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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

1. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaranNya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu (Matius 6: 33). 

2. Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak 

kesabaran, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa 

pedihnya rasa sakit (Lambok). 

3. Pastikanlah setiap menjalani waktumu dengan membawa 

kasih. (Johannes) 
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SARI 

 

Naibaho, Augustinus Lambok Barita. 2016. Partisipasi Penduduk Di Daerah 

Pesisir Kota Semarang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk 

Kebersihan Lingkungan. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Eva Banowati. 112 halaman. 

Kata Kunci: Partisipasi Penduduk, Pengelolaan Sampah, Kebersihan   

Lingkungan,Pesisir. 

Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh 

wilayah perkotaan adalah sampah (Faizah, 2008:19). Permasalahan sampah 

timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan 

semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. 

Dampak dari kesemrawutan pengelolaan sampah sudah nyata kita rasakan yaitu, 

lingkungan menjadi kumuh, kotor, berbau dan tidak sedap dipandang. 

Permasalahan sampah di Kota Semarang sebagian besar terjadi di daerah pesisir, 

hal ini terlihat dengan daerah pesisir Kota Semarang yang sering disorotkan 

dengan permasalahan sampah rumah tangganya. Penelitian ini bertujuan: 1) 

mengetahui tingkat kebersihan lingkungan di daerah pesisir Kota Semarang, 2) 

mengetahui tingkat partisipasi penduduk pesisir Kota Semarang dalam 

mengelolah sampah, 3) mengetahui faktor penghambat dalam mengelolah sampah 

penduduk. 

Daerah yang menjadi objek penelitian adalah Daerah Pesisir Kota 

Semarang yang meliputi 14 Kelurahan.Sampel yang akan dijadikan sumber data 

penelitian adalah penduduk dan lingkungan Pesisir Kota Semarang. Metode 

pengumpulan data berupa: metode observasi, metode wawancara, dan metode 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan yang diuraikan 

secara rinci dan mendalam dengan memperhatikan rumusan masalah yang hendak 

dijawab dan teori-teori yang ada 

Secara keseluruhan tingkat partisipasi penduduk pesisir Kota Semarang 

dalam mengelola sampah termasuk kategori buruk. Tingkat parisipasi masyarakat 

teringgi berada di Kelurahan mangunharjo dan Trimulyo. Sedangkan tingkat 

terendah berada di Kelurahan Tawangsari. Secara keseluruhan tingkat kebersihan 

lingkungan pesisir Kota Semarang dalam mengelola sampah termasuk kategori 

tinggi. Daerah dengan tingkat kebersihan lingkungan tertinggi terdapat di 

Kelurahan Tawangsari. Sedangkan untuk tingkat kebersihan lingkungan terendah 

terdapat di Kelurahan Tambakharjo. Penduduk yang tinggal di tingkat 

kebersihannya tinggi, akan tetapi tingkat partisipasi pengelolaan sampahnya 

rendah. Hal tersebut terjadi dikarnakan masyarakatnya memilih untuk membuang 

pada tempatnya atau memusnahkan langsung sampah-sampah rumah tangga yang 

dihasilkan.penduduk tidak mau direpotkan dalam mengelola sampah, tetapi 

mereka beusaha agar lingkunganya bersih. 

Saran, pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang 

pengelolaan sampah metode 3R, perlunya pengawasan untuk memantau 

masyarakat dalam mengelola sampah, dan diperlukan kepemimpinan yang 

dijadikan panutan, mau melaksanakan, mengajak menggiatkan warga untuk 

bersama-sama mengelola sampah khususnya sampah rumah tangga. 
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ABSTRACT 

Naibaho, Augustinus Lambok Barita. 2016, Partisipasi Penduduk Di Daerah 

Pesisir Kota Semarang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Untuk 

Kebersihan Lingkungan. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Eva Banowati. 112 halaman. 

Kata Kunci: Partisipasi Penduduk, Pengelolaan Sampah, Kebersihan    

Lingkungan, Pesisir. 

Environmental problem has always been a major issue in almost all urban 

areas are rubbish (Faizah, 2008:19). Garbage problems arise because of the 

imbalance rubbish bins with the management of production and diminishing 

natural carrying capacity as a garbage dump. The impact of this problem is the 

environment became grungy, dirty, smelly and unsightly. The garbage problem in 

Semarang city mostly in coastal areas, it is seen by the coastal areas of Semarang 

city is often shone with household garbage problem. This research aims to: 1) 

determine the level of cleanliness of the environment in the coastal city of 

Semarang, 2) determine the level of participation of the coastal city of Semarang 

in managing garbage, 3) determine a limiting factor in the manage garbage 

population. 

The area that became object of reasearch is the coastal area of Semarang 

covering 14 villages. Samples used as a source of research data is the population 

and the environment coastal of Semarang city. Data collection methods include: 

the method of observation, interviews, and documentation methods. The data 

analysis technique by describing as detailed and in-depth with the observance of 

the aforementioned problems to be addressed and that existing theories. 

Overall level of participation of the coastal of Semarang city in waste 

management including low category. The highest level of public participation is in 

the Mangunharjo and Trimulyoand the lowest level was in the Tawangsari. The 

overall level of environmental hygiene coastal city of Semarang in waste 

management including high category. Areas with the highest level of 

environmental hygiene are in Tawangsari. As for the level of environmental 

hygiene lowest in Tambakharjo village. People who live in a high level of 

cleanliness, but the low level of participation of waste management. This happens 

because people chose to cast in place or directly destroy household rubbish 

generated. Residents do not want to be bothered to manage waste, but they 

endeavor in order to clean their environment. 

Suggestion, the government needs to hold more dissemination of the waste 

management 3R method, the need for surveillance to monitor the people in 

managing the waste, and the necessary leadership be a role model, would carry 

out, invites residents to jointly manage waste particularly household waste. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh 

wilayah perkotaan adalah masalah sampah (Faizah, 2008:19). 

Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah 

dengan pengelolaannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai 

tempat pembuangan sampah. Secara umum pengelolaan sampah di 

indonesia masih sangat kacau. Dari segi aplikasi, belum ada kebijakan 

penanganan sampah yang dikelola secara terpadu. Dari segi kesadaran 

masyarakatpun belum begitu menggembirakan. Masih mudah kita jumpai 

sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan, di jalanan, 

sungai-sungai, dan semacamnya. Dampak dari kesemrawutan pengelolaan 

sampah sudah nyata kita rasakan yaitu, lingkungan menjadi kumuh, kotor, 

berbau dan tidak sedap dipandang. 

Lingkungan yang bersih menjadi harapan semua orang. Kebersihan 

akan bernilai mahal ketika kesadaran diri untuk menjaga dari para pemilik 

lingkungan itu telah pudar, dan fenomena itu yang banyak kita temui di 

lingkungan kita. Masih sedikit sekali masyarakat yang sadar untuk 

menjaga lingkungannya, sehingga lingkungan menjadi kotor oleh sampah. 

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di 

masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan yang
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bersih atau sehat. Dari aspek persampahan, maka kata bersih dari 

kebersihan lingkungan akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat 

dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik, sehingga bersih dari 

lingkungan pemukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya. 

Faizah (2008:19), mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di 

kota dimungkinkan menjadi daya tarik luar biasa bagi penduduk untuk 

hijrah ke kota (urbanisasi). Akibatnya jumlah penduduk semakin 

membengkak, konsumsi masyarakat perkotaan melonjak, yang pada 

akhirnya akan mengakibatkan jumlah sampah juga meningkat. Sampah 

perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian 

serius. Data dari Dinas Kebersihan Kota Semarang menunjukan bahwa 

sampah perkotaan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju 

pertumbuhan penduduk. 

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan 

yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan 

pencemaran lingkungan (Faizah, 2008:19). Pencemaran lingkungan 

berhubungan erat dengan sampah karena sampah merupakan sumber 

pencemaran. Selain itu peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh 

perbaikan serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

mengakibatkan permasalahan lingkungan yang menjadi tidak bersih, 

antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, 

sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak 

sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain. Dengan tingkat 
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lingkungan yang tidak bersih tersebut akan memberi dampak negatif 

kembali kepada kemasyarakat. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang 

tidak komperensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk 

masa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas tempat pembuangan 

akhir. 

Penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya 

dari tempat sampah di pemukiman kota dan membuangnya ke TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) atau membakarnya. Cara seperti ini kurang 

bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan. Pengangkutnya dari tempat sampah di 

pemukiman kota dan membuangnya di TPA secara terus menerus 

menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat. Selain diperlukan lahan 

yang cukup luas, juga di perlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang 

sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang di buang ke TPA 

salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume 

sampah secara sungguh-sungguh sejak sampah itu ditimbulkan (Kustiah 

dalam Faizah, 2008:19). 

