mulyorejo yang 

dilakukan oleh TPA Supit 

Informan 

Pendukung 
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Urang 

6. Sunari (RW 05 

Kelurahan 

Mulyorejo 

Mencari informasi 

perkembangan gas metana di 

RW 05 Kelurahan Mulyorejo 

Informan Utama 

7. Mahmudan ( Wakil 

Redaksi Radar 

Malang ) 

Mencari informasi mengenai 

peran media dalam 

pengelolaan gas metana di 

TPA Supit Urang 

Informan 

Pendukung 

8. Mistri (Warga 

Pengguna Gas 

Metan RT 05/RW 05 

Kelurahan 

Mulyorejo) 

Mencari informasi mengenai 

penggunaan gas metana 

Informan 

Pendukung 

9. Suliati  (Warga 

Pengguna Gas 

Metan RT 10/RW 05 

Kelurahan 

Mulyorejo) 

Mencari informasi mengenai 

penggunaan gas metana 

Informan 

Pendukung 

10. Siti  (Warga 

Pengguna Gas 

Metan RT 10/RW 05 

Kelurahan 

Mulyorejo) 

Mencari informasi mengenai 

warga yang tidak 

menggunakan gas metana 

Informan 

Pendukung 

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2018 

3.5.2 Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat di gunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan yang bersifat diagnosis, adapun inti dari 

proses ini yaitu adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin 

dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung 

oleh mata, dapat di dengar, dapat di hitung dan dapat diukur.
7
 Observasi yang 

dilakukan peneliti berlokasi di Kota Malang yaitu, di Kelurahan Mulyorejo dan 

Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang di Kota Malang. disitu peneliti 

melakukan observasi mengenai Proses Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sampah 

Menjadi Gas Metana Di TPA Supit Urang Kota Malang. 

                                                           
7
 Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta, Hlm. 131 
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3.5.3 Dokumentasi 

Selain menggunakan teknik wawancara untuk menunjang sebuah penelitian 

penulis juga menggunakan teknik dokumentasi untuk menambah data agar 

penelitian bisa di uji kebenarannya. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu 

dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat 

pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-

bahan tulisan lainnya.
8
 Dalam melakukan teknik dokumentasi penulis dapat 

meminta sejumlah data yang berbentuk berkas maupun softfile tanpa melakukan 

persiapan untuk membuat pertanyaan terlebih dahulu ke lembaga atau narasumber 

yang dituju. Karena dengan mendapat dokumen-dokumen secara tertulis tersebut 

dapat dilakukan analisis sendiri tanpa meminta bantuan narasumber dan orang 

lain. Tidak hanya itu dengan kajian dokumentasi yang diperoleh, dengan mudah 

dapat dicantumkan ke dalam penelitian penulis sebagai referensi. Dalam 

penelitian ini penulis dapat menghimpun data melalui dokumen resmi yang 

dimiliki oleh instansi atau lembaga sebagai data untuk menunjang penelitian 

penulis. 

 

 

 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

                                                           
8
 Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu,  

Hlm. 225 
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Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya 

sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) 

pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data dan (4) penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
9
 Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan 

Huberman ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman,1992) 

a) Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengambilan data menggunakan 

teknik metode kualitatif untuk menginput sebuah instrumen yang dibutuhkan oleh 

penulis. Proses pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan awal penelitian 

dengan cara  wawancara, observasi dan dokumentasi kepada lembaga atau instansi 

yang dituju. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data pra penelitian 

sebagai penunjang dan pembanding dalam proses penulisan nantinya. 

 

 

                                                           
9
 Muhammad Idrus, op, cit. Hlm.147-148 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan kesimpulan/ 

Verifikasi 
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b) Tahap Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertlis dari lapangan.
10

  Reduksi data pada penelitian kualitatif 

juga dapat diartikan sebagai proses memilah-milah data yang sudah didapatkan 

dari lapangan maupun dari narasumber. Setelah mendapatkan sebuah data yang 

dirasa sangat penting, penulis memulai untuk menginput data tersebut untuk 

penelitiannya. Namun apabila ada data yang kurang dianggap penting oleh penulis 

tidak dimasukan didalam data penelitiannya. Jadi kesimpulanya reduksi data yaitu 

menyaring semua data yang dibutuhkan oleh penulis setelah itu memilah data-data 

yang dianggap penting oleh penulis untuk menunjang penelitiannya. 

c) Display Data 

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas 

yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif.
11

 Pada tahap 

ini laporan yang diteliti oleh penulis sudah berjalan setengah jadi, tetapi masih 

belum jadi secara keseluruhan hanya menggambarkan sebuah fokus tema penulis 

yang akan diteliti. Display data atau penyajian data menjadi sangat penting karena 

pada tahap ini menampilkan sebuah data yang sesuai dengan alur pikir dan teori 

yang diajukan penulis dalam penelitianya dan berfungsi untuk mempertajam 

analisis penulis. 

 

 

                                                           
10

 Ibid, Hlm.150 
11

 Ibid, Hlm.151 
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d) Penariakan Kesimpulan/Verifikasi 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.
12

 

Pada tahap penarikan kesimpulan yaitu proses penggabungan pada tahap 

pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data untuk ditarik poin penting dari 

hasil penelitian tersebut sehingga menghasilkan sebuah output penelitian data dari 

penulis dapat dianggap bahwa data tersebut benar-benar valid, reliabel dan dapat 

dipertanggung jawabkan orisinalitas karya ilmiahnya. 

 

                                                           
12

 Ibid, Hlm.151 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan menganai 

lokasi deskripsi penulis yaitu di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota 

Malang dan Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang serta pengelolaan sampah 

menjadi gas metana. 

4.1 Kondisi Geografis Kelurahan Mulyorejo 

Kelurahan Mulyorejo merupakan salah satu kelurahan yang secara 

administratif berada di dalam Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa 

Timur. Dengan Luas Wilayah 2,46 km
2
, dan memiliki ketinggian rata-rata 440-

660 dari permukaan laut. Secara administratif Kelurahan Mulyorejo memiliki 

jumlah 7 RW dan 60 RT, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara   : Kelurahan Bandulan-Kota Malang 

 Sebelah Selatan : Desa Sido Rahayu- Kabupaten Malang 

 Sebelah Barat    : Desa Jedong- Kabupaten Malang 

 Sebelah Timur  : Kelurahan Bandungrejosari- Kota Malang 

4.2 Kondisi Demografi Kelurahan Mulyorejo 

Kondisi demografi yang dimaksudkan disini yaitu keadaan masyarakat 

Kelurahan Mulyorejo dilihat dari sisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, 

rasio umur, agama dan Pendidikan. Berikut adalah penjabaran dari keadaan 

demografi masyarakat Kelurahan Mulyorejo. 
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4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Akumulasi secara keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 15.154 Jiwa 

dengan jumlah total 4.521 kepala keluarga. Jika dilihat secara rinci jumlah 

penduduk Kelurahan Mulyorejo menurut jenis kelamin yaitu sebagai berikut: 

 Laki-laki     : 7.817 Jiwa 

 Perumpaan : 7.337 Jiwa 

Berdasarkan jumlah perbandingan jumlah masyarakat Kelurahan Mulyorejo 

berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dibandingkan jumlah jenis kelamin perempuan. 

4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

Berdasarkan data dari monografi Kelurahan Mulyorejo, jumlah penduduk 

berdasarkan umur pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut: 

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

No. Kelompok Umur Jumlah(Jiwa) 

1. Usia 0-15 3.016 Jiwa 

2. Usia 15-65 11.233 Jiwa 

3. Usia 65 ke atas 905 Jiwa 

Sumber: Monografi Kelurahan Mulyorejo Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi penduduk 

Kelurahan Mulyorejo berdasarkan kelompok umur masuk kedalam kategori usia 

produktif dan aktif, karena didominasi oleh penduduk dengan usia 15-65 dengan 

jumlah 11.233 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa di usia 15 hingga rentan 40 

keatas penduduk Kelurahan Mulyorejo masih produktif dalam beraktivitas sehari-

hari.  
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4.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Berdasarkan jumlah penduduk menurut keyakinan/agama yang dianut, 

mayoritas penduduk Kelurahan Mulyorejo menganut agama islam. Hal ini dapat 

dibuktikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No.  Agama Jumlah 

1 Islam 12.461 Jiwa 

2 Kristen 670 Jiwa 

3 Katholik 106 Jiwa 

4 Hindu 8 Jiwa 

5 Budha 8 Jiwa 

Sumber: https://kelmulyorejo.malangkota.go.id, Tahun 2018 

4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah tolok ukur untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut, semakin tinggi tingkat pendidikan 

didaerah tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan didaerah 

tersebut. Berikut tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Mulyorejo baik 

pendidikan umum maupun pendidikan khusus dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kelmulyorejo.malangkota.go.id/
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Tabel.4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Mulyorejo Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

 

 Lulusan Pendidikan Umum  

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-Kanak 0 orang 

2 Sekolah Dasar 4.903 orang 

3 SMP 2.778 orang 

4 SMA/SMU/SMK 2.032 orang 

5 Akademi/D1-D3 213 orang 

6 Sarjana  251 orang 

7 Pascasarjana 9 orang 

 Lulusan Pendidikan Khusus  

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Pondok Pesantren 26 orang 

2 Pendidikan Keagamaan 9 orang 

3 Sekolah Luar Biasa 0 orang 

4 Kursus Kentrampilan 81 orang 

Sumber: Monografi Kelurahan Mulyorejo Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan 

Mulyorejo masih kurang memperhatikan tingkat kesadaranya terhadap pentingnya 

sebuah pendidikan hal ini ditunjukan banyaknya penduduk yang hanya lulusan 

sekolah dasar dengan jumlah 4.903 orang, kemudian disusul dengan lulusan SMP 

sebanyak 2.778 orang. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan di 

Kelurahan Mulyorejo masuk ke dalam kategori menengah kebawah, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi maupun faktor lingkungan 

sosial di Kelurahan Mulyorejo. 

4.3 Kondisi Ekonomi Kelurahan Mulyorejo 

Kondisi Ekonomi merupakan sesuatu hal yang merujuk pada sebuah 

pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 

seharai-hari baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Berikut 
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pengklarifikasian pekerjaan/mata pencaharian penduduk Kelurahan Mulyorejo 

pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Mulyorejo Berdasarkan 

Pekerjaan/Mata Pencaharian 

 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 190 orang 

2 ABRI 15 orang 

3 Pegawai Swasta 187 orang 

4 Wiraswasta/Pedagang 1.442 orang 

5 Petani 180 orang 

6 Pertukangan 1.148 orang 

7 Buruh Tani 45 orang 

8 Pensiunan 101 orang 

9 Nelayan 0 orang 

10 Pemulung 203 orang 

11 Jasa 733 orang 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pekerjaan/mata pencaharian penduduk Kelurahan Mulyorejo yaitu 

wiraswasta/pedagang dengan jumlah 1.442 orang dan disusul oleh 

kontraktor/pertukangan dengan jumlah 1.148 orang. Hal ini menunjukan bahwa 

pekerjaan/mata pencaharian di Kelurahan Mulyorejo sudah menunjukan 

kemandirian dari penduduknya, meskipun hanya sebagaian dari penduduk 

Kelurahan Mulyorejo yang mempunyai pekerjaan/mata pencaharian dan sisanya 

masih belum diketahui secara pasti apa pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

 

Sumber: Monografi Kelurahan Mulyorejo Tahun 2018 



47 
 

 
 

4.4 Struktur Organisasi Kelurahan Mulyorejo 

Bagan. 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Mulyorejo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo 

Sarana dan prasaran merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh 

Kelurahan Mulyorejo untuk memenuhi kegiatan masyarakat maupun pelayanan 

publik. Fasilitas yang ada di Kelurahan Mulyorejo biasanya digunakan untuk 

menunjang pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sarana umum. Berikut adalah 

sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Mulyorejo: 

 

LURAH 

R.SYAHRIAL HAMID,S.Sos 

Penata Tk.I 

NIP.196806181988121001 

SEKRETARIS 

EKO BUDI SANTOSO 

Penata  

NIP.196709031989071002 

KASI PEM&TRANTIB 

DARYANTO 

Penata  

NIP.196308101985031016 

KASI PB MASYARAKAT 

PRATIWI,SH 

Penata  

NIP.196210162006042003 

KASI PRA&SARANA UMUM 

PURNA TUGAS PER 1 JUNI 

Penata  

NIP........................................ 

