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JAKSTRADA Sebagai Dasar
Penyusunan Program Pengelolaan Sampah
Analisis Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
“Capacity Development Need Assessment (CDNA)” Bagi Organisasi Perangkat Daerah
di Kabupaten Gowa Tahun 2019

Jakstrada merupakan upaya pengelolaan sampah
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
untuk
melakukan
pengelolaan
sampah
terintegrasi mulai dari sumber sampai ke
pemrosesan akhir dengan target 100%
pengelolaan sampah pada tahun 2025 (Indonesia
Bersih Sampah).

Latar Belakang

Pusat
Transformasi
Kebijakan
Publik
(Transformasi)
adalah
sebuah
lembaga
“networked think tank” didirikan pada tahun 2014
dan berpusat di Jakarta. Dengan visi "untuk
mempromosikan pembuatan kebijakan yang
lebih baik di Indonesia", Transformasi berupaya
menciptakan jaringan pembuat kebijakan publik,
peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan media
untuk mempromosikan pembuatan kebijakan
berbasis bukti di Indonesia, yang pada gilirannya
akan meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pemerintahan di Indonesia.
Transformasi bekerja sama dengan Yayasan Peduli
Negeri (YPN) pada saat ini melaksanakan Program
Penanggulangan Sampah Perkotaan / Municipal
Waste Managament Program – MWRP yang
bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam
pengelolaan limbah di Kabupaten Gowa dengan
menggunakan pengalaman dan praktik terbaik
dari Kota Makassar. Program ini belajar dari dan
mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah di
Kota Makassar, pendekatan pengelolaan sampah
di Kota Makassar akan digunakan sebagai bahan
rujukan untuk mendukung kolaborasi antara
masyarakat - Pemerintah - Swasta yang lebih
inklusif.

Logo Pemerintah kabupaten Gowa Sebagai Lokasi
Pelaksanaan Program Penanggulangan Sampah Perkotaan - MWRP

Proyek ini juga akan mendukung bank sampah
yang telah ada dan memfasilitasi pembentukan
bank sampah percontohan baru di tingkat
masyarakat untuk membangun partisipasi
masyarakat yang lebih luas terutama perempuan
dan pemuda dalam pengelolaan sampah.
Program ini terlaksana atas kerjasama antara
Transformasi dan Development Innovations
Group (DIG) melalui dukungan USAID.
“Capacity Development Need Assessment
(CDNA)” / Analisis Kebutuhan Pengembangan
kapasitas Kelembagaan yang dilaksanakan bagi
Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Gowa
adalah sebuah metode pengukuran kapasitas
kelembagaan yang didasari pada permasalahan
sampah yang terjadi di Kota-Kota Besar di
Indonesia sebagai akibat dari pertumbuhan
penduduk yang tinggi serta meningkatnya
pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan
jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi
serta pembangunan mempunyai dampak positif
dan negatif dan seiring dengan bertambahnya
penduduk dan beragamnya aktivitas maka
timbulan sampah di Kabupaten Gowa perlu di
antisipasi.
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Isu Kebijakan Pengelolaan Sampah
Sejak tahun 2008 Pemerintah telah mulai menganggapi dengan serius isu pengelolaan sampah yang
ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (UUPS).
Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan
pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa ”sampah merupakan
permasalahan nasional yang pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke
hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta
dapat mengubah perilaku masyarakat”. UU tersebut juga menekankan bahwa untuk mewujudkan
pengelolaan sampah yang komprehensif, ”diperlukan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan
Pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha”. Dengan kata lain, dasar hukum
pengelolaan sampah di Indonesia mengarah pada adanya pengelolaan sampah yang terpadu dari hulu ke
hilir, meliputi partisipasi tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UUPS, Di tahun 2012 Pemerintah menerbitkan
Peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang kembali diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia
tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Rumah
Tangga (Jakstranas). Jakstranas melibatkan 32 kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan
sampah di tingkat nasional. Perpres Jakstranas ini merupakan upaya pengelolaan sampah yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber
sampai ke pemrosesan akhirdengan target 100% pengelolaan sampah pada tahun 2025 (Indonesia Bersih
Sampah). Jakstranas juga mengamanatkan agar 6 (enam) bulan setelah disahkannya peraturan tersebut,
maka diwajibkan kepada seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun Kebijakan dan Strategi
Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga.
ISU PENANGGULANGAN SAMPAH DI KABUPATEN GOWA
Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
Rumah Tangga di Kabupaten Gowa.
Tinjauan data SIPSN periode 2017-2018 memperlihatkan bahwa cakupan luas daerah pelayanan persampahan yaitu 28,09 km2 atau 2% dari total luas wilayah Kabupaten Gowa 1.883,32 km2. Timbulan sampah yang
mencapai 281 ton/hari dimana TPA Pa’bentengan hanya dapat mengelola 73 ton/hari didukung dengan
adanya composting yang dapat mengurangi sampah 0.61/hari, daur ulang produk kreatif 3,55 ton/hari, dan
bank sampah 0.28 ton/hari belum dapat mengurangi secara signifikan timbulan sampah yang dihasilkan
setiap harinya. Namun, Kabupaten Gowa telah memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang disahkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 44 Tahun 2018. Jakstrada secara gamblang memberikan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan kata lain, dengan sebuah skenario ideal, maka seluruh OPD
yang tercantum dalam dokumen Jakstrada berkewajiban untuk menyusun program kerja sebagaimana
yang telah dimandatkan dan guna mencapai target Pengurangan dan Penanganan sampah sebagaimana
yang telah dimadatkan oleh dokumen Jakstrada.
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Target Pengurangan dana Penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan sampah Sejenis Rumah Tangga
(SSRT).
Kabupaten Gowa telah memiliki target pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT periode 2018 – 2019
yang secara jelas digambarkan dalam dokumen Jakstrada dengan perincian sebagai berikut:
1. Target Pengurangan SRT dan Sampah SSRT Tingkat Kabupaten Gowa

2. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat
Kabupaten Gowa

Instansi/SKPD/OPD Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa
Sesuai dengan arah kebijakan persampahan Kabupaten Gowa untuk mencapai pengurangan dan
penanganan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan, maka perlu adanya instansi/SKPD/OPD dan
pihak terkait lainnya untuk menjalankan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang berlaku.
Instansi/SKPD/OPD terkait Program kebijakan dan strategi kebijakan Kabupaten Gowa dalam
pengelolaan SRT dan SSSRT dijabarkan menjadi sektor utama dan sektor pendukung sebagai berikut:
1. Sektor Utama
Dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa, terdapat 7 instansi yang terlibat didalamnya
terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Balitbangda, Disperindag, Dinas PMPTSP, Dinas Koperasi
dan UKM, Pemerintah Kabupaten.
Alokasi Anggaran Sektor Utama:
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2.
Sektor Pendukung
Terdapat sekitar 27 sektor pendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa sampai tingkat
Kecamatan,Kelurahan, dan Desa. Dari 27 instansi pada sector pendukung, terdapat alokasi anggaran
dalam penanganan sampah sebagai berikut:
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Dari seluruh pihak terkait dan program yang dijabarkan baik dari sektor utama maupun sektor pendukung
berfokus pada hal pengurangan dan penanganan berupa penyediaan fasilitas tempat sampah,
pengadaan motor pengangkut sampah beroda tiga, upah tenaga operasional persampahan, sosialisasi
persampahan dan narasumber. Program-program anggaran tersebut belum menyentuh hal penanganan
persampahan seperti pengolahan dan pemrosesan akhir. Sedangkan pada pengurangan persampahan
belum terlihat jelas alokasi anggaran pada tahapan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali.
Sementara di sisi lain, terdapat alokasi anggaran di 13 Kecamatan yang telah menunjukan adanya
semangat desentralisasi pengelolaan sampah yang dimulai dari daerah asal sampah itu sendiri. Dengan
adanya desentralisasi dan pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa, beban
penanggulangan sampah yang terutama berada pada Dinas Lingkungan Hidup akan dapat dikurangi, Hal
ini juga akan beurujung kepada berkurangnya beban TPA. Pemerintah Daerah harus secara pro aktif
melakukan sosialisasi intensif untuk menumbuhkan kreatifitas dan inisiatif di tingkat Kecamatan/Desa
untuk memastikan adanya program dan alokasi anggaran terkait dengan pengelolaan sampah.
Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa selaku pelayan publik yang sangat dengan dan mengenal
karakter masyarakatnya harus dapat lebih dberikan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya
pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Kekosongan anggaran pada banyak Instansi/OPD yang pada
sektor utama dan sektor pendukung dalam dokumen Jakstrada mengindikasikan bahwa dengan kondisi
tersebut maka target pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa akan sulit untuk diwujudkan.
Integrasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga harus lebih di tingkatkan mengingat tingginya target
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pengurangan dan penanganan persampahan yang tertuang dalam Jakstrada yang belum dapat
didukung dengan penguatan adanya program kerja dan anggaran yang terkait dengan pengelolaan
sampah di seluruh Instansi/OPD.
KESIMPULAN
1. RPJMD memiliki perbedaan target capaian dengan Jakstrada Kabupaten Gowa
2. Jakstrada memiliki perbedaan target capaian dengan Renstra DLH Kabupaten Gowa2019
3. RKPDP mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.437.092.600 dan menunjuk Dinas
Lingkungan Hidup menjadi satu-satunya penanggung jawab.
4. Jumlah anggaran RKPD 2019 sebesar Rp. 10.437.092.600 masih berada dibawah kondisi
ideal anggaran persampahan dengan perhitungan ideal kasar sebesar Rp. 12.013.690.000.
5. Sektor utama yang ditunjuk didalam Jakstrada hanya 3 dari keseluruhan instansi/OPD saja
yang mengalokasikan anggaran pengelolaan persampahan.
6. Program-program anggaran tersebut belum menyentuh hal penanganan persampahan
seperti pengolahan dan pemrosesan akhir. Sedangkan pada pengurangan persampahan
belum terlihat jelas anggaran pada tahapan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali.
7. Diperlukan sinkronisasi antara kondisi sesungguhnya di lapangan dan sarana prasana
pengelolaan sampah yang harus ada dengan menggunakan standar pelayanan minimal
(SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat
pencapaian pengelolaan sampah yang ada saat ini, sehingga menghasilkan pengelolan
sampah yang efektif
dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen jakstrada.
8. Berdasarkan jabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten
Gowa masih memerlukan peningkatan baik dari segi sinkronisasi target persampahan,
anggaran, koordinasi lintas sektor terkait dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
di bidang persampahan.
REKOMENDASI KEBIJAKAN
Menimbang dari review terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, khususnya yang
terkait dengan persampahan dan anggaran yang di alokasikan untuk pengelolaan sampah dengan
kondisi persampahan yang ada, berikut ini adalah gambaran pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa
yang berdasarkan kepada hasil penelitian dan dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan
pengeloalan sampah terpadu untuk mewujudkan Kabupaten Gowa bersih dari sampah dan
berkelanjutan serta menjadikan Kabupaten Gowa sebagai Kabupaten percontohan Pengelolaan Sampah
terbaik di tingkat nasional.
1. Sinkronisasi target penanganan persampahan
Perlu adanya revisi dan sinkronisasi kembali antara target Jakstrada, Renstra dan Renja OPD untuk
diselaraskan dengan kondisi aktual persampahan di Kabupaten Gowa.
2. Koordinasi dan komitmen penyediaan anggaran persampahan
- Peningkatan koordinasi dan komitmen pada setiap lembaga maupun antar lembaga yang telah
ditunjuk pada Jakstrada dimana penanggung jawab bertindak mengawasi dan menyatukan visi
dan misi pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa.
- Mempertegas tupoksi penanggung jawab, sektor utama, dan sektor pendukung, penetapan
standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh OPD yang
terlibat dalam pengelolaan sampah.