Badan Pusat Statistik tahun  2012 menyebutkan, di Kota Semarang 

masih terdapat sekitar seribu meter kubik sampah perhari yang tidak 

terangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sampah yang tidak 

terangkut kemudian dibakar, dibuang ke sungai, tidak tertangani, dan 

sebagainya. Data dari Badan Pusat Statistik 2012 sangat jelas menunjukan 

volume sampah cendrung mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang 
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dimana sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola 

konsumsinya. Dengan adanya volume sampah yang terus meningkat, maka 

perlu mendapat penanggulangan khusus dari sumber timbulnya sampah. 

Volume sampah yang paling terbesar bersumber dari pemukiman atau 

rumah tangga. Oleh sebab itu partisipasi penduduk sekitar merupakan 

salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di 

Kota Semarang. Sampai saat ini partisipasi penduduk secara umum hanya 

sebatas pembuangan sampah saja belum sampai pada tahap pengelolaan 

sampah yang dapat bermanfaat kembali pada masyarakat. 

Permasalahan sampah di Kota Semarang sebagian besar terjadi di 

daerah pesisir, hal ini terlihat dengan daerah pesisir Kota Semarang yang 

sering disorotkan dengan permasalahan sampah rumah tangganya. 

Wilayah ini umumnya dimanfaatkan sebagai pelabuhan, daerah industri, 

perumahan penduduk dan sebagainya. Daerah pesisir Kota Semarang juga 

terkenal dengan pemukiman kumuhnya, yang dimana pemukiman kumuh 

selalu identik dengan sampah dan lingkungan yang kotor. 

Berdasarkan hasil observasi, di daerah pesisir Kota Semarang peneliti 

menemukan banyak tempat-tempat pembuangan sampah liar yang dapat 

menjadi sarang penyakit dan banjir. Serta kondisi beberapa sungai di 

kawasan Mangkang dan Kecamatan Tugu yang cukup memperihatinkan, 

dengan banyaknya ditemukan sampah di permukaan air sungai sehingga 

membuat aliran air sungai dan got menjadi tersumbat dan dapat 

menimbulkan pendangkalan saluran air dan mengakibatkan banjir. 
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Timbunan sampah di tempat-tempat pembuangan sampah liar maupun 

tempat sampah sementara juga dapat menghasilkan limbah cair yang 

timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, 

melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi 

organik hasil proses dekomposisi biologis. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat diramalkan bahwa kuantitas dan kualitas lindi akan sangat 

bervariasi dan berfluktuasi. Limbah cair ini bila tidak ditangani dengan 

baik dapat memberikan dampak negative pada lingkungan antara lain 

timbulnya bau sehingga mengurangi estetika dan mengurangi kesuburan 

tanah. 

Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan 

dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung pipa ke 

pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani 

pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir) 

(Faizah, 2008:20). 

Ada dua hal yang penting dalam konsep pengelolaan sampah, yaitu 

partisipasi penduduk dan pengelolaan sampah mendekati rumah tangga. 

Dengan demikian sampah yang akan tersangkut menuju tempat 

pembuangan akhir akan menjadi berkurang sampai dengan tidak ada sama 

sekali, atau sering dikenal zero waste. 

Pemerintah telah mengeluarkan UU No 18/2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. Substansi penting dari UU ini adalah, dalam waktu tiga tahun ke 

depan, semua pemerintah Kota/Kabupaten harus mengubah sistem 
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pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Untuk itu, 

Pemkot Kota Semarang dapat meminta masyarakat menerapkan konsep 

secara mendasar dalam upaya pengelolaan sampah. Konsep mendasar 

pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan dengan program 3R. 

Program 3R merupakan suatu metode pengelolaan sampah, dimana 

penaganannya dilakukan degan cara reduce, reuse dan recycle. Reduce 

yaitu segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan sampah, reuse yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah 

yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, 

sedangkan recycle yaitu kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan 

produk baru. Program 3R merupakan salah satu alternatif dalam mengatas 

permasalahan persampahan perkotaan karena dapat mengurangi timbulan 

sampah langsung dari sumbernya dan ramah tehadap lingkungan. 

Disamping itu, melalui partisipasi penduduk dalam mengelola sampah, 

mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi, 

kepemimpinan dan pertanggung jawaban melalui konsep pengelolaan 

sampah 3R. Tingkat kepadatan masyarakat di Kota Semarang yang kian 

bertambah, namun tingkat kesadaran masyarakat untuk membantu 

mengurangi permasalahan sampah masih sangat kurang, terlihat dengan 

masyarakatnya masih saja membudayakan membuang sampah di 

sungai/selokan dan menimbun sampah di pinggir jalan. Seharusnya hal 

tersebut sudah mampu diminimalisir oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Semarang yang mempunyai beberapa strategi dan 



7 
 

 

progam unggulan dalam menjaga kebersihan Kota Semarang. Masih 

banyaknya warga yang membiasakan membuang sampah sembarangan 

menunjukan sosialisasi pengelolaan sampah yang belum merata. Sehingga 

kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan masih sangat 

kurang. Seharusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 

mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah dengan baik kepada 

masyarakat terkait pembinaan pengelolaan sampah. 

Masalah sampah khususnya sampah rumah tangga mutlak harus 

ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan 

kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap,perilaku dan 

etika yang berbudaya lingkungan (Artiningsih, 2008). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Melihat latar belakang diatas yang berhubungan dengan partisipasi 

penduduk dalam mengelola sampah dengan kebersihan lingkungan, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebersihan lingkungan di daerah pesisir Kota Semarang? 

2. Bagaimana partisipasi penduduk dalam megelolah sampah? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penduduk dalam 

mengelolah sampah? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kebersihan lingkungan di daerah pesisir Kota 

Semarang. 

2. Mengetahui tingkat partisipasi penduduk di daerah pesisir Kota 

Semarang dalam mengelolah sampah. 

3. Mengetahui faktor penghambat dalam mengelolah sampah 

penduduk. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi penduduk 

dalam mengelola sampah dan perilaku hidup sehat sehingga 

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bagi pemerintah, 

penelitian ini berguna sebagai bahan membenahi program 

penanggulangan sampah di wilayah pesisir Kota Semarang. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan di jenjang 

perkuliahan secara khusus sebagai bahan rujukan untuk mata kuliah 

Ekologi dan Ilmu Lingkungan, Pengantar Lingkungan Hidup, dan 

Pengantar Perencanaan Tata Ruang dan wilayah. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Partisipasi Penduduk 

Pengertian partisipasi menurut Poetro (1998 dalam Hernawati, dkk. 

2012:2)adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok manusia 

bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap 

kepentingan kelompok atau mencapai tujuan bersama. Penduduk 

dalam matranya dalam diri pribadi, anggota keluarga, anggota 

masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat 

tinggal di suatutempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu 

(Sudjarwo 2004:80). Dapat disimpulkan, penduduk yaitu masyarakat 

yang bermukim di suatu tempat. 

Partisipasi penduduk adalah proses ketika warga, sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut 

mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka 

(Sumarto, 17:2004). Partisipasi yang hendak di teliti dalam penelitian 

ini adalah partisipasi penduduk dalam bentuk mengelola sampah. 

Kesadaran dan tanggung jawab penduduk terhadap sampah rumah 

tangga yang dihasilkan dari penduduk untuk dikelola dan mencapai 

lingkungan yang bersih. 

2. Penduduk Pesisir 

Penduduk pada matranya dalam diri pribadi, anggota keluarga, 

anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang 
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bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada 

waktu tertentu (Sudjarwo, 2004:80).Wilayah pesisir adalah suatu 

wilayah yang berada pada batas antara daratan dan lautan dan 

merupakan tempat pertemuan antara energi dinamis yang berasal dari 

daratan dan lautan (Noor, 2011:33). 

Dapat disimpulkan, penduduk pesisir adalah masyarakat yang 

bermukim di wilayahyang berada pada batas antara daratan dan lautan. 

Alasan wilayah pesisir menjadi tempat penelitian karna; 1) daerah 

pesisir memiliki pemukiman yang padat dan 2) aliran sungai dari 

dataran tinggi bermuara ke pesisir yang dapat mengantarkan sampah 

dari hulu ke hilir. 

3. Pengelolaan Sampah 

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam 

yang terbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau 

anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap 

sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan (Slamet, 2002, 

dalam Prianto, 2011:14). 

