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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandarlampung  

Kota Bandarlampung merupakan ibu kota provinsi Lampung, Indonesia. Kota ini 

memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 879.651 jiwa 

(sensus 2010); kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan 

penduduk 3,79 % per tahun. Secara geografis, ibukota provinsi Lampung ini 

berada di pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km 

sebelah barat laut DKI Jakarta. 

 

Didukung oleh posisi yang strategis, menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu 

lintas di setiap ruas jalan protokol di Bandarlampung cenderung padat, sehingga 

sebagai salah satu kota tersibuk di Indonesia bagian barat, Bandarlampung 

memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian 

logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandarlampung 

merupakan ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu Kota Bandarlampung 

merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan 

kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi 

Lampung. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobilitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Lampung
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 04 tahun 2001 

tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan 

dalam Kota Bandarlampung, maka Kota Bandarlampung menjadi 13 Kecamatan 

dengan 98 Kelurahan, yaitu: 

1. Kecamatan Kedaton dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di 

Kampung Baru  

2. Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya 

berkedudukan di Kota Baru  

3. Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan Pusat Pemerintahannya 

berkedudukan di Gedong Air  

4. Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan Pusat Pemerintahannya 

berkedudukan di Palapa  

5. Kecamatan Sukarame dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di 

Sukarame 

6. Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan 

di Kupang Kota  

7. Kecamatan Telukbetung Selatan deng Pusat Pemerintahannya berkedudukan 

di Sukaraja  

8. Kecamatan Telukbetung Berat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan 

di Bakung  

9. Kecamatan Panjang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Panjang 

Selatan  

10. Kecamatan Kemiling dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di 

Suberejo 
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11. Kecamatan Rajabasa dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di 

Rajabasa 

12. Kecamatan Tanjung Seneng dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di 

Tanjung Seneng 

13. Kecamatan Sukabumi dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di 

Sukabumi. 

 

Dengan luas wilayah  Kota Bandarlampung mencapai 192,96 Km
2
. Wilayah Kota 

Bandarlampung merupakan daerah perkotaan yang terus berkembang dari daerah 

tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas perhubungan dan 

penerangan. Pengembangan kota ditandai dengan tumbuhnya kawasan 

permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri 

perkotaannya. Pada tahun 2001 Kota Bandarlampung dimekarkan dari 9 

Kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan. 

 

Dengan letaknya yang strategis menjadikan daerah ini sebagai dareah transit 

kegiatan perekonomian antara pulau jawa. Secara geografis kota bandar lampun 

terletak pada kedudukan 5020’ sampai dengan 5030’ lintang selatan dan 105028’ 

sampai dengan 105037’ bujur timur. Letak tersebut berada di teluk lampung dan 

diujung selatan pulai sumatera, yang memiliki luas wilayah 192,18 Km2 terdiri 

dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kotamadya Lampung 

Selatan  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin  dan 

Kecamatan Ketibung Kotamadya Lampung Selatan serta Teluk Lampung  
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3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang 

Cermin Kotamadya Lampung Selatan  

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kotamadya 

Lampung Selatan.  

 

1. Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat Kota Bandarlampung sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada 

umumnya, adalah masyarakat yang agamis. Mereka taat dalam menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya sebagian besar memeluk agama Islam, memegang 

teguh adat istiadat leluhur, terbuka pada perubahan dan pembaharuan serta tinggi 

sifat kekeluargaan dan gotong royong. Tradisi yang dominan berkembang di Kota 

Bandarlampung adalah Budaya gotong royong meskipun ada proses akulturasi 

dengan tradisi Lampung, Padang, Jawa dan lain sebagainya. Sebagaian besar 

penduduk Kota Bandarlampung berasal dari suku Lampung disamping suku-suku 

lainnya seperti Padang, Jawa dan lain-lain. Dalam perkembangannya budaya yang 

berkembang di Kota Bandarlampung juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.  

 

2. Kondisi Perekonomian 

Dari data tahun 2009, kontribusi yang cukup signifikan membangun 

perekonomian Kota Bandarlampung yaitu sektor industri pengolahan dan 

penggalian (29,82%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan 

restoran (22,78%), sektor jasajasa (14%), sektor pengangkutan dan komunikasi 

(13,23%). Sedangkan sektor lainnya (20,17%) meliputi sektor pertambangan, 

pertanian, bangunan listrik, dan gas rata-rata 3-4%.  
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Dari sisi penerimaan APBD Kota Bandarlampung pada tahun 2009, penerimaan 

daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar yaitu 

sekitar 87% atau sekitar 181,1 milyar dari sekitar 206,9 milyar, sedangkan 

penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 9% 

atau sekitar 19,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain yaitu sebesar 6,3 milyar yang 

berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar, 

diperuntukkan bagi belanja rutin yaitu hampir sekitar 80% atau sekitar 163,6 

milyar, sedangkan untuk belanja pembangunan, dialokasikan hanya sebesar 43,3 

milyar atau sekitar 20%.  

 

Dengan alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan 

alokasi untuk belanja rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam 

menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti sebagai berikut; 

Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat cost recovery. 

Penerimaan PAD kota Bandarlampung perlu ditingkatkan seiring dengan 

berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber 

pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber 

pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah. 

 

3. Kondisi Pemerintahan 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 

disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah 

daerah otonom menurut asas desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Bandarlampung Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat 
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Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi 

Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandarlampung selaku lembaga 

legiaslatif, sesuai dengan proporsi jumlah penduduk maka anggota DPRD Kota 

Bandarlampung berjumlah 25 orang. Sedangkan lembaga eksekutif di Kota 

Bandarlampung dipimpin oleh Kepala Daerah/Walikota. Sekretariat Daerah 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten, 10 Bagian, 33 Sub 

Bagian, 17 Dinas, 6 Badan, 3 Kantor, 1 UPTD, 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan.  

 

Kota Bandarlampung terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan dan 98 (sembilan 

puluh delapan) Kelurahan, dan sebagai Ibukota Provinsi lampung Kota 

Bandarlampung merupakan pusat dari semua kegiatan, baik dibidang 

pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan maupun perekonomian 

yang secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan daerah.  

 

Tabel 1. Jumlah Kecamatan dan jumlah kelurahan di kota Bandarlampung 
 

NO KECAMATAN IBU KOTA JML KELURAHAN 

1 Tanjungkarang Pusat Palapa 11 

2 Tanjungkarang Barat Gedong Air 6 

3 Tanjungkarang Timur Kota Baru 11 

4 Teluk Betung Utara Kupang Kota 10 

5 Teluk Betung Barat Bakung  8 

6 Teluk Betung Selatan  Sukaraja 11 

7 Panjang Panjang Selatan  7 

8 Kemiling  Sumberejo 7 

9 Kedaton Kampung Baru 8 

10 Rajabasa Rajabasa 4 
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11 Tanjung Seneng Tanjung Seneng 4 

12 Sukarame Sukarame 5 

13 Sukabumi Sukabumi 6 

JUMLAH 98 

Sumber: Bappeda Kota Bandarlampung, 2011. 

 

Tabel 2. Jumlah kelurahan, LK, RW, dan RT perkecamatan di Kota Bandar  

  Lampung tahun 2009 
 

NO KECAMATAN 
JUMLAH 

KEL LK RW RT 

1 Tanjungkarang Pusat 11 26 115 226 

2 Tanjungkarang Barat 6 19 52 150 

3 Tanjungkarang Timur 11 25 96 246 

4 Teluk Betung Utara 10 21 72 230 

5 Teluk Betung Barat 8 24 47 132 

6 Teluk Betung Selatan  11 26 99 301 

7 Panjang 7 18 60 204 

8 Kemiling  7 20 76 230 

9 Kedaton 8 23 46 138 

10 Rajabasa 4 8 16 78 

11 Tanjung Seneng 4 10 22 98 

12 Sukarame 5 16 51 166 

13 Sukabumi 6 17 51 151 

  JUMLAH  98 253 803 2350 

Sumber: Bappeda Kota Bandarlampung, 2011. 

 

4. Kondisi Birokrasi Pemerintah Kota Bandarlampung 

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kota Bandarlampung telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tersebut. Kota Bandarlampung diresmikan pada tanggal 1 

Desember 1965, yang selanjutnya diabadikan sebagai Hari Jadi Kota 

Bandarlampung. Sejak berdiri sampai dengan Era Otonomi Daerah di bawah 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Birokrasi 
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Pemerintah Daerah telah mengalami beberapa kali proses perubahan atau 

restrukturisasi. Terakhir, Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota 

Bandarlampung dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah 

Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Secara 

lebih spesifik lagi restrukturisasi tersebut mempedomani Keputusan Menteri 

Dalam Negeri  dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah.  

 

B. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

     Bandarlampung 

 

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandarlampung adalah unsur Pelaksana 

Pemerintah Kota Bandarlampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandarlampung melalui 

Sekretaris Kota Bandalampung dengan tugas pokok: “Melaksanakan kewenangan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dibidang Kebersihan dan Keindahan serta 

melakanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang 

berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebersihan dan 

keindahan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : 

 

VISI : “Terciptanya Kota Bandarlampung yang bersih, indah, dan sehat dengan  

partisipasi warganya”    

 

MISI :  

a.  Pengembangan pelayanan prima dengan pendekatan “Sampah hari ini diangkut 

hari ini”. 
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b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan dan 

keindahan kota yang sehat. 

c. Memberdayakan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan 

kota serta ruang terbuka hijau. 

d. Memanfaatkan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis bagi 

masyarakat. 

e. Melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta penataan terhadap fasilitas 

Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan penerangan jalan umum. 