STAF PEM&TRANTIB 

RUKIANI 

Pengatur Muda  

NIP.198106012008012022 

STAF PB MASY 

SUMARTINI 

Pengatur Tk.I 

NIP.196406022001122001 

STAF SARPRAS 

SIYADI,SH 

Penata Muda Tk.I 

NIP.196631122001121019 

KEUANGAN 

MOHAMAD ALI 

Pengatur Muda  

NIP.197102232014071002 

PENGELOLA SURAT 

UTIK 

Juru  

NIP.198203182008012006 

PENGANTAR SURAT 

PURNOMO 

Juru  

NIP.196504042007011024 

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2018 
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Tabel.4.5 Sarana dan Prasarana Kelurahan Mulyorejo 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Prasarana Kesehatan: 

 Pukesmas 

 UKBM (posyandu) 

 Poliknik/Balai Pelayanan 

Masyarakat 

 Apotek  

 

1 Buah 

9 Buah 

1 Buah 

 

3 Buah 

2. Prasarana Pendidikan: 

 Gedung Paud 

 Gedung TK 

 Gedung SD 

 Gedung SLTP 

 Gedung SLTA 

 

Tidak ada 

6 Buah 

6 Buah 

1 Buah 

Tidak ada 

3. Prasarana Ibadah: 

 Masjid 

 Musholla 

 Gereja 

 

15 Buah 

28 Buah 

3   Buah 

4. Prasarana Umum: 

 Gedung Olahraga 

 Gedung Kesenian 

 Balai Pertemuan 

 Pendopo 

 

2   Buah 

22 Buah 

5   Buah 

1   Buah 

Sumber: Monografi Kelurahan Mulyorejo Tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana 

Kelurahan Mulyorejo cukup baik dan menunjang dari segi pendidikan, 

peribadatan, kesehatan dan sarana umum. Namun untuk sarana dan prasarana 

perekonomian seperti pasar tidak ada. Hal ini tentunya perlu diperhatikan karena 

mayoritas penduduk di Kelurahan Mulyorejo merupakan wiraswasta/pedagang 

seharusnya Kelurahan Mulyorejo menyediakan sebuah pasar untuk menunjang 

kegiatan masyarakat dalam melakukan interaksi perekonomian. 
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4.6 Profil Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang Kota Malang 

Tempat pembuangan akhir supit urang dulunya merupakan ladang 

tebu,setelah itu pada tahun 1991 tempat pembuangan akhir supit urang dibangun 

dan beroperasi pada tahun 1993. Secara administratif TPA supit urang terletak di 

Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang yang memiliki luas ± 50 

Ha. Dengan fasilitas pendukung yang meliputi, gedung kantor, instalasi gas 

metana, taman edukasi, alat berat ( 3 excavator, 4 buldozer, 2 dump truck, 1 truck 

tangki), mushola, garasi dan dapur. 

4.6.1 Tugas pokok dan fungsi TPA Supit Urang 

1. Pencatatan keluar dan masuk angkutan sampah 

2. Menjaga keamanan kawasan TPA Supit Urang 

3. Penataan sampah pada zona aktif 

4. Penimbunan dan pengisian sampah pada zona aktif 

5. Pengaturan pada zona aktif dan pasif 

6. Penutupan sampah dengan tanah 

7. Pembersihan saluran dan pengelolaan air lindi 

8. Pemantauan air lindi dan sumur pantau 

9. Penyaluran gas metana sebagai pengganti gas LPG kemasyarakat sekitar 

TPA supit urang dan pemanfaatan listrik  

10. Menjaga kebersihan saluran drainase dan kebersihan kawasan TPA 

11. Penghijauan di zona pasif sekitar jalan dan serta taman edukasi 

12. Menjaga dan menghindari kebakaran sampah pada saat musim kemarau 

13. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana di TPA Supit Urang  

14. Menjadikan TPA Supit Urang sebagai kawasan edukasi lingkungan 

15. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos 
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4.6.2 Struktur Organisasi TPA Supit Urang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Menjadi Gas Metana Di TPA 

Supit Urang 

Inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi gas metana di 

TPA Supit Urang dimulai sejak 2012 dan diresmikan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang 

energi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Peraturan Daerah 

KEPALA UPT 

Turut Setiaji, SE 

NIP.197603061997031005 

KEPALA BAGIAN TATA 

USAHA 

Arif Darmawan, ST.,MT 

NIP.197005131996031003 

KOR. PEMROSESAN 

SAMPAH 

Hasan Assyari 

NIP.19741128200811009 

KOR. PRAMU 

KEBERSIHAN 

Sinampur 

NIP.197805132009011001 

KOR. PENG. SAMPAH & 

GAS METANA 

Kusyono 

NIP.196208261985031007 

KOR. KAMTIB 

Keswandi 

THL 

PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA 

OPERATOR ALAT 

BERAT DAN 

PENATAAN SEL 

PELAKSANA 

PENGKAVERAN DAN 

PERAWATAN ALAT 

BERAT 

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2018 
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Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan 

pendistribusian gas metana merupakan salah satu bentuk kompensasi yang 

diberikan pihak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang yang berada di 

dekat dengan TPA tersebut. Kebetulan tempat yang berada di dekat lokasi TPA 

Supit Urang merupakan Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

Semua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pasti memberikan dampak buruk 

bagi masyarakat sekitar seperti penyebaran penyakit, bau yang menyengat 

evaporasi gas metana ke udara yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. 

Untuk itu Pemerintah Kota Malang Khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang 

membawahi UPT TPA Supit Urang mempunyai inisiasi untuk menangkap gas 

metana supaya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat sekitar khususnya 

Kelurahan Mulyorejo dan agar tidak menimbulkan efek bagi lingkungan sekitar. 

Kebijakan pendistribusian gas metana yang dilakukan oleh UPT TPA Supit Urang 

pertama kali diterapkan di RW 5 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota 

Malang. Kebetulan RW 5 berada didekat dengan Area Tempat Pembuangan Akhir 

Supit Urang, Namun dalam pendistribusian gas metana di RW 5 Kelurahan 

Mulyorejo tidak semua RW 5 dapat menikmati gas metana tersebut, hanya empat 

RT yang menerima dan menggunakan gas metana dari pihak UPT TPA Supit 

Urang yaitu RT 5, RT 7, RT 8, dan RT 10. Padahal pada RW 5 terdapat sepuluh 

RT didalamnya berarti yang tidak dapat menikmati gas metana dari pihak UPT 

TPA Supit Urang ada 6 RT. 

Pemanfaatan dan pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang dijalankan 

oleh pihak TPA Supit Urang dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dimana 
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KSM di bentuk oleh kesepakatan antara masyarakat RW 05 Kelurahan Mulyorejo 

dan pihak UPT TPA Supit Urang. KSM sendiri mempunyai tugas yaitu mengelola 

saluran pipa gas metana dan menarik iuran sepuluh ribu perbulan ke warga yang 

menggunakan gas metana untuk biaya perawatan saluran pipa jika ada yang 

bocor. Dengan adanya kebijakan pendistribusian gas metana oleh TPA Supit 

Urang merupakan wujud dari kompensasi yang diberikan oleh pihak Pemerintah 

Kota Malang, meskipun tidak seluruh masyarakat Kota Malang menikmati gas 

metana dari UPT TPA Supit Urang setidaknya sebagian dari masyarakat Kota 

Malang Khususnya di sekitar TPA Supit Urang menikmati apa yang dihasilkan 

oleh TPA Supit Urang yaitu pendistribusian gas metana untuk mengganti 

penggunaan gas elpiji yang semakin hari semakin mahal harganya. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan analisis sesuai dengan hasil temuan 

penulis pada saat dilapangan yang terkait dengan Inovasi Pemerintah Dalam 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Di Kota Malang (Studi di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang yang berada di Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang) dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, 

kompensasi dan pelayanan publik terhadap masyarakat sekitar. Untuk 

menganalisis dan menjabarkan permasalahan tersebut penulis menggunakan teori 

inovasi dengan variabel produk, proses, organisasi dan komunikasi Menurut 

Markus M. Bugge, Peter S. Mortensen dan Carter Bloch. serta faktor pendukung 

dan penghambat dalam inovasi pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

sampah menjadi gas metana di Kota Malang studi di TPA Supit Urang sesuai 

temuan penulis dilapangan. 

5.1 Inovasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Di 

Kota Malang Studi Di Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang 

Padatnya penduduk di Kota Malang mengakibatkan volume sampah 

menjadi semakin meningkat, hal tersebut disebabkan karena aktivitas sosial dan 

ekonomi di Kota Malang selalu menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah-

sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di Kota Malang tercatat 600 ton 

sampah setiap harinya. Hal ini dapat membuat efek publik yang ditimbulkan oleh 

masyarakat membuat pemerintah Kota Malang supaya dapat mengelola sampah 

menjadi hal yang bermanfaat. Banyaknya volume sampah yang dihasilkan 
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masyarakat di Kota Malang memberikan dampak positif bagi pemerintah Kota 

Malang, karena dari sampah-sampah yang di angkut di ke Tempat Pembuangan 

Akhir akan dikelola lebih lanjut menjadi sesuatu yang dapat berguna bagi 

masyarakat. Solusi untuk mengelola sampah agar dapat berguna bagi masyarakat 

pemerintah Kota Malang mempunyai sebuah inovasi/terobosan baru yang 

terbingkai dalam program pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir 

yaitu dengan mengelola sampah menjadi gas metana yang dilakukan di Tempat 

Pembuangan Akhir Supit Urang, pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi 

gas metana tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Malang lalu 

didistribusikan kepada masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan Tempat 

Pembuangan Akhir Supit Urang. Dan lokasi yang berdekatan dengan TPA Supit 

Urang tersebut adalah Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, 

dalam inovasi pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi 

gas metan di Kota Malang studi di Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang akan 

dianalisis lebih detail dengan variabel inovasi produk, proses, organisasi dan 

komunikasi. 

5.1.1 Produk 

Secara garis besar inovasi adalah kapasitas untuk memperkenalkan produk 

baru dan atau pemrosesan.
1
 Pengenalan inovasi produk supaya masyarakat 

mempercayai dan memakainya organisasi yang bersangkutan harus dapat 

meyakinkan bahwa produk tersebut dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Menurut Janus Sidabalok Produk merupakan segala barang dan jasa 

                                                           
1
 Baroroh lestari, Taher alhabsji, Endang Siti Astuti, Syafiie Indrus, 2013, Praktik Manajemen 

Pengetahuan dan Kinerja Inovasi Dalam Industri Manufactur, Malang, UB Press, Hlm.83 
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yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan 

teknologi.
2
 Jadi produk inovasi bukan hanya berkaitan dengan barang atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan ke costumernya, namun produk inovasi juga 

dapat dikatakan sesuatu barang yang diproses menjadi hal yang bermanfaat baik 

oleh pemerintah maupun swasta yang berguna maupun bermanfaat bagi 

masyarakat. 

