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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan industri dan urbanisasi pada daerah perkotaan dunia yang 

tinggi meningkatkan volume dan tipe sampah. Aturan pengelolaan sampah yang 

kurang tepat serta keterbatasan kapasitas dan sumber dana meningkatkan dampak 

sampah yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan, terutama di daerah 

perkotaan. Hal ini merupakan masalah utama bagi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, terutama di negara-negara berkembang (United Nations 

Environment Programme, 2013). 

Kementerian Lingkungan Hidup (2012), menyebutkan bahwa setiap 

harinya masyarakat di Indonesia menghasilkan 490.000 ton per hari atau total 

178.850.000 ton sampah dalam waktu setahun. Masalah pencemaran lingkungan 

ini didasarkan atas kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya 

kebersihan lingkungan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau pihak-pihak 

terkait dalam upaya pengelolaan masalah lingkungan dan juga pemberdayaan 

masyarakat.  

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan 

masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan 

sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan 

kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program 

pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan 
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masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan 

adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program 

persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan 

sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.  

Menurut Notoatmodjo  (2007), dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta 

masyarakat penting sebagai: Input atau masukan dalam rangka pengambilan 

keputusan/kebijakan, strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat 

sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik, 

komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung 

pendapat, aspirasi dan concern masyarakat, media pemecahan masalah untuk 

mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus. 

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 13 tahun 2012 Pasal ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa  kegiatan reduce, 

reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah 

yang selanjutnya disebut kegiatan 3R, adalah segala aktivitas yang mampu 

mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan 

penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi 

yang lain, dan kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk baru. Bank 

sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur 

ulang dan/atau diguna ulang yang memilki nilai ekonomi. 

Tirtawan (2014) menegaskan sampah menjadi permasalahan serius bagi 

Bali, jika terus begini Bali akan menjadi pulau sampah dan ditinggal wisatawan. 
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Rendahnya budaya memilah sampah serta terbatasnya lahan Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) membuat Bali potensi di kepung sampah (Darma, dkk, 2013). Setiap 

hari volume sampah di TPA Regional Sarbagita yang ditangani oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar mencapai 2.500 hingga 2.700 m3 

(DKP Kota Denpasar, 2014).     

Timbulan sampah di Kota Denpasar tahun 2015 diperkirakan mencapai 

3.238,50 m3/hari, dimana sumber sampah tersebut seluruhnya bersumber dari 

sampah rumah tangga (SLHD Denpasar, 2015).  Jumlah yang cukup besar karena 

angka ini diperkirakan semakin meningkat setiap tahunnya, seiring pertambahan 

penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan  bertambahnya 

volume, jenis, serta karakteristik sampah yang semakin beragam.  

Volume sampah di Kota Denpasar setiap hari selalu meningkat. Salah satu 

yang mendapat perhatian belakangan ini adalah dari aspek kebersihan. Dalam 

mengatasi peningkatan volume sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi 

volume sampah dari sumbernya. Saat ini masyarakat masih memandang sampah 

sebagai barang sisa yang tidak berguna, belum memberi nilai sebagai sumber daya 

yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu 

pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA 

(Bambang, 2012). 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola sampah 

namun hingga saat ini persoalan sampah menjadi semakin susah ditangani dan 

tidak terkelola secara optimal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

69), dimana setiap orang diharapkan untuk melakukan pengelolaan sampah mulai 

dari sumbernya, diantaranya dengan pemilahan sampah.  Sampah yang selama ini 

dibuang dan dibakar serta dianggap tidak memiliki nilai ekonomis oleh 

masyarakat, namun dengan hadirnya bank sampah, masyarakat dapat 

menginvestasikan sampah yang mereka pilah dan dibawa ke bank sampah. 

Mekanisme bank sampah ini hampir sama dengan mekanisme menabung uang di 

perbankan pada umumnya, dimana para penabung atau nasabah mendapat nomor 

rekening dan buku tabungan sampah (Bambang, 2012). 