 

1. Tugas dan Fungsi 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung merupakan salah satu 

perangkat Pemerintah Daerah Kota Bandarlampung dimana dalam kedudukan 

tugas pokok dan fungsinya adalah unsur pelaksanaan tugas dalam membantu 

Walikota dibidang Ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan sesuai dengan Peraturan  Walikota Bandarlampung No. 14 Tahun 

2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bandar Lampung. Terdapat 7 program untuk melaksanakan urusan wajib 

yaitu:  

1.  Program pelayanan administrasi perkantoran 

2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3.  Program peningkatan Disiplin Aparatur 

4.  Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5.  Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

6.  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
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7.  Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota 

 

Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandarlampung tertuang 

dalam Surat Keputusan Walikota Bandarlampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 

Bandarlampung. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandarlampung sebagai 

unsur pelaksana pemerintah di bidang kebersihan dan keindahan kota, dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota. 

 

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas 

Kebersihan dan Keindahan Kota Bandarlampung mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan kegiatan pendataan, perencanaan, pemantauan dan penyuluhan 

dalam upaya pembinaan kebersihan dan keindahan kota. 

2. Melakukan kegiatan operasional kebersihan jalan, lingkungan, pengangkutan 

serta pemusnahan sampah.  

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebersihan SOKLI (Satuan Operasi 

Kebersihan Lingkungan) serta menetapkan biaya swadaya kebersihan 

lingkungan serta penggunaannya. 

4. Penyediaan sarana angkutan sampah, TPA dengan IPLT. 

5. Pemasangan, pemeliharaan dan perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum 

dan sarana umum lainnya. 

6. Menyelenggarakan sistem penanggulangan sampah, meliputi kegiatan 

pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan atau pengolahan serta 

pemanfaatannya. 
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7. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta 

menyelenggarakan usaha-usahan sehingga masyarakat dapat aktif 

berpartisipasi dan berswadaya dalam memelihara dan menjaga kebersihan dan 

keindahan kota. 

8. Memelihara, mengamankan jalur hijau, taman-taman dan pemakaman serta 

kelengkapan lainnya dari usaha pengrusakan. 

9. Melakukan pengamatan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan 

oleh sampah dan air limbah. 

10. Memberi rekomendasi dan pertimbangan tentang permohonan atau perizinan 

pemasangan reklame dari aspek kebersihan dan keindahan kota. 

11. Menyelenggarakan segala pungutan retribusi yang berkaitan dengan 

kebersihan dan keindahan kota. 

12. Mengawasi ketertiban masyarakat dalam melaksanakan peraturan kebersihan 

dan keindahan kota. 

13. Bekerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi bahaya pencemaran 

lingkungan akibat sampah, air limbah, gas atau uap. 

14. Penanggung jawab dan koordinasi kebersihan pasar, pertamanan, serta 

lingkungan sarana umum lainnya. 

15. Memberikan layanan penyedotan WC masyarakat dan menyediakan fasilitas 

WC umum. 

16. Menetapkan dan memungut retribusi pemakaian mobil tinja, retribusi 

kebersihan sampah, dan retribusi kamar mandi/WC umum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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2. Kondisi Struktur Organisasi 

Kondisi struktur bagi suatu organisasi berguna untuk memperjelas dan memahami 

tugas dan fungsi dari masing masing bagian yang terdapat dalam organisasi. 

Dengan struktur, tugas masing-masing bagian menjadi jelas, akan tetapi bagi 

suatu organisasi yang menerapkan struktur organisasi secara kaku dan 

membangun hubungan antar bagian secara formal saja akan berdampak kepada 

inefektifitas organisasi dalam menjalankan tugas organisasi dan merespon 

berbagai fenomena yang terjadi. Struktur juga dapat mempengaruhi perilaku 

individu dalam organisasi dan berdampak kepada proses dan hasil kerja.  

 

Bentuk struktur organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamananadalah “Lini 

dan Staff” tipe ini sering dikenal dengan tipe birokratik yang berbentuk piramida. 

Struktur tersusun sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota membawahi 1 (satu) orang 

Kepala Bagian tata Usaha dan 5 (lima) Kasubdin. 

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga 

2. Sub Bagian Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Dinas-Sub Dinas adalah sebagai berikut : 

1. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan Kebersihan, terdiri dari : 

1.1 . Seksi Operasi dan Pemeliharaan kebersihan Lingkungan Jalan,  

saluran, sungai dan pantai. 
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1.2 . Seksi Pemeliharaan kebersihan pasar, pertokoan, stasiun dan    

tempat keramaian umum. 

1.3 . Seksi pengamanan sampah dan tinja. 

1.4 . Seksi Pemeliharaan dan perawatan, peralatan/gedung. 

2. Sub Dinas Penelitian, Pengembangan, Pengawasan dan Penertiban, 

terdiri dari : 

2.1. Seksi Penelitian dan Pengembangan 

2.2. Seksi Pengawasan 

2.3. Seksi Penertiban Sampah dan TPS 

3. Sub Dinas Pendapatan terdiri dari : 

3.1. Seksi Penetapan Retribusi 

3.2. Seksi Pemungutan Retribusi 

3.3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

4. Sub Dinas Pertamanan terdiri dari : 

4.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman 

4.2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan 

5. Sub Dinas Penerangan Jalan dan Pemakaman terdiri dari : 

5.1. Seksi Penerangan Jalan dan Taman 

5.2. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame Hias 

5.3. Seksi Pemakaman 

 

Struktur organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan model “lini 

dan staff” atau piramida terdiri dari 3 (tiga) level struktur, yakni struktur 

pimpinan, struktur sub bagian dan seksi. Model  tersebut merupakan model yang 
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paling familiar dalam lingkungan birokrasi publik Indonesia dimana model 

tersebut selain mengelompokkan tugas dan fungsi organisasi kepada masing 

masing bagian kemudian terdapat aparat pelaksana yang dikenal dengan staff. Hal 

tersebut hanya memperpanjang hirarki dalam organisasi dan dapat memperlambat 

proses kerja organisasi. Keberadaan kotak kotak yang menjelaskan tugas dan 

fungsi masing-masing kotak sebagai wadah untuk menjalankan tugas dan fungsi 

organisasi. “Yang menjadi permasalahan adalah ketika kotak-kotak tersebut 

kemudian dipecah menjadi kotak kotak kecil yang hanya akan memanjangkan 

hirarki dan kordinasi dalam organisasi”.  

 

Struktur organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan model lini 

dan staff juga tidak mengenal adanya pengawasan dari bawahan. Hal tersebut 

terlihat jelas dari bagan diatas dimana pimpinan puncak sangat dominan dalam hal 

wewenang pengambilan keputusan dan pengawasan. Model tersebut cenderung 

melahirkan komunikasi yang bersifat satu arah (one-way communication) dimana 

model tersebut memudahkan bagi pimpinan untuk menyampaikan instruksi 

kepada bawahan secara cepat dan singkat namun model komunikasi satu arah 

seperti dalam stuktur tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman bawahan 

dalam menginterpretasikan apa yang di instruksikan oleh pimpinan. Tidak adanya 

model pengawasan yang bersifat bottom-up juga hanya akan melahirkan pimpinan 

yang selalu merasa benar dan bawahan cenderung menjadi sasaran atau kambing 

hitam dalam setiap kesalahan yang terjadi dalam organisasi. 
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3. Kondisi Personalia/Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bandarlampung Tahun 2010, Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandarlampung mempunyai karyawan dan karyawati sebagai 

berikut: 

Pegawai Negeri Sipil  : 193 orang 

CPNS    :     8 orang 

Pegawai Harian Lepas : 229 orang 

 

Sedangkan keadaan pegawai negeri sipili (PNS) menurut tingkat pendidikannya 

adalah sebagai berikut: 

S2    :   8 orang 

S1    : 42 orang 

Sarjana Muda   :   5 orang 

SLTA    : 67 orang 

SLTP    : 40 orang 

SD               : 39 orang 

Jumlah    : 202 orang 

 

Pegawai Harian Lepas (PHL) yang berjumlah 229 orang terdiri dari: 

 Pekerja Sapu  : 154 orang 

 Pramu Taman  :   16 orang 

 Supir Truk   :   11 orang 

 Kenek Truk  :    32 orang 
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 Penagih Retribusi  :     5 orang 

 Petugas Tinja  :     2 orang 

 Bengkel + Jaga Malam :     3 orang 

 Operator/TPA  :     1 orang 

 Petugas Khusus TPA :     3 orang 

 Staf Kesekretariatan :     2 orang 

Jumlah   : 229 orang 

 

Sementara pegawai negeri sipil dan CPNS berdasarkan job kinerjanya terdiri dari: 

 Pekerja Sapu  : 19 orang 

 Pramu Bibit  :   6 orang 

 Pramu Taman  : 38 orang 

 Supir Truk   : 10 orang 

 Kenek Truk  : 17 orang 

 Teknisi Lampu  :   7 orang 

 Penagih Retribusi  : 10 orang 

 Petugas Tinja  : 12 orang 

 Bengkel + Jaga Malam :   2 orang 

 Operator/TPA  :   -  orang 

 Petugas Khusus TPA :   3 orang 

 Staf Kesekretariat  : 77 orang 

Jumlah   : 201 orang   
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4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana : 

a. Tanah dan Bangunan 

1. Bangunan gedung dan kantor terdiri dari bangunan satu lantai terletak 

diatas tanah di Jalan Antara No. 42, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. 

2. Bangunan bengkel terdiri dari bangunan dan sarana pelebgkap lainnya 

terletak diatas tanah di Jalan H. Agus Salim No. 43, Kelurahan Kaliawi, 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. 

3. Kebun Bibit terpadu terdiri dari bangunan dan sarana pelengkap lainnya 

terletak di sisi Jalan Pramuka Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan 

Kemiling Kota Bandar Lampung. 

4. TPA Talang Bakung terdiri dari bangunan dan sarana pelengkap lainnya 

terletak di wilayah Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung. 

5. TPA Ketapang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Ketapang, 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. 

6. TPA Sukadanaham terletak di Jalan Kebersihan Kelurahan 

Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. 

