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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Bab ini terdiri atas enam sub bab yang menjelaskan tentang deksripsi 

teoritis dan  review penelitian terkait dengan gagasan penelitian. Sub bab A 

menjelaskan tentang manajemen lingkungan kaitannya dengan pengelolaan 

sampah. Sub bab B menjelaskan tentang teori yang mencakup strategi 

pengelolaan sampah, pengertian sampah, komposisi sampah dan pengelolaan 

sampah secara umum. Sub bab C menjelaskan tentang teori dan hasil penelitian 

yang berhubungan dengan beban lingkungan di TPA, serta menjelaskan tentang 

teori pengelolaan TPA yang berkelanjutan. Sub bab D menjelaskan tentang 

pemulung sebagai mata rantai pertama dalam pengelolaan sampah secara daur 

ulang. Sub bab E menjelaskan tentang kaitan pengelolaan sampah dengan 

pemanasan global dan daur ulang. Sub bab F menjelaskan tentang model LCA 

pengelolaan sampah dan penelitian yang terkait dengan LCA pengelolaan sampah. 

 

A. Manajemen Lingkungan Kaitannya dengan Pengelolaan 

Sampah 

  Meningkatnya jumlah sampah karena pertambahan jumlah penduduk, gaya 

hidup dan pola konsumsi menyebabkan pengelolaan sampah kota banyak 

mengalami hambatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan 

cara untuk mengelolanya agar tidak menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. 
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Manajemen lingkungan merupakan sebuah teori yang timbul sehubungan dengan 

adanya perubahan kualitas lingkungan. Berdasarkan Amsyari (1995:2), dikatakan 

bahwa proses perubahan kualitas lingkungan diawali dengan perubahan ekosistem 

alam yang awalnya merupakan ekosistem alamiah yang kemudian diubah menjadi 

ekosistem buatan.  Ekosistem buatan merupakan suatu bentuk lingkungan hidup 

dimana merupakan hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya, sehubungan 

dengan kemampuan manusia untuk mengolah materi-materi yang ada di 

sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan harus ditindaklanjuti dengan 

usaha manusia untuk membuat ekosistem stabil, sehingga manusia dapat tetap 

hidup sehat dari generasi ke generasi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, 

begitupula dengan makhluk hidup lainnya. Siklus perubahan lingkungan 

diilustrasikan pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 1. Siklus Perubahan Lingkungan 

Kualitas awal lingkungan

Manusia beraktifitas

Pengembangan teknologi

Akumulasi bahan pencemar

Pencemaran lingkungan

Kualitas baru lingkungan
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Sumber: Amsyari (1995:7) 

 

 Lingkungan merupakan suatu yang dinamis walaupun tanpa campur 

tangan manusia. Kenyataan menunjukkan adanya campur tangan manusia 

berakibat adanya kecenderungan nilai kualitas lingkungan menjadi turun. Masalah 

lingkungan adalah masalah yang kompleks, tidak hanya masalah alam karena 

bumi sendiri, tapi juga banyak terjadi dan terpengaruh karena kegiatan manusia. 

Masalah kompleks tidak dapat dipandang dengan pendekatan secara sempit, tapi 

pendekatan menyeluruh. Untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks 

diperlukan pandangan dari banyak ilmu, tidak hanya ilmu yang mempelajari alam 

bumi, tetapi juga diperlukan ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku dan 

interaksi manusia, sehingga diharapkan dapat dicari solusi yang efektif dan 

berkelanjutan dari berbagai sumber ilmu dan perspektif.  Menurut Soemarwoto 

(2004:51), lingkungan didefinisikan sebagai jumlah semua benda dan kondisi 

yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. 

Terdapat hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup. Menurut 

pengertian juridis, seperti diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup 

diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan dan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. 

Permasalahan lingkungan perlu diatasi dengan manajemen lingkungan 

yang baik. Beberapa ahli telah menelaah dan membandingkan beberapa pendapat, 



 
 

4 
 

paham atau jenis manajemen lingkungan yang telah diterapkan. Schaltegger dan 

Synnestvedt (2002: 339) menjelaskan adanya dua pandangan dalam peningkatan 

kinerja lingkungan kaitannya dengan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah 

perusahaan. Pandangan pertama mengatakan bahwa peningkatan kinerja 

lingkungan oleh perusahaan berdampak pada peningkatan pengeluaran biaya lebih 

besar sehingga mengurangi keuntungan. Sedangkan pandangan kedua menyatakan 

bahwa peningkatan kinerja lingkungan akan menimbulkan penghematan biaya 

dan meningkatkan penjualan sehingga meningkatkan kinerja ekonomi. 

Schaltegger dan Synnestvedt (2002:339) dalam kajian teorinya menyimpulkan 

bahwa tidak hanya kinerja lingkungan yang mempengaruhi kinerja ekonomi 

sebuah perusahaan, tetapi lebih fokus pada jenis penerapan manajemen 

lingkungan dengan target pencapaian tertentu. Hadi (2000:17) menjabarkan 

tentang evolusi tahapan-tahapan hubungan antara manusia dengan lingkungan.  

Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut pancosmism, anthroposentrisme, dan 

enviromental holism. Tahapan pancosmism merupakan tahapan dimana manusia 

waspada terhadap kerusakan pada alam sehingga muncul kearifan lokal yang 

muncul dari masyarakat-masyarakat adat daerah di Indonesia. Pada tahap ini 

awalnya manusia hidup serasi dengan alam. Tahapan kedua yaitu  

anthroposentrisme, muncul setelah tahapan pancosmism seiring dengan 

pertumbuhan populasi manusia dan dorongan pemenuhan kebutuhan manusia 

yang terus berkembang. Tahap ini menjadikan manusia bersifat destruktif dan 

eksploitatif yang ditandai dengan tumbuhnya industri dan konsumsi energi dunia. 

Paham yang ketiga adalah enviromental holism, merupakan paham yang ideal 
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dalam melaksanakan hubungan  manusia dengan lingkungan. Enviromental 

holism berarti manusia bersama alam. Alam boleh digunakan tetapi harus 

memperhatikan daya dukung lingkungan. Upaya untuk melaksanakan 

enviromental holism dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari dengan perilaku 

berwawasan lingkungan. 

Daya dukung lingkungan yang menurun akibat kegiatan manusia, 

memunculkan sebuah konsep yang dinamakan jejak ekologis. Wackernagel dan 

Rees (1996:9) telah menjabarkan konsep jejak ekologis yang dapat digunakan 

sebagai alat perhitungan dalam memperkirakan konsumsi sumberdaya alam dan 

air yang diperlukan oleh sejumlah populasi manusia yang dihubungkan dengan 

lahan produktif. Dengan menemukan berapa besar lahan yang diperlukan manusia 

sesuai dengan gaya hidupnya, maka konsep jejak ekologis mendemonstrasikan 

ketergantungan manusia terhadap alam. 

Keraf (2010:1) memandang pentingnya moral/etika/perilaku manusia yang 

menjadi dasar perlakuan manusia terhadap lingkungan. Antroposentrisme 

merupakan paham yang menjadi dasar kesalahan cara pandang manusia terhadap 

alam dimana paham ini memandang hanya manusia yang punya nilai dan 

berkuasa mutlak pada alam sehingga alam menjadi alat pemuas kebutuhan 

manusia. Cara pandang antroposentrisme melahirkan sikap dan perilaku yang 

eksploitatif dan tidak peduli pada alam (Keraf, 2010:79). 

Shrivastava (1995) dalam Hadi (2014) membagi konsep manajemen 

lingkungan menjadi dua yaitu manajemen tradisional dan manajemen ekosentris 

(Tabel 2, pada halaman selanjutnya). Terjadinya kerusakan di bumi penyebab 
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utamanya adalah adanya krisis moral manusia secara global yang salah tentang 

cara pandang terhadap diri manusia, alam dan posisi manusia dalam lingkungan.  

Tabel 2. Manajemen Tradisional versus Manajemen Ekosentris 

 

Sumber: Shrivastava (1995) dalam Hadi (2014). 
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Manajemen tradisional ditandai dengan tujuan yang menitikberatkan pada 

pertumbuhan ekonomi, keuntungan finansial kepentingan shareholders 

(pemangku kepentingan terbatas), sedangkan manajemen ekosentris mendasarkan 

pada keberlanjutan kehidupan dan kepentingan stakeholders (pemangku 

kepentingan yang lebih luas). Manajemen tradisional merupakan bentuk 

pengelolaan yang menganut paham antroposentrisme (Hadi, 2014). Berdasarkan 

Tabel 2, perbedaan mendasar antara manajemen tradisional dengan manajemen 

ekosentris terletak pada bagaimana cara memandang dan memanfaatkan peran 

lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Manajemen tradisional 

masih bertumpu pada pemanfaatan lingkungan secara penuh untuk memenuhi 

kebutuhan manusia tanpa memikirkan masa depan lingkungan di kemudian hari. 

Sedangkan manajemen ekosentris adalah bentuk pemanfaatan lingkungan yang 

seimbang dengan alam dan menggunakan prinsip berkelanjutan. 

Dalam hal pengorganisasian, Hadi (2014) memaparkan bahwa manajemen 

tradisional bersifat hirarkhis, menggunakan pendekatan top down dan cenderung 

sentralistis. Disisi lain, ekosentris bercirikan tidak hirarkhis, menggunakan 

pendekatan partisipatif dan terdesentralisasi. Lebih lanjut Hadi (2014) 

memaparkan perbedaan manajemen tradisional dengan ekosentris dari aspek 

lingkungan. Nilai yang dianut manajemen tradisional adalah pada kepentingan 

manusia (antroposentris) sedang biosentris pada makhluk hidup secara luas 

termasuk hewan dan tumbuhan. Ekosentris bahkan menghargai baik yang hidup 

maupun yang tidak hidup (abiotik) termasuk di dalamnya air, udara, tanah. 

Biosentris dan ekosentris dalam etika lingkungan oleh Keraf disebut sebagai 
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ekologi dalam atau deep ecology. Sedangkan anthroposentris disebut sebagai 

ekologi dangkal atau shallow ecology. 

 Berkaitan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan, Hadi (2014) 

memaparkan bahwa manajemen tradisional mengutamakan desain untuk fungsi, 

gaya (style) dan harga serta cenderung menghasilkan sampah (wasteful). 

Sementara itu manajemen ekosentris, pada setiap produk yang dibuat harus 

berwawasan lingkungan mulai sejak bahan baku, proses produksi sampah pada 

packaging dan konsekuensi ketika produk itu dibuang. Tingginya produksi 

sampah dan rendahnya tingkat daur ulang sampah merupakan salah satu cerminan 

manajemen tradisional.  

 Kaitan antara sampah dengan bagaimana cara mengelolanya dapat dilihat 

dari bagaimana cara sampah didefinisikan. Sampah dapat didefinisikan sebagai 

beban atau sumberdaya yang bernilai tergantung dari cara bagaimana sampah 

dikelola (Zaman, 2009:1). Menurut Kamus Istilah Lingkungan dalam Astriani 

(2009) sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga 

untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak 

atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak 

atau buangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1255) sampah 

adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.  McDougall et 

al. (2001:1) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang kurang berguna dan 

bernilai, atau sisa-sisa yang tidak berguna. Sampah adalah produk dari aktivitas 

manusia. Secara fisik terdiri atas material yang sama dengan barang yang berguna, 

hanya dibedakan dari kurangnya nilai. Sebab kurangnya nilai atau kegunaan dapat 
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dihubungkan dengan tercampurnya sampah dan komposisi sampah yang tidak 

diketahui. Menurut EPA Waste Guidelines (2009:11) sampah adalah segala 

sesuatu yang dibuang, ditolak, diabaikan, tidak diinginkan, atau materi yang tidak 

terpakai, materi yang tidak terpakai tersebut tidak untuk dijual, didaur ulang, 

diproses ulang, diperbaiki atau dimurnikan oleh kegiatan terpisah yang 

memproduksi materi tersebut. Selain itu sampah juga didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang dideklarasikan oleh peraturan atau kebijakan perlindungan 

lingkungan yang didefinisikan sebagai sampah, baik bernilai ataupun tidak. Dari 

berbagai definisi diatas terdapat kesamaan definisi sampah secara umum, yaitu 

sampah adalah materi yang dibuang dan berkurang nilainya. Hal yang sedikit 

berbeda diungkapkan oleh McDonough dan Braungart (2002:92) dalam 

Scheinberg (2010:9) yang mengatakan bahwa sampah mempunyai nilai yang 

sama dengan makanan. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa McDonough dan 

Braungart memandang bahwa sampah mempunyai nilai yang sangat tinggi dan 

berharga bahkan sampai mempunyai nilai yang sama dengan makanan. Usaha 

pertama dalam mengaplikasikan bentuk pengelolaan ekosentris untuk mengelola 

sampah dapat dimulai dengan membentuk pola pikir bahwa sampah adalah 

sesuatu yang berharga. 

