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ABSTRAK 

Meraih Adipura merupakan suatu penghargaan yang dapat memberikan 

nilai positif kepada masyarakat, karena tidak hanya memberi piala Adipura itu 

sendiri tetapi mendapatkan piala adipura tentu juga mencerminkan keberhasilan 

masyarakat kabupaten atau kota tersebut. Kota Tanjungpinang merupakan Ibu 

Kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang dimana telah meraih penghargaan 

Adipura berturut turut dari tahun ke tahun sebanyak 10 kali, namun pada tahun 

2014 Kota Tanjungpinang gagal dalam mempertahankan penghargaan yang ke 11. 

Strategi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan, 

Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik, 

namun kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kendala untuk 

Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang bersih dan asri. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan 

oleh Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan 

Pemakaman Kota Tanjungpinang dalam meraih Adipura 2015. Berdasarkan 

pemaparan tersebut peneliti berusaha mengangkat permasalahan bagaimanakah 

strategi dalam meraih Adipura 2015 yang dilakukan oleh Badan Lingkungan 

Hidup dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang. Informan berjumlah 4 orang adalah Kepala Badan Lingkungan 

Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Pemulihan 

Lingkungan , Kepala Bidang Kebersihan, Kepala Bidang Pertamanan dan Kepala 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang selaku 

sebagai Key Informan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian adalah sudah berjalannya dengan baik strategi yang 

dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan, 

dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tetapi masih ada beberapa kendala yang 

dihadapi, kesimpulan dari penelitian ini dilihat dari indikator dalam Adipura 

strategi serta jawaban informan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat 
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dalam menjaga kebersihan, kurangnya anggaran untuk program Adipura dan 

minimnya lahan dan tanah hitam. Saran dari peneliti yaitu melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat agar dapat membuang sampah pada tempat yang telah 

ditentukan dan meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan masyarakat 

agar tetap menjaga kebersihan lingkungannya. 

Kata Kunci : Strategi, Adipura 
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ABSTRAK 

Reach Adipura an award that can give a positive value to the community, 

because it not only gives the cup Adipura it self but getting trophies adipura 

course also reflect the success of the people of the county or city. Tanjungpinang 

city is the capital of Riau Islands Province which had been reach award adipura  

consecutive from year to year as many as 10 times, but in 2014 Tanjungpinang 

fails to defend awards to 11. Strategy undertaken by the Environment Agency to 

the Department of cleanliness, Parks and Cemeteries Tanjungpinang been 

running well, but the lack of awareness and community participation become an 

obstacle to Tanjungpinang be clean and beautiful city. 

The purpose of this research to determine the strategy undertaken by the 

Environment Agency to the Department of cleanliness, Parks and Cemeteries 

Tanjungpinang in achieving Adipura 2015. Based on the exposure of researchers 

trying to raise issues how the strategy in achieving Adipura 2015 which is 

conducted  by the Environment Agency to the Department of cleanliness, Parks 

and Cemeteries Tanjungpinang. Informants amounted to 4 people is the Head of 

the Environment Agency, Head of field domestic Waste Management, B3 and 

Restoration of the Environment, Head of  cleanliness, Head of Parks and Head of 

Department of cleanliness, Parks and Cemeteries Tanjungpinang as a Key 

Informant. The method used is descriptive qualitative research. 

Results of the research is already well underway with the strategy 

undertaken by the Environment Agency and service of cleanliness, Parks and 

Cemeteries Tanjungpinang city but there are still some obstacles, the conclusions 

of this research seen from the indicator in a Adipura as well as answer  informant  

strategy is still a lack of public awareness in maintaining the cleanliness, the lack 

of budget for Adipura program and the lack of land and black land. Suggestions 

of researchers is to disseminate to the public in order to dispose of waste in a 

designate  place and improve cooperation among relevant agency  with the 

community in order to maintain the cleanliness of the environment. 

Keywords: Strategy, Adipura 
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PENDAHULUAN 

Piala Adipura merupakan penghargaan terhadap Kota terbersih dan asri. 

Dengan kriteria tertentu, sebuah tim yang dibentuk Kementerian Lingkungan 

Hidup melakukan penilaian terhadap kebersihan Kota dan keasriannya. Program 

Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian terhenti pada tahun 

1998. Dalam lima tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong 

kota-kota di Indonesia menjadi "Kota Bersih dan Teduh". 