7. TPU Beringin Raya Kemiling terletak di Jalan Raden Imba Kusuma 

Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung. 
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b. Inventaris/Peralatan Kantor 

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan 

komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan 

Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. 

c. Kendaraan Dinas 

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2010 sebanyak 24 unit  

Dump Truck/Container (5 rusak), 2 unit roda dua, 4 unit roda 3, 5 roda 4  dan 

alat-alat besar 3 unit.  

Secara terperinci jenis sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut: 

 Minibus    :   2 unit 

 Pick up    :   3 unit 

 Truk Taman   :    3 unit 

 Bulldozer    :    2 unit 

 Exavator    :    2 unit 

 Whelloder    :    1 unit 

 Truk Sampah   :   20 unit 

 Mobil Tangga   :     2 unit 

 Kontainer    :   40 unit 

 Tanki Air    :     3 unit 

 TPA    :     1 unit 

 Kolam Leacid   :  61620 M
2
 

 Kolam Penampung Tinja  :  3200 M
2
 

 TPU Pemkot   :     3 unit 
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 Taman Kota   :   38 unit 

 Lampu Penerangan Jalan Umum :  4204 titik 

 Lampu Taman   :  20 unit 

 Ornamen Kota   :    7 unit 

 Pohon Penghijauan  :  140.000 batang 

 

5. Rencana Stratejik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota  

    Bandarlampung 

Berdasarkan LAKIP 2010 Kebijakan Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bandarlampung meliputi: 

 

1. Menciptakan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. 

2. Menyedikan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota. 

3. Mengelola dan memanfaatkan TPA Bakung. 

4. Menciptakn eindahan dan kenyamanan kota. 

5. Memelihara ruang terbuka hijau, ornament kota, taman dan hutan kota. 

6. Mendata objek dan retribusi sampah dan memberikan pelayanan penyedotan 

tinja. 

 

Sementara Program Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandarlampung meliputi: 

1. Program penyuluhan dan pembinaan, pendataan dalam upaya Kebersihan dan 

Keindahan Kota. 

2. Program penyediaan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan. 

3. Program pengelolaan dan pemanfaatan TPA Bakung. 
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4. Program pemeliharaan dan peningkatan sarana Penerangan Jalan Umum dan 

Tempat Pemakaman Umum. 

5. Program pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Ornamen Kota, Taman dan 

Hutan Kota. 

6. Program pendataan dan investarisasi objek dan retribusi penyedotan tinja dan 

sampah. 

 

Kebijakan internalnya meliputi: 

a. Tersedianya peraturan-peraturan yang menjadi dasar hokum penyelenggaraan 

kebersihan dan keindahan di Kota Bandarlampung. 

b. Tersedianya lahan ruang terbuka hijau, TPA yang cukup luas. 

c. Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota yang cukup 

memadai. 

d. Belum efektifnya sanksi hukum  terhadap pelanggaran peraturan-peraturan 

yang mengatur masalah kebersihan dan keindahan di Kota Bandarlampung. 

e. Lemahnya koordinasi lintas sektor  antar Dinas/Instansi terkait. 

 

Sedangkan kebijakan eksternalnya meliputi: 

a. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya 

kebersihan dan keindahan bagi kehidupan masyarakat. 

b. Pembinaan kebersihan dan keindahan kota secara baik dan benar akan 

menarik minat wisatawan mancanegara dan nusantara untuk mengunjungi 

kota Bandarlampung sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini tentu akan 

memberikan konstribusi yang sangat berarti terhadap devisa Negara. 
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c. Pembangunan kebersihan dan keindahan kota yang terencana, terpadu dan 

terkoordinasi akan dapat meningkatkan minat investor luar untuk berinvestasi 

di Kota Bandarlampung. 

d. Kota yang indah dan bersih akan menumbuhkan rasa bangga dan kenyamanan 

bagi warganya, sehingga kepatuhan hokum masyarakat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku akan dapat lebih meningkat. 

 

Sementara proyeksi ke depan yang diharapkan dari Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandarlampung meliputi: 

1.  Dibidang Kebersihan : 

1. Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kebersihan SOKLI. 

2. Terbinanya SOKLI yang mandiri dalam menangani sampah lingkungan 

dan rumah tangga. 

3. Tersedianya lahan cadangan untuk area TPS dan TPA. 

4. Terlaksananya penyediaan sarana angkutan sampah dari TPS ke TPA. 

5. Terlaksananya pengelolaan sampah yang professional. 

 

 2. Dibidang Keindahan : 

1. Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan 

ornament kota . 

2. Tersedianya lahan yang cukup untuk ruang terbuka hijau kota. 

3. Terpeliharanya sarana dan fasilitas TPU yang bersih dan indah. 

4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang handal di dalam pengelolaan 

kebersihan dan keindahan kota. 
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Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, uraian Program dan 

Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung selama tahun 

2010 secara rinci sebagai berikut: 

Tabel 3. Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar  

  Lampung selama tahun 2010 
 

No Program Kegiatan 

1. Program pelayanan 

administrasi perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

5. Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

6. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

7. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

8. Penyediaan makanan dan minuman 

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah 

10. Penyediaan Jasa Pegawai Harian Lepas 

(PHL) 

2. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

 

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

2. Pengadaan peralatan gedung kantor 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor 

4. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 

gedung/kantor 

6. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan non 

gedung 

3. Program peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

1. Pendidikan dan pelatihan formal 

2. Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan 

Lainnya 

 

4. Program peningkatan 

pengembangan system 

pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

 

1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 

tahun. 
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5. Program pengembangan 

kinerja pengelolaan 

persampahan 

1. Penyedia prasarana dan sarana 

persampahan 

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana persampahan 

3. Pendataan obyek retribusi sampah 

4. Lomba kebersihan antar Kecamatan, 

Kelurahan, Sekolah, Pasar dan Puskesmas 

5. Pembinaaan warga sekitar TPA Bakung 

6. Program peningkatan 

kualitas dan akses 

informasi sumber daya 

alam dan lingkungan 

hidup 

 

1. Pembuatan profil dinas 

7. Program pengelolaan 

ruang terbuka hijau 

(RTH) 

1.  Pemeliharaan dan penataan taman 

 

8. Program penataan dan 

pengembangan keindahan 

kota 

1. Papan pelarangan kebersihan 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung, 2011. 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Aspek Responsivitas Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan  

    Kota Bandarlampung 

 

Responsivitas merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan 

menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan 

baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penelitian di lapangana bahwa 

upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bandarlampung sepanjang tahun 2005-2010 guna merespon aspirasi publik dan 

kemajuan teknologi dalam pengelolaan sampah antara lain menyelenggarakan 

kegiatan-kegitan sebagai berikut: 



 

 

82 

1. Mengadakan dialog interaktif di media elektronik lokal yang ada di Kota 

Bandarlampung (TVRI, Radar TV, Tegar TV, Siger TV, Lampung TV) dan 

RRI Lampung dalam diskusi publik tentang pengelolaan sampah dan 

pertamanan di Kota Bandarlampung. 

2. Mengadakan dialog dengan warga  dalam lingkungan Pemerintah Kota 

Bandarlampung. 

3. Menyediakan kotak saran baik secara langsung maupun surat terbuka di 

media cetak. 

4. Menyediakan layanan SMS Center 

 

Kegiatan dialog interaktif tersebut langsung melibatkan Kepala Daerah bersama 

Kepala Dinas sebagai narasumber untuk mendengarkan langsung masukan dari 

masyarakat guna memberikan pelayanan yang berkualitas dan berpihak kepada 

masyarakat. Sedangkan dialog dengan warga yang dilakukan di Kelurahan dalam 

lingkungan Pemerintah Kota Bandarlampung dapat menjangkau segala lapisan 

masyarakat, dimana masyarakat dapat langsung memberikan saran, pendapat, 

kritikan dan sekaligus bertanya kepada aparat Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandarlampung. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah 

seorang aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung “A. 

Sulaiman” menyatakan sebagai berikut: 

“Masukan  yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan dialog 

interaktif dan dialog langsung pada kelurahan dilingkungan Pemerintah 

Kota Bandarlampung terdapat banyak saran dan masukan dari masyarakat 

namun diantara sekian banyak saran, kami simpulkan bahwa seluruhnya 

meliputi percepatan dalam pelayanan terutama pengangkutan sampah, 

penambahan armada truk sampah, dan perawatan taman-taman kota yang 

disampaikan masyarakat melalui dialog interaktif”. (13/07/2011).  
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Cara lain yang digunakan oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam 

menampung aspirasi publik adalah dengan menyediakan layanan call center yang 

yang dikelola Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung. 

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pegawai Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bandarlampung menyatakan bahwa: 

“Selama periode 2007-2010 lalu jumlah surat dan laporan yang masuk 

melalui kotak saran maupun call center cukup banyak, surat yang  

berisikan saran dan kritikan tentang pelayanan yang kita selenggarakan, 

antara lain berisikan tentang percepatan proses pengangkutan sampah, 

penambahan armada truk sampah, dan pengelolaan tempat pembuangan 

akhir (TPA)”. (13/07/2010). 

 

 

Berdasarkan dari kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan dalam menampung aspirasi dan tuntutan perubahan lingkungan 

terangkum sebagai berikut: 

1. Percepatan proses pengangkutan sampah di jalan dan komplek perumahan 

2. Pengelolaan TPA yang baik terutama yang berada disekitar perumahan 

warga. 

3. Penambahan armada truk sampah, agar sampah tidak menumpuk berhari-

hari. 

 

Aspirasi masyarakat tersebut ditindak lanjuti dengan merefleksikannya dari 

praktek penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah. Langkah yang ditempuh 

dengan mempercepat proses pelayanan pengangkuta sampah sebanyak 2 (dua) 

kali dalam sehari yakni pagi dan sore hari. dirasakan sangat membantu 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang cepat. 