Perubahan fundamental untuk menjadikan bumi lebih baik adalah dimulai 

dari perubahan moral/perilaku manusia. Buchholz (1993:52) mengatakan bahwa 

manusia perlu mengubah pandangan dengan menaruh perhatian lebih besar pada 

tanggung jawab sosial, misalnya polusi dan tempat kerja yang tidak aman yang 

sebagian besar diciptakan oleh gerakan efisiensi oleh pasar.   
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B. Kondisi Pengelolaan Sampah dan TPA Sampah 

1. Pengelolaan Sampah dan TPA Sampah di Indonesia 

Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah aktual seiring 

dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak 

pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitian 

menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di 

Indonesia. Chaerul et al. (2007) menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam 

pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang 

tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam 

melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang 

tepat. Kardono (2007:631) mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah 

yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya  

jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih 

rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi 

pengelola sampah dan masalah biaya. 

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menentukan prioritas aspek 

penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah. Menurut 

Amurwaraharja (2003:137), dalam rangka menentukan alternatif teknologi 

pengolahan sampah ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek 

sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Kriteria dari aspek sosial diantaranya 

penyerapan tenaga kerja, potensi konflik dengan masyarakat rendah, 

menumbuhkan lapangan usaha, menumbuhkan sektor formal dan informal, 

penguatan peran serta masyarakat. Aspek ekonomi dapat dijabarkan menjadi tiga 
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kriteria, yaitu investasi rendah, biaya operasional rendah, menghasilkan 

pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Adapun kriteria dari aspek lingkungan 

dapat dijabarkan menjadi kriteria-kriteria yaitu meminimalisir pencemaran air, 

meminimalisir pencemaran udara dan bau, meminimalisir pencemaran tanah, 

meminimalisir habitat bibit penyakit, meminimalisir penurunan 

estetika/keindahan lingkungan. kesesuaian dengan arahan pengembangan kota. 

Kriteria aspek teknis dapat dijabarkan yaitu tingkat efektifitas dalam mengurangi 

tumpukan sampah, dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan. ketersediaan 

lokasi, ketersediaan teknologi, kemudahan penerapan teknologi, dan pemanfaatan 

sumberdaya. Surjandari et al. (2009:143) meneliti urutan aspek prioritas yang 

perlu diperhatikan dalam menentukan model pengelolaan sampah yaitu aspek 

sosial, lingkungan, ekonomi dan prioritas terakhir adalah teknologi. Mahyudin 

(2010:99) menemukan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 

mempertimbangkan strategi pengelolaan sampah terpilih berdasarkan urutan 

prioritas dengan menggunakan Analytical Hierarchi Process yaitu kebijakan 

pemerintah, lingkungan, pembiayaan, kesehatan dan persepsi masyarakat. 

Salah satu contoh kota besar di Indonesia yang banyak mengalami 

hambatan dalam mengelola sampahnya adalah kota Jakarta. Beberapa penelitian 

telah dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan. Trisyanti (2004:49) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan 

sampah kota Jakarta adalah sampah yang tidak mengalami proses pengolahan, 

sehingga menimbulkan beban lingkungan. Dominasi lahan urug dalam mengelola 

sampah Jakarta menimbulkan masalah serius bagi lingkungan. Berdasarkan 
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penelitian Trisyanti, agar pengelolaan sampah Jakarta dapat berjalan efektif, 

direkomendasikan untuk mengelola sampah organik sebagai komposisi sampah 

yang dominan. Hasil yang serupa didapatkan oleh penelitian Aprilia et al. 

(2012:95), yang menemukan bahwa salah satu masalah sampah yang krusial di 

kota Jakarta adalah rendahnya tingkat pengomposan dibandingkan dengan 

komposisi sampah organik yang ada. Aprilia et al. merekomendasikan sistem 

pengomposan secara komunal sebagai solusi terbaik untuk mengatasi 

permasalahan sampah di Jakarta. Tallei et al. (2013:737) merekomendasikan 

sistem pengelolaan sampah yang berbasis inisiatif komunitas lokal yaitu 

peningkatan daur ulang sampah melalui Bank Sampah. 

Pola pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya dengan pembentukan 

Bank Sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, 

merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris, dimana bentuk tersebut tidak 

hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tetapi juga 

pada kehidupan secara keseluruhan (Keraf, 2010:116). Beberapa penelitian di 

Indonesia telah membuktikan tingginya dampak positif yang dihasilkan dari 

pengelolaan sampah yang fokus pada pengolahan dan pengurangan pencemaran 

serta melibatkan masyarakat atau berbasis komunitas. Kardono (2009:629) 

merekomendasikan sistem pengelolaan sampah di Indonesia agar berbasis 

partisipasi komunitas. Sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas sangat 

penting untuk dikembangkan karena hanya memerlukan biaya kecil, teknologi 

sederhana, mudah dioperasikan dan melibatkan partisipasi masyarakat. TPS 

Tlogomas Malang melakukan peningkatan peran TPA dalam mereduksi jumlah 
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sampah dengan daur ulang sebanyak 1.865 ton sampah/tahun dan di saat yang 

sama menurunkan jejak karbon sebesar 72% (Sunarto, 112:2013). Ernawati et al. 

(2012:16) juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Semarang 

melalui pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan pengomposan dapat 

mengolah sampah organik sebesar 410 m3 /bulan, dan dapat memanfatkan 

kembali sampah anorganik dengan daur ulang sebesar 63 m3/bulan.  

Contoh-contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti Bank 

Sampah, pengomposan komunal, dan daur ulang sampah plastik merupakan 

aplikasi pelaksanaan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Undang-

Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mencantumkan bahwa 

tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya. Tujuan tersebut sudah sesuai dengan pernyataan Hettiaratchi 

(2007:9) yang mengatakan bahwa pandangan pengelolaan sampah harus berubah 

dari reaktif menjadi proaktif, yaitu pendekatan holistik yang memperkenalkan 

bahwa sampah lebih dianggap sebagai sumber daya daripada tanggung jawab.  

Beberapa indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan 

dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti yang dikutip dari KNLH Statistik 

Persampahan Indonesia (2008) diantaranya jumlah penduduk terlayani, tingkat 

pelayanan pengumpulan sampah oleh Pemerintah Daerah, dan aspek teknis TPA 

(jumlah TPA, masa layan, fasilitas dan pemantauan lindi dan gas metan, dan 

pengolahan sampah di TPA). Apabila merujuk kepada tujuan pengelolaan sampah 

sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
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pengelolaan sampah seperti masih menjadi tanggung jawab pemerintah saja dan 

belum menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu penyebab permasalahan 

tersebut diantaranya kurang memadainya peraturan hukum yang mengatur tentang 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga berdampak pada tidak 

efisiennya pengelolaan sampah di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh 

Ernawati (2012) bahwa salah satu permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi 

di Kota Semarang adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan 

Perda Kebersihan dan pemberian sangsi bagi pelanggar peraturan. Peraturan 

hukum yang ada tidak mengatur sistem pengelolaan sampah secara spesifik. 

Peraturan yang terbaru yang UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

tidak diimplementasikan dengan baik karena rendahnya tingkat pelayanan 

pengelolaan sampah. Selain itu model pengelolaan sampah kota yang dianut oleh 

Indonesia masih mengacu pada jenis-jenis teknologi pengurugan lahan (sanitary 

landfill dan controlled landfill) dan lebih cocok diterapkan di negara-negara maju. 

Hal ini disebabkan karena model pengelolaan sampah kota pada negara maju tidak 

mempertimbangkan pengolahan sampah sederhana, aktivitas pemulung, 

rendahnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah dan kurangnya data akurat 

mengenai sampah (Jain et al., 2005). Scheinberg (2010:18) juga mengatakan 

bahwa keterlibatan dari pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung 

jawab dalam pengelolaan sampah sebuah kota membuat tingkat daur ulang 

sampah sampah kota tidak maksimal. Sebabnya adalah karena pemerintah daerah 

bukan sebuah institusi yang komersial, memiliki pengalaman yang minim 

mengenai rantai penjualan sampah daur ulang dan industri daur ulang. Sehingga 
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Scheinberg sangat merekomendasikan keterlibatan sektor swasta untuk 

peningkatan daur ulang. 

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah 

menurunnya estetika di sekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi 

menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya berkenaan 

dengan sebab yang membahayakan kesehatan, keselamatan, berkurangnya 

kenyamanan dan keterbatasan lahan khususnya untuk penempatan TPA. 

Penempatan TPA memerlukan lahan yang luas sedangkan lahan di kota besar 

semakin sempit karena meningkatnya pertambahan penduduk. Seperti yang 

diungkapkan oleh Hadi (2005:47), dampak lingkungan dan sosial yang timbul 

akibat TPA telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar seperti Jakarta 

(Bantargebang), Surabaya (Keputih, Sukolilo), Semarang (Jatibarang) dan bahkan 

menjurus menjadi konflik vertikal. Resistensi terhadap TPA oleh penduduk lokal 

telah menjadi fenomena umum. Dalam konteks pemecahan persoalan sampah, 

maka perubahan pola konsumsi merupakan salah satu pendekatan yang harus 

dimulai. Selain itu, Hadi (2005:18) juga mengatakan bahwa pendekatan 

pembangunan masyarakat perlu diterapkan dikarenakan banyaknya gejolak-

gejolak sosial akibat adanya aktivitas pembangunan. 

Beberapa contoh konflik sosial yang terjadi pada masyarakat terhadap 

penetapan lokasi dan pengelolaan TPA sampah yang tidak tepat disajikan pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Contoh konflik sosial dan persoalan lingkungan yang berkaitan 

dengan TPA sampah 

 

No. Contoh Kasus Lokasi 

1. Pencemaran lingkungan dan penolakan 

masyarakat terhadap TPA Galuga tahun 2009 

Bogor 

2.  Penolakan masyarakat terhadap pengoperasian 

TPA Bantar Gebang 

Bekasi 

3. Penolakan masyarakat terhadap pengoperasian 

TPST Bojong 

Bojong, Jawa Barat 

4. Penolakan masyarakat terhadap pengoperasian 

TPA Jangkurang 

Garut 

 

5. Pencemaran lingkungan di TPA Randegan  Mojokerto, Jawa Timur 

6. Kerusakan lingkungan di TPA Sukolilo Surabaya, Jawa Timur 

7. Kerusakan lingkungan di TPA Pasir Bungur  Cibeber, Jawa Barat 

8. Longsor di TPA Leuwigajah  Cimahi, Jawa Barat 

9. Penolakan TPA Sumompo sebagai TPA 

regional 

Kelurahan Mahawu, 

Manado Utara 

 

 

Selama ini pembuangan sampah selalu dititikberatkan pada TPA sehingga 

beban pencemaran sampah yang menjadi perhatian besar adalah di sekitar TPA. 

Selain itu, pencemaran sampah yang besar juga terjadi pada sungai yang menjadi 

tempat aktivitas masyarakat, dan TPS yang tidak terurus. Secara fisik, hal yang 

perlu diperhatikan adalah proses penyebaran dan pemancaran gas dari TPA baik 

di dalam maupun di sekitar lingkungan TPA, pergerakan atau aliran lindi dalam 

lingkungan TPA, dan ke dalam lapisan tanah di sekitar TPA serta pergerakan hasil 

dekomposisi sampah dalam TPA. Aliran atau pergerakan gas dan lindi tersebut 

menjadi hal penting dalam pengoperasian dan pengelolaan TPA, karena gas 

ataupun lindi yang terbentuk dapat meningkatkan tekanan internal TPA, yang 

kemudian dapat menyebabkan keretakan dan bocornya tanah penutup.  
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2. Dampak Pengadaan TPA Secara Open Dumping 

Pengadaan TPA secara open dumping menimbulkan banyak dampak negatif 

terutama terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar TPA. Pemilihan 

penempatan landfill menghadapi banyak masalah karena terbatasnya lahan 

perkotaan dan kompleksnya akibat yang ditimbulkan. Beberapa penelitian 

dilakukan untuk menentukan penempatan landfill dengan aplikasi program 

penentu keputusan dan GIS untuk meminimalkan dampak lingkungan yang 

ditimbulkan dari landfill (Chambal et al., 2003:25-34; Nas et al., 2010:491-500; 

Sener et al., 2010:1).  