”Produk Inovasi yang pihak UPT TPA Supit Urang proses dan kelola yaitu 

sampah menjadi gas metana, kan gas metana membahayakan udara sekitar 

mas, jadi kami manfaatkan menjadi bahan bakar untuk menggantikan elpiji 

dan bahan bakar lainya mas, lalu kami tawarkan dan kami distribusikan ke 

rumah warga terdekat dengan area TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang sebagai wujud kompensasi.”
3
 

 

Pada dasarnya memang pengelolaan sampah menjadi gas metana di tingkat 

nasional bukan merupakan hal yang baru, namun banyak Kabupaten/Kota yang 

belum berhasil mengiplementasikan gas metana ke masyarakat karena terkendala 

kurangnya fasilitas dan kurangnya pasokan sampah seperti Kabupaten Jember 

pengelolaan sampah menjadi gas metana hanya terdistribusikan ke 12 KK saja. 

Berbeda dengan Kota Malang pengelolaan sampah menjadi gas metana 

merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru yang dinilai produknya dinilai 

berjalan lebik baik daripada Kabupaten/Kota lainnya karena terdistribusi lebih 

dari 400 KK hal tersebut merupakan pencapain yang sangat luar biasa, sehingga 

menjadi rujukan dari Kabupaten/Kota lainya seperti Kota Tasikmalaya ingin 

                                                           
2
 Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 

Hlm.18 
3
 Wawancara dengan Turut Setiaji,SE selaku Kepala UPT TPA Supit Urang, Tanggal 22 Agustus 

2018, Pukul 15:00 WIB. 
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menerapkan pengelolaan sampah menjadi gas metana seperti apa yang dilakukan 

oleh Kota Malang. 

Gas Metana merupakan penyumbang gas rumah kaca terbesar. Gas metana 

diemisikan oleh berbagai sumber, termasuk pertambangan dan penimbunan 

sampah.
4
 Oleh karena itu pihak TPA Supit Urang mengelola sampah menjadi gas 

metana, supaya tidak menyebabkan polusi udara dan efek rumah kaca yang 

nantinya akan berdampak di permukiman warga yang berada disekitar area TPA 

Supit Urang. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi gas metana di TPA 

Supit Urang merupakan inovasi yang diproduksi oleh pihak TPA Supit Urang 

yang mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar maupun dari pihak 

media seperti radar malang yang pernah memblow up mengenai pemanfaatan 

sampah menjadi gas metana.  

pihak kami pernah meliput di TPA Supit Urang mas, yaitu pada tahun 2014  

dengan tema yang kita angkat yaitu manfaat sampah bagi warga sekitar, di 

TPA supit urang sendiri sampahnya menghasilkan lindih, nah lindih 

tersebut yang diproses menjadi gas metana yang bisa menjadi pengganti 

elpiji, pada saat saya meliput ditahun 2014 ada 400 kk yang menerima 

penerimaan gas metana.
5
 

 

Partisipasi yang dilakukan oleh media lokal yaitu radar malang untuk memblow 

up dan meliput inovasi produk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah 

menjadi gas metana  di TPA Supit Urang sangat mendukung untuk keberhasilan 

kebijakan yang akan dilakukan kedepanya nanti. Selain mensejahterakan 

masyarakat sekitar dengan menawarkan produk yaitu gas metana untuk mengganti 

gas elpiji yang semakin lama semakin mahal, Kelurahan mulyorejo juga akan 

                                                           
4
 Team SOS, 2011, Pemanasan Global Solusi dan Peluang Bisnis, Jakarta, Gramedia, Hlm.175 

5
 Wawancara dengan Mahmudan selaku Wakil Redaksi Radar Malang, Tanggal 15 Agustus 2018, 

Pukul 14:00 WIB. 
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dikenal sebagai kota gas metana dan menjadi rujukan oleh kabupaten/kota yang 

lain sebagai perbandingan atau penelitian dalam mengelola dan memanfaatkan 

sampah dengan baik dan bijak. 

Hal ini juga akan berdampak positif bagi Pemerintah Kota Malang dan 

masyarakat karena dengan adanya produk yang dihasilkan oleh UPT TPA Supit 

Urang dengan pemanfaatan dan pengelolaan sampah menjadi gas metana akan 

mengurangi volume sampah yang ada di Kota Malang seperti yang dikatakan oleh 

wakil redaksi radar Malang yaitu sebagai berikut: 

“Jadi gini mas dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan sampah 

menjadi gas metana di TPA Supit Urang manfaatnya akan menyadarkan 

masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan masyarakat 

sadar bahwa sampah juga akan bermanfaat jika dikelola dengan 

baik,begitupun dengan pemerintah kota Malang dengan adanya 

pemanfaatan dan pengelolaan sampah menjadi gas metana di TPA Supit 

Urang sudah membantu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar 

meskipun hanya segelintir orang dan dapat mengurangi volume sampah 

yang ada di Kota Malang.”
6
 

 

Pernyataan di atas bahwasanya pemanfaatan dan pengelolaan sampah menjadi gas 

metana di TPA Supit Urang dapat memberikan motivasi secara psikologis pada 

masyarakat Kota Malang, dengan adanya kebijakan inovasi tersebut menyadarkan 

masyarakat Kota Malang agar tidak membuang sampah sembarangan, dan 

masyarakat akan berfikir bahwa sampah jika diolah dan dikelola dengan baik akan 

membawa dampak positif dan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. 

Kemanfaatan yang dibawa oleh oleh UPT TPA supit Urang dengan 

pendistribusian gas metana di Kelurahan Mulyorejo tepatnya di RW 05 disambut 

baik oleh penduduk disana, respon yang positif dari penduduk akan memberikan 

                                                           
6
 Ibid, Wawancara dengan Mahmudan 
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kepercayaan yang lebih dan giat lagi untuk UPT TPA Supit Urang dalam 

memanfaatkan dan mengelola sampah menjadi sumber energi yang dapat 

membantu meringankan beban dan kebutuhan penduduk di sekitar TPA Supit 

Urang. 

Kulo damel gas metana nggeh pun 5 taun mas, seneng banget kulo angsal 

bantuan gas metana dugi pihak UPT TPA Supit Urang Mas, Soale nggeh 

ngrit penggunaan elpiji e..mas, seng awale kulo sak ulan biasane entek gas 

tigo regane 19 ribu di peng tigo lak wes 57 ribu kulo enteke sak ulan mas, 

nah semenjak enten bantuan gas metana kulo sak ulan mekgor di tariki 

iuran 10 ewu mas dadi nggeh lumayan ngirit mas(saya memakai gas metana 

sudah 5 tahun mas, seneng banget saya dapat bantuan gas metana dari pihak 

UPT TPA Supit Urang mas, soalnya hemat penggunaan gas elpiji mas, yang 

awalnya saya satu bulan habis 3 gas elpiji yang harganya 19 ribu dikali tiga 

jadinya 57 ribu saya habisnya perbulan mas, nah semenjak adanya bantuan 

gas metana saya satu bulan hanya dimintai iuaran 10 jadi lumayan hemat 

mas.)
7
 

 

Pernyataan dari masyarakat RW05/RT05 yang merespon sangat positif adanya 

pendistribusian gas metana diwilayahnya sangat membantu mengurangi beban 

dan kebutuhan hidupnya untuk membeli gas elpiji yang semakin lama semakin 

mahal. Oleh karena itu pihak UPT TPA Supit Urang harus dapat mengoptimalkan 

lagi area pendistribusian gas metana yang lebih luas tidak hanya di empat RT saja, 

namun di semua RT yang ada di RW 05 supaya dapat merasakan gas metana yang 

didistribusikan oleh pihak TPA Supit Urang. 

Adanya pendistribusian gas metana oleh UPT TPA Supit Urang bukan 

hanya memberikan kompensasi saja, namun pihak UPT TPA Supit Urang juga 

ingin memberikan pelayanannya untuk membantu meringankan beban masyarakat 

yang ada disekitar area TPA Supit Urang dengan inovasi produknya yaitu gas 

                                                           
7
 Wawancara dengan mistri warga RW5/RT5  Kelurahan Mulyorejo penerima/pengguna gas 

metana, Pada Tanggal 4 September 2018, Pukul 11:00 WIB 
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metana. Keberadaan TPA Supit Urang juga membantu meringankan 

perekonomian masyarakat sekitar, banyak dari masyarakat sekitar yang 

memulung sampah disana sebagai pekerjaan sampingan demi mendapatkan pundi-

pundi rupiah dengan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang dan laku jika 

dijual ke pengepul.  

Inovasi produk yang diberikan oleh pihak UPT TPA Supit Urang terhadap 

masyarakat sekitar hanya meliputi empat RT yang berada di RW 05, hal ini 

diambil dari yang terdekat dari area TPA Supit Urang. 

Pertama kali pemanfaatan dan pengelolaan gas metana diresmikan oleh 

kementrian lingkungan hidup pada tahun 2012 mas, yang mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang energi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah dan 

pada waktu 2012 itu kita langsung mendistribusikan ke RW 5 dan kebetulan 

yang terdekat dengan area TPA hanya di RT 5, RT 7, RT 8 dan RT 10 saja 

mas.
8
 

 

Menurut keterangan di atas bahwa pendistribusian gas metana yang dilakukan 

oleh TPA Supit Urang hanya sebatas empat RT yang berada di RW 05 yaitu RT 5, 

RT 7, RT 8 dan RT 10 untuk keenam RT lainya yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 

6, dan RT 9 tidak mendapatkan pendistribusian gas metana karena faktor jarak 

yang lumayan jauh dari area TPA Supit Urang. Bukan hanya itu sebenarnya 

semua RW 05 dapat merasakan gas metana dari UPT TPA Supit Urang, namun 

karena faktor anggaran, keterbatasan sumber daya dan perlengkapan yang dimiliki 

                                                           
8
 Wawancara dengan Turut Setiaji, SE, Op.Cit 
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TPA Supit Urang hanya dapat menampung dan memberikan pendistribusian gas 

metana hanya ke empat RT saja. 

5.1.2 Proses  

Proses merupakan sebuah aktivitas atau tahapan-tahapan untuk menerapkan 

input menjadi output, agar proses dapat terarah dan berjalan dengan baik maka 

perlu sebuah indikator untuk mendukung selama proses itu berlangsung. Proses 

pemanfaatan dan pengelolaan sampah menjadi gas metana di TPA Supit Urang 

secara teknis yaitu sebagai berikut: 

Gambar 5.1. Alur/Proses Pengelolaan Sampah Menjadi Gas Metana 
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3. 
4. 

5. 6. 
7. 

8. 

Sumber: Dokumentasi dari Observasi Penulis, Tahun  2018 
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Deskripsi dari alur/proses pada pengelolaan sampah menjadi gas metana 

secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:
9
 

1. Pemasangan Pipa Berpori yang dimasukan ke dalam sumur bor sekitar 4 M 

yang digali di area gundukan sampah yang sudah membusuk. 

2. Lalu pipa tersebut dikonekan ke pipa penyambung di area penyaringan 

untuk disaring. 

3. Setelah disaring,  zat akan secara otomatis terpisah antara air lindih dan uap 

gas metana, air lindih yang tersaring akan masuk pada kubangan seperti 

gambar no 4. 

4. Sedangkan uap gas metana akan masuk kedalam tabung tertanam dan 

berdiri sekitar 10 meter diatas tanah. 

5. Setelah uap gas metana masuk kedalam tabung lalu dikonekan lagi ke dalam 

pipa sel aktif. 

6. Setelah itu uap gas metana dikonekan lagi melalui blower seperti gambar 

no.6 untuk diproses lebih lanjut atau pemurnian. 