Niat pemerintah memberikan piala adipura sendiri, bukan bermaksud untuk 

membedakan antara satu kabupaten atau Kota dengan Kabupaten atau Kota yang 

lain. Namun tujuan pemerintah yaitu ingin menjadikan penyemangat bagi 

Kabupaten atau Kota tersebut untuk berbuat lebih baik lagi dalam bidang 

kebersihan dan penghijauan. Dalam rangka pemerintah ini tidak bisa 

meninggalkan masyarakat, karena masyarakat sangat berperan dalam upaya 

meraih piala Adipura tersebut. Keberhasilan Kabupaten atau Kota yang 

mendapatkan piala adipura tentu juga mencerminkan keberhasilan masyarakat 

Kabupaten atau Kota tersebut. 

Ada 4 Kabupaten atau Kota yang ikut serta untuk meraih piala Adipura 

mewakili Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014 yaitu Kota Batam, Kabupaten 

Bintan, Kabupaten Karimun, dan termasuk Kota Tanjungpinang. Kota 

Tanjungpinang telah meraih piala adipura berturut-turut dari tahun ke tahun 

sebanyak 10 kali namun pada tahun 2014 Kota Tanjungpinang gagal dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/1986
http://id.wikipedia.org/wiki/1998
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mendapatkan predikat sebagai Kota terbersih dan asri karena tidak sesuai dengan 

penilaian adipura yang mana terdapat beberapa indikator penilaian didalamnya. 

Penilaian adipura meliputi pemantauan satu dan dua tim pemantau dari 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan, Akademi dari 

Perguruan Tinggi, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi dan Pusat 

Pengelolaan Ekoregion (PPE) Regional. Kemudian diverifikasikan ke Kementrian 

Lingkungan Hidup (KLH), lalu di bahas pada sidang Dewan Pertimbangan 

Adipura yang berlatarbelakang Profesor yang ahli pada bidang masing-masing. 

Kemudian hasilnya akan di tetapkan oleh Mentri KLH atas nama Pemerintah RI. 

Jadi kita ketahui bukan Tim Pemantau Adipura yang menentukan pemenangnya 

melainkan melalui proses yang sangat selektif. (www.areakepri.com, Adipura 

Lepas Dari Kota Tanjungpinang di akses hari selasa pada tanggal 12 Mei 2015). 

Masih banyak kawasan yang sangat kotor dimana kesadaran masyarakatnya 

masih sangat kurang karena sampah-sampah dan limbah rumah tangga tidak 

dibuang pada tempatnya contohnya seperti di kampung bugis, tanjung unggat, 

plantar 2, pasar, pasar bincen dan lain-lain. Tempat penitipan sampah sementara 

(TPSS) yang menggunakan sistem mengantungkan sampah tidak digunakan 

secara efektif oleh masyarakat sehingga banyak sampah yang berserakan di dasar 

tanah seperti di daerah pramuka, pemuda dan lain-lain. Ruang terbuka hijau juga 

sangat minim belum mencapai 15% lahan RTH. Dikarenakan lahan yang ada 

tidak mencukupi, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat seiring telah 

menjadikannya sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri yang mempengaruhi laju 

http://www.areakepri.com/
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pembangunan, penambangan bouksit sehingga kewajiban daerah yang mengacu 

pada peraturan menteri terkait tata ruang belum tercapai yang seharusnya 

pemerintah daerah menyediakan lahan RTH sebanyak minimal 30% dari luas 

wilayah. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti dari lapangan dan di 

dukung dari sumber internet (www.areakepri.com, Adipura Lepas Dari Kota 

Tanjungpinang diakses selasa tanggal 12 Mei 2015) yang menjelaskan gejala-

gejala yang ada, maka ada beberapa hal yang menyebabkan Kota Tanjungpinang 

telah gagal mempertahankan piala Adipura pada tahun 2014 diantaranya: 

1. pengelolaan sampah melalui bank sampah serta pengomposan belum 

maksimal, 

2. Kualitas air, Udara dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak memadai, 

dan 

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada 

tempatnya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul ”Strategi Kota Tanjungpinang dalam Meraih Adipura 

2015” studi kasus pada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Pemakaman, agar sesuai dengan tujuan dan sasaran program 

Adipura. 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang diatas, maka peneliti memiliki 

tujuan yang harus dicapai dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang 

http://www.areakepri.com/
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ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Strategi Kota 