Pemilihan lokasi landfill yang tidak tepat dan sistem pembuangan secara 

terbuka (open dumping) mengakibatkan luasnya dampak negatif yang akan 

ditimbulkan seperti dampak terhadap kesehatan, pencemaran, estetika dan 

masalah sosial seperti yang dijabarkan di Tabel 4. TPA yang dioperasikan secara 

open dumping akan menghasilkan produk sampingan berupa gas metana dan 

cairan lindi. Cairan lindi berpengaruh pada sifat-sifat air bawah tanah seperti 

tingginya konsentrasi total padatan terlarut, konduktivitas elektrik, tingkat 

kekerasan, klorida, COD, nitrat dan sulfat, serta mengandung logam berat, dimana 

kandungannya cenderung menurun setelah musim hujan dan meningkat sebelum 

musim hujan (Vasanthi et al., 2008:227). Air lindi yang dihasilkan oleh landfill 

sulit untuk dikendalikan walaupun dengan proteksi kuat pada landfill. Apalagi 

landfill yang tidak dikelola sangat berpengaruh terhadap pergerakan air lindi ke 

wilayah sekitarnya (Pujari et al., 2007:489; Tsanis, 2003:109; Moo-Young et al., 

2003:283). Wangyao et al. (2010:249) mengkaji gas metana yang dihasilkan di 
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TPA dan ditemukan bahwa emisi gas metana pada musim hujan enam kali lebih 

tinggi daripada di waktu musim panas. 

Pihak yang banyak terlibat dengan sampah seperti pemulung tentunya 

berpeluang besar dengan masalah kesehatan terkait dengan kondisi kerja mereka. 

Banyaknya masalah kesehatan yang dihadapi oleh pemulung adalah karena 

pemulung tidak dilindungi oleh langkah-langkah keamanan dan kesehatan. Tidak 

ada pemulung yang ditemukan dengan menggunakan segala jenis alat pelindung 

seperti sepatu bot karet, celemek plastik, masker atau sarung tangan. Madhav 

(2010:26) menyebutkan tempat sampah dan landfill merupakan tempat 

berkembangbiak bakteri dan parasit pembawa penyakit yang umum terjadi 

diantara para pemulung. Berikut ini adalah risiko kesehatan yang seringkali 

diderita oleh pemulung: 

- Kontak dengan sampah medis seringkali menyebabkan infeksi dan 

pendarahan. Infeksi juga didapat dari kontak dengan kotoran manusia dan 

hewan serta hewan mati. 

- Pemulung juga seringkali digigit oleh anjing dan tikus, terluka oleh kaca 

pecah dan logam tajam yang data mengakibatkan tetanus. 

- Penyakit kulit, infeksi pencernaan, scabies, asma dan infeksi pernafasan 

seringkali diderita pemulung yang disebabkan oleh tempat kerja yang tidak 

higienis. 

- Untuk pemulung wanita didapatkan bahwa mereka sering menderita anemia 

akut, keguguran, dan penyakit reproduksi lainnya. 
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Tabel 4. Dampak potensial kegiatan pembuangan akhir 

 

Tahap 

Pembangunan 
Kegiatan Prakiraan Dampak 

Prakonstruksi  

Pemilihan lokasi 

TPA 

Lokasi yang tidak memenuhi persyaratan akan 

mencemari lingkungan dan mengganggu 

kesehatan masyarakat 

Perencanaan 

 

Perencanaan yang tidak didukung oleh data 

yang akurat akan menghasilkan konstruksi 

yang tidak memadai 

Pembebasan lahan Ganti rugi yang tidak memadai akan 

menimbulkan keresahan masyarakat 

Konstruksi  Mobilisasi alat 

berat  dan  tenaga. 

Meningkatkan polusi udara (debu, kebisingan) 

Keresahan sosial apabila tenaga setempat tidak 

dimaanfaatkaan 

Pembersihan lahan Pengurangan tanaman 

Pekerjaan sipil Pembuatan konstruksi yang tidak memenuhi 

persyaratan akan menyebabkan kebocoran 

lindi, gas dan lain-lain 

Operasi  Pengangkutan. 

 

Pengangkutan sampah dalam keadaan terbuka 

dapat menyebabkan bau dan sampah 

berceceran di sepanjang jalan yang dilalui truk 

 Penimbunan dan 

pemadatan. 

 

Penimbunan sampah yang tidak beraturan dan 

pemadatan yang kurang baik menyebabkan 

masa pakai TPA lebih singkat 

 Penutupan tanah 

 

Penutupan tanah yang tidak memadai dapat 

menyebabkan bau, populasi lalat tinggi dan 

pencemaran udara 

 Ventilasi gas Ventilasi gas yang tidak memadai 

menyebabkan pencemaran udara, kebakaran 

dan bahaya asap 

 Pengumpulan lindi 

dan pengolahan 

lindi 

Lindi yang tidak terkumpul dan terolah dengan 

baik dapat menggenangi jalan dan mencemari 

badan air dan air tanah 

Pasca operasi  Reklamasi lahan 

 

Reklamasi yang tidak sesuai dengan 

peruntukan lahan apalagi digunakan untuk 

perumahan dapat membahayakan konstruksi 

 Pemantauan 

kualitas lindi dan 

gas 

Tanpa upaya pemantauan yang memadai, 

maka akan menyulitkan upaya perbaikan 

kualitas lingkungan 

Sumber: Basandiang (2007) 

 

 

 Kehadiran TPA juga dapat dipastikan menimbulkan pertentangan antara 

fungsionalitas dan estetika dari adanya sebuah TPA. Estetika yang menurun 

dengan adanya TPA seperti timbulnya bau, ceceran sampah dan lingkungan yang 
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kotor dapat diantisipasi dengan perancangan yang menyeimbangkan 

fungsionalitas dan estetika. Ariyanto dan Antaryama (2012:G.28) telah merancang 

TPA Benowo Surabaya yang bertujuan untuk menjadikan TPA Benowo tidak 

hanya sebagai tempat penampungan dan pengolahan sampah sebagai unsur 

fungsional, tetapi juga merupakan obyek rancang yang menampilkan keindahan 

rupa bangunan dengan detail utilitas dari unsur fungsionalitas TPA. 

 

3. Pengelolaan Sampah dan TPA Sampah Secara Berkelanjutan  

Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya 

menjadikan hidup lebih bermakna dan tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan. 

Hadi (2005:43) menjelaskan definisi pembangunan berkelanjutan yang diadopsi 

dari WCED (World Comission on Environment and Development) yang 

menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 

diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. Ada empat prinsip dalam mencapai pembangunan 

berkelanjutan yaitu pemenuhan kebutuhan manusia, memelihara integritas 

ekologi, keadilan sosial, dan kesempatan menentukan nasib sendiri (meliputi 

terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Hadi (2005:54) 

memaparkan bahwa tradisi reformasi sosial dan analisis kebijakan telah banyak 

menawarkan pemenuhan kebutuhan material tetapi tidak banyak memberikan 

penekanan pada integritas ekologi dan keadilan sosial.  
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Istilah keberlanjutan banyak dipakai dalam berbagai bidang termasuk 

keberlanjutan dalam pengelolaan sampah. Chung dan Lo (2003: 123) 

menggunakan empat kriteria dalam menilai keberlanjutan pengelolaan sampah di 

Hongkong, yaitu kriteria daya dukung lingkungan (enviromental desirability), 

optimisasi ekonomi, penerimaan masyarakat, keadilan dan ketentuan 

administratif. Huber-Humer dan Lechner (2011:1427) mendefinisikan kriteria 

ideal sebuah pengelolaan sampah pada masyarakat yang memiliki paradigma 

berkelanjutan diantaranya menghasilkan dalam jumlah sedikit sampah yang tidak 

dapat dimanfaatkan lagi, memberikan insentif pada penjualan dan penggunaan 

barang yang tahan lama, tidak bergantung pada perubahan gaya hidup, 

memperbaiki dan menggunakan kembali barang yang masih berguna, lebih 

banyak memilih untuk berbagi, bersama-sama dan menyewa barang, menghindari 

produksi berlebihan, lebih menitikberatkan pada pemisahan dan pengumpulan 

jenis sampah yang dapat didaur ulang, dan lebih sadar terhadap nilai pada 

makanan serta tidak boros. 

 Peningkatan jumlah sampah mengakibatkan semakin kompleksnya masalah 

untuk mengelola sampah. Pengelolaan sampah padat adalah proses yang komplek 

karena mencakup banyak teknologi dan disiplin ilmu. Mencakup teknologi yang 

diasosiasikan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, 

pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah, yang dapat 

diterima dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, 

keteknikan, estetika dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya 
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termasuk tanggap (responsive) terhadap masyarakat umum (Tchobanoglous et al., 

2002: 1.2). 

Sampah adalah sesuatu yang harus dikelola agar mempunyai nilai tambah, 

dapat dipakai kembali dan tidak mencemari lingkungan. Menurut sejarah, 

pengelolaan sampah diidentikkan dengan fungsi keteknikan. Peningkatan 

produksi telah menciptakan masalah yang membutuhkan tempat pembuangan 

sampah. Aliran material pada masyarakat digambarkan secara skematis pada 

gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aliran material dan sampah pada masyarakat industri  

(Tchobanoglous et al., 2002: 1.2) 

 

Bahan mentah 

 
Pabrik 

Pemprosesan dan 

pemulihan 
Pabrik sekunder 

Penggunaan produk oleh 

konsumen 

Pembuangan Akhir 

Energi 

Sampah 

Bahan mentah, produk dan 

recovered material 



 
 

23 
 

Sampah dihasilkan pada tahapan penggalian bahan mentah dan saat proses 

produksi. Setelah bahan mentah diperoleh, lebih banyak lagi sampah diproduksi 

saat pemprosesan barang yang kemudian akan dikonsumsi oleh masyarakat. Cara 

yang paling efektif untuk mengurangi masalah sampah adalah dengan mengurangi 

jumlah dan toksisitas sampah yang dihasilkan. Tetapi dengan meningkatnya 

keinginan untuk standar hidup yang lebih baik, manusia menjadi memiliki tingkat 

konsumsi yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak sampah. 

Konsekuensinya masyarakat harus mencari metode pengelolaan sampah yang 

efektif dan cara untuk mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang ke landfill 

(Tchobanoglous et al., 2002: 1.1). 

Menurut Scheinberg (2010:9) pengelolaan sampah akan gagal saat sampah 

jumlahnya terlalu banyak, berada di tempat yang salah, tidak cukup dekat dengan 

tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup. Solusinya terletak 

pada  mendesain ulang produk, kemasan, dan proses sehingga sesuai untuk input 

ke dalam rantai nilai. Inisiatif dan perangkat juga dapat digunakan untuk 

mendukung kesuksesan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.   

Beberapa contoh perangkat dan inisiatif telah dilakukan di beberapa Kota 

dalam usaha untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Roseland 

et al., 1998:74) : 

1. Pemberian informasi dan pendidikan 

Untuk mempopulerkan program daur ulang, Greater Vancouver Regional 

District, B.C menerbitkan buku “101 Uses for Your Old Shoes and Other 

Stuff” tahun 1996 berisi cara daur ulang dan perbaikan barang-barang rumah 
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tangga sebagai sumber arahan bisnis serta organisasi untuk daur ulang, 

dengan memperbaiki dan menyewakan barang-barang di daerah tersebut.    

2. Kerjasama dan kemitraan 

Program pembuatan kompos pada komunitas di Swiss terdiri dari hampir 

600 lingkungan tempat pengomposan. Tempat yang cocok, informasi yang 

mendidik dan dukungan disediakan oleh Kota tersebut. 

Pemeliharaan/perawatan penimbunan kompos dibagi dengan rumah tangga 

yang berpartisipasi. Hampir 10% dari populasi penduduk Kota tersebut 

berpartisipasi dalam program ini. 