7. Setelah melalui tahap pemurnian gas metana siap didistribusikan ke rumah-

rumah penduduk melalui pipa yang sudah di konekan oleh pihak TPA. 

8. Lalu yang terakhir penduduk dapat menikmati gas metana, namun hanya 

penduduk yang mendapatkan pendistribusian gas metana dari Pihak UPT 

TPA Supit Urang yang dapat menggunakan gas metana tersebut. 

 

Pada gambar dan deskripsi di atas merupakan cara pengelolaan sampah 

menjadi gas metana secara teknis. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut gas 

metana siap untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk yang berada di area 

sekitar TPA Supit Urang. Untuk pendanaan pengelolaan gas metana di TPA Supit 

Urang di dapatkan dari APDB Kota Malang.  

Untuk dananya kita bersumber dari APBD mas, pada tahun 2017 kemarin 

ada anggran 150 juta untuk pembuatan 6 sumur, kompor, pipa, blower 

untuk pengelolaan gas metana.
10

 

 

Anggaran APBD Rp. 150.000.000 yang disalurkan oleh Pemerintah Kota Malang 

dalam pengelolaan sampah menjadi gas metana di TPA Supit Urang merupakan 

                                                           
9
 Hasil Observasi Penulis Pada Tanggal 23 Agustus 2018, Pukul 10:00 WIB 

10
 Wawancara dengan Turut Setiaji,SE,.Op.Cit 
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sebuah program pemerintah Kota Malang untuk pengelolaan sampah pada 

pemrosesan akhir sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), untuk dijadikan 

sebagai pengelolaan gas metana yang disalurkan ke masyarakat. Namun dengan 

anggran dari APBD tersebut  sangat minim sekali, oleh karena itu pihak TPA 

Supit Urang harus bisa memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Kendala seperti 

inni memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam menjalankan sesuatu 

kebijakan maupun program kendalanya utama yang dihadapi yaitu masalah 

anggaran ataupun dana. Lancarnya suatu kebijakan atau program tergantung dari 

besaranya dana yang dikucurkan oleh pemerintah. 

Tabel 5.1. Anggaran APBD untuk Pengelolaan Gas Metana 

No. Uraian Barang/Perlengkapan Jumlah Barang Harga 

1. Pembuatan Gas Kompresor 

Inovatif 

1 Unit 18.000.000 

2. Pembuatan Sistem Pemisah Gas 

Inovatif 

1 Unit 20.000.000 

3. Pembuatan Flering Gas Inovatif 1 Unit 1.000.000 

4. Pasangan Pipa 4 dem Porporasi 128 Unit 43.104.768 

5. Pasangan Pipa 4 dem 124 Unit 20.246.844 

6. Pasangan Pipa 2 dem 552 Unit 37.151.256 

7. Pasangan Pipa ½ dem 20 Unit 440.000 

8. Stop Kran ½  PVC 6 Unit 90.000 

9. Stop Kran 2 PVC 2 Unit 190.000 

10. Knee 4 PVC 4 Unit 268.000 

11. Knee 2 PVC 29 Unit 406.000 

12. Knee ½ PVC  5 Unit 12.500 

13. Tee 4 PVC 8 Unit 720.000 

14. Tee ½ PVC  4 Unit 10.000 

15. Velup 4x2 18 Unit 630.000 

16. Kompor Biogas Inovatif 5 Unit 1.750.000 

17. Selang Elastis 5 Unit 50.000 

   144,069,368 

 Jumlah Kontruksi  152,420,108 

 PPN 10%  15,242,011 

 Jumlah Biaya  167,662,119 

 Jumlah Biaya dibulatkan  167,662,000 

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2018 
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Berikut merupakan perincian APBD yang dikucurkan oleh Pemerintah Kota 

Malang dalam pengelolaan sampah menjadi gas metana di TPA Supit Urang. 

Kendalanya yang dihadapi oleh TPA Supit Urang yaitu dalam hal anggaran, 

APBD yang sebesar Rp 150.000.000 belum mencukupi secara optimal dalam hal 

pengelolaan dan pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang. Dana Rp 

150.000.000 hanya cukup untuk membeli perlengkapan seperti kompor, selang, 

pipa, dan blower, sedangkan untuk biaya pemanfaatan dan perawatan gas metana 

yang didistribusikan ke penduduk pihak UPT Supit Urang mencari jalan 

keluarnya yaitu dengan menarik iuran ke warga yaitu satu bulan sebesar Rp 10000 

bagi warga yang menggunakan gas metan dari Pihak UPT TPA Supit Urang. 

APBD sebesar Rp.150.000.000 itu gak cukup mas untuk biaya perawatan 

dan pemanfaatan gas metana selama ini, APBD sebesar Rp. 150.000.000 

hanya cukup untuk membeli perlengkapan dan peralatan dalam proses 

pemasangan dan penangkapan gas metananya saja mas.
11

 

 

Anggaran APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang untuk pengelolaan 

gas metana di TPA Supit Urang hanya dapat dimanfaatkan untuk membeli 

keperluan perlengkapan dan peralatan dalam proses pemasangan dan 

penangkapan gas metana. Sedangkan untuk biaya perawatan dan pemanfaatan gas 

metana pihak UPT TPA Supit Urang memusyawarahkan dengan RW 05 dan RT 

yang telah menerima pendistribusian gas metana. Alhasil agar tidak memberatkan 

masyarakat biaya untuk pemanfaatan dan perawatan pendistribusian gas metana, 

hanya ditarik iuran Rp 10000 yang diserahkan ke KSM setiap bulannya. 

                                                           
11

  Wawancara dengan Pendi Selaku Staf Administrasi Umum TPA Supit Urang, Tanggal  11 

September 2018, Pukul 10:30 WIB 
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Proses pendistribusian gas metana memang sudah lama berjalan di 

Kelurahan Mulyorejo, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2018 sampai sekarang 

jika dikalkulasikan pendistribusian gas metana sudah berjalan selama 6 tahun. 

Perjalanan yang cukup panjang pendistribusian gas metana di Kelurahan 

Mulyorejo, hanya di satu RW saja yaitu tepatnya di RW 05 itupun tidak semua 

RT dapat menikmati pendistribusian gas metana hanya empat RT saja yang dapat 

menikmati gas metana tersebut yaitu RT 5,RT 7,RT 8 dan RT 10. Sedangkan 

enam RT lainya tidak dapat menikmati pendistribusian gas metana dari UPT Supit 

Urang karena jauh dari lokasi dan masalah anggaran yang kurang mendukung. 

Namun kenyataanya pada tahun 2017 sampai sekarang yang menerima 

pendistribusian gas metana dan masih aktif yaitu RT 5 dan RT 10, sedangkan di 

RT 7 dan RT 8 sudah tidak diaktifkan. 

Jadi gini mas untuk perkembangan pendistribusian gas metana di RW 5 

memang dulu pada 2012 yang tersalurkan yaitu di 4 RT yaitu di RT 5,7,8 10 

tapi selama 2017 sampai sekarang  yang tersalurkan sekarang semakin 

berkurang yaitu hanya di RT 5 dan RT 10 Saja di ambil yang terdekat 

karena pada musim kemarau suplay ketersedian gas metan mulai berkurang 

mas, dikarenakan sampah juga tidak dapat membusuk karena kering.
12

 

 

Tabel 5.2. RT yang Menerima Pendistribusian Gas Metana Tahun 2012-2017 

No. RW05/RT yang Menggunakan 

Gas Metana 

Jumlah KK Gas Metana 

1. RT 05 Semua KK Aktif 

2. RT 07 Semua KK Aktif 

3. RT 08 Semua KK Aktif 

4. RT 10 Semua KK Aktif 

 

 

                                                           
12

 Wawancara dengan Sunari selaku RW 05 Kelurahan Mulyorejo, Tanggal 5 September 2018, 

Pukul 09:00 WIB 

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2018 
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Tabel 5.3. RT yang Menerima Pendistribusian Gas Metana Tahun 2017-

Sekarang 

 

No. RW05/RT yang Menggunakan 

Gas Metana 

Jumlah KK Gas Metana 

1. RT 05 Semua KK Aktif 

2. RT 07 Semua KK Di Nonaktifkan 

3. RT 08 Semua KK Di Nonktifkan 

4. RT 10 Semua KK Aktif 

 

Berdasarkan pernyataan dari RW 05 Kelurahan Mulyorejo warga yang 

menikmati pendistribusian gas metana saat ini hanya RT 05 dan RT 10, 

dikarenakan suplay yang dihasilkan gas metana saat ini juga mulai berkurang 

meskipun jumlah sampah yang masuk di TPA Supit Urang jumlahnya banyak 

yaitu 600 Ton setiap harinya. Namun karena faktor iklim, cuaca dan sikon yang 

tidak mendukung sehingga suplay gas metana menjadi berkurang. Berbeda 

dengan awal pendistribusian gas metana pada tahun 2012 suplay gas metana yang 

melimpah sehingga dapat menampung empat RT yang dapat menikmati gas 

metana tersebut. 

Pada awal pendistribusian gas metana yang dilakukan oleh TPA Supit 

Urang sekitar 400 KK lebih mas yang menerima dan menggunakan gas 

metana dari empat RT yaitu RT 5, 7, 8 dan 10 sekarang hanya dua RT saja 

yaitu RT 5 dan 10 yang masih aktif menggunakan gas metana tersebut. Dan 

reaksi warga RT 7 dan RT 8 waktu gas metana sudah tidak diaktifkan lagi 

ya, agak kecewa mas soalnya kenapa tiba-tiba gas metananya gak aktif 

sedangkan di RT 5 dan RT 10 gas metananya masih aktif, tapi lama 

kelamaan warga RT 7 dan RT 8 sadar diri dan menerima dengan lapang 

dada mas, karena suplay gas metananya akhir-akhir ini juga berkurang.
13

 

 

Keputusan pihak UPT TPA Supit Urang untuk menonaktifkan gas metana di 

RT 7 dan RT 8 hanya bersifat sementara menunggu suplay gas metana kembali 

                                                           
13

 Ibid, Wawancara dengan Sunari 

Sumber: Olahan Penulis, Tahun 2018 
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normal pihak UPT TPA Supit Urang akan mengaktifkan lagi gas metananya ke 

RT 7 dan RT 8. Penduduk RT 7 dan RT 8 menerima keputusan dari pihak UPT 

TPA Supit Urang meskipun secara batin mereka sedikit kecewa karena pihak UPT 

TPA Supit Urang menonaktifkan gas metana yang selama ini sudah membantu 

kebutuhan sehari-hari RT 8 dan RT 9 dalam menghemat penggunaan gas elpiji 

yang semakin mahal harganya saat ini. Namun dengan lapang dada warga RT 8 

dan RT 9 menerima keputusan dari pihak UPT TPA Supit Urang karena 

persediaan gas metana akhir-akhir ini juga mulai berkurang, jadi terpaksa warga 

RT 8 dan RT 9 menggunakan gas elpiji lagi seperti biasanya. 