Tanjungpinang Dalam Meraih Adipura 2015”. 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dalam penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi saat ini, kemudian data tersebut akan dikumpulkan, disusun, 

dijelaskan, dianalisis dengan memaparkan suatu keadaan yang terjadi pada saat 

sekarang serta menjelaskan setiap variabel yang akan diteliti. Peneliti akan 

memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 11), yang 

menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(indenpenden) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Badan Lingkungan Hidup dan 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dengan 

sadar pertimbangan dan sangat menarik bagi peneliti, mengingat Kota 

Tanjungpinang gagal mempertahankan meraih piala Adipura yang ke-11 

kalinya pada tahun 2014. Yang sebelumnya Kota Tanjungpinang telah meraih 

piala Adipura berturut-turut dari tahun ke tahun sebanyak 10 kali. Sehingga 

diperlukan strategi untuk meraih kembali piala Adipura yang telah lepas pada 
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tahun sebelumnya. Jika Kota Tanjungpinang dapat meraih kembali Adipura 

sangat bermanfaat untuk kedepannya agar dapat menjadi motivasi bagi 

masyarakatnya dan dapat memajukan daerah dalam bidang Kebersihan dan 

penghijauan dalam meraih kembali piala Adipura pada tahun 2015 untuk Kota 

Tanjungpinang. 

3. Informan dan Key informan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Purposive Sampling, 

berpegang pada pendapat Sugiyono, (2012:96) “adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun cara yang gunakan peneliti 

untuk memilih informan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara 

memilih orang yang dianggap memahami dan mengerti betul tentang 

permasalahan yang ditemukan oleh peneliti: 

Tabel.I.1 

Data Informan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, 

Pertamanan, dan Pemakaman 

No Instansi Jabatan Jumlah 

1. 

Badan Lingkungan 

Hidup 

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup 

2. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah 

Domestik, B3 dan Pemulihan 

Lingkungan 

1 

1 

2.  Dinas Kebersihan, 

Pertamanan, dan 

Pemakaman 

1. Kepala Bidang Kebersihan 

2. Kepala Bidang Pertamanan 

1 

1 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan 

Pemakaman 2015. 
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Berdasarkan dari tabel diatas, dapat kita ketahui jumlah informan 

berjumlah 4 (empat) orang, untuk memperjelas informasi terkait strategi Kota 

Tanjungpinang dalam meraih Adipura maka yang diberikan oleh informan 

maka Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman yang dijadikan 

sebagai key informan. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam mendukung penulisan ini adalah 

data primer dan data sekunder yang penulis peroleh melalui teknik 

pengumpulan data yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan secara langsung  

yang belum diolah oleh pihak lain yaitu tentang strategi Kota 

Tanjungpinang dalam meraih Adipura 2015 (Studi kasus pada Badan 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman). 

b.  Data Sekunder 

Data yang diperolah secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu 

melalui studi pustaka (Library Research) seperti mengambil data dari 

sejumlah buku, internet, maupun perundang-undangan. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Menurut Hadi Dalam Sugiyono (2012: 166), Teknik Observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang penting 
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adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Adapun alat pengumpulan 

data yang digunakan adalah Check list 

b.  Wawancara 

Menurut Sugiyono (2012: 157), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informannya sedikit/kecil. 

Wawancara akan dilakukan dengan informan kepada Badan Lingkungan 

Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang sebagai pihak yang terlibat yaitu dalam strategi Kota 

Tanjungpinang dalam meraih Adipura 2015, peneliti dapat melakukan 

wawancara melalui tatap muka (face to face) atau menggunakan alat bantu 

media elektronik. Alat pengumpula data yang digunakan adalah pedoman 

wawancara dan rekaman. 

c.  kepustakaan 

untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi 

kepustakaan yaitu dengan mencari teori-teori dan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan aspek-aspek dalam penelitian. Data yang diperoleh 

berasal dari buku-buku yang dijadikan sebagai literature/referensi, brosur, 

Koran, dan data internet, serta data yang diperoleh dari pihak Dinas 

Tatakota, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pertamanan. 
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Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisa secara Deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat 

mengenai hasil pengumpulan data, maka teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisa data Deskriptif kualitatif. Yang mana dijelaskan oleh 

Sugiyono (2012:11-15) bahwa analisis Deskriptif adalah menganalisis variabel 

mandiri, Selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori-kategori 

tertentu. Jadi teknis analisis kualitatif pada penelitian ini adalah teknis analisis 

yang digunakan untuk mengetahui strategi Kota Tanjungpinang dalam meraih 

Adipura tahun 2015 yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Strategi 

Menurut Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2006:4) strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, 

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi dapat terjadi bukan dimulai 

dari apa yang telah terjadi. 