3. Penguasaan ilmu bidang komposter 

Di Seattle, Washington penduduk yang tertarik dapat ikut pelatihan 

program komposter. Partisipan yang telah menguasai kemudian terjun ke 

komunitas untuk melatih penduduk. Di Indonesia pelatihan ataupun 

penguasaan pendidikan dalam teknologi sampah masih rendah, didirikannya 

sekolah penguasaan kompos merupakan salah satu upaya penanggulangan 

sampah yang signifikan.  

4. Program penghargaan (award) pengurangan sampah 

Salah satu bentuk penghargaan yang terkait dengan sampah di Indonesia 

adalah Adipura. Penghargaan Adipura diberlakukan untuk mendorong 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh 

dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. Untuk Adipura, sampah menjadi salah satu substansi 
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masalah lingkungan yang menjadi  isu utama, diantaranya adalah kebersihan 

Kota dan kondisi TPA.  

5. Eco-labelling 

Pelabelan pada produk yang memberikan informasi tentang persentase 

konten yang dapat didaur ulang pada suatu produk dapat membantu 

konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan. 

Selain pendekatan strategi melalui perangkat dan inisiatif, dalam pengelolaan 

sampah dikenal istilah hirarki sampah yang merupakan konsep dan perangkat 

prioritas yang dapat mengarahkan dalam mengembangkan strategi pengelolaan 

sampah yang ditujukan pada pengurangan konsumsi sumberdaya dan melindungi 

lingkungan. Tchobanoglous et al. (2002: 1.20) mengungkapkan 4 (empat) pilihan 

pengelolaan sampah (pengurangan sampah dari sumber, daur ulang, sampah 

menjadi energi dan landfilling) yang dapat dilakukan secara interaktif atau hirarki 

(Gambar 3a dan 3b, pada halaman selanjutnya).  

Di wilayah dengan tanpa penekanan terhadap aspek ekonomi, perangkat 

untuk pengelolaan sampah dipilih berdasarkan tingkat kejelasan penerimaan 

lingkungan. Pengurangan sampah dari sumber akan berada di tingkatan paling 

utama untuk mencegah permasalahan sampah untuk dikelola. Daur ulang 

termasuk pengomposan akan menjadi pilihan pengelolaan berikutnya, karena 

dapat mengembalikan sumberdaya menjadi bernilai komersial setelah produk 

yang asli tidak memiliki manfaat lagi. Sampah menjadi energi adalah pilihan 

berikutnya karena sampah dapat menghasilkan energi daripada hanya dengan 

dibakar atau dikubur. Landfilling adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan 
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yang tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan insinerasi 

(Tchobanoglous et al., 2002: 1.20). UNEP Waste Climate and Change (2010: 5) 

mencantumkan hirarki sampah yang mirip dengan Tchobanoglous et al. (2002) 

(Gambar 3c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan antara pilihan pengelolaan sampah dikompilasi 

dengan pengelolaan sampah yang terintegrasi: (a) interaktif, (b) hirarki 

(Tchobanoglous dan Kreith, 2002: 1.20), (c) hirarki sampah menurut UNEP 

Waste Climate and Change (2010:5). 
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pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan dengan hanya satu pilihan 
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terintegrasi. Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi memerlukan kerjasama 

dari semua pihak dan aspek. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan 

terintegrasi atau ISWM/ Integrated Sustainable Waste Management fokus pada 

pengelolaan sampah sebagai multi aktor, kesepakatan multi lapisan sistem sosial 

teknik (Ijgosse, Anschütz and Scheinberg 2004; Spaargaren and van Vliet 2000 

dalam Scheinberg 2010: 9).  

 

  

 

Menurut Kardono (2007:629), bentuk pengelolaan sampah yang 

terintegrasi merupakan kombinasi antara teknologi (pemilahan, pengomposan, 

daur ulang, insinerasi dan landfilling) yang diaplikasikan dengan mengadaptasi 

situasi dan kondisi lokal adalah solusi terbaik. ISWM meletakkan sektor formal 
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Gambar 4. Kerangka Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan 

terintegrasi atau ISWM (Integrated Sustainable Waste Management)  

Sumber: Ijgosse, Anshutz dan Scheinberg, 2004 dalam Scheinberg (2010: 9). 
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dan bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial teknis pada pengelolaan 

sampah. Kerangka ISWM seperti pada gambar 4 mengenali tiga dimensi utama 

pada pengelolaan sampah yaitu stakeholder, elemen sistem sampah dan aspek 

keberlanjutan (Scheinberg, 2010:9). 

TPA sebagai salah satu komponen pengelolaan sampah yang berkelanjutan 

juga menjadi topik populer seiring dengan meningkatnya risiko lingkungan yang 

ditimbulkan dari TPA yang beroperasi dengan open dumping. KNLH  (2008:15) 

melaporkan hasil estimasi jumlah sampah yang dibuang ke TPA di Indonesia: 

 

Tabel 5. Estimasi jumlah sampah yang dibuang ke TPA di Indonesia 

Kelompok Wilayah Sampah dibuang ke TPA  

(juta ton/tahun) 

Sumatera 2,5 

Jawa 7,0 

Balinusra 1,7 

Kalimantan 0,7 

Sumapapua 1,6 

Total 13,6 

  Sumber: Statistik Persampahan Indonesia (2008:15) 

 

Dalam beberapa tahun terakhir di beberapa negara, pembuangan sampah 

ke TPA telah diupayakan untuk dikurangi jumlahnya dengan regulasi yang lebih 

ketat, menggalakkan pengurangan  sampah dari sumber (source reduction), 

penggunaan kembali sampah yang masih bisa digunakan dan daur ulang, serta 

produksi energi dari sampah. Menurut Huber-Humer  dan  Lechner (2011:1427), 

TPA yang berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem yang ditujukan untuk 

mencapai keseimbangan yang dapat diterima oleh lingkungan dalam satu generasi 

(30-40 tahun). Disaat penghalang fisik pada TPA gagal untuk menghambat 
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pencemaran, pelepasan emisi mengakibatkan tingginya beban lingkungan yang 

harus diatasi untuk menghindari ancaman terhadap kesehatan manusia dan 

lingkungan.  

 Keberlanjutan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemauan dan 

kesadaran dari masyarakat, selama ini indikator pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dan peningkatan standar ekonomi dan perkembangan kemajuan telah 

dijadikan dasar alasan dalam meningkatnya jumlah sampah yang harus ditampung 

lingkungan. Fokus pengelolaan sampah baru tertuju pada masalah teknis, dampak 

lingkungan, ekonomi dan sosial. Tapi akar permasalahan utama yaitu 

permasalahan paradigma dan pola pikir belum menjadi pertimbangan banyak 

pihak dalam mengelola sampah. Akhtar dan Soetjipto (2014) menyebutkan bahwa 

adanya pengetahuan tentang sampah tidak langsung meningkatkan perilaku 

minimisasi sampah secara signifikan, diperlukan perubahan pola pikir terutama 

pada tingkat masyarakat (komunitas). Fehr (2006:319) mengungkapkan bahwa 

paradigma pengelolaan sampah yang telah terjadi di Brazil tidak mengarahkan 

solusi untuk mengatasi masalah sampah secara komprehensif. Konsekuensi dari 

model paradigma pengelolaan sampah yang tidak berkembang mengarahkan ke 

situasi yang tidak berkelanjutan dan tetap berkembangnya pembukaan TPA 

sebagai tempat pembuangan. 

 

4. Kaitan Komposisi Sampah Dengan Penentuan Strategi Pengelolaan 

Sampah 

Komposisi sampah yang beragam dan pertambahan penduduk yang besar 

menuntut pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pengelolaan 
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sampah. Apapun metode pengelolaan sampah yang digunakan, pemahaman 

terhadap karakteristik sampah adalah sebuah keharusan. Perencanaan yang baik 

berangkat dari mengembangkan gambaran dari komposisi sampah yang telah ada. 

Trend jangka panjang dari karakteristik sampah juga penting. Jika kuantitas dan 

komponen sampah dibawah atau di atas perkiraan, yang kemudian fasilitas dapat 

dilebihkan atau dikurangkan, sehingga nilai proyek dan biaya dapat dipengaruhi 

(Franklin, 2002: 5.1). 

 Komposisi sampah menjadi aspek penting dalam strategi pengelolaan 

sampah. Komposisi menjadi dasar untuk strategi pengelolaan sampah dengan 

sistem daur ulang sampah, pengomposan, dan pengangkutan sampah. Komposisi 

sampah mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan tersebut diakibatkan 

adanya perubahan pola hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. 

Perubahan komposisi sampah tersebut juga memberikan dampak terhadap strategi 

pengelolaan sampah.  Saat merencanakan pengelolaan sampah suatu daerah, 

sangat penting untuk memiliki data yang relevan dan terbaru karena perbedaan 

jumlah dan komposisi sampah yang dihasilkan pada setiap daerah. Posisi 

geografis dan musim dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi sampah yang 

dihasilkan (McDougall, 2001:186). Idris et al. (2004:104) menyatakan bahwa data 

yang reliabel mengenai komposisi sampah sulit untuk didapatkan, walaupun data 

tersebut tersedia, seringkali bukan data komposisi terbaru.  

Kaitan hubungan pemilihan strategi pengelolaan TPA dengan komposisi 

sampah dapat dilihat pada paparan di bawah ini. Seperti dikutip dari Damanhuri 

(2010:88), sejak isu pemanasan global mendunia, penggunaan landfill untuk 
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sampah yang mengandung bahan organik tinggi mendapat perhatian besar. 

Landfill bisa dipastikan akan mengemisi gas metan, gas yang dianggap 

mempunyai potensi gas rumah kaca sebesar 21 kali gas CO2. Landfill dianggap 

sumber utama gas rumah kaca dari kegiatan pengelolaan limbah. Dengan adanya 

isu ini, maka negara-negara maju sangat membatasi kadar organik limbah yang 

boleh masuk ke landfill: 

a. Negara Eropa membatasi kadar organik yang boleh terkandung dalam limbah 

yang akan di-landfill yaitu maksimum 5%. Upaya yang banyak diterapkan di 

negara-negara tersebut adalah insinerasi limbah, atau melakukan proses 

reduksi bahan organik melalui konsep Mechanical Biological Treatment 

(MBT), yaitu sebagai pengolahan sampah yang akan diurug, melalui 

pemotongan, dilanjutkan dengan aerasi sampah, yang pada dasarnya adalah 

proses pengomposan. Produk dari proses MBT ini di negara Eropa dianggap 

bukan kompos, karena kualitasnya yang tidak memenuhi persyaratan. Produk 

ini setelah memenuhi batas kadar organik, baru boleh diurug dari sebuah 

landfill. 

b. Sejalan dengan negara Eropa, Jepang sangat membatasi aplikasi landfilling. 

Hanya abu insinerasi saja yang boleh diurug pada sebuah landfill. Karena 

dalam abu insinerasi tersebut terkonsentrasi logam berat, maka aplikasi 

landfilling yang digunakan menganut landfilling limbah B3, termasuk 

penggunaan closed landfill, yaitu seluruh penimbunan sampah dilaksanakan 

di dalam area tertutup dengan menggunakan atap. Setelah dilakukan 
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penutupan final yang kedap, maka struktur atap tersebut kemudian dapat 

dipindahkan ke area atau sel lain yang akan aktif. 

Perbandingan komposisi sampah berdasarkan tingkat pendapatan suatu 

negara diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5. Perbandingan komposisi sampah yang dihasilkan negara dengan 

pendapatan tinggi, menengah dan rendah. 

Sumber: Arunprasad (2009) dalam Bhojwani (2011) 
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Fehr (2006:23) mengaitkan pemilihan model pengelolaan sampah yang 

efektif  dengan komposisi sampah yang dominan. Komposisi sampah anorganik 

yang tinggi (diperkirakan ± 70%) terdapat pada negara-negara yang lebih maju 

seperti negara yang berada di belahan bumi utara, sehingga model pengelolaan 

yang potensial adalah daur ulang sampah anorganik. Hal ini berkebalikan dengan 

komposisi sampah di negara berkembang seperti Indonesia, komposisi sampah 

yang dominan adalah sampah organik (diperkirakan ± 70%), sehingga model 

pengelolaan sampah harus fokus pada pengolahan sampah organik. Oleh karena 

itu, model pengelolaan sampah di negara maju tidak dapat diaplikasikan di negara 

berkembang. Berdasarkan Statistik Persampahan Indonesia 2008 (Tabel 6), 

diketahui komposisi sampah dapur memiliki persentase yang paling besar yaitu 

sebesar 58%. 