Memang benar mas mulai tahun 2017 sampai saat ini, pihak UPT TPA 

Supit Urang sementara menonaktifkan gas metana di RT 7 dan RT 8, karena 

suplay gas metananya mulai berkurang jadi hanya kuat di dua RT saja mas 

yaitu RT 5 dan RT 10 itupun diambil yang paling dekat, jika nanti suplay 

gas metana normal kembali dan suplay gas metana bertambah banyak kami 

akan mengaktifkannya lagi dan rencananya juga akan menambah satu RT 

lagi dalam pendistribusian gas metana karena semuanya butuh proses mas 

gak bisa langsung ujuk-ujuk kita distribusikan gas metana ke semua RW 

dan RT di Kelurahan Mulyorejo, ya karena keterbatasan itu tadi anggaran, 

situasi dan kondisi yang tidak mendukung.
14

 

 

Penduduk di Kelurahan Mulyorejo khususnya di RW 05 yaitu RT 5, RT 7, 

RT 8 dan RT 10 seharusnya dapat mengerti keputusan UPT TPA Supit Urang 

karena sudah memberikan sebuah bantuan berupa produk yang bermanfaat untuk 

memenuhi kebutuhan primer penduduk disana, yaitu dengan mendistribusikan gas 

metana ke rumah-rumah warga sekitar yang dapat membantu menghemat 

penggunaan gas elpiji. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada 

masyarakatnya agar masyarakatnya merasakan sebuah kesejahteraan walaupun 

hanya sedikit. Untuk mengetahui dan membedakan rumah penduduk yang 
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menerima dan menggunakan gas metana dari TPA Supit Urang yaitu sebagai 

berikut. 

Jadi di depan rumah penduduk yang menerima pendistribusian gas metana 

dari UPT TPA Supit Urang, ada stiker yang ditempel di pojok depan 

rumahnya dan warnanya hijau mas kayak kartu member dengan tulisan 

“Kota metan, Rumah ini menggunakan gas metan” kayak gitu mas.
15

 

 

 

Gambar.5.2 Stiker Bagi Rumah Penduduk yang Menggunakan Gas Metana 

 

Stiker yang ditempelkan di depan rumah warga hanya dimiliki oleh RW 05 

Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang khususnya di RT 5, RT 7, 

RT 8 dan RT 10 yang menerima dan menggunakan pendistribusian gas metana 

dari pihak TPA Supit Urang. Stiker tersebut fungsinya yaitu untuk membedakan 

dengan rumah-rumah warga yang tidak menggunakan gas metana. Stiker tersebut 

diberikan oleh pihak UPT TPA Supit Urang ke warga sebagai bukti member 

bahwa warga yang menerima dan menggunakan gas metana wajib menempelkan 
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stiker tersebut di depan rumahnya masing-masing. Hal ini juga sebagai bukti 

bahwa warga RW 05 khususnya yang menerima dan menggunakan gas metana 

menghargai kinerja dan niat baik dari pihak UPT Supit Urang sebagai 

kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Malang. 

Berbicara mengenai kinerja selalu dihubungkan dengan kemampuan sebuah 

organisasi atau individu dalam mengelola sebuah program atau kebijakan untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan gas 

metana organisasi yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting yaitu 

pihak TPA Supit Urang karena pihak TPA Supit Urang yang mempunyai sebuah 

kebijkan untuk mendistribusikan gas metana ke rumah-rumah warga yaitu ke RW 

05 Kelurahan Mulyorejo khususnya RT 5, RT 7, RT 8, dan RT 10. Menurut 

Mahsun (2006) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi yang tertuang dalam perencanaan strategi organisasi.
16

 

Optimalisasi kinerja dari sebuah program maupun kebijkan tergantung dari 

seorang leader atau penggerak dari organisasi tersebut, apabila seorang leader 

atau penggeraknya tidak dapat memanajerial bawahannya dengan baik maka 

kinerja yang dihasilkan tidak akan optimal. 

Optimalisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi gas 

metana di TPA Supit Urang dilakukan oleh pihak TPA Supit Urang dan dibantu 

oleh (Kelompok Swadaya Masyarakat) KSM. Pentingnya sebuah kinerja dari 

oragnisasi sangat menentukan sebuah hasil yang optimal dalam pengelolaan dan 
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pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang yang didistribusikan ke RW 05 

Kelurahan Mulyorejo belum optimal. 

Menurut saya pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang belum optimal 

mas, karena pertama kali gas metana didistribusikan ke warga-warga yaitu 

tahun 2012 sampai sekarang 2018 sudah ganti kepala UPT 5 kali mas, itu 

alasan yang membuat kurang optimalnya kinerja dari pegawai UPT TPA 

Supit Urang karena gonta ganti kepala UPT jadi kinerjanya gak fokus, kan 

setiap kepala UPT pasti mempunyai visi, misi dan program yang berbeda-

beda mas.
17

 

 

Kurang optimalnya kinerja pihak TPA Supit Urang dalam mengelola gas metana 

yaitu karena alasan kepala UPT TPA Supit Urang yang selalu gonta ganti selama  

6 tahun ini sudah ganti lima kepala UPT TPA Supit Urang. Hal tersebut memang 

sangat mempengaruhi motivasi kinerja dari pegawai pihak UPT TPA Supit Urang, 

karena setiap Kepala UPT pasti mempunyai visi, misi dan program yang berbeda 

sehingga kinerja dari pegawai UPT TPA Supit Urang tidak hanya terfokus pada 

pengelolaan gas metana saja, namun terfokus pada program-program lain yang 

sudah menjadi tugas, pokok dan fungsi dari TPA Supit Urang.  

Berbeda pandangan dengan pendi selaku staf administrasi umum, 

ketidakoptimalan dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang karena 

disebabkan sering bergantinya Kepala UPT, sedangkan menurut Turut Setiaji,SE 

selaku kepala UPT yang baru menjabat sekarang ketidakoptimalan pengelolaan 

gas metana disebabkan oleh. 

untuk mendapatkan gas metananya susah mas jadi kita harus menggali 

sumur sekitar 4 meter digundukan tanah yang sudah terisi sampah dan hal 

ini dilakukan setiap lima bulan sekali dan berpindah-pindah untuk 

mendapatkan gas metana tersebut mas, jadi untuk mendapatkan gas metana 

gak semudah yang samian kira mas butuh proses dan tahapan tahapan yang 

sulit, dan kendalanya kita dengan KSM kurang melakukan koordinasi dan 
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komunikasi jadi kinerja kami disitu yang kurang optimal dalam mengelola 

gas metana yang kita distribusikan ke RW 05 Kelurahan Mulyorejo 

khususnya RT 5, RT 7, RT 8 dan RT 10 mas.
18

 

 

Ketidakoptimalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas metana di TPA Supit 

Urang banyak dipengaruhi banyak faktor baik faktor lingkungan dan faktor 

kinerja dari organisasi teresebut. Faktor lingkungan merupakan indikator penting 

untuk mendukung berjalannya proses suatu program atau kebijakan supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

Pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang kurang optimal karena 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu untuk mendapatkan suplay gas metana 

yang banyak lingkungan sekitar harus mendukung, dimana iklim dan cuaca harus 

selalu dingin agar proses pelapukan sampah organik semakin cepat dan 

menghasilkan banyak gas metana sehingga dapat diproses dan dapat 

didistribusikan ke warga sekitar lebih banyak lagi. Selain itu faktor kinerja dari 

organisasi yang mengelola juga berpengaruh dalam pengelolaan gas metana di 

TPA Supit Urang. Koordinasi, komunikasi dan kontrol dari kinerja organisasi 

sangat dibutuhkan dalam hal ini, supaya tidak terjadi kesalahan teknis maupun 

kesalahan-kesalahan yang dapat warga menjadi mengeluh. 

makek gas metana itu ada enak dan gak enaknya mas, enaknya ya bisa 

ngirit belanja, dan gak enaknya kalau di TPA Supit Urang terjadi 

kebakaran otomatis gas metananya gak bisa digunakan, saya meskipun 

makek gas metana tetep beli gas elpiji mas buat jaga-jaga kalau terjadi 

apa-apa di TPA, dan untuk pemakaian gas metana dibatesi waktu mas jadi 

gas metana aktif mulai jam 04:00 pagi sampai jam 09:00 Malem selain jam 

itu gas metana tidak bisa digunakan mas jadi gak full bisa dipakek setiap 

waktu.
19
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Berdasarkan pernyataan warga yang menggunakan dan menerima gas metana dari 

UPT TPA Supit Urang. Ada plus minusnya dalam menggunakan gas metana 

tersebut, kelebihannya dalam menggunakan gas metana yaitu dapat menghemat 

penggunaan gas elpiji sehingga jatah uang yang biasanya digunakan untuk 

membeli gas elpiji bisa digunakan untuk keperluan lain. Sedangkan 

kekurangannya yaitu penggunaan gas metana masih dibatasi oleh waktu, jadi 

warga bisa menggunakan gas metana mulai jam 04:00 pagi sampai jam 09:00 

malam selebihnya dari jam yang tidak ditentukan oleh pihak TPA Supit Urang 

warga tidak bisa menggunakan gas metana.  Dan seringnya terjadi kebakaran 

diarea sumur untuk penyerapan gas metana sehingga menyebabkan gas metan di 

nonaktifkan sementara waktu agar tidak terjadi kebakaran yang semakin besar. 

Hal tersebut merupakan kelalaian dari petugas UPT TPA Supit Urang 

selaku pengelola dan penanggung jawab untuk merawat jaringan dan pipa gas 

metana yang jarang mencek-up sehingga sering terjadi kebakaran sampah diarea 

sumur penangkapan gas metana dan menyebabkan gas metana terpaksa untuk 

sementara waktu dinonaktifkan agar tidak terjadi kebakaran yang semakin besar. 

Ya mas di atas sering terjadi kebakaran, penyebabnya yaitu biasanya 

petugas sampah dan pemulung sering membuang putung rokok ke tumpukan 

sampah kering, apalagi kalau sudah musim kemarau sering terjadi 

kebakaran saking panasnya cuaca disana mas, dan petugas TPA Supit 

Urang taunya kebakaran biasanya dikasih tau pemulung disana mas dan 

terpaksa proses dan aktivitas gas metana saya non aktifkan supaya tidak 

menyebabkan api tambah besar mas.
20

 

 

Hal seperti itu tidak akan terjadi jika petugas sering melakukan koordinasi dan 

komunikasi satu sama lain untuk membagi job desk  masing-masing petugas 
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untuk selalu mengecek keadaan di atas (tempat penampungan sampah di proses) 

dan perawatan jaringan dan pipa gas metana agar tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan seperti kebakaran atau mengalami kebocoran pada saluran pipa gas 

metana.  

5.1.3 Organisasi  

Organisasi menurut draft (2010) adalah kumpulan orang (social entities) 

yang mempunyai suatu tujuan serta dirancang secara sengaja untuk beraktivitas 

yang dikoordinasikan secara sistematis serta terbuka dan terkait dengan 

lingkungan eksternal.
21

 Organisasi biasanya sering digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu, organisasi pasti mempunyai visi, misi dan tupoksi yang 

mengarah ke proses keberhasilan sebuah program atau kebijakan. Organisasi yang 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola pendistribusian gas 

metana di TPA Supit Urang yaitu pihak UPT TPA Supit Urang dan KSM. 

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang kami 

tidak melibatkan organisasi lain mas, baik swasta, maupun akademisi 

cuman dalam mensukseskan pendistribusian dan pemanfaatan gas metana 

kami di bantu oleh pihak KSM dari RW 05 mas. 
22

 

 

Menurut dari pernyataan dari kepala UPT TPA Supit Urang dalam pengelolaan 

gas metana di TPA Supit Urang tidak ada organisasi yang dilibatkan didalamnya 

baik dari swasta maupun akademisi. Namun pihak UPT dalam mengelola gas 

metana melibatkan (Kelompok Swadaya Masyarakat) KSM yang dibentuk 

melalui musyawarah antara RW 05 dan pihak UPT TPA Supit Urang.  
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KSM merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 2012 dari 

musyawarah dan kesepakatan warga RW 05 dan pihak UPT TPA Supit 

Urang untuk menaungi dan mengelola gas metana yang ada di RW0 5 mas, 

jadi tugas KSM yaitu mengelola gas metana secara teknis dan menarik 

iuaran warga yang menggunakan gas metana yang tiap bulannya yaitu 10 

Ribu. digunakan untuk biaya perawatan pipa jika ada yang rusak.
23

 

 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan sebuah organisasi yang 

dibentuk pada tahun 2012 dari musyawarah serta kesepakatan warga RW 05 dan 

pihak UPT TPA Supit Urang, yang mempunyai tugas untuk mengelola gas metana 

di RW 05 Kelurahan Mulyorejo. Dan KSM sendiri adalah bentuk kepanjangan 

tangan dari RW 05 dan pihak UPT TPA Supit Urang. KSM terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara I, bendahara II dan tim teknis. 