Menurut Wheelen Tomas L dalam Herry Achmad Buchory manajemen 

strategi adalah serangkaian dari keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut 

terdiri dari perumusan/ perencanaan strategi, plaksanaan/ implementasi, dan 

evaluasi. 
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Terdapat elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategi, 

menurut kuncoro (2006:7), strategi memerlukan 3 proses yang berkelanjutan, 

yaitu: Analisis, Keputusan, dan Aksi. Sedangkan konsep strategi menurut Itami 

dalam Kuncoro (2006: 1) menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis 

perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkordinasikan aktivitas. 

Menurut Suryono (2004:80) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan 

persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan 

penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Strategi selalu 

berkaitan dengan 3 hal yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga 

harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada. 

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan daerah, 

pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana 

dan prasarana Kota Tanjungpinang. 

Dalam untuk merencanakan strategi yang tepat bagi pihak Kota 

Tanjungpinang, maka identifikasi ini meliputi terhadap nilai-nilai strategis yang 

dimiliki oleh daerah, faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut 

harus diidentifikasi dan diperhitungkan dengan melakukan yang bersifat strategis 

yang kemudian menghasilkan isu-isu strategis. Kemudian dari isu-isu tersebut 

akan dilihat faktor-faktor kunci atau bidang-bidang strategis yang pada akhirnya 

akan dapat ditentukan suatu alternatif pilihan strategi yang diyakini merupakan 

keputusan yang tepat, maka upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang 

efektif dan efisien membuahkan hasil yang diharapkan. 
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Adipura 

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi Kabupaten atau Kota di Indonesia 

yang berhasil dalam hal kebersihan dan keteduhan serta pengelolaan lingkungan 

perkotaan. Adipura ini diselenggarakan oleh Kementrian Negara Lingkungan 

Hidup. 

Program ini dilaksanakan berdasarkan amanat UU No. 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan sampah dan diturunkan menjadi Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Adipura. 

Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun 

bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai 

daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu. 

HASIL PENELITIAN 

1. Analisis 

a. Rapat Rutin Internal 

Berdasarkan hasil dari wawancara informan yaitu pegawai Badan 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang tersebut maka peneliti menyimpulkan 2 (dua) responden 

memberikan tanggapan “ Pengevaluasi terhadap strategi Kota Tanjungpinang 

dalam meraih Adipura 2015 telah berjalan dengan sangat baik hampir setiap 
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hari dan disetiap pelaksanaan rapat rutin internal ada sebagian berhubungan 

dengan peraihan kembali Adipura 2015”, hal ini dinyatakan oleh responden 

yang berinisial “I.1 dan I.2”. Sedangkan tanggapan responden yang 

berinisial “I.4”, yang menyatakan “mengadakan rapat rutin internal 2 kali 

dalam seminggu dan tentu saja ada berhubungannya dengan meraih adipura 

2015”. Selanjutnya tanggapan responden yang berinisial “I.3”, yang 

menyetakan “adanya pelaksanaan rapat rutin internal untuk pengevaluasi 

kerja setiap sebulan sekali dan ada kaitannya dengan peraihan kembali 

adipura 2015”. 

Berdasarkan dari tanggapan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa 

informan menyatakan untuk pengadaan rapat rutin internal yang tujuan untuk 

mengevaluasi kerja dan membahas tentang program dan strategi kerja untuk 

program-program kerja selanjutnya sering dilaksanakan rapat secara rutin 

bahkan hampir setiap minggu dan juga hampir setiap hari mengadakan rapat 

rutin.  

Dari wawancara dengan key informan, yaitu Kepala Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tentang 

adanya rapat rutin internal yang di adakan diperoleh tanggapan, yaitu: 

“Rapar rutin internal sudah dilaksanakan secara rutin bahkan hampir 

setiap senin mengadakan rapat rutin internal, karena merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting untuk mengevaluasi program yang sudah 

dijalankan dan juga untuk menyusun program dan strategi yang akan 

direncanakan untuk kedepannya”. 
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Mengacu dari jawaban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi Kota Tangjungpinang dalam meraih adipura 2015 telah terlaksanya 

pengevaluasian terhadap kegiatan dan progam yang telah dilakukan maupun 

terhadap kegiatan dan program yang akan dilakukan kedepannya. Hal ini 

merupakan suatu kegiatan yang sangat mendukung dalam strategi meraih 

adipura 2015 agar strategi-strategi yang telah diterapkan dapat mencapai hasil 

yang diinginkan. 

b. Visi dan Misi  

Yaitu suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai 

dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. 