Pada penelitian ini pengelolaan sampah yang akan diteliti adalah 

pengelolaan sampah menggunakan teknik 3R (reuse,reduce,recycle) 

yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung, 

mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, 

memanfaatkan kembali sampah. 
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4. Sampah Rumah Tangga 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 

terjadinya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut 

derajat keterpakaiannya. Tumpukan sampah yang ada selama ini 

berasal dari berbagai sumber, salah satunya sampah rumah tangga 

(Suryati, 2014:3) 

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berbentuk padat yang 

berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk 

tinja dan sampah spesifik dari proses alam yang berasal dari 

lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari 

komplek perumahan (Subarna,  2014:50).  

5. Kebersihan Lingkungan 

Kata bersih dalam kamus bahasa Indonesia berarti bebas dari 

kotoran. Serta pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan 

manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ridwan 

2013:4). Pada penelitian ini, peneliti mengukur tingkat kebersihan 

lingkungan yang ada di daerah pesisir Kota Semarang untuk dijadikan 

bahan perbandingan dengan partisipasi penduduk pesisir Kota 

Semarang dalam mengelola sampah rumah tangga. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Partisipasi Penduduk 

Partisipasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru: 

ide baru, metode baru, maupun pendekatan baru, serta upaya untuk 

mencari solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi dan 

memperbaiki kinerja (Sumarto, 2004:17). Pengertian partisipasi menurut 

Poetro (1998, dalam Hernawati, 2012:2) adalah keterlibatan seseorang 

atau sekelompok manusia bersifat spontan yang disertai kesadaran dan 

tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok atau mencapai tujuan 

bersama. Penduduk pada matranya dalam diri pribadi, anggota keluarga, 

anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang 

bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu 

tertentu (Sudjarwo, 2004:80). 

Partisipasi penduduk adalah proses ketika warga, sebagai individu 

maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut 

mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka 

(Sumarto, 17:2004). Tujuan partisipasi penduduk menurut Canter (2002, 

dalam Prianto, 2011:7) adalah untuk menghasilkan masukan dan presepsi 

yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan
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dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. 

Tujuan partisipasi penduduk dalam mengelola sampah sangat dibutuhkan 

untuk menciptakan lingkungan yang bersih. 

Menurut pendapat Davis (1988 dalam Hernawati, 2012:2) 

mengemukakan partisipasi dibagi dalam beberapa jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pikiran (psychological participation), merupakan jenis keikutsertaan 

secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Tenaga (physical participation), adalah partisipasi dari individu atau 

kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam 

suatu aktifitas dengan maksud tertentu. 

3. Pikiran dan tenaga (psychological and physical participation), 

partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi disamping mengikutsertakan 

aktifitas secara fisik dan non fisik secara bersamaan. 

4. Keahlian (participation with skill), merupakan bentuk partisipasi dari 

orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang 

biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non 

formal yang menunjang keahliannya. 

5. Barang (material participation), partisipasi dari orang atau kelompok 

dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 
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6. Uang (money participation), partisipasi ini hanya memberikan 

sumbangan uang kepada kegiatan. Kemungkinan partisipasi ini terjadi 

karena orang atau kelompok tidak bisa terjun langsung dari kegiatan 

tersebut. 

Partisipasi menurut Efendi (2002, dalam Prianto, 2011:7) terbagi 

atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi 

vertikal karena bisa terjadi dalam bentuk kondisi tertentu penduduk 

terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program dalam pihak lain. 

Dalam hubungan mana penduduk berada sebagai posisi bawahan, pengikut 

atau klien. Partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil 

penduduk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok 

penduduk berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya, baik dalam 

melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan 

dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda 

permulaan tumbuhnya penduduk yang mampuberkembang secara mandiri. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi penduduk, 

antara lain faktor internal, yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi, sedangkan dari eksternal masyarakat yaitu peran 

aparat, lembaga formal dan nonformal yang ada (Prianto, 2011:35) 

1. Faktor Internal 

Faktor internal berasal dari dalam masyarakat sendiri, ciri-ciri 

individu tersebut terdiri dari usia, jenis pekerjaan, lamanya terlibat 

dalam kegiatan, tingkat pendapatan, lamanya tinggal dan status hunian 
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(Slamet, 1994 dalam Prianto, 2011:35) yang mempengaruhi aktivitas 

kelompok, mobilitas individu dan kemampuan finansial. 

Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada partisipasi karena 

mempengaruhi keaktifan dalam berorganisasi. Hal ini di sebabkan 

pekerjaan berhubungan dengan waktu luang seseorang untuk terlibat 

dalam berorganisasi, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja 

bakti dan sebagainya. 

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar 

bagi penduduk untuk berpartisipasi. Tingkat pendapatan ini akan 

mempengaruhi kemampuan finansial penduduk untuk berinvestasi 

dengan mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang 

dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka 

(Prianto, 2011:35-36). 

Salah satu ciri sosial ekonomi penduduk berkaitan erat dengan 

lamanya tinggal seseorang dalam lingkungan pemukiman dan 

lamanya tinggal, akan mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta 

terlibat dalam kegiatan bersama. Dalam lingkungan perumahan seperti 

disebutkan Prianto(2011:36), tanpa kejelasan tentang status 

kepemilikan hunian dan lahannya seseorang atau sebuah keluarga 

akan selalu tidak merasa aman sehingga mengurangi minat mereka 

untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini status 

hunian seseorang akan berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam 

kegiatan bersama untuk memperbaiki lingkungan. 



16 
 

 
 

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan terentuk 

jika masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

pengelolaan sampah, yang selanjutnya akan berpengaruh dalam 

pembentukan perilaku penduduk terhadap sampah. Untuk itu perlu 

diupayakan adanya pengembangan perilaku masyarakat yang 

berwawasan lingkungan  mendorong seseorang untuk bertindak dan 

berinteraksi berdasarkan kesamaan sikap dan pandangan mengenai 

tanggung jawab pengelolaan sampah. 

2. Faktor Eksternal 

Menurut Schubeler (1996 dalam Prianto, 2011:36), tingkat 

partisipasi penduduk dalam pengelolaan lingkungan dan prasarana 

lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi 

masyarakat.Seseorang akan terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga yang ada 

seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), RT dn RW 

yang mengarah dalam mencapai kesejahteraan bersama. 

Adapun organisasi masyarakat tersebut, diakui dan dibina oleh 

pemerintah untuk memelihara dan meletarikan nilai-nilai moral 

berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan serta untuk membantu 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan 

demikian partisipasi harus mengandung unsur-unsur adanya 

keterlibatan aktif dari stakholder dalam suatu organisasi kerja yaitu 

aparat pemerintah dan  masyarakat. 
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Menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat 

tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kesadaran penduduk dalam mengelola dan 

membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini di dalamnya 

berisi kumpulan manusia yang disebut penduduk, dan bagian terkecil dari 

penduduk ini adalah keluarga.Jadi warna dari penduduk ditentukan oleh 

keadaan keluarga. 

Berbicara masalah kesadaran penduduk harus diawali dengan 

kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran untuk berpartisipasi 

menghadapi dan menciptakan kebersihan lingkungan, misalnya bagaimana 

menciptakan suasana yang bersih disekitar rumah, bagaimana memelihara 

kebersihan itu di dalam rumah kemudian berkembang ke scope yang lebih 

luas lagi yaitu di sekitarnya dan penduduk luas.Suasana dan tingkah laku 

demikian sudah membudaya maka tinggal meningkatkan bagaimana 

mengelola atau membudidayakan lingkungan dengan berwawasan 

lingkungan.Partisipasi terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana 

menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap 

manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan 

yang lain, juga terhadap kewajibannya. 

Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang yang 

hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan 

hak orang lain. Melihat dan merasakan keadaan demikian penduduk yang 

berada di sekitarnyapun tidak merasa terganggu bahkan dianggap sebagai 
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suatu hal yang wajar karena sudah terlalu biasa menghadapi keadaan 

demikian.Apabila kita perhatikan keadaan penduduk ada beberapa faktor 

yang perlu perhatian (Subagyo, 17:1992). 

1. Rasa tengggang yang cukup tinggi, tidak terlalu ingin mengganggu. 

2. Tidak memikirkan akibat yang akan terjadi, sepanjang saat ini 

kehidupan masih dapat berjalan secara normal. 

3. Kesadaran melapor masih kurang, hal ini dirasa akan memperpanjang 

dan menambah kesibukkannya. 