 

Tabel 6. Estimasi Total Timbulan Sampah Berdasarkan Komposisi di 

Indonesia 

 

Jenis Sampah 
Jumlah 

(juta ton/tahun) 
Persentase (%) 

Sampah dapur 22,4 58% 

Sampah plastik 5,4 14% 

Sampah kertas 3,6 9% 

Sampah lainnya 2,3 6% 

Sampah kayu 1,4 4% 

Sampah kaca 0,7 2% 

Sampah karet/kulit 0,7 2% 

Sampah kain 0,7 2% 

Sampah metal/logam 0,7 2% 

Sampah pasir 0,5 1% 

TOTAL 38,5 100% 

         Sumber: KNLH (2008: 5) 
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Arunprasad (2009) dalam Bhojwani (2011) menyatakan seiring dengan 

semakin meningkatnya standar hidup/pendapatan suatu negara maka jumlah 

komposisi sampah anorganik seperti plastik dan kertas juga semakin tinggi 

dibanding sampah organik. Komposisi sampah padat umumnya terdiri atas 

sampah organik (contohnya sisa makanan, sayuran dll) dan sampah non organik 

(kaca, kertas, logam dll). Hanya sebagian dari sampah yang dapat dikumpulkan 

oleh pekerja dari sektor informal maupun formal. Sampah organik biasanya 

diberikan untuk makanan hewan atau dijadikan kompos. Proses pengomposan 

adalah hal yang alami, sebagian besar daerah mengaplikasikan metode untuk 

merubah sampah organik menjadi kompos dengan batuan bakteri.  

Berikut ini adalah beberapa material yang potensial untuk dijual kembali 

dan didaur ulang yang dipaparkan oleh ISRI (Institute for Scrap Recycling 

Industries): 

Tabel 7. Contoh material yang dapat didaur ulang dan produk turunannya 

Material Aplikasi 

Kaca Wadah baru, filtrasi air, semburan pasir, aspal, insulasi 

Plastik 

     HDPE 

     PET 

     Plastik lain 

 

Wadah kemasan (tidak untuk kemasan makanan), pelapis 

Karpet, tekstil, botol, pakaian 

Tas, lumber 

Aluminium Kemasan minuman 

Ban Material pengisi, dicampur dengan aspal 

Logam ferrous Produk-produk besi 

Sampah dapur Kompos, pupuk 

Kayu Papan fiber, kertas, pupuk 

Kertas Kertas baru, insulasi, pupuk, kertas dinding, material 

pengisi dan kemasan, campuran kemasan 

Sampah minyak Olahan minyak motor 

Kain Benang, kertas, industri pakaian 

Baterai Reklamasi silver oxide, oksida merkuri, dan nikel-

kadmium 

 Sumber: Leverenz  dan  Kreith (2002: 9.5) 
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Berikut ini adalah penjelasan beberapa jenis sampah yang sering dipungut 

oleh pemulung: 

1. Kertas. Kertas didaur ulang untuk dijual di pasar lokal dan luar negeri. 

Terdapat berbagai tingkat deskripsi berbeda, 51 standar spesifikasi dan 33 

tingkat khusus, termasuk di dalamnya: majalah, kardus, kertas kantor, 

buku telepon. Harga kertas berfluktuasi signifikan, tergantung dari 

permintaan pasar domestik dan luar negeri. 

2. Plastik.  Tujuh tingkatan plastik diberi label dapat didaur ulang. Plastik 

dapat dipisahkan menurut tingkatan dan warna. Tingkatan plastik yang 

paling populer untuk didaur ulang adalah high-density polyethylene 

(HDPE) dan polyethylene terephthalate (PET) karena tingginya 

permintaan pasar.   

3. Logam. Logam dipisahkan untuk recovery termasuk ferrous (besi, baja, 

timah) dan non ferrous (alumunium, tembaga, kuningan). Baja didapatkan 

kembali dari berbagai sumber diantaranya mobil, kran, dan dibuat ulang 

kembali menjadi barang yang sama. 

4. Kaca. Kaca yang didaur ulang dapat dipisahkan menurut warna (bening, 

abu-abu dan hijau) dan dibersihkan dari kontaminan seperti keramik, 

kertas label dan penutup logam. Prosesnya mencakup peremukan dan 

pembersihan kaca, menghasilkan apa yang disebut cullet (Leverenz  dan  

Kreith, 2002: 9.5).  

Sampah anorganik biasanya dikumpulkan oleh pemulung, dibuang ke TPA 

atau dibakar (Gerold, 2009:13). Semakin meningkatnya jumlah sampah anorganik 
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dapat meningkatkan kesempatan untuk aktivitas pemulungan. Tujuan utama dari 

aktivitas pemulung adalah mengumpulkan material sampah yang dapat dijual dari 

sampah yang tercampur. Kualitas dan tingkat pemisahan dari material yang didaur 

ulang memiliki dampak pada potensial penggunaan akhir. Saat material/produk 

dijual, spesifikasi material penting untuk diperhatikan. 

 

C. Pemulung Sebagai Mata Rantai Pertama Pengelolaan Sampah 

Daur Ulang 
 

Seiring dengan semakin bertambahnya tingkat konsumsi dan dibuangnya 

material yang digunakan manusia, jumlah sampah akan terus meningkat, dan 

permintaan terhadap jasa pemindahan sampah dan penawaran material yang dapat 

didaur ulang akan meningkat. Kontribusi yang bernilai penting dari pihak yang 

terkait pada proses pemindahan, pengumpulan dan daur ulang sampah dalam 

konteks perkembangan ekonomi, kesehatan lingkungan dan perkembangan sosial 

harus diperhatikan (Madsen, 2006: 200). Furedy (1984: 169) mengungkapkan 

bahwa struktur dari sistem informal seperti pemulung dan daur ulang adalah salah 

satu prioritas masalah yang harus diteliti. Sebagai langkah awal, tipe dari individu 

dan kelompok yang secara rutin terkait pada aktivitas tersebut harus 

didokumentasikan. Hal yang serupa diungkapkan pada laporan Gerdez dan 

Gunsilius (2010:28) yang mengungkapkan bahwa penelitian yang menghitung 

kontribusi sektor informal sampah untuk mereduksi pembiayaan pelayanan 

sampah kota, pembiayaan beban lingkungan, pengurangan kemiskinan dan biaya 

kesehatan perlu dikembangkan untuk mendukung integrasi sektor informal pada 

pengelolaan sampah kota.   
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Dalam pengelolaan sampah, dikenal dua sektor yaitu sektor formal dan 

informal. Sektor formal mengarah ke pengoperasian dengan ijin usaha untuk 

memegang, mengatur dan memanfaatkan sampah, diatur oleh hukum dan 

seringkali menggunakan biaya tinggi dan teknologi canggih. Sedangkan sektor 

informal mengarah ke pemulung, pengambil sampah, pembeli skala kecil dan 

lapak daur ulang dimana aktivitasnya ditandai dengan kerja keras yang intensif, 

tidak diatur dan menggunakan biaya rendah atau teknologi tradisional. Gerold 

(2009:9) mengungkapkan bahwa sektor formal tidak dapat memenuhi pelayanan 

jasa pengumpulan dan daur ulang sehingga perlu dikembangkan strategi untuk 

mengintegrasikan sektor informal pada sistem pengelolaan sampah. Menurut 

Furedy (1984:167) menyikapi permasalahan dalam pertimbangan pengumpulan 

sampah, pembuangan dan daur ulang sebagian besar hanya merupakan masalah 

teknis yang berlawanan dalam konteks menguntungkan untuk kota-kota di Asia. 

Sekarang ini, pertimbangan sosial dan kebijakan seperti pengakuan terhadap 

peranan pemulung, organisasi pekerja informal dan permintaan untuk memperluas 

proses dari pengambilan keputusan mempengaruhi pengelolaan sampah kota dan 

dapat lebih banyak menimbulkan perubahan lebih baik di masa depan 

dibandingkan menggunakan inovasi teknis.  

Ciri-ciri utama dari daur ulang dan pemilihan sampah adalah adanya 

partisipasi dari sektor informal (Ojeda-Benitez et al., 2002), salah satunya adalah 

pemulung. Istilah pemulung telah didefinisikan menjadi berbagai pengertian. 

Ojeda-Benitez et al. (2002) mengatakan pemulung adalah orang yang hidup di 

sampah dan sangat tergantung pada sampah  untuk memenuhi makan dan pakaian 
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mereka. Hogland dan Marques (2000) mendefinisikan pemulung sebagai orang 

yang memperlakukan sampah sebagai sesuatu yang bernilai, sumber dimana 

bahan bernilai tinggi dapat diperoleh. Pemulung ada yang berada di TPA dan 

tempat sumber sampah lainnya seperti TPS dan di pemukiman-pemukiman. Akan 

tetapi seringkali seringkali hidup di dekat TPA untuk menunggu datangnya 

sampah yang diangkut oleh truk pengangkut sampah. Pemulung memisahkan 

sampah menggunakan tangan, tongkat atau pengait sederhana. Bagi pembuat 

kebijakan dan pemerintah, pemulung seringkali dianggap sebagai gelandangan 

dan pengemis yang akrab dengan prostitusi, pencurian dan kejahatan diantara 

komunitas mereka.  Bahkan pemerintah memiliki kebijakan resmi pemerintah 

yang bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan pemulung (Poerbo et al., 

1995:111). 

Selama ini terdapat paradigma kuat bahwa orang yang hidup dari sampah 

menandakan tingginya tingkat kemiskinan. Tetapi di sisi lain sebenarnya masalah 

sampah memiliki hubungan erat dengan pengurangan jumlah kemiskinan.  

Terdapat sejumlah besar pekerja sektor informal pada negara berkembang yang 

tergantung dari pemulungan sampah sebagai sumber kehidupan. Pemulung 

dianggap sebagai masyarakat dengan kelas sosial yang rendah tapi disisi lain 

pemulung merupakan ujung tombak dari industri daur ulang (Azhari, 2009: 701). 

Berdasarkan penelitian Azhari di Bandung (2009: 700) pemulung menganggap 

pekerjaannya menjanjikan secara ekonomi selain itu mereka juga memiliki ambisi 

untuk meningkatkan pekerjaan mereka misalnya dengan berkeinginan untuk 

memiliki gudang sendiri dan ingin berkembang menjadi lapak besar. Menurut 
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Moreno-Sanchez et al. (2003:31) aktivitas pemulungan ini menghasilkan 

eksternalitas sosial positif seperti biaya produksi yang berkurang pada beberapa 

sektor dan waktu pakai TPA dapat diperpanjang. Selain itu aktivitas pemulungan 

sangat bermanfaat untuk menjamin persediaaan sumberdaya alam karena bahan 

mentah tidak secara intensif digunakan.  

Pemulung perlu dilibatkan secara formal dalam pemilahan, pengumpulan 

dan daur ulang sampah. Wilson et al. (2006: 797) menjelaskan bahwa pilihan 

strategi yang baik dalam pengelolaan sampah adalah dengan mengintegrasikan 

sektor informal ke dalam perencanaan kelola sampah, membangun berdasarkan 

praktik dan pengalaman pemulung dengan di saat yang sama melakukan 

peningkatan efisiensi kerja, kondisi kehidupan serta kondisi saat bekerja para 

pemulung.   

Dalam perkembangannya, berbagai macam program dan proyek telah 

dikembangkan oleh organisasi non pemerintah, institusi keagamaan, organisasi 

berbasis masyarakat, dan pemerintah lokal untuk mengetahui kebutuhan 

pemulung untuk diperhatikan. Chapman dan Reyes (2007: 27) melalui laporan 

penelitian yang dilakukan terhadap pemulung di wilayah Matamoros Mexico 

merekomendasikan Kota tersebut dan departemen pembiayaan untuk terlibat 

dalam pembangunan landfill baru dan penutupan serta pembersihan landfill yang 

sudah ada melalui pemberdayaan pemulung yang ada di landfill. Sebuah 

organisasi pemulung yang bernama ASMARE atau Associação dos Catadores de 

Papel, Papelão e Material Reaproveitável or the Association of Paper, Carton 

and Recyclable Material Pickers adalah salah satu contoh dari inisiatif ide 
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sederhana untuk mengelola pemulung di Belo Horisonte Brasil dimana pemulung 

diintegrasikan ke pengelolaan sampah secara formal (Carrasco, 2009:3). Pada 

tahun 1980-an Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) ITB melalui usaha 

sebuah koperasi memperkenalkan konsep Kawasan Industri Sampah (KIS) pada 

tingkat kawasan dengan sasaran meminimalkan sampah yang akan diangkut ke 

TPA sebanyak mungkin dengan melibatkan swadaya pemulung dan masyarakat 

dalam daur-ulang sampah (Poerbo et al., 1995:109). Nas dan Jaffe (2004:341) 

menjabarkan tentang upaya untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh 

pemulung dengan cara mengambil alih peran pengepul. 