Walaupun memang ditemui di lapangan oleh peneliti masih ada beberapa warga 
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yang mengeluhkan pelayanan pengelolaan sampah terutama lamanya 

pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah (TPS) ke tempat 

pembuangan akhir (TPA). 

 

Terjadinya  keterlambatan pengangkutan sampah tersebut perlu disikapi secara 

serius oleh Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk tetap konsisten 

terhadap apa yang telah menjadi komitmen mereka dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pengabaian terhadap hal kecil tersebut dapat mempengaruhi 

kredibilitas pemerintah pada umumnya dan Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan khususnya. Berdasarkan data di lapangan bahwa adanya Penggunaan 

aset SKPD dalam bentuk tanah seluas 230,522 m2 selama cukup membantu 

masyarakat, secara rinci volume TPA tersebut adalah sebagai berikut: 

1. TPA Talang Bakung seluas 140.102 M
2
 

Jumlah tanah yang digunakan SKPD terhadap Total bidang tanah yang 

dikuasai SKPD 

140.102 x 100 %  = 60,78 % 

230.522 

2. TPA Ketapang seluas 25.000 M
2
 

Jumlah tanah yang digunakan SKPD terhadap Total bidang tanah yang 

dikuasai SKPD 

25.000  x 100 %  = 10,84 % 

230.522 

3. TPA Sukadanaham seluas 20.000 M
2
 

Jumlah tanah yang digunakan SKPD terhadap Total bidang tanah yang 

dikuasai SKPD 
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20.000  x 100 %  = 8,68 % 

230.522 

4. TPU Beringin Raya seluas 20.000 M
2
 

Jumlah tanah yang digunakan SKPD terhadap Total bidang tanah yang 

dikuasai SKPD 

20.000  x 100 %  = 8,68 % 

230.522 

5. Kebun Bibit Kemiling seluas 20.000 M
2
 

Jumlah tanah yang digunakan SKPD terhadap Total bidang tanah yang 

dikuasai SKPD 

20.000  x 100 %  = 8,68 % 

230.522 

6. Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung seluas 1.200 

M
2
 

1.200 x 100 %  = 0,52 % 

230.522 

7. Bengkel Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung seluas 

2.774 M
2
 

2.774  x 100 %  = 1,20 % 

230.522 

8. Taman Kota Gajah Mada seluas 1.033 m2 

1.033  x 100 %  = 0,44 % 

230.522 

9. Tanah Calon TPA seluas 124 m2 

124  x 100 %  = 0,05 % 

230.522 
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10. Taman Kota Gajah Mada seluas 289 m2 

289  x 100 %  = 0,12 % 

230.522 

 

Kurangnya follow up dari Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap apa 

yang telah di tampung namun belum dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata 

terutama dalam penyelenggaraan pelayanan amat disayangkan serta dapat 

menurunkan citra Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dimata masyarakat 

dan ketika peneliti mengkonfirmasi kepada salah seorang aparat di kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung menyatakan bahwa: 

“Alasan mengapa kita belum menindak lanjuti aspirasi dan tuntutan 

masyarakat tersebut seperti sampah yang terkadang menumpuk dan 

menimbulkan bau dikarenakan kondisi armada pengangkut sampah kami 

yang masih minim, tapi kami terus berupaya secara maksimal dengan 

melibatkan swasta dalam partisipasi bantuan kendaraan operasional seperti 

yang dilakukan oleh PTPN VII, hal ini sedikit banyak membantu kami 

dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat”. 

(15/07/2011).  

 

Temuan lain di lapangan adalah adanya responsivitas berupa layanan dari rumah 

ke rumah warga yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pelayanan 

seperti pelayanan sedot WC, dan pengecekan area TPS dan TPA yang rutin 

dilakukan. Pentingnya pengawasan dari bawahan (bottom-up control) antara lain 

adalah untuk terciptanya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dua arah 

terhadap kinerja masing masing individu dalam organisasi. Pendelegasian 

wewenang sebagai bentuk dari penyerahan sebagian wewenang yang dimiliki oleh 

pimpinan puncak kepada pimpinan menengah sebagai pihak yang lebih 

memahami akan kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi. Kantor Dinas 



 

 

87 

Kebersihan dan Pertamanan dengan model struktur berupa lini dan staff dimana 

pimpinan sangat dominan dalam pengambilan keputusan.  

 

Keberadaan Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan hanya sekedar 

menjalankan kepemimpinan yang sifatnya administratif teknis saja karena 

wewenang yang sesungguhnya seperti pengambilan keputusan untuk merekrut 

tenaga baru, penentuan insentif yang akan diberikan setiap tutup tahun anggaran 

sepenuhnya menjadi wewenang eksekutif puncak pada lingkungan Pemerintah 

kota. Wewenang yang diberikan hanya berupa wewenang pengawasan kepada 

masing-masing manajemen lini tengah untuk mengawasi bawahan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bagian. 

 

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi-misi organisasi adalah 

dengan membuat struktur organisasi dan melakukan pembagian tugas kepada 

elemen-elemen dalam organisasi berdasarkan visi-misi organisasi. Organisasi 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai 

standar bekerjanya organisasi, antara lain adalah unsur pimpinan, sub bagian tata 

usaha, seksi pelayanan dan seksi data dan penyuluhan. 

 

Dengan misi organisasi yang berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan 

kepada masyarakat secara adil, murah dan  transparan, maka pembagian tugas 

yang berkaitan dengan misi tersebut adalah meliputi bagian pelayanan, 

penyuluhan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam 

memberikan pelayanan serta menjelaskan kepada masyarakat arti penting dari 

kebersihan. Juga diperlukan bagian data yang berfungsi untuk mengurus dan 
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menyimpan arsip arsip tentang jumlah sarana dan titik pembuangan sampah dan 

taman kota. Dengan melandaskan pemikiran kepada apa yang telah disampaikan 

diatas ditarik kesimpulan bahwa pembagian tugas organisasi ke dalam sub-sub 

yang lebih kecil dari bagian dalam struktur organisasi Kantor Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan lebih sekedar memenuhi kebutuhan peraturan daripada berusaha 

mewujdkan misi yang hendak dicapai hal ini secara tidak langsung memberikan 

pengaruh pada responsivitas kinerja aparatur pegawai. 

 

Berdasarkan analisis lapangan yang peneliti lakukan khususnya pada aspek 

responsivitas masih terjadi ketidaksinkronan keberadaan aturan formal  dan sarana 

prasarana yang terbatas,  artinya Aparat Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

lebih mengacu kepada petunjuk atasan daripada mengacu kepada masyarakat 

dengan berinisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan yang dapat 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Seperti 

yang telah dijelaskan di atas bahwa Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

dapat mempercepat proses pelayanan, akan tetapi mengapa Kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan tidak berani mengaplikasikan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat lainnya. Keluhan dari masyarakat seperti lambatnya pengangkutan 

sampah, minimnya sarana truk sampah dan keluahan lainnya selama ini masih 

belum terselesaikan dengan baik. 
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2. Analisis Aspek Kreatifitas Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

    Kota Bandarlampung  

Kreatifitas merupakan suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dalam 

bentuk suatu gagasan atau suatu objek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru 

Proses kreatif muncul dalam tindakan suatu produk baru yang tumbuh dari 

keunikan individu, dan dari pengalaman yang menekankan pada produk yang 

baru, interaksi individu dengan lingkungannya atau kebudayaannya. Meskipun 

Kreatifitas sangat dihargai di banyak organisasi baik pemerintah maupun swasta, 

namun hal tersebut tidak selalu dikomunikasi kepada para pegawainya. 

Perusahaan bahkan birokrasi seringkali tidak memberikan ruang gerak bagi para 

pegawainya untuk berkreasi dan berinovasi.  Banyak perusahaan dan birokrasi di 

Indonesia merupakan contoh  dimana ide-ide kreatif hanya berakhir diruang-ruang 

rapat semata. 

 

Hambatan lain yang mengganggu Kreatifitas adalah jika pekerjaan yang kita 

jalani tidak sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Selain itu gaya 

Kreatifitas yang dimiliki tidak “match” dengan  tuntutan pekerjaan sehari-hari. 

Pada dasarnya Kreatifitas dapat terjadi di semua bentuk organisasi atau 

perusahaan sejauh organisasi tersebut menghargai atau mendorong individu-

individu untuk berkreasi. Jika tidak, maka individu yang kreatif akan menjadi 

frustrasi dan selanjutnya terjebak dengan rutinitas yang ada.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menciptakan Kreatifitas dibutuhkan 

lingkungan kerja kondusif yang menyenangkan (fun), penuh rasa humor, spontan, 

dan memberi ruang bagi individu untuk melakukan berbagai permainan atau 
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percobaan. Membentuk lingkungan yang kondusif seperti itu sangatlah tidak 

mudah bagi sebuah organisasi. Mendorong Kreatifitas dalam dunia kerja 

menuntut iklim yang permissif terhadap existensi individualitas dan penerimaan 

terhadap rasa humor, disamping tetap memegang teguh rasa hormat, kepercayaan 

dan komitment sebagai norma yang berlaku. Salah satu cara terbaik untuk 

mendorong Kreatifitas dalam sebuah birokrasi seperti Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan adalah dengan cara mengukur sejauhmana hal tersebut telah 

dilakukan. Birokrasi dianjurkan untuk memasukkan unsur Kreatifitas dan inovasi 

ke dalam proses evaluasi kerja. Sebagai contoh: masukan unsur penilaian tentang 

berapa banyak ide dari seseorang atau kelompok (teamwork) yang dapat 

diimplementasikan oleh birokrasi. Jika hal ini terkomunikasi dengan baik maka 

setiap individu akan berusaha untuk memberikan ide secara konstruktif.  