Dari wawancara dengan informan yaitu pegawai Badan Lingkungan 

Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman Kota Tanjungpinang 

maka peneliti menyimpulkan 3 orang informan menyatakan “mengenai visi 

dan misi tidak menghapal dikarnakan baru menjabat di instansi tersebut”, hal 

ini berdasarkan tanggapan informan yang berinisial “I.1, I.2, dan I.4”,. Dari 

jawaban informan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dikarnakan informan 

baru saja menjabat diinstansi tersebut sehingga belum dapat menghapal visi 

dan misi dari instansi tersebut. 

Sedangkan informan yang berinisial “I.3”, menyatakan “ 

menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih, hijau, teduh dan yang 

berkelanjutan”, hal ini dapat kita lihat bahwa adanya program yang ingin 

menciptakan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang bersih, hijau, teduh dan 

yang berkelanjutan.  
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Sedangkan dari hasil wawancara dengan key informan, yaitu Kepala 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tentang 

visi dan misi dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang ada 

diperoleh tanggapan, yaitu: 

“ visi dan misi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai untuk 

kedepannya, maka visi dan misi dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Pemakaman adalah menciptakan Kota Tanjungpinang bersih, hijau, teduh dan 

berkelanjutan untuk menciptakan visi dan misi tersebut dengan mencoba cara 

persuasif dan familiar” 

 

Jawaban  key informan tersebut menunjukkan terdapatnya visi dan 

misi  kerja di Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman. Dalam untuk 

mencapai visi dan misi tersebut diperlukan perencanaan atau strategi agar 

tercapainya visi dan misi yaitu menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih, 

hijau, teduh dan berkelanjutan sehingga Kota Tanjungpinang lebih 

berkembang lagi menjadi Kota yang bersih dan asri. 

c. Tujuan 

Didalam suatu organisasi yang melaksanakan pekerjaan, diperlukan 

tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi tersebut. Tujuan merupakan 

suatu cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi dimasa 

depan agar lebih maju dan berkembang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu pegawai Badan 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang peneliti menyimpulkan bahwa 2 orang  informan menyatakan 

“ tujuannya yaitu untuk meningkatkan ruang terbuka hijau yang sesuai 
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dengan pembangunan lingkungan hidup”. Hal ini dinyatakan oleh informan 

yang berinisial “I.2 dan I.4”. Selanjutnya informan yang berinisial “I.3”  

menyatakan “ untuk menciptakan Kota Tanjungpinang yang nyaman dan 

hijau”. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu tujuan sangat 

perlu untuk dapat mengembangkan dan memajukan organisasi tersebut agar 

tercapainya tujuan tersebut. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.1” menyatakan “ terdapat 

dibuku pedoman yang membahas tentang adipura”. Dari jawaban tersebut 

dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam 

meraih kembali penghargaan Adipura 2015 yang tertulis pada buku pedoman 

adipura. 

Sedangkan dari hasil wawancara dengan key informan, yaitu Kepala 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tentang 

tujuan yang ingin dicapai diperoleh tanggapan, yaitu: 

“ Tujuan-tujuan yang ingin dicapai sudah dicoba sehingga Kota 

Tanjungpinang mendapatkan penghargaan TPA terbaik kedua sesumatra” 

 

Berdasarkan dari tanggapan key informan terkait dengan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai khususnya untuk meraih kembali Adipura 2015 

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sudah mencoba dan 

melaksanakan sebaik mungkin 
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2. Keputusan 

a. Meningkatkan di Bidang Kebersihan 

Dalam meraih kembali adipura 2015 diperlukan usaha-usaha 

meningkatkan dibidang kebersihan agar Kota Tanjungpinang lebih bersih dan 

indah. Kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari kotoran, 

termasuk diantaranya debu, sampah dan bau. Dari sudut penilaian adipura 

meningkatkan dibidang kebersihan sangat berpengaruh besar dalam meraih 

kembali adipura di 2015. Untuk mengetahui sejauh mana meningkatkan 

dibidang kebersihan yang dilakukukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan 