5.1 Struktur Organisasi KSM “Bina Mandiri” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan struktur organisasi di atas yaitu KSM “Bina Mandiri” yang sudah 

dibentuk dan disetujui oleh warga RW 05 dan Pihak UPT TPA Supit Urang 
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sebagaimana Abdul Khodir sebagai ketua KSM “Bina Mandiri” yang mempunyai 

tugas untuk mengkoordinasi ke UPT TPA Supit Urang jika ada masalah dengan 

saluran gas metananya. Sedangkan sekretaris dan bendahara bertugas untuk 

mencatat pengeluaran dan pemasukan serta menarik iuran ke warga yang 

menggunakan gas metana, dan tim teknis bertugas untuk merawat saluran gas 

metana dan membenahi saluran pipa jika ada yang bocor.  

Tugas dari KSM “Bina Mandiri” RW 05 Kelurahan Mulyorejo yaitu sebagai 

berikut:
24

 

1. Mengelola Gas metana di RW 05 yang di distribusikan UPT TPA Supit 

Urang. 

2. Mengkoordinasikan dan melaporkan masalah ke pihak UPT TPA Supit 

Urang jika terjadi permasalahan gas metana di RW 05. 

3. Menarik iuaran warga yang menggunakan dan menerima gas metana dari 

UPT TPA Supit Urang. 

4. Merawat dan membenahi pipa saluran gas metana di RW 05 jika ada 

yang bocor atau rusak. 

5. Mengajak RW 05 untuk hidup lebih mandiri. 

 

Pemaparan di atas merupakan tugas secara spesifik dari KSM “Bina Mandiri” 

untuk mengelola gas metana yang di distribusikan oleh UPT TPA Supit Urang 

ke RW 05 khususnya di RT 5, RT 7, RT 8 dan RT 10. Tujuan dibentuknya KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat) di RW 05 Kelurahan Mulyorejo bukan karena 

ketidakmampuan UPT TPA Supit Urang dalam mengelola gas metana. Tujuan 

sebenarnya dibentuknya KSM di RW 05 yaitu sebagai perwakilan dari warga 

RW 05 untuk meng cover dan mendata warga RW 05 supaya pendistribusian gas 

metana yang dilakukan oleh pihak TPA Supit Urang dapat tersalurkan dengan 

baik. 
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Gambar 5.3 Pembukuan Pemasukan dan Pengeluaran Iuaran dari warga 

yang menggunakan gas metana di RW 05 Kelurahan Mulyorejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iuran warga RW 05 khususnya RT 5, RT 7, RT 8 dan RT 10 yang menerima 

gas metana dari UPT TPA Supit Urang setiap bulannya akan di rekap dan 

dibuatkan pembukuan seperti gambar diatas oleh KSM serta pemasukan dan 

pengeluaranya untuk konsumsi, perbaikan pipa dan perbaikan kompresor disini 

tertera jelas. Dengan adanya pembukuan dan rekapan seperti diatas pihak KSM “ 

Bina Mandiri ” sangat transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai organisasi yang ditunjuk oleh warga RW 05 Kelurahan 

Mulyorejo dan UPT TPA Supit Urang.  

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis Tahun 2018 
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Jadi gini mas untuk iuran 10 ribu itu kita tarik sesuai dengan kemampuan 

warga, jika warga tersebut masih dirasa mampu ya kita tarik, namun ada 

pengecualian mas untuk janda dan orang yang bener-bener tidak mampu 

yang kita tidak menariknya.
25

 

 

Untuk iuran 10 ribu yang ditarik oleh pihak KSM “Bina Mandiri” yaitu itunganya 

sebagai uang kas atau sebutanya sebagai uang untuk perawatan saluran pipa di 

RW 05 tidak memberatkan warga sama sekali. Untuk warga yang tidak 

mempunyai suami atau janda dan warga yang kelihatanya sangat tidak mampu 

pihak KSM tidak menarik iuran tersebut takut dirasa memberatkan. 

Kulo mboten keberatan kok mas bayar iuaran 10 ribu perulan, bagi kulo iku 

pun murah sanget, bayangno sak ulan mekgor bayar 10 ribu lak murah to 

mas wes diolehi gawe gas metana gratis dari pada tumbas tabung sak ulan 

kulo biasae entek 57 ewu, lak lumayan mas seng 47 ewu kulo celengi. ( saya 

tidak keberatan kok mas bayar iuaran 10 ribu perbulan, bagi saya itu sangat 

murah, bayangkan satu bulan Cuma bayar 10 ribu kan cukup murah mas 

sudah dibolehin memakai gas metana gratis dari pada beli gas elpiji satu 

bulan saya biasanya habis 57 ribu, jadi lumayan mas yang 47 ribu bisa buat 

saya tabung).
26

 

 

Keputusan yang dilakukan oleh KSM “Bina Mandiri” sama sekali tidak 

memberatkan warga di RW 05 justru keputusan yang dilakukan oleh KSM 

membantu warga yang tidak bisa mencari nafkah. Meskipun begitu KSM adalah 

organisasi suka relawan tanpa mengharapkan bayaran sepeserpun dari warga dan 

pihak UPT TPA Supit Urang. 

KSM ini untuk pendanaanya ya mandiri mas, untuk iuran  10 ribu itu kita 

simpan jika ada sewaktu-waktu ada perawatan pipa dan jaringan gas 

metana yang rusak, kita tidak dibayar oleh pihak UPT TPA Supit Urang 

maupun masyarakat yang menerima gas metana kita merupakan organisasi 

suka relawan mas.
27
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Pendanaan KSM “Bina Mandiri” dalam pengelolaan masalah administrasi baik 

pemasukan dan pengeluaran hanya didapatkan dari iuran warga yang menerima 

dan menggunakan gas metana sebesar 10 ribu perbulan, sedangkan dari UPT TPA 

Supit Urang menurut keterangan dari ketua KSM sendiri tidak mendapatkan 

anggaran sepeserpun, jadi peran KSM di RW 05 sangat berpengaruh bagi jalanya 

pengelolaan gas metana di Kelurahan Mulyorejo. Meskipun pendistribusian gas 

metana yang menginisiasi pihak UPT Supit Urang, tetapi tanggung jawab, 

pengelolaan dan wewenang di RW 05 di serahkan ke KSM “Bina Mandiri”, 

Sedangkan tugas dari pihak UPT TPA Supit Urang hanya mengelola proses 

sampah hingga menjadi gas metana secara teknis di TPA Supit Urang. 

5.1.4 Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara 

sesama manusia.
28

 Sedangkan komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan pesan organisasi didalam kelompok formal maupun informal dari 

suatu organisasi.
29

 Proses kegiatan program dan kebijakan akan berjalan baik jika 

komunikasi dan interaksi terjalin secara harmonis antar organisasi sebagai subjek 

dan pelaku utama dalam menerapkan objek kepada masyarakat. Dalam 

pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang yang di distribusikan ke RW 05 

Kelurahan Mulyorejo perlu sebuah ineraksi yang komunikatif antara pihak UPT 

Supit Urang, KSM “Bina Mandiri”, Kelurahan Mulyorejo dan masyarakat RW 05 

yang menerima dan menggunakan gas metana yaitu RT 5, RT 7, RT 8 dan RT 10. 
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Pertama, komunikasi antara pihak UPT Supit Urang dan masyarakat RW 5 

yang menerima dan menggunakan gas metana di Kelurahan Mulyorejo. Interaksi 

antara pihak UPT Supit Urang dan penduduk RW 05 yang menerima dan 

menggunakan gas metana di Kelurahan Mulyorejo. Pada awal pendistribusian gas 

metana sampai saat ini tidak ada permasalahan maupun konflik.  

Interaksi kami dengan masyarakat RW 05 khususnya RT yang menerima 

pendistribusian gas metana baik-baik saja tidak pernah terjadi konflik mas, 

dan sebelum kita mendistribusikan gas metana kita mengadakan sosialisasi 

ke warga RW 5 mas dan alhamdulilah respon dari warga disana sangat 

positif. Paling keluhanya masyarakat kalau terjadi kebakaran di TPA Supit 

Urang kan sama pihak kami kalau terjadi kebakaran proses gas metana 

kami non aktifkan baru disitu masyarakat mengeluh mas.
30

 

 

Proses interaksi pihak UPT TPA Supit Urang ke penduduk yaitu dilakukan 

melalui sosialisasi agar penduduk Kelurahan Mulyorejo mengetahui tujuan dari 

pemerintah Kota Malang. Untuk mendistribusikan gas metana ke masyarakat 

yaitu pelayanan publik dan kompensasi adanya TPA yang dapat menyebabkan 

dampak negatif terhadap permukiman masyarakat. Sehingga pemerintah 

memunculkan sebuah solusi untuk mengelola sampah menjadi gas metana lalu 

didistribusikan ke masyarakat sekitar TPA. Dalam proses interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat yang menerima dan menggunakan gas metana tidak 

ada permasalahan maupun konflik yang riskan, semua berjalan baik-baik saja 

karena penduduk merasa terbantu dengan adanya UPT TPA Supit Urang yang 

mendistribusikan gas metana ke warga RW 05. Meskipun adanya UPT TPA Supit 

Urang menimbulkan banyak dampak seperti dampak penyakit, polusi udara DLL.  
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Pihak Supit Urang sama masyarakat ya gimana ya mas, kalau masalah 

interaksi dengan masyarakat pihak UPT TPA Supit Urang ya baik-baik saja 

dan pihak UPT Supit Urang sangat mengayomi masyarakat di sini mas, 

buktinya mereka mau memberikan bantuan kepada masyarakat RW 05 

dengan berupa pendistribusian gas metana.
31

 

 

Kepercayaan penduduk RW 5 terhadap pihak UPT TPA Supit Urang, karena jasa 

yang pihak UPT Supit Urang berikan selama ini sangat membantu untuk 

meringankan beban penduduk disana dalam penggunaan gas elpiji. Hal ini yang 

membuat keharmonisan dalam berinteraksi tetap terjaga antara penduduk RW 5 

yang menerima dan menggunakan gas metana dan pihak UPT TPA Supit Urang.  

Kedua, komunikasi antara pihak UPT Supit Urang dan KSM “Bina 

Mandiri”. Dalam pengelolaan gas metana di RW 5 pihak UPT TPA Supit Urang 

dibantu oleh pihak KSM “Bina Mandiri”. Namun interaksi antara pihak UPT TPA 

Supit Urang dan KSM sering terjadi miss komunikasi dalam hal pengelolaan gas 

metana yang ada di RW 05. Miss komunikasi yang terjadi antara pihak KSM dan 

UPT Supit Urang disebabkan karena kurang adanya koordinasi dan kedekatan 

satu sama lain dari organisasi tersebut. 

Untuk interaksi antara masyarakat, KSM sama UPT TPA Supit Urang tidak 

ada kendala apa-apa mas, baik-baik saja, mungkin kendalanya yaitu 

interaksi antara KSM dan UPT TPA Supit Urang mas, semenjak ada KSM 

dan dibentuk pihak UPT TPA Supit Urang tidak melakukan koordinasi apa-

apa ke KSM mas, semua pekerjaan dan masalah pengelolaan gas metan 

diserahkan kepada KSM sedangkan pihak TPA hanya mengecek saluran di 

bagian atas (tempat penyuplaian gas metana) mas.
32
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Secara komunikasi, pihak KSM dan pihak UPT TPA Supit Urang masih belum 

terjalin secara baik karena jarang adanya koordinasi dalam pengelolaan gas 

metana di RW 5. 