 

Penempatan pegawai dengan konsep the right people with the right job juga 

merupakan cara yang tepat untuk menstimulasi munculnya Kreatifitas dan 

inovasi. Hal ini karena  penempatan pegawai pada posisi yang tepat akan 

mengurangi supervisi sehingga memberikan otonomi bagi individu dalam 

menyelesaikan masalah-masalah pekerjaannya.  Root-Bernstein, mengusulkan 

pentingnya pegawai untuk keluar dari cara kerja yang rutin sehingga dapat melihat 

masalah pekerjaan dengan cara yang baru. Salah satu cara untuk mewujudkan hal 

tersebut menurut Bernstein perlu dilakukan brainstorming secara regular. Dengan 

melakukan brainstorming pegawai diharapkan dapat memberikan ide dan solusi 

yang baru.  
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Temuan di lapangan Beberapa contoh Kreatifitas yang dilakukan oleh petugas 

dalam menjalankan profesionalitas kerja adalah adanya upaya pengangkutan 

sampah yang tidak dilakukan secara manual (menggunakan gerobak) tapi sudah 

menggunakan mesin (sepedaa motor) hal ini dilakukan guna efektifitas dan 

kecepatan layanan pada masyarakat terutama dalam pengangkutan sampah setiap 

harinya. Beberapa daerah yang sudah menerapkan tari gerobak sampah dengan 

motor adalah pelayanan di daerah perumahan Kemiling, Perumahan Jalan 

Purnawirawan, dan beberapa perumahan lainnya di Kota Bandarlampung. 

Sedangkan untuk area pinggir jalan raya menggunakan kendaraan Truk sampah 

untuk mengangkut sampah ke TPS dan TPA. Salah seorang petugas pelaksana 

lapangan menyatakan tentang upaya yang dilakukan ini; 

“sejauh ini guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kami 

menggunakan alat angkut gerobak yang ditarik motor untuk mengangkut 

sampah dari rumah-rumah warga, hal ini dirasa lebih efektif dan cepat 

dalam proses kerja kami. Masyarakat pun lebih merasa puas dengan 

layanan ini, walaupun memang mekanisme dengan menggunakan mesin 

(sepeda motor) ini belum menyeluruh diterapkan di Kota 

Bandarlampung..” 

 

Diantara faktor yang memberikan pengaruh dalam pengembangan Kreatifitas 

aparatur pegawai adalah faktor visi-misi organisasi. Visi-misi bagi sebuah 

organisasi merupakan cita cita yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam langkah 

langkah strategis oleh individu di dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini 

organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah memiliki visi-misi 

yang baik dan berpihak kepada masyarakat namun dalam praktek, misi sebagai 

cara untuk mewujudkan visi hanya merupakan hiasan dinding yang selalu dilihat 

saja. Organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih digerakan oleh 

aturan aturan formal yang menjelaskan secara tegas apa yang harus dilakukan oleh 
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masing masing elemen dalam Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

Konsekuensi dari cara kerja yang berorientasi pada peraturan membuat birokrasi 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi tidak responsif dan inovasi 

hanya merupakan sebuah angan-angan indah yang sulit untuk diwujudkan karena 

keberadaan aturan yang membuat mereka menjadi robot daripada manusia yang 

memiliki jiwa “entrepreneur” dalam mensikapi perubahan lingkungan.  

 

Setiap organisasi apapun bentuk dan tujuannya akan memberikan penghargaan 

atau kompensasi kepada anggota organisasi terutama kepada pegawai yang 

berprestasi akan mendapatkan insentif baik finansial maupun non finansial. Hal 

tersebut dilakukan oleh organisasi adalah untuk memotivasi pegawai yang 

berprestasi tersebut untuk lebih produktif lagi dan memotivasi pegawai lain untuk 

berkompetisi secara positif bagi peningkatan produktifitas organisasi. Bentuk 

penghargaan yang diberikan dapat berbentuk finansial dan non finansial. 

Penghargaan finansial yang diberikan berupa gaji, bonus, asuransi keluarga dan 

uang pensiun. Sedangkan penghargaan non finansial  berupa kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji, fasilitas kantor dan pribadi dan lain lain.  

 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan penghargaan finansial dan 

non fiansial, penghargaan finansial meliputi gaji pokok, bonus, fasilitas pribadi, 

serta tunjangan berobat. Sedangkan penghargaan yang sifatnya non finansial 

berupa kenaikan pangkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Sedangkan bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi belum ada dimana 

gaji yang diterima adalah sama dan didasarkan kepada senioritas seorang pegawai. 

Tidak adanya insentif yang diterima pegawai sebagai kompensasi tambahan bagi 
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prestasi yang dihasilkannya membuat aparat enggan untuk bekerja lebih giat dari 

yang lainnya.  

 

Upaya untuk meningkatkan dan memotivasi bawahan guna menumbuhkan iklim 

kompetisi yang sehat serta peningkatan kinerja organisasi adalah dengan 

memberikan penghargaan kepada pegawai yang merefleksikan nilai keadilan yang 

disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan dan harga kebutuhan di pasar. 

Penghargaan kepada pegawai yang mencerminkan nilai-nilai diatas sangat 

dibutuhkan oleh pegawai untuk tetap bertahan hidup (survive) bersama 

keluarganya dan memacu diri untuk lebih berprestasi. Hal tersebut menjadikan 

justifikasi tersendiri bagi seorang aparat untuk tetap bekerja dalam organisasi 

tersebut. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparat Kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari  2 (dua) jenis penghargaan, yaitu 

penghargaan finansial dan penghargaan non finansial.  

 

Berdasarkan data di lapangan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung selama tahun 2010 dalam 

proses peningkatan kreatifitas aparat dan prestasi kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Realisasi Program Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

   Kota Bandarlampung Tahun 2010. 
 

NO PROGRAM / KEGIATAN 
PENCAPAIAN PROGRAM / 

KEGIATAN 

I. 

 

 

1. 

Program pelayanan administrasi 

perkantoran  

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber daya air dan listrik 

Tercapainya Komunikasi, sumber 

daya air dan listrik dengan 

pembayaran rekening 

 

 

 

12 bulan 

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Adanya alat-alat kebersihan 
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Terlaksananya kebersihan kantor 

 

kantor berupa karbol, sapu dll 

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Terlaksananya pelayanan 

administrasi perkantoran 

Terpenuhinya kebutuhan ATK 

per subdin 

4 Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

Terlaksananya pelayanan 

administrasi perkantoran 

Terpenuhinya kebutuhan barang 

cetakan dan penggandaan per 

subdin 

5 Penyediaan komponen Instalasi 

listrik/penerangan kantor 

Tersedianya instalasi listrik 

Tersedianya instalasi listrik di 

beberapa gedung dinas/instansi 

6 Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan  

Tersedianya bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

berupa koran 

2 Eksemplar/hari 

7 Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah 

Terlaksananya konsultasi keluar 

daerah 

Konsultasi mengenai 

persampahan ke Dinas 

Kebersihan Kota Bekasi dan 

Bogor 

8. Penyediaan makanan dan minuman 

Tersedianya makanan dan 

minuman 

Tersedianya makanan dan 

minuman harian pegawai, rapat 

,tamu. 

9. Penyediaan Jasa Pegawai Harian 

lepas (PHL) 

Terlaksananya Pembayaran Honor 

PHL 

Terbayarnya Honor 229 Tenaga 

PHL 

II. 

 

1. 

Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

Pengadaan kendaraan 

dinas/operasional 

Tersedianya sarana penunjang  

untuk operasional dinas 

 

 

Kendaraan dinas roda 2 

2. Pengadaan peralatan gedung kantor 

 

Tersedianya sarana dan prasarana 

 

Tersedianya peralatan gedung 

kantor 

3. Pemeliharaan rutin /berkala gedung 

kantor 

Terpeliharanya gedung kantor 

secara berkala 

Pemeliharaan gedung kantor 

 

 

 

4. Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional 

Terpeliharanya kendaraan 

dinas/operasional 

BBM untuk 28 Truck dan tangki, 

5 minibus/Pick up, 2 Bulldozer, 1 

Eksavatior, 1 Wheelloader, 3 

Dump Truck. 
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5. Pemeliharaan rutin/berkala 

peralatan gedung/kantor 

Terpeliharanya peralatan gedung 

kantor 

BBM dan suku cadang untuk 20 

mesin pemotong rumput, 8 mesin 

sedot air dan 10 mesin chain saw 

6. Pemeliharaan rutin/berkala 

bangunan non gedung  

Terpeliharanya perlatan non 

gedung secara berkala 

Terpeliharanya 6 tugu, taman dan 

tanaman penghijauan selama 1 

tahun 

III. 

 

1. 

Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

Pendidikan dan pelatihan formal 

Peningkatan sumber daya aparatur 

 

 

Adanya belanja kursus, pelatihan, 

sosialisasi, dan bimbingan teknis 

PNS. 

  2. Pembayaran tunjangan 

kesejahteraan lainnya 

Tersedianya tunjangan 

kesejahteraan 

Adanya kesejahteraan pegawai 

IV. 

 

 

 

1. 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

 

Penyusunan pelaporan keuangan 

akhir tahun 

Tersedianya laporan keuangan 

akhir tahun 

 

 

 

 

Terlaksananya tertib administrasi 

keuangan 

V.  
 

 

1. 

Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan 

 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Persampahan 

Tersedianya sarana dan prasarana 

operasional kebersihan  

 

 

 

Pembuatan gerobak sampah 

2. Peningkatan operasi dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana 

persampahan. 

Terpeliharanya alat-alat berat. 

Terlaksananya pemeliharaan 1 

unit mobil tangga, 30 gerobak 

sampah, 5 container sampah, 

rehab bulodozer i unit dan 

pembelian bak truck 1 unit. 

3. Pendataan Obyek Retribusi 

Persampahan 

Tersedianya dokumen potensi 

obyek persampahan. 

Buku inventarisasi potensi obyek 

retribusi. 