4. Tanggung jawab akan kelestarian masih perlu penanaman lagi.   

Apabila faktor-faktor tersebut mendapat perhatian setiap manusia 

yang berarti tingkat partisipasi terhadap kebersihan lingkungan sudah 

cukup baik, maka tidak mustahil segala kegiatan mereka sepanjang 

berkaitan dengan masalah lingkungan akan diawali dengan penelitian 

terlebih dahulu untuk melihat dampaknya. 

Pembudidayaan yang mengarah pada kelestarian dalam bentuk 

sikap akan lebih efektif dibandingkan dengan penanaman kesadaran itu 

dalam bentuk ceramah. Untuk kalangan tertentu cara ke dua itu memang 

lebih baik dengan memberikan penyuluhan dan menginformasikan segala 

bentuk peraturan yang ada khususnya tentang lingkungan. 

Secara umum, kebersihan lingkungan tersebut harus dijaga sebagai 

tempat kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Kehidupan sangat 

tergantung pada kelestarian ekosistemnya, untuk itu penduduk secara terus 

menerus harus didorong sadar lingkungan. Sadar terhadap lingkungan 
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mendidik penduduk untuk cinta lingkungan dan ikut bertanggung jawab 

terhadap lingkungan. Untuk menjaga kelestarian yang dikehendaki 

berpulang pada manusianya. Rusaknya lingkungan akibatnya akan 

membentur pada kepentingan makhluk hidup termasuk manusia, lestarinya 

lingkungan yang menikmati adalah manusia. 

Partisipasi penduduk dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat 

dibutuhkan, mengingat lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 1997 

tentang Lingkungan Hidup pasal 16, yang mengamanatkan bahwa 

masyarakat bertanggung jawab sebagai produsen timbulan 

sampah.Diharapkan, masyarakat sebagai sumber penghasil sampah yang 

dapat mencemari lingkungan, untuk berpartisipasi dalam sistem 

pengelolaan sampah. 

 Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah yang harus dilakukan secara komperehensif sejak hulu sampai 

hilir.Pengertian istilah hulu adalah awal sumber sampah  yang dimana 

berasal dari pemukiman dapat disebut juga dengan sampah rumah tangga. 

Menurut Faizah (2008, dalam Hernawati 2013:4) dalam pengelolaan 

menuju zero waste, proses pemilahan dan pengolahan sampah harus 

dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan 

dengan pewadahan persampahan. 

Dalam perencanaan penglolaan sampah, undang-undang 

pengelolaan sampah mengharapkan pemerintah kota/kabupaten dapat 

membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala kota/kabupaten 
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atau provinsi.Forum ini beranggotakan masyarakat secara umum, 

perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan/persampahan, 

pakar, badan usaha dan lainnya. 

Hal-hal yang dapat difasilitasi forum adalah: memberikan usul, 

pertimbangan dan saran terhadap kinerja pengelolaan sampah, membantu 

merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapt 

dalam penyelesaian sengketa persampahan. Sampai saat ini, belum ada 

kebijakan nasional mengenal persampahan itu sendiri masih bersifat 

sosialisasi. Melihat di perkotaan penanganan pengelolaan sampah sudah 

sangat mnedesa, diharapkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah diimplementasikan. 

Partisipasi penduduk dalam pengelolaan sampah merupakan 

pendekatan pengelolaan sampah yang sesuai dengan hakikat otonomi 

daerah yang meletakan landasan pengelolaan sampah yang tumbuh 

berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri 

oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat 

(Sumaryadi 2005, dalam Hernawati, 2013:1). Partisipasi sangat 

mendukung dalam program pengelolaan sampah suatu wilayah. Partisipasi 

penduduk dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai 

konsumen sekaligus pelayanan persampahan dan sebagai warga 

mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk 

mereka. 
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Partisipas penduduk dalam pengelolaan sampah merupakan aspek 

yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah 

secara terpadu.Keterlibatan penduduk dalam pengelolaan sampah 

merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan 

sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang 

semakin kompleks. Penduduk senantiasa ikut berpartisipasi terhadap 

proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, 

antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan saran dan 

prasarana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal 

maupun formal. 

Istilah “hukum lingkungan” merupakan konsepsi yang relatif  

masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan 

ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan 

tumbuhnya kesadaran akan lingkungan (Soemartono, 24:1996). Dengan 

timbulnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara 

lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula perhatian hukum kepadanya. 

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini juga berlaku 

dalam pencemaran lingkungan. Cara terbaik mengatasi pencemaran 

lingkungan adalah dengan tidak membuat pencemaran. Namun, hal ini 

tidaklah mungkin mengingat bahwa setiap aktivitas kita berpotensi 

menimbulkan pencemaran. Kita dapat mengurangi pencemaran dan 

kerugian yang dapat ditimbulkan melalui efisiensi. 
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Kemauan dan kemampuan serta kerja keras dalam melakukan 

pengelolaan sampah rumah tangga merupakan modal awal untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat. Derajat kesehatan masyarakat dapat 

meningkat dengan cepat karena masyarakat sadar untuk melakukan 

langkah sederhana namun besar manfaatnya yakni pengelolaan sampah 

rumah tangga. 

Dengan demikian nampaklah bahwa proses untuk menciptakan 

lingkungan yang bersih, partisipasi penduduk dalam mengelola sampah 

harus selalu jadi prioritas, karena keterlibatan penduduk sangat 

menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program. Selain itu, 

melalui hasil partisipasi penduduk pengelolaan sampah, diharapkan dapat 

dimanfaatkan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal 

ini berarti prinsip masyarakat memperlakukan masyarakat sebagai subjek 

dan objek pembangunan seharusnya tidak berhenti sebagai selogan, 

melainkan perlu diaktualisasikan kedalam kenyataan dengan bobot yang 

semakin besar pada kedudukan masyarakat sebagai subjek (Soetomo, 1998 

dalam dalam Prianto, 2011:38). 

 

B. Penduduk Pesisir 

Pesisir adalah tanah atau daratan yang berbatasan dengan laut 

(Susanti, 2007:228). Batas daratan yang dimaksud yaitu sampai dengan 

daratan yang tidak kena laut. Pesisir Kota Semarang memiliki bentuk yaitu 

pesisir yang berupa endapan lumpur, pasir, dan kerikil di muara sungai 
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atau disebut juga dengan delta (Susanti, 2007:229). Pesisir (shore) adalah 

suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Ambarjaya, 2008:42). 

Adapula yang menyebut pesisir adalah suatu wilayah yang secara hayati 

ditumbuhi oleh vegetasi khas pantai, dan secara fisik dipengaruhi oleh 

keadaan pasang surut air laut. Ekosistem pesisir bisa mencapai beberapa 

kilometer dari pinggir laut di pantai. Pesisir berarti lebih luas daripada 

pantai. Wilayah pesisir adalah suatu wilayah dimana interaksi antara 

daratan dan laut (Noor, 2011:340). Dengan kata lain, zona pesisir dapat 

dibatasi oleh arus pantai dan bentuk-bentuk geomorfologi yang berdekatan 

ditentukan oleh aktifitas laut pada tepi daratan.  

Arti penting wilayah pesisir adalah (Noor, 2011:340):  

1. Memiliki keanekaragaman hayati tinggi. 

2. Aktifitas ekonomi yang tinggi. 

3. Sebagai tempat bercampurnya bangsa-bangsa di dunia. 

Berdasarkan pengertian pesisir di atas, penduduk pesisir dapat 

diartikan sekumpulan manusia yang tinggal di lingkungan 

pesisir.Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Ridwan, 2013:4). 

Hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan 

hubungan yang saling bergantung, karena manusia tidak dapat hidup tanpa 

adanya lingkungan. Lingkungan yang ada disekitar manusia yang 
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menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia, seperti air, 

tanah dan udara. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki peranan besar 

dalam menentukan kelestarian lingkungan. Manusia sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan yang berakal budi akan mampu merubah wajah dunia dari 

pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan moderen seperti 

sekarang ini. 

Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak 

diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi 

berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa 

dampak buruk terhadap kelangsungan hidup disekitarnya. Berbagai bentuk 

kerusakan lingkungan karena faktor manusia sudah banyak terjadi, salah 

satunya adalah pencemaran. 

Kelompok yang nyata-nyata menjadi korban pencemaran dan 

pengelolaan sampah yang kurang baik yaitu negara-negara yang memiliki 

lokasi kelautan atau disebut negara kelautan. Termasuk dalam pengertian 

ini negara-negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau kecil. 