8

Policy Brief | SWM-MWRP

- Penyediaan anggaran program persampahan pada setiap OPD harus disesuaikan dengan
tupoksinya sebagaimana tercantum dalam Jakstrada dan adanya mekanisme sanksi.
Diperlukan peningkatan anggaran khususnya bagi DLH untuk mencapai target yang ditentukan.
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) di lingkup OPD dan Masyarakat
Peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan melalui pelatihan dan sosialisasi tentang
pentingnya pengelolaan sampah yang baik guna membentuk dan meningkatkan kesadaran
dan pemahaman akan pentingnya pengelolaan sampah.
4. Sistem Informasi Persampahan (SIP)
Sistem Informasi Persampahan perlu dibuat untuk mengumpulkan data persampahan serta
dapat dijadikan sebagai media sosialisasi kepada publik. Pembentukan SIP berbasis daring ini
tidak terlepas dari UPTD Bank Sampah/DLH sebagai penanggung jawab, dan instansi lainnya
khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dan Dinas Pendidikan serta
pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menganggarkan dan membuat program
persampahan.
5. Kewajiban Pembangunan Pengelolaan Sampah bagi Pengelola Kawasan
Pengelola kawasan perumahan meiliki kewajiban untuk memiliki unit pengelolaan sampah
mandiri sebagaimana yang di amanatkan oleh UUPS NO. 18/2008.
6. Pembentukan Unit Pelaksana Teknios (UPT)/Perusahaan Daerah (Perusda) / Badan Usaha MIlik
Daerah (BUMD). Pembentukan UPT/Perusda/BUMD adalah bertujuan agar pengelolaan
sampah di Kabupaten Gowa dapat lebih fokus.
7.
Komitmen kewajiban produsen dalam pengurangan SRT dan SSSRT (Opsional)
Perlu dirambah dan diimplementasikan tentang kewajiban produsen turut serta dalam
pengurangan SRT dan SSSRT mengingat produk yang dikonsumsi menyumbang timbulan
sampah. Sehingga beban persampahan tidak hanya diberatkan pada pemerintah dan
konsumen tetapi juga pada produsen.
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