4. Lomba Kebersihan antar 

Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, 

Pasar dan Puskesmas 

Terlaksananya penilaian 

kebersihan di 13 Kecamatan, 99 

kelurahan, sekolah, pasar dan 
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Terpeliharanya lingkungan yang 

bersih dan sehat 

 

puskesmas di Bandar Lampung 

5. Pembinaan warga sekitar TPA 

Bakung 

Terbinanya warga sekitar TPA 

Bakung 

Terlaksananya stimulan uang dan 

barang 

 

VI.  

 

 

1. 

Program Peningkatan Kualitas 

dan Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup 

Pembuatan Profil Dinas 

Terhimpunnya data kebersihan, 

pertamanan, PJU, dan Obyek 

Retribusi  

 

 

 

Adanya buku Profil Dinas 

VII. 

 

1. 

Program Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

Pemeliharaan dan Penataan Taman 

Tertatanya taman kota 

 

 

Tersedianya bibit penghijauan 

dan tanaman hias  

VIII. 

 

1. 

Program Penataan dan 

Pengembangan Keindahan Kota 

Papan pelarangan kebersihan  

Tersedianya papan pelarangan 

kebersihan. 

 

 

Adanya papan pelarangan 

kebersihan. 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2011. 

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa pengembangan kreatifitas yang 

telah dijalankan lebih bersifat kepada rutinitas dan menjalankan Tupoksi yang 

ada. Walau memang di beberapa kegiatan program kerja ada yang bersifat baru 

dalam menjalankan mekanisme organisasi birokrasi. Pada kasus penghargaan 

pada petugas, benang merah yang dapat ditarik dari keseluruhan penghargaan 

yang diberikan seperti gaji pokok dan insentif cenderung mengabaikan internal 

equty sebagai beban kerja yang berat karena Aparat Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan merupakan salah satu instansi yang berhubungan dengan masyarakat 

secara langsung dan juga mengabaikan aspek eksternal equity dimana gaji yang 

diterima tidak menyesuaikan dan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum dalam 



 

 

97 

1 (satu) bulan. Hal tersebut membuat aparat lebih bersikap masa bodoh terhadap 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

 

Salah satu cara yang banyak ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan 

persaingan dan kompetisi yang sehat guna peningkatakan produktifitas organisasi 

adalah dengan memberikan penghargaan kepada pegawainya dengan 

memperhatikan aspek prestasi kerja. Model seperti ini telah terbukti 

keampuhannya terutama dalam organisasi swasta yang mendorong bawahan untuk 

berkreasi dan berinovasi dengan imbalan yang layak bagi kepuasan kerja dan 

pemenuhan kebutuhan hidup. 

 

 

3. Analisis Aspek Inovasi Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

    Kota Bandarlampung 

Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan 

mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja baru 

yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan 

masyarakat. Sepanjang periode 2006-2010, Inovasi-inovasi dalam hal 

menciptakan model kerja baru masih sangat minim, upaya penciptaan pelayanan 

satu atap (UPTSA) dengan menggabungkan beberapa instansi yang berkaitan 

dengan pelayanan publik belum mencerminkan model kerja baru. Inovasi yang 

lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru seperti ‘membuka situs” tentang 

informasi pelayanan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Keterbatasan 

sumber daya yang profesional dan tidak adanya ruang bagi aparat untuk 

berinovasi menjadi hambatan terbesar bagi birokrasi Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandarlampung.  
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Kecenderungan yang terjadi dalam dunia birokrasi Indonesia tanpa terkecuali 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah loyalitas buta kepada aturan 

formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas dan profesionalisme 

aparat bukan diukur dari prestasi dan inovasi yang dihasilkan baik secara individu 

maupun secara kelompok. Inovasi dianggap sebagai sebuah momok yang 

menakutkan dan jika tidak ingin dicap sebagai aparat yang tidak loyal. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang aparat Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandarlampung: 

“Inovasi sebagai bentuk mencari, menemukan dan mengunakan cara kerja  

baru dirasakan sangat riskan bagi kita serta dianggap tidak loyal kepada 

atasan dan aturan formal terutama jika inovasi tersebut keluar dari aturan 

formal yang ada. Inovasi juga tidak memberikan apa-apa terhadap karier 

seseorang karena belum ada aturan yang menjelaskan tentang insentif yang 

diterima bagi inovasi yang dihasilkan”. (18/07/2011).  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi dalam 

lingkungan birokrasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dianggap lebih 

banyak mendatangkan bahaya bagi kesinambungan karier seorang pegawai 

daripada mendatangkan manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam 

dunia birokrasi Indonesia lebih memberikan insentif bagi status quo dan loyal dan 

status quo terus menerus mendatangkan insentif seperti kenaikan jabatan dan 

karier. 

 

Walikota sebagai pejabat tertinggi dalam lingkungan Pemerintah Kota seharusnya 

mengambil sikap tegas terhadap inovasi dan prestasi yang dihasilkan oleh 

pegawai apakah inovasi tersebut mandatangkan peningkatan kinerja organisasi 

ataupun belum mendatangkan peningkatan kinerja organisasi dalam waktu dekat. 

Pentingnya kepastian sikap terutama oleh Walikota tentang penghargaan yang 
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akan diberikan kepada aparat yang berprestasi dan kegagalan dalam berinovasi 

dapat dianggap sebagai kewajaran yang dapat diperbaiki akan menumbuhkan 

iklim kerja wirausaha dimana aparat akan saling berupaya untuk memberikan 

yang terbaik bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi.  Terdapatnya kepastian 

sikap seperti yang diuraikan tersebut juga akan mengikis fenomena yang terjadi 

dan mengkristal selama ini dalam dunia birokrasi dimana status-quo akan 

menerima  insentif yang kuat dan besar kepada pegawai yang taat kepada aturan 

dan inovasi hanya akan membawa kesulitan; status quo terus menerus justru akan 

mendatangkan insentif.   

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan terlihat inovasi-inovasi 

yang dilakukan oleh petugas dilapangan adalah seperti adanya pengelolaan limbah 

sampah milik Pemerintah Kota Bandarlampung yang ada di daerah Kemiling, 

tujuan dari pengolahan limbah sampah organik dan non organik ini adalah untuk 

memanfaatkan sampah menjadi sesuatu hal yang berdaya guna seperti kerajinan 

tangan dan gas untuk masak. Salah seorang pegawai yang peneliti wawancarai 

menyebutkan; 

“dinas secara tupoksi dan aturan telah membuat kebijakan tentang 

pengelolaan limbah sampah seperti di daerah Kemiling ini, tujuannya 

adalah agar tidak terjadinya penumpukan sampah di Kota Bandarlampung. 

Sampah-sampah yang berasal dari TPS dan TPA di bawa ke sini untuk 

kemudian kami olah dengan cara memisahkan sampah organik dan non 

organik. Hasilnya, berupa kerajinan tangan masyarakat dan gas yang dapat 

di manfaatkan oleh masyarakat untuk memasak. Ini kami lakukan sebagai 

upaya alternatif, walaupun memang tempat pengolahan sampah ini belum 

banyak di Kota Bandarlampung, tapi setidaknya sedikit membantu 

masyarakat…” 
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Visi dan misi bagi suatu organisasi merupakan jembatan antara impian yang ingin 

diwujudkan pada masa depan. Keberadaan visi-misi bagi suatu organisasi 

menjadikan apa yang ingin dikerjakan menjadi mudah dan sederhana. Visi-misi 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan stimulan dalam 

perkembangan inovasi yang dilakukan oleh aparatur pegawai. Untuk menentukan 

dan merumuskan visi-misi bagi sebuah organisasi terutama organisasi publik 

seyogyanya memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan kemajuan 

teknologi. Upaya penggabungan antara keinginan yang ingin dicapai oleh 

organisasi dengan aspirasi dan tuntutan publik yang dinamis akan memudahkan 

bagi organisasi dalam menjalankan pekerjaan dan tugas organisasi secara 

profesional. 

 

Sebagai salah satu instansi yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam 

hal pelayanan pengelolaan kebersihan dan pertamanan, Kantor Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan memiliki Visi “Terciptanya Kota Bandarlampung yang bersih, 

indah, dan sehat dengan partisipasi warganya”. Visi tersebut masih berbentuk 

abstrak dan sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan Misi 

sebagai berikut sebagai langkah konkrit untuk mencapai visi tersebut: 

a.  Pengembangan pelayanan prima dengan pendekatan “Sampah hari ini diangkut 

hari ini”. 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan dan 

keindahan kota yang sehat. 

c. Memberdayakan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan 

kota serta ruang terbuka hijau. 
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d. Memanfaatkan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis bagi 

masyarakat. 

e. Melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta penataan terhadap fasilitas 

Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan penerangan jalan umum. 

 

Jika dicermati apa yang menjadi visi-misi organisasi Kantor Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan terlihat jelas bahwa visi Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan sangat mungkin untuk diwujudkan oleh Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Visi yang dituangkan dalam bentuk konkrit berupa misi organisasi 

juga mencerminkan misi yang baik antara lain memberikan pelayanan kepada 

segala lapisan masyarakat tanpa pandang bulu dan tanpa perlakuan diskriminatif, 

produk yang dihasilkan juga jelas yakni manajerial sampah dan pertamanan kota 

yang baik. 

  

Terumuskannya visi-misi organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

merupakan wujud nyata dan konkrit dari Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan untuk bergerak cepat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. Visi-misi tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur 

organisasi publik guna memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Keberadaan 

visi-misi menjadikan organisasi bergerak secara bebas dalam mencapai tujuan 

organisasi daripada organisasi yang digerakkan oleh peraturan yang membuat 

organisasi menjadi lamban dalam merespon aspirasi lingkungan dan tidak 

memberikan ruang bagi pegawai untuk melakukan inovasi-inovasi. 
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Dalam konteks Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan 2 (dua) kunci 

utama dari visi organisasi yaitu memberikan pelayanan yang adil dan 

memperhatikan kualitas sumber daya aparatur dan kesejahteraannya. Upaya untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang prima kepada masyarakat tidak ditentukan 

oleh pegawai Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang bagaimana 

mereka melakukan dan mencapai tujuan tersebut.  