Faktor yang mempengaruhi pemulung di TPA Supit Urang Malang telah 

dikaji oleh Hariyani et al. (2013:15). Faktor tersebut dibagi menjadi 3 yaitu faktor 

ekonomi (pendapatan), faktor ekologis (lingkungan tidak sehat, rendahnya tingkat 

kesehatan) dan faktor sosiologis (kerjasama, persaingan tidak sehat). Menurut 

Hariyani et al. (2013:16), untuk meningkatkan peran pemulung dalam 

pengelolaan TPA sangat diperlukan peran stakeholder yaitu masyarakat, 

pemerintah Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Hasil 

penelitian lainnya mengenai faktor yang mempengaruhi pemulung dijabarkan oleh 

Nas and Jaffe (2004:350), empat faktor tersebut adalah organisasi, konteks sosial 

dan politik, diferensiasi sosio kultural dan adanya teknologi canggih, ditemukan 

bahwa sistem pemulung dengan sistem pengorganisasian yang tinggi ditambah 

dengan stimulasi secara sosial dan politik akan memiliki faktor keberhasilan yang 

paling tinggi. Cara lain untuk untuk meningkatkan peran pemulung dengan biaya 

yang rendah dapat dilakukan seperti Kota Mexico yang membuat fasilitas daur 
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ulang sederhana dimana di beberapa tempat sampah Kota dikumpulkan untuk 

dipilah oleh pemulung (Diaz, 1994: 53). Pembuatan dari fasilitas daur ulang 

sederhana mempunyai beberapa manfaat diantaranya: 

1. Meningkatkan kondisi kerja dari pemulung dimana pemulung tidak harus 

berada di landfill untuk memilah sampah. 

2. Kesempatan bagi pemulung untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan 

menyatukan material yang bisa didaur ulang untuk dijual dalam jumlah besar. 

3. Peningkatan daur ulang dan tingkat penggunaan landfill. 

Pemulung berkaitan erat dengan kegiatan daur ulang. Peningkatan daur 

ulang dapat dilakukan dengan meningkatkan kondisi kerja pemulung. Kegiatan 

daur ulang dapat dilakukan di sumber, TPS maupun di TPA. Berikut ini adalah 

data persentase kegiatan 3R yang dilakukan berdasar survey Statistik 

Persampahan Indonesia tahun 2006. Pada gambar 6, menunjukkan bahwa 

kegiatan 3R dibatasi hanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau 

pihak swasta yang bekerjasama maupun yang telah mendapatkan izin. Kegiatan 

pemulung tidak dimasukkan ke dalam data, kecuali kegiatan tersebut merupakan 

bagian dari program dari pemerintah/swasta. Hal ini menunjukkan minimnya 

kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya peran pemulung 

terhadap rantai pengelolaan sampah.  
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Gambar 6. Kegiatan 3R di sumber, TPS dan TPA (KNLH, 2008: 19) 

 

Pemulung mengambil bermacam-macam jenis material sampah di TPA. 

Terdapat material sampah yang mempunyai nilai ekonomi di suatu negara tetapi 

belum tentu dapat diterima di negara lain. Chintan (2005:1) melaporkan 

perbandingan rata-rata pendapatan yang diterima oleh pemulung dari material 

sampah yang bervariasi pada tiga negara yaitu Kamboja, Philipina dan India. 

Ditemukan bahwa komposisi sampah berupa alumunium, kabel tembaga, sampah 

kertas dan plastik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi (Tabel 8). Gerold 

(2009:28) menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi pendapatan yang diperoleh 

oleh sektor informal sampah yaitu: 

1. Akses terhadap kelengkapan peralatan untuk bekerja mengambil sampah. 

2. Kemampuan bernegosiasi dan tingkat pendidikan. 

3. Kemampuan spesifik untuk mengetahui berbagai macam jenis sampah 

yang dapat dikumpulkan dan akses terhadap informasi. 

4. Norma sosial dan pandangan terhadap pemulung (diskriminasi terhadap 

wanita untuk bekerja).  
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Tabel 8. Perbandingan rata-rata pendapatan pemulung di Kamboja, India 

dan Philipina 

 

Jenis Sampah 
Rata-rata (USD) 

Kamboja India Philipina 

Koran bekas  0.1 0.04 

Sampah kertas 0.06 0.18 0.01 

Karton 0.05 – 0.1 0.05 – 0.07 0.02 

Kaca 0.03 – 0.3 0.02 0.01 

Plastik 0.17 – 0.26 0.18 0.04 

Alumunium 0.01 – 0.971 1.47 – 1.6 0.03 

Kabel tembaga  1.8  

Sumber: Chintan (2005:1) 

 

Pentingnya peran pemulung dalam rantai pengelolaan sampah telah 

banyak dipaparkan di berbagai negara diantaranya Mesir, Rumania, Peru, Zambia, 

India, Philipina (Scheinberg, 2008 dalam From Waste to Resource, 2009:21). 

Perhatian dunia mengenai peran pemulung telah dibuktikan dengan adanya 

organisasi yang memperhatikan sektor informal seperti WIEGO (Women in 

Informal Employment Globalizing and Organizing), Asociacion de Recicladores 

de Bogota, KKPKP India (Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat)  dan Red 

Latino Americana. Selain itu konferensi pemulung internasional yang pertama dan 

ketiga bagi Amerika Latin yang berjudul Waste Pickers without Frontiers  di 

Bogota tahun 2008 telah dilaksanakan dan membahas berbagai isu penting 

pemulung dari berbagai negara. Berikut ini adalah beberapa pernyataan mengenai 

peran pemulung oleh para pemerhati pemulung di seluruh dunia yang terangkum 

dalam Report of Conference Proceedings Waste Pickers without Frontiers 2008:  

Martin Chen dalam Report of Conference Proceedings Waste Pickers 

without Frontiers (2008:12) mengatakan bahwa pemulung adalah pekerja keras 
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yang merupakan bagian dari rantai panjang pada sistem pengelolaan sampah, 

mereka berkontribusi terhadap perekonomian dan bermanfaat bagi lingkungan. 

Akan tetapi mereka mengalami diskriminasi dan ditolak oleh masyarakat. 

Dario Castro dalam Report of Conference Proceedings Waste Pickers 

without Frontiers (2008:13) mengatakan bahwa pemulung adalah sahabat Kota 

Colombia yang paling peduli lingkungan dan kontribusi aktivitas pemulungan 

adalah sangat penting. Penghargaan terhadap pemulung ditandai dengan adanya 

peringatan hari pemulung setiap tanggal 1 Maret. Penghargaan ini menandakan 

bahwa pemulung mempunyai peran yang penting bagi Kota Colombia. 

Cecilia Rodriguez dari kementerian lingkungan di Colombia dalam Report 

of Conference Proceedings Waste Pickers without Frontiers (2008:17) 

mengatakan bahwa negara harus memahami tiga komponen yang inheren dalam 

pengelolaan sampah terpadu: pembiayaan, sosial dan lingkungan. Selama ini 

pembiayaan menjadi hal yang dominan. Ide untuk tidak menolak kehadiran 

sampah tetapi membuat model yang memasukkan pemulung dan lingkungan 

adalah penting untuk dikembangkan.  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

keberadaan pemulung terhadap lingkungan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

- Hetz et al. dalam International Conference on Solid Waste 2011 (2011:163-

165) meneliti kontribusi sektor informal terhadap pemulihan sumberdaya dan 

pengurangan gas rumah kaca menggunakan Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Penelitian dilakukan di Kota Ormoc 

Pilipina yang mendemostrasikan bahwa kontribusi sektor informal terhadap 
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pemulihan sumberdaya sangat tinggi. Berdasarkan penelitian 

direkomendasikan untuk mengintegrasikan sektor informal untuk pengelolaan 

lingkungan yang lebih berhasil dibandingkan sektor formal atau sektor 

masyarakat.   

- Menikpura et al. dalam International Conference on Solid Waste 2011 

(2011:176-180) yang merekomendasikan untuk memperkuat aktivitas daur 

ulang karena memenuhi persyaratan aspek sosial ekonomi dan lingkungan 

bagi pengelolaan sampah di Kota Nonthaburi Thailand. 

- King dan Gutberlet (2013: 8) melakukan penelitian terhadap daur ulang dari 

sektor informal dan memperoleh kesimpulan bahwa kegiatan daur ulang 

sektor informal di negara Brazil mampu mengurangi emisi GRK sebanding 

pengurangan emisi GRK melalui metode penangkapan atau pembakaran gas 

metan oleh sektor formal.  

- Nzeadibe (2009:137) melakukan penelitian terhadap sektor informal sampah 

di Nigeria. Analisis data menunjukkan bahwa pemulung memainkan peran 

yang krusial terhadap pemulihan sampah dan proses daur ulang. Pengumpul 

sampah dapat menambah nilai terhadap material sampah melalui pemilahan, 

pembersihan dan pemprosesan dan juga menjadi penghubung penting antara 

pemulung dengan industri. Nzeadibe menghubungkan aktivitas daur ulang 

sampah dengan perkembangan dan kerangka sosial kultural di Nigeria.   

- Madsen (2006: 200) meneliti peranan pemulung wanita terhadap pengelolaan 

sampah dan perlindungan lingkungan. 
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- Moreno-Sanchez et al. (2003:31) menemukan bahwa aktivitas pemulungan 

menghasilkan eksternalitas sosial positif seperti biaya produksi yang 

berkurang pada beberapa sektor dan waktu pakai TPA dapat diperpanjang. 

- Rahayu (2008:87) menganalisa bagaimana pemulung bekerja untuk 

meningkatkan perekonomian dan menghubungkan antara lama pengalaman 

kerja dengan penghasilan sebagai pemulung. 

- Gonzales (2003:20) dalam laporan konferensi internasional asset lingkungan 

melaporkan bahwa dengan mengurangi volume sampah di landfill, pemulung 

di Payatas Philipina memberikan jasa yang bernilai terhadap lingkungan. 

Tetapi belum ada penghargaan yang diterima oleh pemulung selain risiko 

terhadap kesehatan dan bahaya lainnya.  

- Poerbo (1995:120) membuat formulasi konsep Kawasan Industri Sampah 

(KIS) berbasis pemulung di Kota Bandung. Hasil penelitian ditemukan bahwa 

terdapat dua jenis KIS yang dapat dikembangkan yaitu KIS berbasis 

organisasi dan KIS berbasis komunitas. KIS berbasis organisasi lebih mudah 

untuk dilaksanakan, sedangkan KIS berbasis komunitas lebih sulit 

dilaksanakan karena memerlukan perubahan dari aspek budaya dan pemikiran 

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. 

Pemulung dan TPA adalah dua hal yang memiliki kaitan yang erat. TPA 

menyediakan sampah untuk pemulung dan pemulung memilah sampah yang dapat 

dijual. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa memandang pemulung 

sebagai komunitas yang penting bagi lingkungan merupakan sebuah strategi 

pengelolaan TPA yang penting untuk dikembangkan. 
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D. Pemanasan Global, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang 

Pemanasan global (Global Warming) adalah kejadian meningkatnya 

temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Temperatur rata-rata global 

pada permukaan bumi telah meningkat 0.18 °C selama seratus tahun terakhir. 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, 

“sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad 

ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas 

rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca (IPCC, 2007).  