Memang benar mas, semenjak KSM dibentuk sampai sekarang kita jarang 

melakukan koordinasi mengenai pengelolaan gas metana karena tanggung 

jawab dan tugas semua kami limpahkan ke KSM mas, jadi pihak kami disini 

hanya bertugas untuk mengecek atau merawat jaringan pipa dan sumur 

yang ada di atas (tempat penyupaian gas metana), mungkin itu yang 

menyebabkan kinerja kita tidak optimal selama ini dalam mengelola gas 

metana di TPA Supit Urang.
33

 

 

Interaksi yang kurang baik memang sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan 

sebuah kegiatan atau program yang sedang dijalankan. Sama seperti yang dialami 

oleh KSM dan pihak UPT TPA Supit Urang dalam mengelola gas metana di RW 

5, kedua organisasi tersebut sering mengalami miss komunikasi karena jarang 

melakukan koordinasi satu sama lain sehingga kinerja dari kedua organisasi 

tersebut dalam mengelola gas metana di RW 5 kurang optimal. 

Ketiga, komunikasi antara KSM ”Bina Mandiri” dan masyarakat RW 5 

yang menerima dan menggunakan gas metana di Kelurahan Mulyorejo sangat 

terjaga dengan baik karena kebiasaan yang dilakukan oleh KSM yaitu dengan 

menarik iuran 10 ribu setiap bulanya membuat KSM lebih respect dan dekat 

dengan masyarakat RW 5 dibandingkan dengan pihak UPT TPA Supit Urang. 

Nggeh mas kulo kaleh pihak KSM nggeh sae sae mawon dalam hal interaksi 

mboten enten masalah nopo nopo, soale lak wonten saluran pipa gas 

metana seng rusak teng RW 5 nggeh warga manggil KSM mas gawe 

benakne pipa seng rusak kuwi mas, dadi warga RW 5 pun akrab kaleh KSM 

(Ya mas saya sama pihak KSM ya baik baik saja dalam hal interaksi tidak 

ada masalah apa-apa. soalnya kalau ada saluran pipa gas metana yang rusak 
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di RW 5 ya manggilnya KSM mas buat benerin pipa yang rusak mas, jadi 

warga RW 5 sudah akrab dengan pihak KSM) .
34

 

 

Kedekatan antara KSM dan warga RW 5 memang lumrah, karena di samping 

tugas KSM menarik iuaran setiap bulanya ke warga RW 5 dan sekaligus sebagai 

pengelola pendistribusian gas metana dari TPA Supit Urang. Anggota KSM juga 

merupakan warga dari RW 5 yang di pilih oleh kesepakatan dan musaywarah 

antara warga RW 05 dan pihak UPT TPA Supit Urang,  jadi wajar jika interaksi 

dan sifat keakraban antara mereka terjalin dengan baik sampai sekarang.  

Keempat, komunikasi antara pihak UPT TPA Supit Urang dan pihak 

Kelurahan Mulyorejo. UPT TPA Supit Urang yang secara administrasi berlokasi 

di Kelurahan Mulyorejo harus dapat memberikan impact yang positif terhadap 

warga maupun terhadap pihak Kelurahan Mulyorejo. Namun pihak UPT TPA 

Supit Urang telah membuktikan dengan memberikan impact yang positif terhadap 

warga Kelurahan Mulyorejo dengan mendistribusikan gas metana untuk pengganti 

gas elpiji walaupun hanya ke sebagian warga saja yang menikmatinya setidaknya 

UPT Supit Urang sudah memberikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada warga 

sekitar. 

Tidak ada kerjasama atau koordinasi dengan pihak kelurahan mas, kita 

hanya izin pemberitahuan saja dengan pihak kelurahan mulyorejo kalau 

kita mau mendistribusikan gas metana di RW 5.
35

 

 

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas metana di TPA Supit Urang yang di 

distribusikan ke warga RW 05 Kelurahan Mulyorejo pihak TPA Supit Urang tidak 

                                                           
34

 Wawancara dengan Mistri, Op.Cit 
35

 Wawancara dengan Turut Setiaji,SE. Op.Cit 



82 
 

 
 

melakukan kerjasama secara formal maupun tertulis dengan pihak Kelurahan 

Mulyorejo. Hanya saja pihak UPT TPA Supit Urang meminta izin dan sifatnya 

hanya pemberitahuan. 

Jadi gini mas, selama adanya pendistribusian gas metan yang dilakukan 

oleh pihak TPA Supit Urang ke masyarakat RW 5 belum ada kerja sama 

dengan pihak Kelurahan, mungkin kedepanya Kelurahan Mulyorejo akan 

melakukan kerjasama dan koordinasi atas pertimbangan dari penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini dan tujuanya yaitu 

demi mensejahterakan masyarakat di kelurahan mulyorejo.
36

 

 

Tidak adanya kerja sama secara formal antara pihak UPT TPA Supit Urang 

dan pihak Kelurahan Mulyorejo menunjukan interaksi yang kurang baik antara 

keduanya seharusnya agar terjalin komunikasi dan interaksi dengan baik pihak 

UPT TPA Supit Urang melibatkan pihak Kelurahan Mulyorejo dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan gas metana yang di distribusikan di RW 5 agar 

pendistribusianya lebih optimal lagi jika melibatkan banyak organisasi 

didalamnya. 

Pihak UPT TPA Supit Urang dan pihak Kelurahan Mulyorejo selama ini 

tidak ada kerjasama secara formal atau tertulis mas, mereka hanya 

melakukan izin pemberitahuan ke Kelurahan Mulyorejo bahwasanya 

mereka akan melakukan pendistribusian gas metana ke RW 5, seandainya 

pihak UPT TPA Supit Urang melakukan kerjasama secara formal mas, kami 

siap memfasilitasi dan membantu kekurangan yang dibutuhkan oleh pihak 

UPT Supit Urang mas dalam pendistribusian gas metanya, toh itu juga 

untuk kebaikan warga Kelurahan Mulyorejo jadi bagaimanapun kami tetap 

mendukung kebijakan tersebut.
37

 

 

Jadi menurut dari pernyataan diatas, seandainya pihak UPT TPA Supit Urang dan 

pihak Mulyorejo melakukan kerjasama secara formal dan tertulis dalam 
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pengelolaan dan pendistribusian gas metana. Pihak Kelurahan Mulyorejo siap 

membantu memfasilitasi jika terjadi kekurangan yang dibutuhkan oleh TPA Supit 

Urang. Namun pada kenyataanya pihak UPT TPA Supit Urang dan Kelurahan 

Mulyorejo tidak melakukan kerja sama secara formal, hal tersebut masih bisa 

dipertimbangkan lagi oleh pihak Kelurahan Mulyorejo untuk melakukan 

kolaborasi dalam mengelola gas metana di RW 5 supaya dapat mencapai hasil 

yang optimal.  Hanya saja tinggal menunggu waktu yang tepat dan tahapan 

tahapan yang terencana untuk melakukan semua hal itu. 

5.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota 

Malang Studi di TPA Supit Urang 

Dalam inovasi pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah 

menjadi gas metana di TPA Supit Urang yang berada di Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang terdapat beberapa faktor yaitu, faktor 

penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya baik dari segi internal 

maupun eksternal. dari segi internal yaitu pengelolaan gas metana dari UPT TPA 

Supit Urang, sedangkan dari segi ekstrernal dukungan dari organisasi lain. 

5.2.1 Faktor Penghambat 

Pertama, Keterbatasan Anggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas 

metana di TPA Supit Urang menjadi masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan, 

anggaran dari APBD yang sangat minim hanya cukup untuk dibelanjakan 

peralatan serta komponen untuk proses penangkapan gas metana. Sedangkan 

untuk biaya perawatan dan pemanfaatan gas metana pihak UPT Supit Urang 

mengandalkan uang iuran yang setiap bulanya didapatkan dari warga yang 
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menggunakan dan menerima bantuan gas metana dari TPA Supit Urang. Memang 

Anggaran merupakan indikator penting untuk menentukan keberhasilan jalanya 

suatu proses program atau kebijkan untuk menghasilkan output yang optimal. 

Kedua, Pemahaman kepada masyarakat, agar tidak terjadi kecemburuan 

sosial dan tumpang tindih antar warga. Memang susah memahami perasaan dan 

pemahaman dari masyarakat pemerintah harus bersikap adil dan bijaksana ketika 

menghadapi masyarakat yang ingin menuntut haknya. Pada pendistribusian gas 

metana di TPA Supit Urang kebetulan yang terdistribusikan hanya di empat RT 

yang berada di RW 5 yaitu RT 5, RT 7, RT 8, RT 9 dan RT 10, sedangkan di 

enam RT lainnya tidak mendapatkan pendistribusian gas metana karena alasan 

ketersedian gas metana yang tidak menjangkau rumah-rumah warga lebih banyak 

lagi dan faktor jarak yang cukup jauh. 

Menurut saya sendiri sih, gak ada kecemburuan sama sekali mas, meskipun 

tidak mendapatkan bantuan gas metana dari TPA Supit Urang gak masalah 

mas, soalnya saya juga memahami kalau RT 03 dan RT yang lainya  ke TPA 

agak jauh mas, ya mungkin itu sudah bagian dari RT 5,7,8 dan 10 dan saya 

ya harus menerima saya lo, warga biasa mas jadi gak bisa ngapa-

ngapain.
38

 

 

Memahami perasaan masyarakat memang sudah menjadi tanggung jawab UPT 

TPA Supit Urang sebagai stakeholder disana, agar tidak terjadi konflik batin 

antara warga yang menerima dan menggunakan gas metana dengan warga yang 

tidak menerima bantuan gas metana agar tercipta sebuah kerukunan dan 

ketentraman antar semua warga di Kelurahan Mulyorejo. 
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Ketiga, Keadaan iklim dan cuaca yang kurang mendukung dapat 

mempengaruhi proses suplay gas metana menjadi berkurang, jadi untuk 

mendapatkan suplay gas metana yang stabil yaitu membutuhkan iklim dan cuaca 

harus mendukung apalagi pada saat musim hujan suplay gas metana sangat 

melimpah dan stabil. Karena sampah organik pada musim hujan lebih cepat 

membusuk berbeda dengan musim kemarau sampah-sampah organik bukanya 

membusuk melainkan terbakar, jadi pada saat musim kemarau ketersedian suplay 

gas metana berkurang. Memang iklim dan cuaca sangat menentukan sekali dalam 

pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang. 

Keempat, Kurang optimalnya kinerja dari pihak UPT TPA Supit Urang dan 

KSM, meskipun UPT TPA Supit Urang sudah dibantu oleh Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) yang dibentuk oleh warga RW 05 dan pihak UPT Supit Urang 

yang bertugas untuk mengelola gas metana di RW 05 Kelurahan Mulyorejo. 