Pada konteks penduduk Kota Semarang, kelompok yang akan 

menderita secara langsung, yaitu populasi penduduk pesisir, yaitu 

kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan 

perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber 

daya laut dan pesisir. Sedangkan pada bidang non perikanan, masyarakat 

pesisir bisa berdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, 



25 
 

 
 

serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya non 

hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Terciptanya 

peradaban di Kota Semarang, peran penduduk pesisir sangat penting. 

Berbeda dengan penduduk pedalaman, ia memiliki sifat egaliter dan 

terbuka berinteraksi dengan pihak-pihak lua. Masuknya pendatang 

dimulau dari wilayah pesisir sehingga tidak heran jika di sana bertemu ide-

ide baru yang kemudian berkembang dan menyebar seantero negeri 

(Susilo, 2012:69-70). 

Selain itu, pada kenyataannya sampai hari ini keberadaan 

masyarakat pesisir sangat menopang kemandirian bangsa mengingat 

banyak potensi yang dimiliki seperti potensi fisik, potensi pembangunan, 

potensi sumber daya pulih, potensi sumber daya tidak pulih, potensi 

geopolitis, dan potensi sumber daya manusia. 

Ironisnya, berbicara tentang penduduk pesisir sama halnya 

membicarakan berlapis-lapis penderitaan. Bertahun-tahun penduduk 

pesisir menghadapi bentuk-bentuk dominasi dan ketidak pastian. Pertama, 

sampai sekarang mereka harus berjibaku menghadapi ketidak pastian 

alam, yaitu perubahan-perubahan musim ikan, gelombang pasang,dan 

gejala-gejala alam yang lain. Kedua, berbicara karakteristik penduduk 

pesisir identik membicarakan kemiskinan, kesenjangan sosial dan korban 

kebijakan negara. Ketiga, penduduk pesisir juga harus menerima 

penderitaan berupa lingkungan yang kotor. Fenomena yang akan terus 
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menyertai mereka sebagai dampak dari sampah yang semakin banyak dan 

tidak berada pada tempatnya.      

Tekanan yang sering terjadi di wilayah pesisir adalah:  

1. Sebagai lahan tempat pembuangan limbah yang berasal dari aktivitas 

manusia dan juga pembuangan limbah laut. 

2. Tekanan penduduk yang cukup tinggi. 

3. Konflik kepentingan yang terjadi di daratan pesisir dan sumberdaya 

lautan yang dimanfaatkan antara beberapa sektor pembangunan. 

4. Degradasi dari sistem pesisir dan sistem sumberdaya pesisir. 

 

C. Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pemrosesan, 

pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini 

biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap 

kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga 

dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa 

melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan 

keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. 

Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda antara negara maju dan 

negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dan pedesaan, 

berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri (Subarna 

2014:13). Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan 
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institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya 

ditangani oleh perusahaan pengelola sampah. Metode pengelolaan sampah 

berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, tanah 

yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area. 

Berdasarkan potret pengelolaan sampah yang ada sekarang ini, 

beberapa indikasi permasalahn muncul yang disebabkan oleh: 

1. Sampah yang bercampur antara sampah basah dan sampah kering, 

sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah 

basah bisa dibuat kompos, tetapi jika tercampur dengan sampah 

berbahaya seperti batu baterai, pembalut wanita, atau jenis-jenis kimia 

lainnya maka kualitas kompos yang di hasilkan akan rendah. 

2. Akibat tidak adanya partisipasi penduduk maka petugas kebersihan 

yang dikerahkan oleh pemerintah kota menjadi tidak berimbang antara 

jumlah petugas dengan jumlah sampah yang harus ditangani. 

3. Kapasitas TPA yang terbatas, jumlah sampah setiap hari terus 

menerus masuk ke TPA, hanya sebagian kecil saja yang dapat 

direduksi oleh pemulung. Pada suatu saat TPA tidak sanggup lagi 

menampung sampah kota yang dibuang oleh masyarakat. Ketika TPA 

tidak beroprasi dalam beberapa hari saja, maka sampah kota akan 

menumpuk dan tersebar dimana-mana. 

4. Biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang 

terus menerus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar 
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dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-

armada pengangkut sampah. 

5. Tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan sebagai 

tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi era otonomi daerah 

kesulitan mencari lahan di luar wilayah administrasinya. 

UU No.18 Tahun 2008 menekankan bahwa prioritas utama yang 

harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi 

sampah semaksimal mungkin. Ada tiga cara mudah dan aman untuk 

mengatasi masalah sampah. Cara ini dikenal dengan prinsip 3R, yaitu 

reduce (kurangi), reuse (gunakan kembali), dan recycle (daur ulang). 

Prinsip 3R ini bisa menjadi pedoman sederhana untuk membantu kita 

dalam mengurangi sampah dirumah (Suryati, 2009:16). 

1. Reduce (Mengurangi) 

Sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan barang, antara lain 

menghindari pembelian barang yang berpotensi menghasilkan banyak 

sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang 

bisa diisi ulang (refill), atau mengurangi pemakaian kantong plastik 

dengan membaw atas sendiri saat belanja. 

2. Reuse (Penggunaan Kembali) 

Barang yang dianggap sampah dari kegiatan pertama, sebenarnya 

bisa berguna untuk kegiatan berikutnya, baik untuk fungsi yang sama 

maupun beda. Misalnya, menggunakan kembali kertas bekas untuk 

membungkus kado atau membuat amplop, hal ini dapat 
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memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum ke 

tempat sampah. 

3. Recycle (Mendaur Ulang) 

Usaha ini dilakukan untuk mengubah barang bekas menjadi benda 

lain yang lebih berguna dan layak pakai. Misalnya mengubah botol, 

gelas plastik, dan kaleng biskuit menjadi vas bunga, mengubah 

kotoran hewan menjadi pupuk kompos. Mengubah sampah menjadi 

material yang memiliki nilai ekonomis atau mengolah sampah agar 

menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan. 

Program 3R adalah dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang 

mempunyai sasaran utama minimalisasi limbah yang harus dikelola 

dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik 

melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahap pengurangan terlebih 

dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan denga tingkat bahaya 

sesedikit mungkin. 

Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan 

pembuangan sampah dari pemukiman secara mamadai. Namun karena 

terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah 

serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan 

persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan 

sampah ini tidak seperti yang diharapkan. 

Hal ini makin diperkuat dengan belum di terapkannya prinsip 

bahwa yang mengkonsumsi barang harus mengelola sampah dari barang 
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tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga 

oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan 

yang disediakan oleh pemerintah. 

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola 

secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak 

terhadap lingkungan, baik dampak komponen fisik kimia, biologi, sosial 

ekonomi, budaya, dan kesehatan lingkungan (Subarna, 2014:46-47).  

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik 

khususnya mnegenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh 

oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam 

teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Hal ini 

diperlukan karena sampah pada dasarnya bukan permasalahan Pemda atau 

Dinas Kebersihan Kota saja, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi 

setiap penduduk, dan akan menjadi masalah negara bila sistem 

perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan 

berkelanjutan. 

Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk 

menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu 

keterlibatan aparat terkait dikhawatirkan akan membentuk budaya 

masyarakat yang bersifst tidak peduli (Subarna, 2014:58). Pemerintah dan 

aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai fasilitator 

maupun konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya 



31 
 

 
 

dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen 

sampah. 

 

D. Sampah Rumah Tangga 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 

terjadinya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut 

derajat keterpakaiannya. Tumpukan sampah yang ada selama ini berasal 

dari berbagai sumber, salah satunya sampah rumah tangga (Suryati, 

2014:3). Menurut Subarna (2014:43) sampah pada dasarnya merupakan 

suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas 

manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunya nilai ekonomi, 

bahkan dapat mempunya nilai ekonomi yang negatif karena dalam 

penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya 

memerlukan biaya yang cukup besar. 

Sampah rumah tangga yaitu sampah yang berbentuk padat yang 

berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja 

dan sampah spesifik dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah 

tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan 

(Subarna, 2014:50). Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan 

oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis 

sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan 

atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya (Gilbert, 

1996, dalam Prianto, 2011:15). 
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Meningkatnya masalah persampahan di pesisir Kota Semarang 

tidak lepas dari laju urbanisasi yang cukup tinggi yang tidak diimbangi 

dengan penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai. Kondisi ini 

tidak membaik dari tahun ke tahun, permasalahan persampahan yang 

mengemuka secara nasional secara umum di dominasi oleh wilayah 

perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan TPA sehingga dampaknya 

tidak saja terhadap pencemaran lingkungan tetapi juga terhadap kesehatan.  

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah 

perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. 

Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya 

sampah (Prasetya, 2010:1). Penanganan sampah yang selama ini dilakukan 

belum sampai pada tahap pemikiran proses daur ulang atau menggunakan 

ulang sampah tersebut.  

Penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya 

mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan 

membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir atau membakarnya. 

Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan erat 

kaitannya dengan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran. 

Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah 

dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam 

sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus 
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bertambahdengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak 

kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai. 

Seperti yang telah kita ketahui, sampah sudah menjadi masalah 

bagi semua lapisan penduduk. Semakin hari sampah semakin menumpuk. 

Perbandingan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan sampah yang 

diolah tidak seimbang. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia, 

pertambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia 

yang relatif tetap. Semakin maju gaya hidup manusia, semakin banyak 

samah yang dihasilakan.  

Barang-barang yang kita konsumsi dan kita gunakan semakin 

bervariasi.Hampir semua barang-barang tersebut memiliki kemasan. Sebut 

saja, kemasan sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, detergen, pewangi dan 

pelembut pakaian, kapas, kardus, plastik, dan styrofoam. Bahan kimia 

seperti cairan pembersih lantai dan kamar mandi, racun tikus dan 

serangga, bahkan parfum dan sabun detergen yang kita pakai pun adalah 

sampah yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Belum 

lagi sisa-sisa makanan, kulit buah dan sayur yang bertumpuk dalam 

keranjang sampah sehari-hari, limbah dari pabrik dan industri, rumah 

sakit, dan sebagainya, 

Masalah sampah seringkali tidak menjadi bahan pemikiran yang 

mendalam bagi semua warga masyarakat. Sampah dirumah seringkali 

hanya sekedar dibuang dalam bak atau tong sampah. Selanjutnya, sampah 

tersebut menjadi urusan pengumpul atau pengangkut sampah tingkat 
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RT/RW hingga petugas kebersihan kota yang membuang ke tempat 

pembuangan akhir (TPA). Dilain pihak, lahan kosong untuk dijadikan 

TPA semakin terbatas, lalu kemana lagi kita akan membuang sampah? 

Selain itu, penyakit, racun, dan polusi yang disebabkan oleh 

sampah akan menjadi bahaya lain yang akan mengancam kehidupan 

mendatang. Karena itu, sudah saatnya semua warga turut memikirkan 

persoalan sampah dan bertindak secara lebih serius, karena sampah telah 

menjadi masalah yang kompleks di berbagai kota besar di dunia.  

Kota dengan daya tarik yang dimiliknya, agar mampu 

mempertahankan keinginan hidupnya harus memiliki penghuni yang aktif, 

kreatif, bertanggungjawab, juga memiliki sumber modal (Bintarto 1997, 

dalam Faizah 2008:26). 

Menurut Wintoko (2014:4) berdasarkan sumbernya, sampah rumah 

tangga digolongkan kedalam sampah domestik. Sampah domestik yaitu 

sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara 

langsung.Sampah dari rumah tangga umumnya berupa sisa pengolahan 

makanan, bekas perlengkapan rumah tangga, kertas, kardus, gelas, kain, 

sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 

Agar bahaya sampah tidak merusak lingkungan maka di perlukan 

adanya pengelolaan. Suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan 

terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan 

pemindahan dan pengangkutan, pemprosesan dan pembuangan sampah 

dengan suatu cara yang sesuai dengan prnsip-prinsip terbaik dari 
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kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan dan 

pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap 

masyarakat. 

Sampah, bila tidak dikelola dengan baik, tentu akan menimbulkan 

masalah besar, bahkan malapetaka. Banyak kejadian buruk terjadi akibat 

manusia menyepelekan sampah. Berikut beberapa dampak dari sampah. 

1. Mengganggu Estetika 

Sampah yang berceceran dijalan atau disembarang tempat sungguh 

tidak menyedapkan mata.Tumpukan sampah yang berserakan 

menimbulkan kesan jorok, tidak bersih, dan sangat merusak 

keindahan. 

2. Mencemari Perairan 

Sampah yang dibuang ke saluran air akan mencemari peraiaran 

sungai, irigasi, waduk, bahkan pantai. Padahal, banyak yang masih 

memanfaatkan pengairan  dari sungai dan sumber air lainnya untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

3. Menyebabkan Banjir 

Tumpukan sampah yang berada di saluran air (irigasi) dapat 

menyumbat pintu-pintu air sehingga air sulit mengalir. Maka, tak 

heran jika di kota-kota besar, banjir sering terjadi akibat 

masyarakatnya menyepelekan sampah. 
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4. Menimbulkan Bau Busuk 

Sampah-sampah yang menumpuk didarat atau yang terendam di air 

akan mengalami pembusukan. Bau busuk yang menyebar di udara 

akan tercium dan mengganggu pernapasan. 

5. Sebagai Sumber Bibit Penyakit 

Sampah yang menimbulkan bau busuk akan mengundang lalat. 

Pada sampah yang busuk, bersarang bermacam-macam bakteri 

penyebab penyakit. Lalat tersebut dapat memindahkan bibit penyakit 

dari sampah ke dalam makanan atau minuman. 

 

E. Kebersihan Lingkungan 

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke 

dalam lingkungan. Dengan kata lain berubahnya tatanan lingkungan oleh 

kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan 

turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya 

(Dwiyatmo, 2007:10). 

Lingkungan manusia adalah sejumlah semua benda dan kondisi 

yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan 

kita (Silalahi, 1996:8). Segala sesuatu yang ada disekitar kita yang terdiri 

atas lingkungan biotik dan lingkungan abiotik disebut lingkungan. 

Lingkungan merupakan tempat hidup bagi setiap makhluk hidup, dan 
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semua makhluk hidup, termasuk manusia sangat tergantung dengan 

lingkungannya (Dwiyatmo, 2007:1). Di antara keduanya terdapat 

hubungan timbal balik yang sangat erat. Di dalam lingkungan ini, 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati ada dan 

berinteraksi satu sama lain. 

Keterkaitan antar makhluk hidup dengan lingkungan itu dapat 

ditunjukan melalui perannya masing-masing, misalnya tumbuh-tumbuhan 

menghasilkan oksigen untuk kebutuhan bernapas kita. Tanah merupakan 

tempat kita berpijak,mendirikan rumah dan bercocok tanam. Oksigen 

diudara dan air adalah kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. 

Seandainya tidak ada udara dan air, semua makhluk hidup akan mati. 

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, 

perubahan-perubahannya lingkungan dapat mempengaruhi hidup dan 

kehidupan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan 

organik atau kehidupan yang ada, akibatnya dapat dirasakan secara 

langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru 

terasa setelah regenerasi. 

Memang tidak setiap perubahan itu berakibat pada tidak 

berfungsinya kembali lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber dan penopang kehidupan, melainkan perubahan itu sendiri kadang-

kadang ditimbulkan secara alamiah, hal ini dimaksudkan untuk 
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pengembangan lingkungan atau bahkan diperlukan oleh kehidupan dalam 

lingkungan itu. 

Pada hakekatnya permasalahan lingkungan akan muncul ketika 

eksploitasi sumberdaya alam mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan 

yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan saat ini telah menjadi isu 

global dan menjadi perhatian para peneliti maupun para pengambil 

keputusan. Banyak tempat di muka bumi saat ini kondisi lingkungannya 

sangat buruk dan sebagian besar dalam kondisi yang kritis.Penurunan 

kualitas lingkungan dapat kita jumpai di berbagai belahan bumi, terutama 

di tempat-tempat dimana eksploitasi sumber daya alam sudah tidak 

mengindahkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang tidak 

bertanggung jawab (Noor 2011:3). 

Masalah penduduk yang taraf hidup rendah memiliki ciri berada di 

kawasan kumuh, tentu memerlukan penanganan khusus agar dapat hidup 

sehat, bersih dan manusiawi. Sementara itu, kaum kapitalis dan kelas 

menengah keatas di perkotaan yang dengan seenaknya membuang sampah 

rumah tangga, juga diperlukan penanganan khusus untuk menyadarkan 

mereka akan makna lingkungan yang sehat, bersih dan manusiawi 

(Santosa, 2011:49). 

Lingkungan bersih mungkin dapat ditemui di pedesaan yang belum 

banyak kendaraan bermotor dan masyarakatnya masih sangat sederhana. 

Pada masyarakat seperti ini, penduduk dapat hidup harmonis dengan 

lingkungannya. Lingkungan perkotaan yang banyak kendaraan bermotor 
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dan padatnya penduduk termasuk lingkungan tercemar. Pencemaran itu 

terutama akibat limbah dari sisa aktivitas rumah tangga dan asap 

kendaraan.  