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, telah dilakukan wawancara 

dengan informan mengenai meningkatkan dibidang kebersihan di Kota 

Tanjungpinang, diperoleh jawaban “meningkatkan sistem pengelolaan 

sampah melalui pengadaan bak sampah, TPA, dan penyediaan tempat sampah 

karena masyarakat masih banyak yang belum tau untuk memilahkan sampah-

sampah yang telah ditetapkan”. Hal ini merupakan pendapat informan yang 

berinisial “I.2”. Berdasarkan jawaban informan dapat kita lihat telah ada 

upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi kebersihan seperti 

mengadakan bak sampah, TPA, dan penyediaan tempat sampah 5R tetapi 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atas tempat sampah 5R sehingga 

masyarakat masih banyak yang belum tau untuk memilah sampah tersebut. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.4” berpendapat “melakukan 

pemeliharaan secara rutin, kendala yang dihadapi yaitu lahan yang terbatas, 

kurangnya anggaran, tanah boksit, dan praserta masyarakat kurang”. Hal ini 
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dapat dilihat dari salah satu cara meningkatkan dibidang kebersihan ialah 

sering adanya petugas kebersihan yang berada di taman-taman untuk 

melakukan kebersihan sehingga taman-taman tersebut tetap bersih dilihat. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.3” berpendapat “ 

memanfaatkan potensi-potensi yang ada dan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilakukan 

hidup bersih”. Berdasarkan dari tanggapan tersebut, maka diketahui bahwa 

informan menyatakan strategi dalam meningkatkan dibidang kebersihan yaitu 

memanfaatkan potensi-potensi yang ada contohnya seperti pengadaan bank 

sampah selain menampung sampah masyarakat juga dapat menerima uang 

dari hasil penjualan sampah. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.1” berpendapat “ 

memanfaatkan momen-momen yang ada agar masyarakat mencintai 

lingkungannya”. Berdasarkan dari tanggapan tersebut, maka dapat kita 

ketahui bahwa usaha dari instansi tekait tidak saja menyediakan tempat 

sampah saja tetapi melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 

melalui momen-momen yang terkait dengan kebersihan seperti hari 

lingkungan hidup sedunia. 

Dari wawancara dengan key informan, yaitu Kepala Dinas 

Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tentang 

meningkatkan dibidang kebersihan diperoleh tanggapan, yaitu: 

“ meningkatkan dibidang kebersihan telah dilakukan dengan cara 

kerjasama dengan lurah-lurah untuk mengatasi sampah rumah tangga 
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dikarenakan masyarakat masih belum terbiasa disiplin membuang sampah 

pada tempatnya” 

 

Mengacu dari jawaban tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam strategi Kota Tanjungpinag dalam meraih adipura 2015 

khususnya dalam meningkatkan dibidang kebersihan telah dilaksanakannya 

kerjasama dengan lurah-lurah agar dapat mengatasi sampah rumah tangga 

karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih 

kurang sehingga pihak terkait melakukan kerjasama dengan lurah karena 

lurah lebih dengan dengan masyarakat. 

b. Menambahkan Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau 

pengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu pegawai Badan 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang, peneliti menyimpulkan 2 informan menyatakan bahwa “ 

strategi untuk menambah ruang terbuka hijau penting untuk mewujudkan 

lingkungan yang sehat dan asri dengan cara menambah pohon-pohon 

didaerah taman, sekolah, dan lingkungan masyarakat namun minimnya 

anggaran yang menjadi suatu kendala”, hal ini dinyatakan oleh responden 

yang berinisial “I.3 dan I.4”. Dari jawaban tersebut dapat kita lihat bahwa 

adanya upaya dari pihak terkait dalam menambahkan ruang terbuka hijau di 
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Kota Tanjungpinang, dikarenakan Kota Tanjungpinang sangat minim sekali 

memiliki tanah hitam yang hampir semuanya adalah tanah bauksit. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.1” mengatakan bahwa “ 

menambahkan ruang terbuka hijau penting dalam mewujudkan lingkungan 

yang sehat dan asri namum kendala yang dihadapi karena dilapangan tidak 

sesuai dengan peraturan yang ada”. Hal ini dapat kita lihat kurangnya ruang 

terbuka hijau yang terdapat di Kota Tajungpinang yang sebagaimana 

seharusnya 30% dari luas wilayah adalah untuk ruang terbuka hijau tetapi 

Kota Tanjungpinang belum mencukupi. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.2” mengatakan bahwa “ 

penting untuk menambahkan ruang terbuka hijau itu merupakan strategi yang 

akan dilakukan namun kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan lahan yang 

tersedia untuk ruang terbuka hijau tidak memadai”. Hal ini dapat kita lihat 

bahwa hampir semua lahan sudah dimiliki oleh masyarakat sehingga 

keterbatasan lahan menjadi kendala dalam menambah ruang terbuka hijau di 

Kota Tanjungpinang. 