 

Keberadaan aturan formal tersebut sangat mempengaruhi orientasi kerja Kantor 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi 

organisasi.  Konsekuensi dari keterikatan pada aturan formal menjadikan orientasi 

kerja aparatur Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih mengacu kepada 

peraturan (rule-driven professionalism) dan bukan mengacu kepada misi 

organisasi (mission-driven professionalism). Kesimpulan dari temuan di lapangan 

adalah bahwa Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya lebih berorientasi kepada peraturan daripada berorientasi kepada 

misi dan merupakan hal yang wajar jika profesionalisme Aparat Kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan dalam hal responsifitas dan inovasi masih 

memprihatinkan karena dimana ruang untuk melakukan responsifitas dan inovasi 

tersebut tidak ada.   

 

Secara umum apa yang menjadi visi-misi organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang 

membaca dan mengamatinya. Visi-misi organisasi merupakan pedoman dalam 

menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dengan prioritas utama dari visi-misi 

organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupaya untuk memberikan 
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pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan kebersihan dan pertamanan 

kota. Wujud nyata untuk memberikan pelayanan yang prima disikapi terlebih 

dahulu dengan mengadakan pelatihan dan pelatihan tentang pelayanan prima yang 

bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota, bentuk lain adalah 

dengan melakukan langkah konkrit seperti melakukan dialog dengan masyarakat 

serta menyediakan kotak saran. 

 

Proses perencanaan pembangunan menjadi titik dasar dalam mewujudkan 

pelayanan prima pada masyarakat. Pada tahap ini Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandarlampung juga memberikan usulan berdasarkan situasi, 

kondisi dan capaian program yang telah dilaksanakan untuk ditindaklanjuti pada 

tahun yang akan datang. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terlihat bahwa 

sebenarnya jika dikelola dengan baik potensi pelayanan sampah ini cukup 

menjanjikan sebagai PAD Kota Bandarlampung, berikut ini adalah tabel realisasi 

capaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung Tahun 2010. 

Tabel 5. Realisasi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota  

  Bandarlampung Tahun 2010. 
 

No. Jenis Retribusi Capaian Target 

1. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.642.000.000 1.540.732.500 

2. Penyediaan dan Pengelolaan Kakus 358.000.000 317.770.000 

 JUMLAH 2.000.000.000 1.852.502.500 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2011. 

Sebagai aparat terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 

bidang kebersihan dan pertamanan kota, para staff pelaksana di lapangan 

diharapkan mampu untuk menterjemahkan apa yang menjadi orientasi Kantor 



 

 

104 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang tertuang dalam visi-misi organisasi dan 

peran pimpinan untuk mengarahkan bawahan sangat berperan dalam 

menyelenggarakan pelayanan dan pekerjaan secara baik. Dalam menjalankan 

tugas organisasi, Aparat Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak 

semuanya mengetahui misi apa yang akan dicapai oleh Kantor Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan terutama para pelaksana atau bawahan (support staff) yang lebih 

banyak berorientasi kepada keberadaan aturan dan instruksi atasan. Akan tetapi 

aparat tingkat menengah banyak yang mengetahui apa misi yang ingin 

dilaksanakan.  

 

Adanya bawahan yang tidak dan belum memahami bahkan mengetahui apa 

sebenarnya yang menjadi tujuan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan, hal 

tersebut terungkap melalui wawancara peneliti dengan staff pelaksana terdepan 

dalam melayani masyarakat antara lain adalah yang menyatakan sebagai berikut: 

“Saya bertugas hanya menjalankan apa yang diinstruksikan kepada saya 

oleh atasan yaitu untuk melayani masyarakat dalam proses pelayanan 

kebersihan dan pertamanan kota dan diluar itu saya tidak ada pekerjaan 

lain”. (19/07/2011). 

 

Dengan melandasakan pemikiran kepada hasil wawancara di atas terdapat dua 

kesimpulan yang dapat ditarik yakni: 

1. Adanya aparat yang tidak mengetahui apa yang menjadi nilai (visi-misi) 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

2. Adanya aparat yang mengetahui dan paham akan apa yang menjadi nilai 

(visi-misi) Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan tapi tidak dapat 

berbuat banyak. 
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Terlihat jelas bahwa terdapat aparat bawahan yang tidak memahami apa yang 

menjadi nilai (visi-misi) organisasi, hal tersebut jelas sangat memprihatinkan bagi 

sebuah organisai publik yang secara langsung berhadapan dengan publik. 

Pelaksanaan akan tugas dan fungsi terutama dimata aparat pelaksana masih 

dianggap sebagai rutinitas saja dan bukan merupakan upaya untuk memberikan 

kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagaiman yang termaktub dalam visi-

misi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Demikian juga dengan 

manajemen tingkat menengah yang paham dan mengerti akan nilai organisasi tapi 

mencari alasan bahwa keterbatasan dana membuat mereka tidak dapat berbuat 

banyak dan akhirnya hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagi rutinitas saja.  

 

Faktor lain dalam pengembangan inovasi adalah faktor kepemimpinan sebagai 

bentuk dari kemampuan seorang pemimpin menjadi agen perubahan yang mampu  

mempengaruhi perilaku bawahan guna mencapai tujuan organisasi memerlukan 

pendekatan-pendekatan tertentu untuk melakukan dan mewujudkan itu. 

Kepemimpinan yang berperan sebagai agen perubahan terhadap perilaku dan 

sikap bawahan yang pada akhirnya berdampak kepada peningkatan kinerja 

organisasi  harus mampu menghadapi dan memahami adanya perbedaan 

kepentingan antar individu dan kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan yang 

ideal adalah kepemimpinan yang mampu memerankan diri sebagai aktor yang 

berpengaruh bagi bawahan dalam hal peningkatakan prestasi kerja seperti 

memberikan ruang bagi bawahan untuk melakukan inovasi dan memberikan 

kewenangan kepada bawahan untuk menjadi lebih bertanggung gugat dan dapat 

menjadi contoh bagi bawahan dalam prestasi dan perilaku.  
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Kepemimpinan dalam Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih merupakan 

kepanjangan tangan dari aturan formal dan eksekutif puncak daripada memainkan 

peran sebagai motivator dan fasilitator bagi bawahan dalam merespon aspirasi 

publik. Banyaknya aspirasi publik yang ditampung (lihat bagian “responsifitas”) 

namun belum juga direfleksikan dalam kegiatan maupun program adalah contoh 

dimana pimpinan puncak belum mampu memainkan peran strategis bagi 

peningkatan profesionalisme jajaran Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

Keberadaan aturan formal yang selalu dianggap sebagai penghambat dari upaya 

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam merespon aspirasi masyarakat 

sebenarnya dapat saja diakhiri jika pimpinan puncak mengambil inisiatif untuk 

mengakhiri kebuntuan tersebut. demikian juga halnya, inovasi dalam Kantor 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dikatakan nihil. Tidak adanya terobosan 

dan lobi-lobi Kepala Kantor kepada eksekutif untuk memulai cara kerja baru yang 

pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi menambah runyam 

profesionalisme aparat Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pimpinan 

seperti ini terlihat lebih cenderung berkiblat kepada peraturan formal tanpa 

mencoba untuk melakukan terobosan terobosan baru. Kepemimpinan sering 

dianggap sebagai suatu seni dalam memimpin suatu organisasi. Kepemimpinan 

dalam diri seseorang tidak terbentuk dengan sendirinya, pembentukan sifat 

kepemimpinan memerlukan proses yang tidak hanya berasal dari bakat dalam diri 

seseorang. Kepemimpinan tidak dilahirkan akan tetapi terbentuk melalui proses 

belajar (learning process) melalui sifat yang terdapat diri seseorang dan 

lingkungan yang dihadapi. 
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Kepemimpinan Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan menurut 

peneliti adalah belum mencerminkan kepemimpinan yang demokratis. karena 

komunikasi yang terjadi sering bersifat satu arah yang terlihat dari model rapat 

rutin dan jarangnya bawahan dilibatkan dalam organisasi untuk ikut menentukan 

arah organisasi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi. 

Sedangkan pendekatan informal hanya bersifat membangun hubungan emosional 

saja tanpa menanamkan kepada bawahan dan memotivasi mereka untuk bekerja 

secar efektif, responsif dan inovatif dengan segala jaminan dari atasan kepada 

bawahan.  

 

Dalam membangun suatu organisasi publik yang kompetitif serta responsif 

diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan bawahan untuk terlibat dalam 

mengambil keputusan dalam organisasi, dimana bawahan merupakan aparat 

terdepan yang selalu berhadapan dengan masyarakat terutama bagi organisasi 

publik yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kenyataan yang terjadi selama 

ini dalam Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan struktur 

organisasi yang berbentuk “lini dan staff” serta model kepimpinan yang telah 

dijelaskan diatas terlihat jelas bahwa dikotomi antara peran inti dan peran 

pelaksana.  

 

Jika kita mau jujur bahwa aparat yang paling dekat dengan masyarakat adalah 

aparat pelaksana yang langsung berhadapan dan langsung mendengarkan apa yang 

menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dengan belajar dari pengalaman di 

atas dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan belum 

mencerminkan partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan organisasi. 
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Fenomena seperti ini sangat tidak positif guna membangun organisasi publik yang 

responsif terhadap kebutuhan publik dan perubahan lingkungan lainnya.  

 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa inovasi masih merupakan sebuah 

“uthopia” bahkan menjadi momok yang menakutkan jika tidak ingin dicap 

sebagai aparat pembangkang yang tidak loyal dan taat kepada atasan dan aturan 

formal yang ada. Sehingga melahirkan istilah  “hidup segan mati tak mau” 

dimana pada prinsipnnya jajaran birokrasi ingin melakukan yang terbaik bagi 

peningkatan pelayanan akan tetapi karena tersandung oleh keberadaan aturan 

formal dan loyalitas buta kepada atasan dan aturan formal membuat mereka tidak 

bisa berbuat banyak. Kalaupun di lapangan dijumpai terdapat pegawai yang 

melakukan inovasi dan terobosan baru itupun lebih bersifat pada tupoksi dan 

perintah atasan.   