Tidak ada satu pun manusia yang dapat hidup sendirian di dunia 

ini. Setiap makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, oleh 

tumbuhan dan hewan lain yang ada di sekelilingnya. Faktor-faktor 

lingkungan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan hewan 

dan tumbuhan karena makhluk hidup saling mempengaruhi satu sama lain. 

Sebagaimana makhluk hidup yang lain, keberadaan manusia sangat 

membutuhkan adanya lingkungan yang mendukung kehidupannya. Jika 

anda diminta memilih antara tinggal di lingkungan yang bersih dengan 

tinggal dilingkungan yang kotor, mana yang akan anda pilih? Tentunya 

anda akan memilih tinggal di lingkungan yang bersih, bukan? Lingkungan 

yang bersih akan membuat kita nyaman dan sehat sehingga kita dapat 

melakukan semua aktivitas dengan baik (Dwiyatmo, 2007:3).  

Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Lingkungan yang bersih, sehat dan asri tentu lebih nyaman untuk 

ditinggali dibandingkan dengan lingkungan yang kotor dan gersang. 

Lingkungan yang bersih, sehat, dan enak dipandang dapat terwujud jika 

mengelola lingkungan dengan baik. Bersih atau kotornya lingkungan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh manusia yang berada di lingkungan itu. 

Jika kita ingin lingkungan selalu bersih tentunya kita harus sering 

membersihkannya. 
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Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya 

aktivitas manusia, lingkungan justru mengalami penurunan kualitas yang 

semakin memburuk. Keadaan ini terutama terjadi di pusat perkotaan yang 

merupakan pusat aktivitas penduduk. Penurunan kualitas lingkungan 

terutama terjadi pada air dan udara akibat adanya pencemaran. Pernahkah 

anda membandingkan kualitas udara dan air di kota dengan di desa? Jika 

kamu bermukim di kota mungkin kamu merasakan panas dan sesaknya 

udara kota. Berbeda keadaannya dengan di desa, udara di desa umumnya 

belum banyak tercemar. Air di desa umumnya masih bersih dan berasal 

dari sumber air yang jauh dari pencemaran.  

Banyak orang berarti banyak pula sampah.Sungai-sungai yang 

mengalir di daerah perkotaan dibebani dengan sampah dan 

kotoran.Sekalipun demikian, penduduk disekitarnya sering terpaksa 

menggunakan air sungai yang kotor it untuk berbagai keperluan, misalnya 

untuk mandi dan mencuci.Di kota-kota besar gundukan sampah 

menggunung. Pemerintah kota menyediakan tempat-tempat khusus 

sebagai tempat-tempat pembuangan sampah. Banyaknya sampah yang 

harus diangkut setiap hari, pemerintah kota sering kewalahan. Di desa-

desa sampah tidak menjadi persoalan. Penduduk desa dapat memanfaatkan 

untuk pupuk pada usaha pertanian. Di kota-kota jika banyak penduduk 

yang tidak disiplin sampah bertebaran di mana-mana.Ketidak disiplinan 

penduduk membuang sampah merugikan kehidupan bersama.Sampah-

sampah yang jatuh ke selokan menyebabkan selokan tersumbat, halini 
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sangat terasa waktu musim hujan tiba.Air selokan meluap.Jalan-jalan 

penuh dengan air, dan bahkan menjadi becek. 

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut 

polutan (Dwiyatmo, 2007:10). Suatu zat disebut polutan bila 

keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk 

hidup,misalnya, karbondioksida dibutuhkan oleh tumbuhan tetapi jika 

keberadaannya berlebihan akan merugikan. Jadi, suatu zat dapat disebut 

polutan apabila memenuhi kondisi dibawah ini (Dwiyatmo, 2007:11): 

1. Jumlahnya melebihi jumlah normal. 

2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 

3. Berada pada tempat yang tidak tepat. 

Adapun sifat polutan adalah: 

1. Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat 

lingkungan tidak merusak lagi. 

2. Merusak dalam jangka waktu lama. 

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang 

semakin penting untuk diselesaikan. Penyelesaian masalah pencemaran 

sangat penting dilakukan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan 

kehidupan kita. Siapa pun bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan 

masalah pencemaran lingkungan ini. Dimulai dari lingkungan yang 

terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. 
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Pencemaran dapat dibedakan berdasarkan zat pencemar. 

Berdasarkan sifat yang mencemari, pencemaran lingkungan dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Pencemaran fisik 

Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat 

padat, zat cair, dan gas. 

2. Pencemaran bilogis 

Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh 

mikroba penyebab penyakit.Pada tempat pembuangan sampah, selain 

terjadi pencemaran fisik juga terjadi pencemaran biologis. 

3. Pencemaran kimiawi 

Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-

zat kimia. 

Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung 

berdampak meracuni, sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, 

dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara, 

mauoun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di 

udara, air, sehingga menyebabkan pencemaran. 

Pencemaran yang langsung terasa dampaknya, misalnya berupa 

gangguan kesehatan langsung atau akan dirasakan setelah jangka waktu 

tertentu. Sebenarnya alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi 

pencemaran, namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu 
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terlampaui maka pencemar akan berada di alam secara tetap atau 

terakumulasi dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, 

tumbuhan dan ekosistem. 

Daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan 

untuk mendukung kehidupan manusia, apabila kualitas lingkungan 

menurun maka berakibat pula terhadap kemampuan lingkungan untuk 

mendukung kehidupan manusia. Kelestarian lingkungan sangat tergantung 

pada manusia, lingkungan dapat rusak dan hancur akibat ulah manusia, 

begitu juga lingkungan dapat lestari dengan kepedulian manusia 

memeliharanya. 

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan 

terjadinya gangguang atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, 

atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang sebab 

manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk 

menanggulanginya secara alamiah (life sustaining system). Bahkan pada 

tahap awal dari industrialisasi pun, pada saat gumpalan asap mulai 

mengotori udara, air limbah mengotori air (sungai dan laut) dan sampah-

sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada 

kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai maupun laut) 

dapat mengencerkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu 

khawatir akan bahayanya meskipun terdapat pengaturan hukum terhadap 

masalah gangguan pada kesehatan pada revolusi industri. 
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Demikian pula halnya dengan manusia yang hidup di planet bumi, 

mereka mempunyai daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang 

terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat, dan keadaan tertentu 

secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. 

Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya 

terlihat, antara lain, melalui proses budaya yang lama, misalnya 

kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi untuk melindungi 

dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan 

kemampuannya terbang ke angkasa luar (astronaut), menyelam jauh ke 

dasar laut (aquanaut) dan kegiatan-kegiatan lain tanpa mengubah sifat-

sifat biologinya.  

Betulkah manusia mampu menguasai alam secara demikian? 

Jawabannya mulai dipersoalkan setelah Perang Dunia II, pada saat 

manusia mulai membangun kembali teknologinya untuk mengurangi 

kemiskinan setelah perang. Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 

PBB I (1960-1970), manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah 

menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam 

lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan belaka. 

Ketergantungan dengan alam atau lebih tepat dikatakan ketergantungan 

manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai 

oleh hukum-hukum ekologi. 
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Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan 

manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran 

seperti pencemaran udara dan air. Manusia mempunyai hubungan timbal-

balik dengan lingkungannya. Aktivitas manusia mempengaruhi 

lingkungannya sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. 

Hubungan timbal-balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu 

atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke-21 ini, 

dalam waktu yang relatif singkat keseimbangan antara kedua bentuk 

lingkungan manusia, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan, 

secara fundamental mengalami konflik.Inilah yang dianggap sebagai awal 

krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi 

korbannya. 

Masalah lingkungan kotor telah ada di hadapan kita, berkembang 

sedemikian cepatnya sehingga tidak ada satu daerah yang dapat terhidar 

daripadanya. Sejak manusia mengenal perdaban ribuan tahun yang lau, 

manusia selalu berusaha untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Salah 

satu usaha untuk mendapatkan kenyamanan hidup yaitu menciptakan 

lingkungan bersih. Perkembangan teknologi dan industri yang pesat 

dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik 

dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang bersifat positif 

diharapkan dapat mencukupi kelangsungan hidup manusia, dan dampak 

negatif  yang ditimbulkan yaitu sampah. Apabila sampah-sampah tersebut 
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tidak dapat dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran 

lingkungan sehingga lingkungan menjadi kotor. 

Namun, kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak 

buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup di sekitarnya, sehingga 

lingkungan menjadi rusak. Bentuk kerusakan lingkungan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pencemaran yang diakibatkan 

dari sampah rumah tangga. Pencemaran lingkungan berarti menujukan 

lingkungan yang tidak bersih. Lingkungan yang tidak bersih terjadi akibat 

pengelolaan lingkungan dalam hal ini pengelolaan sampah kurang 

maksimal. 