Dari wawancara dengan key informan yaitu Kepala Dinas 

Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tentang 

menambah ruang terbuka hijau, diperoleh jawaban:  

“ menambah ruang terbuka hijau sangat penting dalam mewujudkan 

lingkungan yang sehat dan asri yaitu dengan cara pemakaman ditanami 

dengan pohon-pohon karena daerah Kota Tanjungpinang kecil dan 

kemampuan daerah terbatas”. 
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Berdasarkan jawaban tersebut dapat dilihat bahwa Kota 

Tanjungpinang memiliki daerah yang kecil dan kemampuan daerah atau 

anggaran masih kurang untuk mendukung program atau rencana menambah 

ruang terbuka hijau. 

c. Mengatasi Hambatan-hambatan Yang Ada 

Mengatasi hambatan-hambatan yang ada dilakukan dengan cara 

menyusun rencana untuk dapat bertahan karena didalam suatu tujuan pasti 

akan mengalami hambatan yang ada, tidak semua akan berjalan dengan lancar 

pastinya akan menemukan hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan informan yaitu pegawai Badan 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman Kota 

Tanjungpinang, peneliti menyimpulkan 2 informan memberikan tanggapan " 

perlunya kerjasama antara pihak terkait dengan masyarakat karena hambatan 

yang paling sulit adalah kesadaran masyarakat”. Hal ini dinyatakan oleh 

informan yang berinisial “I.1 dan I.3”. Dari jawaban tersebut dapat kita lihat 

bahwa harus ada kerjasama antara pihak terkait dengan kalangan masyarakat 

agar Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang bersih dan sehat tetapi 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat 

sampah yang telah disediakan menjadi hambatan yang ada dalam hidup 

bersih dan sehat. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.4 dan I.2” menyatakan 

bahwa “ memanfaatkan setiap kegiatan atau program untuk mensosialisasikan 
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kepada masyarakat secara langsung karena masyarakat merupakan hambatan 

yang paling sulit”. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika memperingati hari 

lingkungan sedunia mereka memanfaatkan hari tersebut untuk bersosialisasi 

langsung kepada masyarakat dan mengajak masyarakat agar hidup bersih dan 

sehat. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga 

lingkungannya. 

Menurut wawancara dengan key informan, yaitu Kepala Dinas 

Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjungpinang tentang 

mengatasi hambatan-hambatan yang ada diperoleh tanggapan, yaitu: 

“ untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam mewujudkan 

Kota yang bersih dan asri khususnya dalam meraih kembali adipura 2015 

diperlukan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat mengatasi masalah-

masalah yang ada di Kota Tanjungpinang dalam meraih kembali adipura 

2015 karena hambatan yang paling sulit yaitu masyarakat” 

 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat dilihat bahwa perlunya 

kerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam mengatasi masalah sampah dan 

kebersihan lingkungan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

membersihkan lingkungannya sendiri dan membuang sampah pada tempat 

yang telah disediakan sehingga sangat diperlukan bantuan kerjasama dengan 

pihak swasta. 
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3. Aksi 

a. Kerjasama Dengan Instansi Terkait 

Kerjasama adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau 

keuntungan bersama. Dalam sudut adipura kerjasama sangat diperlukan 

dikarenakan untuk meraih adipura tidak bisa satu instansi saja yang 

menanganinya diperlukan kerjasama dengan instansi terkait yang sama-sama 

menangani yang terkait adipura  agar tercapainya tujuan atau keuntungan 

bersama. Untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan oleh 

Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 

Pemakaman, telah dilakukan wawancara dengan informan yaitu pegawai 

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertaman dan Pemakaman 

Kota Tanjungpinang, maka diperoleh jawaban “ sudah terjalin kerjasama 

dengan baik dan menghasilkan respon yang baik karena saling mendukung”. 

Hal ini dinyatakan oleh informan yang berinisial “I.1, I.2, dan I.3”. 

Selanjutnya tanggapan tanggapan informan yang berinisial “I.4” “ sudah baik 

sehingga sudah ada penambahan di tepi laut sebagai hasil atas kerjasama yang 

baik saat ini”. 