Namun dalam pengelolaanya masih kurang optimal karena kurangnya koordinasi 

dan komunikasi antara pihak UPT TPA Supit Urang, karena mulai awal dibentuk 

KSM pihak TPA Supit Urang tidak melakukan koordinasi atau chek up ke RW 05 

jadi kalau terjadi permasalahan dengan kompor warga dan pipa warga ada yang 

bermasalah yang menangani hanya KSM, sedangkan pihak UPT TPA Supit Urang 

hanya menunggu laporan dari pihak KSM. Seharusnya pihak KSM dan TPA Supit 

Urang melakukan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait 

pengelolaan gas metana secara bersama-sama. 
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5.2.2 Faktor Pendukung 

Pertama, Ketersedian pasokan sampah dan luas lahan yang memadai, siapa 

yang tidak tahu dengan TPA Supit Urang yang populer dengan gas metananya  

dan inovasi pengelolaan sampah lainya seperti kompos DLL. TPA Supit Urang 

sendiri mempunyai luas sekitar 60 hektar pada rencana awal pembangunan, 

namun lahan yang sudah dipakai pada saat ini yaitu sekitar 32 hektar. Luas lahan 

yang memadai dan setiap harinya kurang lebih dari 600 ton sampah masuk di 

TPA Supit Urang sangat memudahkan pengelolaan sampah menjadi gas metana, 

dimana luas lahan yang dapat menampung berton-ton sampah dapat dimanfaatkan 

untuk menangkap dan menyuplai ketersediaan gas metan yang cukup melimpah 

dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak. 

Kedua, Respon positif dari warga sekitar, memberikan dukungan dan 

semangat tersendiri karena sudah menghargai hasil kerja keras dari pihak TPA 

Supit Urang selama ini. Setiap ada bantuan program atau kebijakan yang positif 

pasti respon warga akan positif selama itu bermanfaat dan tidak menimbulkan 

dampak yang negatif bagi warga dan lingkungan sekitar. 

Pertama kali perasaan dan respon saya mendapatkan bantuan gas metana 

ya seneng dan berterima kasih kepada pihak UPT TPA Supit Urang karena 

sudah memberikan bantuan berupa gas metana yang dapat membantu dan 

meringankan beban saya sehari-hari mas, kan mas tau sendiri semakin 

kesini gas elpiji semakin naik jadi ya alhamdulilah mas sudah dibantu 

walau hanya dengan menyalurkan gas metana dari pada gak dibantu sama 

sekali kan ya repot mas.
39

 

 

Hal tersebut menunjukan bahwa warga sangat mendukung dengan adanya 

pendistribusian gas metana yang dilakukan oleh pihak UPT TPA Supit Urang 
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tergantung bagaimana pengelolaanya dari kolaborasi UPT TPA Supit Urang, 

KSM dan juga partisipasi dari masyarakat. Apakah terus berkembang nantinya 

atau malah justru tenggelam ditengah jalan.  

Ketiga, Respon positif dan perhatian dari pihak lain yaitu Kelurahan 

Mulyorejo dan Radar Malang, respon positif yang ditunjukan oleh radar malang 

dimana pihak radar malang pernah memblow-up atau meliput mengenai 

pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi gas metana pada 2014, hal ini 

menunjukan bahwa tidak hanya pemerintah Kota Malang yang mendukung 

pendistribusian gas metana ke Kelurahan Mulyorejo, namun pihak lain seperti 

media juga mendukung kegiatan yang bermanfaat dan positif tersebut, selama itu 

tidak merugikan bagi warga. Hal tersebut juga di dukung oleh pihak Kelurahan 

Mulyorejo. 

Saya sebagai lurah Mulyorejo sangat senang dan mendukung adanya 

kebijakan yang dilakukan oleh pihak TPA Supit Urang mas, karena sudah 

mengurangi beban dan memberikan kesejateraan kepada warga saya, 

meskipun hanya sebagian kecil saja yang menerimanya mas, tetapi saya 

tidak masalah asalkan kebijakan itu positif bagi warga saya ya say dukung 

mas.
40

 

 

Pernyataan dari lurah Mulyorejo sangat mendukung kebijakan pendistribusian gas 

metana yang sangat bermanfaat dan dapat mengurangi beban hidup warga sekitar. 

Dengan adanya pendistribusian gas metana yang dilakukan pihak TPA Supit 

Urang ke Kelurahan Mulyorejo dapat memberikan tauladan bagi UPT TPA di 

Kabupaten/Kota lain agar dapat diaplikasikan untuk mensejahterakan warga 

sekitar di Kabupaten/Kotanya masing-masing.  
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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan  

Inovasi pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah di Kota 

Malang yang dilakukan di TPA Supit Urang yaitu menghasilkan sebuah inovasi 

pengelolaan sampah menjadi gas metana yang didistribusikan ke warga RW 5 

Kelurahan Mulyorejo sudah berjalan dengan baik, namun dalam pengelolaan dan 

pemanfaatannya belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi beberapa 

faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.  

1. Dari segi produk, inovasi pemerintah dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah menjadi gas metana memang secara skala nasional 

sudah banyak yang mengelola, namun di Kota Malang inovasi 

pemerintah dalam pengelolaan sampah menjadi gas metana merupakan 

sebuah produk inovasi yang dapat memanfaatkan energi alam untuk 

kepentingan masyarakat. Dan inovasi pengelolaan dan pemanfaatan 

sampah menjadi gas metana di Kota Malang berjalan dengan baik di 

bandingkan dengan Kabupaten/Kota lain bahkan inovasi pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah menjadi gas metana dijadikan studi banding oleh 

Kabupaten/Kota lainnya.  Inovasi pemanfaatan dan pengelolaan sampah 

menjadi gas metana di Kota Malang dilakukan oleh UPT Supit Urang 

sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Malang yang 

memberikan sebuah terobosan baru/inovasi yaitu dengan mengelola 

sampah menjadi gas metana lalu dimanfaatkan dan didistribusikan ke 
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warga sekitar sebagai wujud kompensasi sosial dan pelayanan publik dari 

pihak UPT Supit Urang.  Hal tersebut berjalan dengan baik karena respon 

positif dari warga RW 5 Kelurahan Mulyorejo.  

2. Dari segi proses, secara pengimplementasianya pengelolaan sampah 

menjadi gas metana di TPA Supit Urang secara teknis sudah memenuhi 

syarat, karena didukung oleh luas lahan dan pemasokan sampah yang 

banyak dari Kota Malang. Untuk proses kinerja dan keoptimalan dalam 

pengelolaan gas metana pihak UPT Supit Urang di bantu oleh pihak 

KSM dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan pengelolaan gas 

metana di TPA Supit Urang. Namun kenyataanya kinerja dari kedua 

organisasi tersebut kurang efektif karena disebabkan oleh faktor 

minimnya anggaran dan kurangnya koordinasi dari pihak UPT TPA Supit 

Urang dan KSM “Bina Mandiri”.  

3. Dari segi organisasi,  pengelolaan sampah menjadi gas metana di TPA 

Supit Urang tidak melibatkan pihak swasta maupun akademisi, hanya 

saja dalam pengelolaan gas metana dilakukan oleh pihak UPT TPA Supit 

Urang sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Malang dan 

pihak KSM yang dibentuk melalui musyawarah dan kesepakatan antara 

pihak UPT Supit Urang dan penduduk RW 5 Kelurahan Mulyorejo. 

Kedua organisasi tersebutlah yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab dalam mengelola gas metana di TPA Supit Urang yang di 

distribusikan ke RW 5 Kelurahan Mulyorejo supaya dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien.  
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4. Dari segi kominikasi, pemerintah Kota Malang yaitu pihak UPT TPA 

Supit Urang dalam pendistribusian gas metana melakukan sebuah 

sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat faham terhadap tujuan 

pemerintah melakukan pendistribusian gas metana ke penduduk RW 5 

Kelurahan Mulyorejo yaitu sebagai pelayanan publik dan kompensansi 

karena keberadaan TPA yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi 

masyarakat. Dan melakukan izin pemberitahuan kepada Kelurahan 

Mulyorejo dan selama pendistribusian gas metana di Kelurahan 

Mulyorejo,  tidak terjadi permasalahan taupun konflik semua interaksi 

berjalan dengan harmonis baik dari pihak UPT TPA Supit Urang, pihak 

Kelurahan Mulyorejo, Pihak KSM dan Warga yang menerima gas 

metana. Hanya saja pihak UPT TPA Supit Urang dan Pihak KSM jarang 

melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga sering terjadi miss 

komunikasi dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang. 

5. Faktor Penghambat dalam inovasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah 

menjadi gas metana di Kota Malang yaitu keterbatasan anggaran, 

pemahaman terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan gas 

metana, iklim dan cuaca yang tidak mendukung dan kurang optimalnya 

kinerja dari pemerintah Kota Malang yaitu UPT TPA Supit Urang dan 

KSM “Bina Mandiri”. 

6. Faktor Pendukung dalam inovasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah 

menjadi gas metana di Kota Malang yaitu ketersediaan pasokan sampah 

yang melimpah dan lahan yang memadai, respon positif dari masyarakat, 
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dan respon positif dan perhatian dari pihak lain yaitu media dan 

Kelurahan Mulyorejo. 

6.2 Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, Peneliti ingin 

memberikan sebuah saran dan rekomendasi supaya pengelolaan dan pemanfaatan 

gas metana di UPT TPA Supit Urang yang didistribusikan ke RW 5 Kelurahan 

Mulyorejo berjalan dengan baik dan optimal. 

1. Dari segi Produk memang pengelolaan sampah menjadi gas metana 

merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru yang dapat dimanfaatkan 

oleh warga. Namun perlu variasi lain untuk memanfaatkan gas metana 

di UPT TPA Supit Urang tidak hanya untuk pengganti kompor saja, 

tetapi fungsi gas metana sangat banyak sekali seperti alternatif BBM, 

dll. Oleh karena itu pihak UPT TPA Supit Urang harus dapat 

memvariasi produk gas metana dalam hal yang bermanfaat lainya. 

Supaya TPA Supit Urang tidak hanya di kenal sebagai tempat 

pembuangan akhir saja, namun dengan adanya program tersbut TPA 

Supit Urang dapat dikenal dengan produksi TPA yang terkenal dengan 

produksi gas metannya. 

2. Dari segi prosesnya dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang 

memang sudah bagus secara teknis, namun secara keoptimalan dan 

kinerja dari pihak UPT TPA Supit Urang dan KSM kurang optimal 

karena di pengaruhi oleh anggran APBD yang minim dan kurangnya 

koordinasi. Seharusnya dari Pemerintah Kota Malang harus memberikan 
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anggaran yang lebih terhadap TPA Supit Urang agar dapat 

memaksimalkan proses pengelolaan gas metana secara optimal dan 

seharusnya perlu adanya koordinasi yang cukup antara pihak UPT TPA 

Supit Urang dan KSM dalam mengoptimalkan kinerja mereka. 

3. Dari segi organisasinya dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit 

Urang sangat kurang sekali karena hanya melibatkan pihak KSM dalam 

mengelolanya. Seharusnya pihak UPT TPA Supit Urang dapat menjalin 

kerjasama dengan pihak swasta dan akademisi sebagai patner untuk 

mengelola gas metana agar berkembang lebih baik lagi kedepanya. Jika 

UPT TPA Supit Urang menjalin kerjasama dengan swasta untuk 

mendapatkan suntikan dana juga lebih mudah sedangkan dengan 

akademisi pengelolaan gas metana akan diteliti dan dianalisis sesuai 

dengan bidang keilmuanya supaya gas metana di TPA Supit Urang lebih 

berkembang nanti kedepanya. 

4. Dari segi komunikasi dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit 

Urang secara interaksi terjalin cukup baik antara pihak UPT TPA Supit 

Urang, pihak Kelurahan Mulyorejo, KSM dan warga yang menerima 

dan menggunakan gas metana. Tetapi yang perlu ditekankan disini 

interaksi secara formal juga perlu dilakukan oleh pihak UPT TPA Supit 

Urang dan pihak Kelurahan Mulyorejo untuk mendukung pengelolaan 

gas metana di TPA Supit Urang baik dari segi materi maupun non 

materi.  
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