Beberapa proses secara langsung dan tidak langsung yang berkaitan 

dengan pengelolaan sampah menghasilkan gas rumah kaca (digambarkan sebagai 

CO2 ekivalen), gas tersebut antara lain metana (CH4), karbondioksida (CO2) dan 

nitro oksida (N2O). Umumnya pencemaran yang diakibatkan oleh emisi karbon 

atau CO2 bersumber dari 2 (dua) kegiatan yaitu; alam (natural), dan manusia 

(antropogenik) seperti emisi CO2 yang berasal dari transportasi, sampah, dan 

konsumsi energi listrik rumah tangga. Emisi CO2 yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia (antropogenik) konsentrasinya relatif lebih tinggi sehingga mengganggu 

sistem kesetimbangan di udara dan pada akhirnya merusak lingkungan dan 

kesejahteraan manusia (Yoshinori, et al., 2009). Gas ini memiliki potensi yang 

besar dalam pemanasan global yang “potensi” nya diperhitungkan dalam potensi 

CO2, atau dikenal sebagai Global Warming Potential (GWP). GWP adalah 

besaran efek radioaktif GRK dibandingkan terhadap CO2, dengan kata lain, GWP 

ialah indikasi berapa ton emisi CO2 setara dengan satu ton dari setiap GRK 

lainnya. 
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Emisi gas rumah kaca juga terbentuk dari rantai panjang sebuah 

pengelolaan sampah. Sebagian besar sampah yang sampai di TPA terbentuk dari 

proses:  

1.  Pengambilan dan pemprosesan bahan mentah,  

2.  Pembuatan produk,  

3.  Transportasi material dan produk ke pasar,  

4.  Penggunaan oleh konsumen,  

5.  Pengelolaan sampah.  

Sesuai dengan US EPA1 (2006:4), emisi gas rumah kaca dapat dikurangi 

dengan mempengaruhi pengambilan keputusan pengelolaan sampah dari aspek 

berikut ini: 

1. Konsumsi energi (secara spesifik yaitu pembakaran bahan bakar fosil) 

berkaitan dengan pembuatan, transportasi, penggunaan dan pembuangan 

material produk menjadi sampah. 

2. Emisi saat produksi yang tidak berkaitan dengan energi, seperti CO2 yang 

dilepaskan saat batu gamping diubah menjadi kapur (misalnya pada proses 

produksi besi). 

3. Emisi CH4 dari TPA dimana sampah diurug. 

4. Emisi CO2 dan N2O dari pembakaran sampah. 

5. Penyimpanan karbon, merujuk pada proses natural maupun akibat perbuatan 

manusia yang memindahkan karbon dari atmosfer dan menyimpannya untuk 

jangka waktu yang panjang atau secara permanen (penjelasan dapat dilihat 

pada gambar pada halaman berikutnya). 
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Gambar 7. Sumber gas rumah kaca dihubungkan daur hidup material (EPA, 2006: 11).
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EPA fokus pada aspek daur hidup yang potensial mengeluarkan emisi gas 

rumah kaca dengan mengganti material dari tahapan bahan mentah, produk 

sampai menjadi sampah. Sampah menyumbang gas rumah kaca atau karbon 

dalam bentuk gas CH4 dan gas CO2. Sampah yang tertimbun dalam jangka waktu 

tertentu akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas-gas yang menyebar 

diudara, gas-gas yang dihasilkan dari proses degradasi sampah organik 

diantaranya yang paling banyak dihasilkan yaitu gas metana CH4 dan CO2. 

TPA merupakan sumber potensial gas methana dan lindi dalam jangka 

panjang.  Tchobanoglous dan Kreith (2002:14.7) menjelaskan bahwa sampah 

yang ditimbun dalam TPA mengalami reaksi biologis, kimia dan fisik secara 

bersama-sama serta saling berhubungan. Reaksi biologis utama yang terjadi 

adalah terbentuknya gas CO2, CH4, H2S dan sedikit amonia. Gas tersebut 

kemudian berubah menjadi cairan (leachate atau lindi) melalui proses 

pembusukan (dekomposisi) sampah baik secara aerobic maupun 

anaerobic.Tingginya pencemaran gas dan lindi pada TPA mengakibatkan 

penelitian-penelitian pemantauan pencemaran lingkungan sekitar TPA telah 

banyak dilakukan (Vasanthi et al., 2008:227-238, Wangyao et al., 2010:249-261). 

Estimasi pencemaran gas methana pada TPA yang ada di Thailand telah 

dilakukan oleh Wangyao et al. (2010:249) menggunakan model 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ditemukan bahwa 

pencemaran gas methana pada musim hujan enam kali lebih tinggi daripada di 

waktu musim panas. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperkirakan Indonesia 

yang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan panas akan mempunyai potensi 
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pencemaran gas methana dan lindi yang tinggi terutama pada musim hujan.  

Purwanta (2009:7) menemukan bahwa potensi gas metan dari sektor sampah di 

Indonesia sangat besar yaitu 109,96 Gg per tahun dimana terdapat kurang lebih 

400 TPA yang sebagian besar beroperasi secara open dumping.  

Pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan dapat dicapai 

diantaranya melalui pengelolaan sampah secara daur ulang. Daur ulang sangat erat 

kaitannya dengan pengambilan sampah oleh pemulung (telah dibahas pada sub 

bab pemulung sebagai rantai pertama pengelolaan sampah daur ulang). Parameter 

yang berkaitan dengan reduksi gas rumah kaca adalah penghematan energi berupa 

bahan bakar fosil dan subtitusi material mentah oleh material daur ulang. 

Penghematan energi atau konservasi energi biasanya ditunjukkan dengan data 

perbandingan jumlah konsumsi energi pada tahapan dalam memproses material 

daur ulang dengan tahapan dalam memproses material mentah. 

Tahapan dalam mensuplai material daur ulang ke industri (mencakup 

pengumpulan, pemilahan, pengolahan awal, pemprosesan) menggunakan energi 

lebih sedikit dibandingkan tahapan dalam mensuplai material mentah ke industri 

(mencakup ekstraksi, penyulingan, pengangkutan dan pemprosesan). Sebagai 

contoh, Clean Up Australian (2009) melaporkan bahwa memproduksi produk 

aluminium memerlukan energi intensif (mencakup dari proses produksi alumina 

memerlukan konsumsi langsung berupa energi panas dan uap, dan konsumsi tidak 

langsung berupa tenaga listrik, dan tahapan transportasi memerlukan bahan bakar 

fosil intensif mulai dari pertambangan, pabrik, sampai ke tangan konsumen dan 
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menjadi sampah di TPA) dibandingkan dengan memproduksi aluminium dari 

bahan daur ulang.  

Beberapa penelitian yang mengkaji dampak positif daur ulang terhadap 

konservasi energi kaitannya dengan pemanasan global. Gambar 8 menunjukkan 

hasil penelitian Shen et al. (2010) yang membandingkan beberapa metode daur 

ulang yaitu daur ulang secara mekanis, semi mekanis dan daur ulang secara kimia 

(depolimerisasi PET), dari hasil penelitian ditemukan bahwa daur ulang secara 

mekanis memerlukan NREU (Non Renewable Energi Use) yang paling kecil. 

Selain itu dapat dilihat pada gambar 8 bahwa pengambilan bahan mentah serat 

PET  menggunakan NREU dalam jumlah yang paling tinggi pada semua metode 

daur ulang. 

 

 
Gambar 8. Perbandingan penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat 

diperbaharui (Non Renewable Energy Use) pada 3 alternatif metode daur 

ulang (Shen et al., 2010: 44). 

 

 

Dampak positif daur ulang terhadap reduksi emisi gas rumah kaca juga 

dikaji oleh Chiemchaisri et al. (2007:13), ditemukan bahwa walaupun terjadi 

Dampak penggunaan material mentah PET 
Dampak penggunaan material daur ulang 
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peningkatan penduduk yang sangat pesat di Thailand sejak tahun 2002 dan 

seterusnya, tetapi jumlah sampah yang dihasilkan dari negara Thailand mengalami 

penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan maraknya program daur ulang 

yang dicanangkan oleh pemerintah. Walaupun jumlah sampah menurun, tempat 

pembuangan sampah secara open dumping masih mendominasi di Thailand yaitu 

lebih dari 60% dan menyumbang gas metana yang akan meningkat dari 115.4 

Gg/tahun menjadi 118.5 Gg/tahun apabila open dumping tersebut tidak 

ditingkatkan pengelolaannya menjadi sanitary landfill. Peneliti meramal bahwa 

pada tahun 2020 jumlah metana yang dihasilkan adalah 339 Gg/tahun, jumlah 

yang besar ini dapat direncanakan untuk pemanfaatan sebagai sumber energi. 

 

E. LCA (Life Cycle Assessment) pada Pengelolaan Sampah 
 

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, penentuan strategi 

menyelamatkan lingkungan telah diintegrasikan ke berbagai macam teknik 

pengambil keputusan. Informasi dari berbagai aspek lingkungan dalam berbagai 

sistem telah dikembangkan melalui banyak perangkat dan indikator diantaranya 

Life Cycle Assessment (LCA), Strategic Environmental Assessment (SEA), 

Environmental Impact Assessment (EIA), Environmental Risk Assessment (ERA), 

Cost-Benefit Analysis (CBA), Material Flow Analysis (MFA), dan Ecological 

Footprint. Menurut Morissey  dan  Brown (2004: 297-308), model pengelolaan 

sampah Kota yang sebagian besar merupakan penunjang dalam pengambilan 

keputusan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu model yang berdasarkan 

analisis manfaat dan biaya (cost benefit), berdasar LCA (Life Cycle 
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Assessment)/analisis daur hidup, dan berdasar pengambilan keputusan 

multikriteria. 

Life Cycle Assessment (LCA) atau pendekatan daur hidup adalah sebuah 

alat yang mempelajari aspek lingkungan dan dampak penting melalui daur hidup 

suatu produk dari perolehan bahan mentah sampai hasil produksi, penggunaan dan 

pembuangan akhir (ISO 14040, 2006). SETAC (Society of Enviromental 

Toxicology and Chemistry) (2002:1) yang mendefinisikan LCA sebagai suatu 

proses objektif yang mengevaluasi beban lingkungan yang dihubungkan dengan 

produk, proses atau aktivitas dengan mengidentifikasi dan menghitung energi dan 

material yang digunakan dan yang dilepaskan ke lingkungan, untuk menilai 

dampak dari energi dan material yang digunakan tersebut, dan mengevaluasi 

peluang yang mungkin untuk diterapkan untuk peningkatan kinerja lingkungan.  

Berdasarkan peraturan ISO 14040 (ISO, 2006), terdapat 4 langkah dasar 

dalam kerangka kerja LCA seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kerangka kerja LCA (ISO 14040, 2006) 

Kerangka kerja LCA 

Interpretasi 

Penentuan tujuan  
dan ruang lingkup 

Inventori analisis 

Analisis dampak 

Analisis Inventori 

Daur Hidup (Life 

Cycle inventory 

Analysis/LCIA) 
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LCA memungkinkan pengambil keputusan dan pengelola sampah untuk 

mempelajari perubahan dalam sistem yang mempengaruhi lingkungan melalui 

analisis skenario (Winkler dan Bilitewski, 2007: 1021). LCA adalah salah satu 

perangkat yang efektif untuk mengukur aliran dinamik sumberdaya dan dapat 

memberikan informasi penting mengenai beban lingkungan per kg atau per ton 

dari sampah yang dihasilkan (Ekvall et al., 2007: 990). Di saat sebagian besar 

penelitian daur hidup (LCA) telah melakukan pengukuran perbandingan dari 

produk pengganti yang memiliki fungsi yang mirip (misalnya antara gelas kaca 

dengan plastik untuk kemasan minuman), telah ada trend baru penggunaan 

pendekatan LCA untuk membandingkan alternatif proses produksi dan ini 

mencakup penggunaan LCA untuk membandingkan strategi pengelolaan sampah 

(Finnveden, 1999).  

Masing-masing langkah dasar dalam kerangka kerja LCA memiliki rincian 

sebagai berikut: 

1. Tujuan dan ruang lingkup, menjelaskan alasan mengapa penelitian ini 

dilaksanakan dan aplikasi penelitian. Dalam McDougall (2001:104) 

mengatakan bahwa dalam penentuan tujuan terdapat 3 pertanyaan utama 

yaitu: 

a. Apa tujuan penelitian? Berikut ini adalah beberapa contoh penentuan 

tujuan: 

- Untuk memprediksi enviromental performance (emisi dan konsumsi 

sumberdaya) 



 
 

56 
 

- Untuk memperoleh perhitungan “What if..”. LCI pada sampah dapat 

digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap dampak lingkungan 

dari perubahan sistem pengelolaan sampah. 