Berdasarkan jawaban informan dapat dilihat bahwa dalam meraih 

kembali adipura 2015 sudah terjalin kerjasama yang sangat baik dengan 

instansi terkait. Karena antara instansi terkait sangat mendukung satu sama 

lain sehingga hasil yang diterima juga cukup baik dikarenakan telah ada 

penambahan sebagai hasil yang diterima tersebut atas kerjasama. 
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Hasil dari wawancara dengan key informan yaitu Kepala Dinas 

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang mengenai 

kerjasama dengan instansi terkait dalam meraih adipura 2015, maka diperoleh 

jawaban 

“ kerjasama antara instansi yang terkait dengan peraihan kembali 

adipura 2015 ini sudah berjalan dengan baik sekali, hal ini dapat dilihat 

dengan hasil yang diperoleh Kota Tanjungpinang telah masuk nominasi 

adipura ” 

 

Dari jawaban tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama yang 

dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman dengan 

Badan Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan baik sakali sehingga hasil 

yang diperoleh cukup memuaskan yaitu Kota Tanjungpinang telah masuk 

nominasi di pemantauan 1 (P1) dan itu sudah menunjukkan bahwa kerjasama 

antara pihak terkait sangat baik. 

b. Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun materiel, 

yang dapat memudahkan terselenggaranya dalam suatu proses, Sedangkan 

aksebilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu 

objek, pelayanan ataupun lingkungan. Sehingga fasilitas dan aksebilitas 

didalam meraih adipura menjadi Kota Tanjungpinang Kota yang bersih dan 

asri sangat diperlukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai fasilitas 

dan aksebilitas Kota Tanjungpinang, diperoleh jawaban “ menambahan 

penyediaan tempat sampah dan mobil pengangkut sampah, faktor yang 
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menghambat untuk meningkatkan fasilitas dan aksebilitas adalah kurangnya 

dana yang memadai”, hal ini merupakan pendapat 2 informan yang berinisial 

“I.2 dan I.3”. Berdasarkan hasil jawaban informan sudah dilakukan 

penambahan  fasilitas dan aksebilitas yaitu berupa tempat-tempat sampah 

yang dulunya hanya 3R kemudian menjadi 5R agar mudah memilah sampah-

sampah yang ada kemudian adanya penambahan mobil angkut sampah 

sehingga sampah-sampah yang terdapat di TPS dapat teratasi, tetapi kendala 

yang masih dihadapi ialah masalah anggaran yang masih kurang untuk 

meningkatkan dan melaksanakan progaram yang meningkatkan fasilitas dan 

aksebilitas tersebut. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.1” menyatakan “ melakukan 

koordinasi antara SKPD dengan dukungan walikota tetapi anggaran yang 

masih kurang dalam meningkatkan fasilitas dan aksebilitas” dari jawaban 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan fasilitas dan 

aksebilitas Kota Tanjungpinang perlu melakukan koordinasi atau kerjasama 

yang baik antara SKPD dengan didukung oleh Walikota sehingga semua 

rencana agar berjalan dengan lancar tetapi masalah yang dihadapi adalah 

kurangnya anggaran dalam meningkatkan fasilitas dan aksebilitas. 

Selanjutnya informan yang berinisial “I.4” menyatakan bahwa “ 

dengan cara menambahkan taman-taman yang baru kemudian taman-taman 

yang lama ditingkatkan lagi, tetapi yang menghambat masalah tersebut adalah 

kurangnya anggaran” dari jawaban tersebut dapat kita lihat bahwa yang 

dilakukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dalam 
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maningkatkan fasilitas dan aksebilitas yaitu menambahkan taman-taman yang 

baru dan meningkatkan kembali taman yang sudah ada agar lebih terawat lagi 

sehingga agar lebih banyak lagi taman-taman untuk menambah ruang terbuka 

hijau di Kota tanjungpinang. 

Selanjutnya dari hasil wawancara denga key informan yaitu Kepala 

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tanjungpinang 

mengenai peningkatan fasilitas dan aksebilitas di Kota Tanjungpinang, 

diperoleh jawaban: 

“ meningkatkan fasilitas dan aksebilitas sudah tidak diperlukan lagi 

dikarenakan fasilitas dan aksebilitas sudah lengkap namun personil yang 

kurang memadai” 

 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat kita lihat bahwa strategi Kota 

Tanjungpinang dalam meraih adipura 2015 untuk menjadikan sebagai Kota 

yang bersih dan asri telah memiliki fasilitas yang sudah lengkap hanya saja 

kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil kebersihan untuk lebih 

mendukung bersihnya KotaTanjungpinang dari sampah. 
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