 

 

4.  Analisis Profesionalisme Aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

     Kota Bandarlampung 

Profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuan seorang aparat  dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu merespon dinamika 

lingkungan nasional maupun global termasuk perkembangan kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat dengan menciptakan inovasi-inovasi baru guna tercapainya 

penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang profesional namun 

tetap menjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan mempekerjakan pelaksana kerja sebanyak 185 aparat 

yang terdiri dari aparat yang berpendidikan lulusan SD sebanyak 53 orang, 
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lulusan SLTP 24 orang, lulusan SMA/sederajat sebanyak 80 orang, aparat yang 

berpendidikan D3 berjumlah 5 orang, kemudian yang berpendidikan S1 berjumlah 

23 orang. Sedangkan pejabat strukturalnya berjumlah sebanyak 21 orang. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa fokus kajian dalam penelitian ini 

adalah profesionalisme aparatur pegawai yang dilihat dari aspek responsivitas, 

Kreatifitas, dan inovasi. Faktor lain yang memberikan inpun dalam proses 

profesioanlisme kerja aparatur pegawai adalah kondisi struktur organisasi Kantor 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan model “lini dan staff” dimana peran 

pemimpin dalam struktur tersebut sangat dominan baik dalam proses pengambilan 

keputusan maupun peran pengawasan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan. 

Namun wewenang yang bersifat strategis tidak berada pada pundak pimpinan 

puncak, karena wewenang strategis seperti rekruitmen tenaga baru, perubahan 

dalam persyaratan pelayanan harus melalui eksekutif puncak (walikota). 

Sentralisasi kewenangan pada Pemerintah Kota jika tetap dipertahankan hanya 

akan mematikan partisipasi bawahan dalam mensikapi setiap perubahan yang 

terjadi. Struktur organisasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga perlu 

mendapat perhatian serius dalam pembagian tugas. Pembagian tugas dalam 

organisasi lebih mengacu kepada peraturan formal daripada mengacu kepada misi 

yang hendak dicapai. Dengan tidak adanya wewenang yang sifatnya strategis pada 

pimpinan puncak dan pembagian tugas yang di dasarkan kepada aturan formal 

hanya akan membuat aparat menjadi boneka atau robot dari eksekutif puncak dan 

membuat aparat menjadi tidak peka dan respon terhadap aspirasi masyarakat. Hal 

ini secara tidak langsung berpengaruh pada profesionalisme kinerja pegawai. 
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Faktor lain yang menjadi titik tolak dalam inovasi seorang pegawai adalah faktor 

kepemimpinan dalam setiap organisasi. Peran pemimpin sebagai pengarah dan 

memilki jiwa dan pandangan visioner sangat diperlukan. Namun dalam 

lingkungan Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan, peran pemimpin belum 

mampu memainkan peran ideal tersebut. Langkah-langkah konkrit pemimpin 

dalam menciptakan iklim demokrasi dimana bawahan disertakan dalam setiap 

pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi 

serta membangun komunikasi dua arah dalam setiap kegiatan akan membuat 

bawahan merasakan diri mereka adalah bagian dari organisasi. Tampaknya hal 

tersebut masih jauh dari kenyataan khususnya dalam lingkungan Kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan. Bawahan cenderung menjadi pelaksana saja dalam 

setiap kegiatan yang dinstruksikan oleh atasan dan bekerja berdasarkan apa yang 

telah ditetapkan dalam peraturan. Sikap pemimpin untuk menumbuhkan jiwa 

responsif dan inovatif belum terwujud akibatnya bawahan enggan dan tidak berani 

bertindak diluar ketentuan dan perintah atasan. 

 

Salah satu motivasi seseorang untuk bekerja keras dan berprestasi adalah untuk 

mendapatkan penghargaan yang layak bagi dirinya dan keluarga serta kepuasan 

kerja. Namun rendahnya responsifitas dan inovasi yang dilakukan oleh jajaran 

birokrasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga disebabkan oleh model 

penghargaan yang diberikan dimana penghargaan tersebut belum mencerminkan 

keadilan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan dan juga tidak menghargaai 

prestasi seorang pegawai. Prestasi seorang pegawai, rajinnya seorang pegawai 

belum menjamin untuk mendapatkan penghargaan yang layak dan mendapatkan 
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jabatan yang dinginkan. Sistem penghargaan yang ada selama ini telah mematikan 

motivasi pegawai untuk bersikap responsoif dan berinovasi. Dimana pegawai 

yang bermotivasi tinggi hanya akan mengalami kekecewaan dalam dirinya dan 

dapat mempengaruhi motivasinya karena dalam dunia birokrasi, senioritas 

menjadikan segala bentuk kualitas dalam diri pegawai baru yang berprestasi dan 

bermotivasi untuk mengubur impinannya dalam dalam. Pola pemberian 

penghargaan yang terencana akan menumbuhkan Kreatifitas dan inovasi dalam 

diri seorang pegawai sehingga dimungkikan profesionalisme kerja akan tercipta 

seiring dengan berjalannya waktu. Jika digambarkan dalam bentuk tabel matriks 

maka akan terlihat hasilnya sebagai berikut:  
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Tabel 6. Matriks Profesionalisme Aparatur Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung Dalam Pengelolaan Sampah 
 

Profesionalisme Aparatur Pegawai 
Responsivitas Kreatifitas Inovasi Kesimpulan 

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa 

beberapa responsivitas yang di lakukan 

dinas dan petugas pelaksana dalam 

memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

 Mengadakan dialog interaktif di 

media elektronik lokal yang ada di 

Kota Bandarlampung (TVRI, Radar 

TV, Tegar TV, Siger TV, Lampung 

TV) dan RRI Lampung dalam 

diskusi publik tentang pengelolaan 

sampah dan pertamanan di Kota 

Bandarlampung. 

 Mengadakan dialog dengan warga  

dalam lingkungan Pemerintah Kota 

Bandarlampung. 

 Menyediakan kotak saran baik 

secara langsung maupun surat 

terbuka di media cetak. 

 Menyediakan layanan SMS Center 

 

Temuan lain di lapangan adalah adanya 

responsivitas berupa layanan dari rumah 

ke rumah warga yang dilakukan oleh 

petugas dalam memberikan pelayanan 

seperti pelayanan sedot WC, dan 

Beberapa contoh Kreatifitas yang 

dilakukan oleh petugas dalam 

menjalankan profesionalitas kerja 

adalah adanya upaya pengangkutan 

sampah yang tidak dilakukan secara 

manual (menggunakan gerobak) tapi 

sudah menggunakan mesin (sepedaa 

motor) hal ini dilakukan guna 

efektifitas dan kecepatan layanan pada 

masyarakat terutama dalam 

pengangkutan sampah setiap harinya.  

 

Beberapa daerah yang sudah 

menerapkan tari gerobak sampah 

dengan motor adalah pelayanan di 

daerah perumahan Kemiling, 

Perumahan Jalan Purnawirawan, dan 

beberapa perumahan lainnya di Kota 

Bandarlampung. Sedangkan untuk 

area pinggir jalan raya menggunakan 

kendaraan Truk sampah untuk 

mengangkut sampah ke TPS dan TPA.  

 

Temuan di lapangan terlihat 

inovasi-inovasi yang dilakukan 

oleh petugas dilapangan adalah 

seperti adanya pengelolaan 

limbah sampah milik 

Pemerintah Kota 

Bandarlampung yang ada di 

daerah Kemiling, tujuan dari 

pengolahan limbah sampah 

organik dan non organik ini 

adalah untuk memanfaatkan 

sampah menjadi sesuatu hal 

yang berdaya guna seperti 

kerajinan tangan dan gas untuk 

masak. 

 

Hal ini dilakukan sebagai 

upaya alternatif, walaupun 

memang tempat pengolahan 

sampah ini belum banyak di 

Kota Bandarlampung. 

 

Namun demikian, keberadaan 

aturan formal dan loyalitas 

buta kepada atasan dan aturan 

formal membuat pegawai tidak 

Ketiga faktor penentu 

dalam profesionalisme 

aparatur pegawai dalam 

penelitian ini yakni faktor 

responsivitas, Kreatifitas, 

dan invosi yang dilakukan 

menurut pengamatan dan 

anlisis peneliti masih 

bersifat tupoksi dan terikat 

pada aturan yang ada. 

 

Sebagaimana yang peneliti 

uraikan pada bab 

pembahasan di atas, ketiga 

faktor tersebut belum 

dibangun pada konsep 

kesadaran pegawai dalam 

menjalankan 

tanggungjawab 

pekerjaaanya.  

 

Faktor kepemimpinan, 

aturan organisasi, 

minimnya sarana dan 

prasarana, minimnya 

reward and punishment, 
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pengecekan area TPS dan TPA yang 

rutin dilakukan. 

 

Profesionalisme Aparat Kantor Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan khususnya 

aspek responsifitas masih terbentur oleh 

keberadaan aturan formal  dan saranan 

prasarana yang terbatas,  artinya Aparat 

Kantor Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan lebih mengacu kepada 

petunjuk atasan daripada mengacu 

kepada masyarakat dengan berinisiatif 

untuk melakukan perubahan-perubahan 

yang dapat mempermudah masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan yang 

prima. 

bisa berbuat banyak. Kalaupun 

di lapangan dijumpai terdapat 

pegawai yang melakukan 

inovasi dan terobosan baru 

itupun lebih bersifat pada 

tupoksi dan perintah atasan.   

 

dan job description yang 

kurang tepat memberikan 

pengaruh dalam proses 

pelaksanaan 

profesionalitas pegawai di 

lapangan dalam 

pengelolaan sampah. 

 

 

Sumber: Data di olah, 2011. 