Sebagai langkah mensikapi terbitnya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, salah satu upaya dilakukan pihak pemerintah Kota 

Denpasar yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Sampah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Denpasar memecahkan permasalahan tersebut dengan mengolah sampah organik 

menjadi kompos. Meskipun, dengan jumlah timbulan sampah 3.238,50 m3/hari  

yang dihasilkan, hanya  sekitar 161 m3 yang terserap menjadi kompos. Hal ini 

disebabkan antara lain,  kurangnya pemahaman terhadap nilai ekonomis yang 

terkandung dalam sampah dengan adanya anggapan bahwa sampah merupakan 

sisa aktivitas yang harus dibuang dan dimusnahkan. Penyebab yang lain adalah 

kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, disamping juga dikarenakan 

kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah yang diamanatkan dalam Undang-

Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota 

Denpasar No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.  
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Kastaman (2004) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi dalam memecahkan masalah sampah ini antara lain disinyalir karena 

masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan 

lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada 

tempatnya.  Persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu 

pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama 

antara masyarakat dengan pemerintah.   Terbatasnya lahan untuk pengumpulan 

dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah, 

sementara tumpukan sampah meningkat dari hari ke hari. 

Produksi sampah di Kecamatan Denpasar Timur, dari sekitar 558,34 m3 

sampah anorganik per hari, sebanyak 72 persen masih belum dikelola atau diolah 

secara maksimal menjadi produk bernilai ekonomis. Sebagai realisasi Peraturan 

Daerah tentang pengelolaan sampah tersebut, serta untuk mengatasi 

menumpuknya sampah anorganik, salah satu program yang diharapkan dapat 

mengurai permasalahan sampah, pemerintah Kota Denpasar menggalakkan 

program bank sampah di Kecamatan Denpasar Timur. Bank sampah ini 

menampung sampah anorganik yang dihasilkan oleh masyarakat dari segala jenis 

sampah mulai dari plastik, alumunium, seng, kertas, besi, tembaga, kuningan 

hingga botol kaca. Data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Denpasar 

(2014) menunjukkan bahwa Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah bank 

sampah 9 unit yang memiliki jumlah anggota sebanyak yaitu 1774 orang. Hal ini 
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menunjukan bahwa sebagian dari masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur 

sudah mau membantu dan ikut berpartisipasi dalam program bank sampah. 

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Mujiburrahmad (2014) 

menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah 

selain dapat mengurangai beban lingkungan mengenai bahaya sampah yang ada, 

juga dapat mendatangkan nilai keuntungan ekonomis bagi masyarakat apabila 

sampah dapat dirubah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat seperti 

kerajinan atau barang seni, pupuk organik dan lain sebagainya. Keberhasilan 

pengelolaan sampah di suatu daerah merupakan cerminan bahwa kesadaran 

masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup telah meningkat. Partisipasi 

masyarakat merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan dan 

membangun masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dalam pembangunan masyarakat 

yang dilakukan secara bersama-sama. 

Masalah sampah sebenarnya tidak saja terkait dengan TPA seperti yang 

terjadi selama ini karena sistem manajemen sampah merupakan sistem yang 

terkait dengan banyak pihak,  mulai dari penghasil sampah (seperti rumah tangga, 

pasar, institusi, industri, dan lain-lain), pengelola (dan kontraktor), pembuat 

peraturan, sektor informal, maupun masyarakat yang terkena dampak pengelolaan 

sampah tersebut sehingga penyelesaiannya  membutuhkan keterlibatan semua 

pihak terkait dan beragam pendekatan. Dengan melihat uraian tersebut, maka 

perlu dilakukan suatu penelitian mengenai sistem pengelolaan sampah rumah 

tangga dan bank sampah  melalui partisipasi adaftif masyarakat  untuk mengetahui 
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program ini berjalan sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah Kota 

Denpasar, dan mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomis. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu 

penelitian untuk mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat khususnya di 

Kecamatan Denpasar Timur terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan bank 

sampah berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

melalui kegiatan Bank Sampah. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

yang benar dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana  persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

dan bank sampah di Kecamatan Denpasar Timur  ?  

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

dan bank sampah ? 

3. Bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan bank sampah di wilayah 

Kecamatan  Denpasar Timur? 
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1.3 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan permasalahan yang ada, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga dan bank sampah di Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. 

2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga dan bank sampah di Kecamatan Denpasar Timur 

3. Menentukan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan bank sampah  di 

wilayah Kecamatan  Denpasar Timur, Provinsi Bali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat penelitian sebagai berikut 

1. Bagi penulis, dapat menambah khasanah penelitian mengenai persepsi dan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan bank 

sampah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur bagi 

akademisi yang ingin meneliti lebih jauh dari segi teoritis maupun segi praktis 

mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam suatu program, 

khususnya bank sampah. 

2. Instansi yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan program atau kegiatan berkaitan dengan pengelolaan 

sampah,    sehingga program yang nantinya akan diterapkan dapat berjalan 

dengan baik. 
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3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah  rumah 

tangga melalui bank sampah. 

 