Manusia hidup di bumi tidaklah sendirian, melainkan tinggal 

bersama mahkluk hidup lainnya maupun benda tak hidup dan terkait erat 

dalam kehidupan manusia. Interaksi antar berbagai komponen akan selau 

terdapat keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh disebut tergantung 

pada kepentingan manusia, karena pada hakekatnya lingkungan adalah 

bersifat antrophocentris. Artinya, lingkungan itu dipelihara, dibangun atau 

dikelola dengan sebaik-baiknya tidak lain demi kelangsungan kehidupan 

dan generasi-generasi dari umat manusia juga. 

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak 

bisa ditunda lagi, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau 

pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. 

Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan di 

sekitarnya sesuai denga kapasitasnya masing-masing. 
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Pencemaran disebut juga denga polusi, terjadi karena masuknya 

bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan 

lingkungan. Bahan pencemar tersebut pada umumnya merupakan efek 

samping dari aktifitas manusia dalam pembangunan. Berbagai macam 

manusia yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengolaan 

sampah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahan buangan dan air 

limbah yang berasal dari kegiatan manusia adalah penyebab terjadinya 

pencemaran air. 

Komponen pencemar air ikut menentukan bagaimana indikator 

tersebut terjadi. Komponen pencemar air tersebut dapat dikelomokan 

sebagai berikut: 

1. Bahan buangan padat. Bahan buangan padat yaitu adalah bahan 

buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar (butiran besar) 

maupun yang halus (butiran kecil). Kedua macam bahan buangan 

padat tersebut apabila dibuang ke air lingkungan maka kemungkinan 

yang terjadi adalah:  

a. Pelarutan bahan buangan padat oleh air 

Apabila bahan buangan padat larut didalam air, maka 

kepekatan air atau berat jenis cairan akan naik. Adakalanya 

pelarutan bahan buangan padat di dalam air akan disertai pula 

dengan perubahan warna air. Air yang mengandung larutan pekat 

dan berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar matahari 
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kedalam air. Akibatnya, proses fotosintesis tanaman dalam air 

menjadi terganggu. Jumlah oksigen yang terlarut didalam air juga 

akan berkurang. Hal ini sudah barang tentu berakibat pula 

terhadap kehidupan organisme yang hidup didalam air. 

b. Pengendapan bahan buangan padat di dasar air 

Bahan buangan padat berbentuk kasar (butiran besar) dan berat 

serta tidak larut dalam air maka bahan buangan tersebut akan 

mengendap di dasar sungai. Teradinya endapan di dasar air 

tersebut sangat mengganggu kehidupan organisme di dalam air. 

c. Pembentukan koloidal yang melayang di dalam air 

Koloidal terjadi karena bahan buangan padat yang berbentuk 

halus (butiran kecil) sebagian ada yang larut dan sebagian lagi 

tidak dapat larut dan tidak dapat mengendap. Koloidal ini 

melayang di dalam dan di permukaan air sehingga air menjadi 

keruh. 

2. Bahan buangan organik. Bahan buangan organik pada umumnya 

berupa limbah yang dapat membusuk atau tergedradasi oleh 

mikroorganisme. Oleh karena bahan buangan organik dapat 

membusuk atau terdegradasi maka akan sangat bijaksana apabila 

bahan buangan yang termasuk kelompok ini tidak dibuang air 

lingkungan karena akan dapat menaikan populasi mikroorganisme di 

dalam air maka tidak tertutup pula kemungkinannya untuk ikut 

berkebangnya bakteri patogen yang berbahaya bagi manusisa. Bahan 
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buangan organik sebaiknya dikumpulkan untuk diproses menjadi 

pupuk buatan (kompos) yang berguna bagi tanaman. 

3. Bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik pada umumnya 

berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh 

mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk keair 

lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam 

air. 

4. Bahan buangan olahan bahan makanan. 

5. Air lingkungan yang mengandung bahan buangan olahan bahan 

makanan akan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk pula di 

dalamnya bakteri patogen.  

6. Bahan buangan cairan berminyak mengapung di atas permukaan air. 

Minyak tidak dapat dapat larut di dalam air, melainkan akan berada di 

atas permukaan air. 

7. Bahan buangan zat kimia. Bahan buangan zat kimia banyak 

ragamnya, tetapi yang dimaksudkan dalam kelompok ini adalah bahan 

pencemar air yang berupa limbah aktifitas rumah tangga seperti sabun, 

deterjen dan bahan pembersih lainnya. 

Berdasarkan jenisnya, pencemaran sampah dapat dibagi menjadi 

empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan 

pencemaran suara (Ridwan, 2013:16). 
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1. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara akibat sampah rumah tangga salah satunya 

akiabat dari penggunaan kendaraan yang menghasilkan  

2. Pencemaran Tanah 

Sampah yang menumpuk dan dibiarkan begitu saja dapat 

menimbulkan pencemaran tanah 

3. Pencemaran Air 

Air merupakan pelarut yang sangat baik, dan juga selalu bergerak 

dari hulu hingga ke hilir.Pencemaran air dapat terjadi saat air 

melarutkan sampah sehingga menurunkan kualitas air, dan sifat air 

yang bergerak dari hulu hingga ke hilir yang dapat mendorong sampah 

padat ke aliran drainase dan menyumbat drainase. 

4. Pencemaran Suara 

Pencemaran suara dapat dengan mudah merasakan ini. Suatu 

lingkungan yang bising sangatlah berbeda dengan lingkungan yang 

tenang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pertama, partsipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 

3R, dalam skala individu memang kurang, terlihat saat penduduk dalam 

mewadahi sampahnya tanpa ada pemilahan antara sampah kering dan 

sampah basah., dan juga dari sekian banyak dan macam-macam jenis 

sampah, partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Semarang adalah dengan teknik 

reuse dalam bentuk menggunakan kembali botol bekas air minum untuk 

fungsi yang sama yang sama. 

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat 

partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sampah di pesisir Kota 

Semarang yaitu bisa dilihat dari segi, pekerjaan,danlamanya tinggal. 

Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi 

derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan 

seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian 

dengan lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan dan mempengaruhi pola 

berpikir seseorang. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, 

maka kesempatan berperan serat dalam mengelola sampah semakin kecil. 
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Ketiga, tingkat kebersihan lingkungan di pesisir Kota Semarang 

sudah tergolong cukup baik. Tingkat kebersihan lingkungan setiap 

kelurahan di pesisir Kota Semarang bervariasi dan tergantung pada pola 

perilaku kebersihan masyarakat yang dibentuk oleh penghuni dalam 

keseharian mereka, dalam hasil penelitian bila dikaitkan hasil penelitian 

tingkat pengelolaan sampah dengan lingkungan menghasilkan beberapa 

kesimpulan; 1) masyarakat yang tinggal di tingkat kebersihannya tinggi, 

akan tetapi tingkat partisipasi pengelolaan sampahnya rendah. Hal tersebut 

terjadi dikarnakan masyarakatnya memilih untuk membuang pada 

tempatnya atau memusnahkan langsung sampah-sampah rumah tangga 

yang dihasilkan. Masyarakat ini tidak mau repot dalam mengelola sampah, 

tetapi mereka beusaha agar lingkunganya bersih. 2) masyarakat yang 

tinggal ditingkat kebersihan lingkungannya rendah, akan tetapi tingkat 

partisipasi pengelolaan sampahnya cukup. Hal ini dikarenakan 

masyarakatnya sebagian sampah yang dibuang belum mau membuang 

sampah pada tempatnya, mereka mengelola sampah sebagai solusi untuk 

menjaga kebersihan lingkungannya. Akan tetapi partisi masyarakat ini 

belum mampu secara maksimal dan tingkat kebersihannya jadi tetap kotor. 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa 

saran yang disampaikan, diantaranya sebagai berikut; 

1. Pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang 

pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui 

pemilahan sampah metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle). 

2. Perlunya pengawasan yang berkelanjutan dari instansi terkait 

untuk memantau keberhasilan dalam pengelolaan berbasis 

masyarakat. 

3. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih diperlukan 

kepemimpinan. Perlu ada orang-orang yang dijadikan panutan, 

mau melaksanakan, mengajak menggiatkan warga untuk 

bersama-sama mengelola sampah khususnya sampah rumah 

tangga.
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Lampiran 40 

Gambar Contoh Penggunaan Tehnik Reuse dan Barang yang di Tukar ke 

Pengepul 

 

 


