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Sinergi dan Sinkronisasi Pusat-Daerah, Kunci Keberhasilan Pengelolaan Sampah di Indonesia
Jakarta, 9 Agustus 2019. Kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tanah air adalah sinergi dan

sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan
Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini, kendali utama berada pada Dirjen Bina Pembangunan
Daerah Kemendagri untuk memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya, terkait upaya para kepala
daerah melakukan sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 dengan RPJMD dan APBD.
Demikian pernyataan Pusat Transformasi Kebijakan Publik Indonesia (Transformasi) terkait
pengelolaan sampah di tanah air, disampaikan oleh Ethika Fitriani, Direktur Transformasi di Jakarta,
Senin (12/8). “Sinergi antarkementerian/lembaga negara di tingkat pusat menjadi faktor penting
yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar target lima tahun mendatang di bidang pengelolaan
sampah, bisa dicapai,” kata Ethika Fitriani. Dijelaskan pula bahwa pada dokumen RPJMN 20202024, pengelolaan sampah dan B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang terintegrasi dalam rangka
menghadirkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi prioritas pembangunan
nasional. Sejalan dengan hal itu, UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan
bahwa Kementerian LHK bersama dengan Kemenkes, KemenPUPR, Kemenperind, dan
Kemendagri memiliki kewenangan dalam memastikan tercapainya tujuan pengelolaan sampah.
Upaya lanjutan yang mesti ditempuh berikutnya adalah menterjemahkan mandat RPJMN
2020-2024 ke dalam RPJMD dan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam Pasal 12
ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup
dikategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan
melaksanakan amanat pasal 67 UU No. 23/24 point f yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah
berkewajiban untuk melakanakan program strategis nasional.
“Besarnya tantangan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, khususnya terkait sampah
dan limbah B3, harus dijawab oleh kepala daerah melalui sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan
RPJMD dan APBD. Pada konteks inilah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di
Kementerian Dalam Negeri bisa memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya. Jika berbicara
mengenai pengelolaan sampah, maka sinergitas kebijakan di kementerian dan Lembaga (K/L) di
tingkat Pusat hendaknya juga harus menjadi sebuah hal yang harus menjadi fokus perhatian agar
pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara sinergis, sistematis dan holistik oleh seluruh
pemangku kepentingan agar mampu mewujudkan visi Indonesia bebas sampah di tahun 2020 yang
hanya tinggal16 bulan lagi ” tambah Buyung Yuliandri Setiawan, Manager Program Transformasi.

Terlebih lagi, Transformasi (Agustus 2019) mencatat bahwa direncanakan sedikitnya
tersedia alokasi anggaran sebesar Rp28 triliun yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, KPBU,
dan Polri untuk membiayai 2 major project nasional terkait dengan lingkungan hidup (lihat Tabel 1),
yakni (1) pengelolaan Citarum Harum, dan (2) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Medis,
Limbah B3, Sampah Domestik, dan Sampah Plastik yang bertujuan untuk menurunkan risiko bahaya
paparan limbah B3, limbah medis, sampah domestik, dan sampah plastik terhadap kesehatan, serta
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam upaya penyusunan RPJMD dan APBD inilah, masyarakat mesti dilibatkan secara
aktif, mulai dari penyusunan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan sampah hingga
implementasinya. RPJMD hendaknya tidak hanya mengakomodir visi dan misi para kepala daerah
terpilih dan program strategis nasional, namun sudah seharusnya melibatkan masyarakat di tingkat
akar rumput sebagai penerima dari kebijakan-kebijakan yang nantinya akan disusun dan
dilaksanakan, sehingga dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan yang
dihasilkan nantinya akan benar-benar berbasis kepada kondisi real di lapangan. Hal ini penting untuk
dilakukan di tengah kian pesatnya pertumbuhan penduduk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,
dan untuk mewujudkan visi Indonesia bebas sampah di tahun 2020 mendatang,” tutup Abdul Halim,
Policy Advisor Transformasi.*
Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi:
Ethika Fitriani, Direktur (0812 957 1105)
Buyung Yuliandri Setiawan, Manager Program (0813 5166 4582)
Abdul Halim, Policy Advisor (0815 53100 259)
Tabel 1. Matrik Major Project RPJMN 2020-2024 Terkait Pengelolaan Sampah

Prioritas Nasional
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

Major Project
Pengelolaan
Citarum
Harum

Durasi
5 tahun
(2020-2024)

Perkiraan
Alokasi
Rp 13,44
Triliun

Sumber
Pendanaan
APBN, APBD
Kota, BUMN,
Swadaya/
Swasta, Polri

Manfaat Proyek
Sistem Pemantauan
Kualitas Air
• Sistem pemantauan
kualitas air yang
terintegrasi secara
realtime dari hulu ke
hilir

Pelaksana
KLHK,
Kemenperin,
Kementan,
Kemen PUPR,
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

Penanganan Limbah
Cair dan SanitasiKualitas air (Klasifaksi
minimal kelas IV):
• Peningkatan
pelayanan sanitasi
di DAS Citarum
Modernisasi
Pengelolaan
Sampah
• Peningkatan cakupan
pelayanan
pengelolaan
sampah
Revitalisasi Kawasan
Hulu melalui
Penanaman Pohon
dan Alih Profesi:
• Penertiban KJA dan
pengurangan lahan
berstatus
sangat kritis
Penyediaan Air
Bersih dan
Pengendaluan Debit
Sungai: Pengendalian
debit sungai
melalui konservasi air
di daerah hulu &
perawatan saluran,
serta penyediaan air
bersih melalui
peningkatan kapasitas
penyediaan air baku &
jaringan perpipaan

Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
Dan Perubahan Iklim

Pembangunan
Instalasi
Pengolahan
Limbah Medis,
Limbah B3,
Sampah
Domestik, dan
Sampah
Plastik

5 tahun
(2020-2024)

Rp 13,72 Triliun

APBN, APBD,
KPBU

Menurunkan risiko
bahaya paparan
limbah B3, limbah
medis, sampah
domestik, dan sampah
plastik terhadap
kesehatan

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

KLHK,
Kemenkes,
KemenPUPR,
Kemenperin,
Kemendagri,
Pemda,
Swasta