- Untuk mendukung keberlanjutan lingkungan 

- Untuk mendemonstrasikan interaksi pada sistem 

- Untuk menyediakan data pengelolaan sampah  

b. Apa yang akan dibandingkan? Unit fungsional yang digunakan? 

Fungsional unit adalah unit yang akan dibandingkan dalam LCI. 

Dalam LCI pengelolaan sampah, unit fungsional didefinisikan sebagai 

masukan pada sistem. Dapat berupa sampah yang dikelola oleh sebuah 

rumah tangga atau jumlah total sampah yang ditentukan pada suatu 

wilayah pada batas waktu tertentu (misalnya 1 tahun). 

Model LCA pengelolaan sampah seringkali menghitung beban 

lingkungan per kg atau per ton dari sampah yang dihasilkan (Ekvall et al., 

2007: 990). Beberapa penelitian menggunakan unit fungsional 1 ton 

sampah (Fuergaard dan Astrup, 2011: 573; Abduli et al., 2010:3; 

Gunamanta, 2010: 80; Manfredi et al., 2010:1; Banar et al., 2008:5). Unit 

fungsional 1 ton digunakan jika dua sistem pengelolaan sampah yang 

berbeda dibandingkan. Perhitungan juga dapat dibuat berdasarkan jumlah 

rata-rata tahunan dari sampah yang diolah. Periode waktu ini 

mencerminkan seluruh kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan 

(Bjarnadottir et al., 2003:17). 
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c. Apa batasan sistem penelitian? Batasan sistem dalam pengelolaan 

sampah dimulai dari saat sebuah benda menjadi sampah dengan 

berkurangnya nilai sampai meninggalkan sistem pengelolaan sampah 

sebagai emisi. 

2. Inventori daur hidup (Life Cycle Inventory/LCI), bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mengkuantifikasi aliran bahan, energi, dan emisi yang 

dilepaskan ke lingkungan, menghitung seluruh material dan energi masukan 

serta keluaran sepanjang daur hidup dari produk atau jasa. Analisis LCI 

berpusat pada pengumpulan data dan prosedur perhitungan yang diperlukan 

untuk melengkapi penemuan.  

Tahapan LCI pada pengelolaan sampah terdiri atas dua langkah. Tahap 

pertama sistem pengelolaan sampah yang telah ditentukan harus 

dideskripsikan. Sejumlah besar data diperlukan untuk menunjukkan 

bagaimana sampah dikelola pada sistem dan kemana rute material melalui 

sistem, contohnya berapa banyak jumlah sampah rumah tangga yang dipilah 

pada fasilitas pemilahan, berapa jumlah fraksi sampah yang dipisahkan, 

apakah sampah organik dibuat menjadi kompos atau dibiarkan dengan residu 

sampah, berapa proporsi sampah yang diinsinerasi atau langsung dibuang ke 

TPA dll. Tahapan kedua adalah masukan dan keluaran pada proses yang 

terpilih harus dihitung menggunakan data yang sudah siap untuk setiap proses 

(McDougall, 2001:116). 

Prosedur LCI dilakukan sebagai berikut: 
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Gambar 10. Prosedur LCI (ISO 14041, 1998) 

 

Bjarnadơttir et al. (2003: 27) membagi dua jenis pendekatan pada LCI 

yaitu pendekatan proses dan pendekatan produk (Gambar 11). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan proses yaitu pendekatan yang menggunakan faktor 

emisi dan faktor sumber daya yang siap pakai untuk metode pengolahan 

sampah yang berbeda. Sedangkan pendekatan produk adalah menggunakan 

model spesifik metode pengelolaan sampah yang menghitung emisi dan 

konsumsi sumberdaya berdasarkan komposisi fraksi sampah dan konten dari 

fraksi sampah.  
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Gambar 11. Ilustrasi input pada prediksi model faktor emisi pengelolaan 

sampah 

 

 

3. Perkiraan dampak daur hidup (Life Cycle Impact Assessment/LCIA), 

mengelompokkan atau mengklasifikasikan data masukan dan keluaran pada 

LCI ke dalam kategori dampak tertentu dan digabungkan sehingga diperoleh 

suatu indikator kategori dampak. Atau dengan kata lain memodelkan 

masukan dan keluaran untuk setiap kategori menjadi indikator yang terpisah. 

Indikator tersebut merepresentasikan potensi dampak lingkungan dari 

kategori dampak. Tahap ini mengaitkan penemuan masukan dan keluaran 

dengan masalah lingkungan utama seperti pemanasan global, asidifikasi, 

eutrofikasi, pengurangan sumber daya, pencemaran logam berat dan lain-lain. 

Menurut ISO 14042 (2000), fase LCIA terdiri atas beberapa unsur wajib 

dengan tahapan yaitu: 

- Pemilihan kategori dampak, indikator kategori dan model karakterisasi 

- Penilaian hasil LCI (klasifikasi) 

- Penghitungan hasil indikator kategori (karakterisasi). 
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Elemen yang dapat dipilih atau tidak untuk LCIA adalah normalisasi, 

pengelompokan, pembobotan dan analisis kualitas data. Untuk unsur wajib 

pada LCIA, setiap kategori dampak menggunakan konstanta faktor 

karakterisasi untuk menghitung kontribusi penting pada kategori dampak dari 

komponen yang teridentifikasi pada LCI.  

Berikut ini adalah elemen LCIA: 
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                       Gambar 12. Prosedur LCIA (ISO 14042, 2000) 

 

Berikut ini adalah pemaparan tahapan pada LCIA (McDougall, 2001: 99): 

a. Pemilihan kategori dampak. Kategori dampak harus dipilih berdasarkan 

tujuan dan ruang lingkup penelitian. Beberapa kategori dampak yang 

sering diperiksa adalah pemanasan global, asidifikasi, eutrofikasi, 

toksisitas terhadap manusia, deplesi sumberdaya. 
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b. Klasifikasi: tahapan klasifikasi memerlukan identifikasi dari inventori 

data yang sesuai dengan setiap kategori dampak spesifik dan penempatan 

hasil LCI yang tepat untuk masing-masing kategori. Data dapat digunakan 

oleh lebih dari satu kategori, misalnya NOx untuk dampak pemanasan 

global dan efek asidifikasi. 

c. Karakterisasi: tahapan ini bertujuan untuk menyediakan dasar 

pengelompokan hasil inventori menjadi indikator untuk setiap kategori. 

Setiap kategori dampak memerlukan model spesifik untuk mengubah 

hasil inventori menjadi indikator.  

d. Normalisasi: jika tahapan ini dilakukan, tahapan ini mencakup 

menghubungkan data yang sudah dikarakterisasi dengan data atau situasi 

yang lebih luas. Misalnya menghubungkan emisi SOx dengan emisi SOx 

total Kota. 

e. Pembobotan: tahapan ini merupakan proses mengkonversi hasil indikator 

dari berbagai kategori dampak menjadi nilai-nilai menggunakan faktor 

numerik berdasarkan nilai.    

4. Interpretasi daur hidup, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

informasi dari hasil LCI dan LCIA sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup 

yang telah ditentukan. 

 

Penelitian yang berhubungan dengan LCA pengelolaan sampah 

LCA banyak digunakan untuk mengambil keputusan strategi pengelolaan 

sampah di banyak negara dan dalam banyak kasus. Terdapat. Penelitian Ozeler et 

al. (2006:405) membandingkan pilihan strategi pengelolaan sampah yang paling 
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ramah lingkungan dengan perbandingan strategi yang cukup luas cakupannya 

untuk Kota Ankara. Pada sebagian besar kategori, skenario pengurangan sampah 

dari sumber adalah metode pengelolaan yang paling layak. Kontribusi terendah 

pada pemanasan global ada pada skenario proses digesti anaerobik. 

Beberapa penelitian memfokuskan perbandingan dampak lingkungan yang 

timbul pada beberapa pilihan strategi pengelolaan TPA (Abduli et.al, 2010; Del 

Borghi et al, 2007; Gunamanta, 2010; Cherubini et al., 2008). Abduli et.al 

(2010:1) menggunakan LCA untuk membandingkan dampak lingkungan yang 

ditimbulkan pada pengelolaan TPA yaitu antara strategi pengelolaan sampah 

dengan landfill yang dikombinasikan dengan pengomposan di Tehran dengan 

metode LCA. Berdasarkan hasil perbandingan, skenario pengomposan yang 

dikombinasikan dengan landfill menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia 

lebih sedikit dibanding dengan skenario landfill saja. Del Borghi et al. (2007:40-

49) menggunakan LCA untuk mengevaluasi dampak lingkungan potensial dari 

penumpukan sampah Kota di sanitary landfill pada empat studi kasus dan untuk 

membandingkan teknologi yang berbeda pada penanganan sampah, manajemen 

lindi dan gas pada kerangka Enviromental Product Declaration. Penelitian ini 

menemukan bahwa produk yang dihasilkan oleh tiap landfill berbeda dalam 

bentuk dan dampak lingkungan. Dapat ditentukan strategi landfill yang memiliki 

dampak lingkungan pada setiap fase, sumberdaya yang digunakan dan kategori 

dampak yang terendah menggunakan aplikasi PSR 2003:3.  

Beberapa penelitian juga menggunakan LCA untuk membandingkan 

pilihan berbasis teknologi tinggi untuk mengolah sampah yang masuk ke TPA. 
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Zaman (2009:56-58) menganalisis beban lingkungan yang potensial dari beberapa 

teknologi yang mengubah sampah menjadi energi (landfill, insinerasi, pirolisis 

gasifikasi dan digesti anaerobik) menggunakan model LCA. Diperoleh bahwa 

landfill dan insinerasi mempunyai efek tertinggi terhadap perubahan iklim. 

Insinerasi dan pirolisis gasifikasi mengakibatkan dampak signifikan terhadap 

pernapasan dan asidifikasi. Anaerobik digesti berdampak paling minimal terhadap  

pernapasan dan asidifikasi. Pirolisis gasifikasi dan anerobik digesti adalah strategi 

yang terpilih untuk pengelolaan sampah. Gunamanta (2010:78-88) 

mengembangkan model LCA untuk menentukan pilihan terbaik dengan 

membandingkan berbagai strategi pengelolaan sampah berdasarkan potensi 

dampak lingkungan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan di wilayah Sarbagita 

dan Kartamantul. Dari sudut pandang indikator kategori dampak lingkungan, 

skenario gasifikasi langsung menunjukkan pilihan yang terbaik untuk aliran 

sampah Sarbagita maupun Kartamantul. Adapun dari sudut pandang ekonomi, 

pilihan terbaik ditunjukkan oleh skenario penimbunan akhir dengan pemungutan 

energi. Pilihan terbaik dari sudut pandang sosial ekonomi dan lingkungan 

ditunjukkan oleh skenario insinerasi langsung untuk aliran sampah Sarbagita dan 

skenario gasifikasi langsung untuk aliran sampah Kartamantul. Cherubini et al. 

(2008:2552) membandingkan empat strategi pengelolaan yaitu landfill tanpa 

pemanfaatan gas, landfill dengan pembakaran biogas untuk menghasilkan listrik, 

sorting plant dengan pemisahan fraksi sampah anorganik dengan organik, dan 

pembakaran langsung dari sampah. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk 

kota-kota besar Eropa, menunjukkan bahwa landfilling adalah pilihan pengelolaan 
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sampah yang paling buruk dan penghematan lingkungan yang signifikan dicapai 

melalui daur ulang energi.  Liamsanguan dan Gheewala (2008:132) 

membandingkan dua metode pengelolaan sampah yang dilakukan di Phuket 

Thailand, yaitu landfilling (tanpa pemulihan energi), dan insinerasi (dengan 

pemulihan energi), kedua metode dibandingkan dari energi yang dikonsumsi dan 

emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Dari sudut pandang LCA pada studi ini, 

insinerasi lebih baik daripada landfilling. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas yang membandingkan strategi 

pengelolaan sampah di TPA didapatkan kesimpulan bahwa teknologi seperti 

pengurugan (landfilling) serta teknologi pengendalian pencemaran seperti 

pengolahan gas sebagai energi menjadi strategi yang direkomendasikan dalam 

pengelolaan TPA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat bergantung dengan 

biaya yang besar. 

LCA juga digunakan untuk membandingkan dan melihat prospek pilihan 

daur ulang sebagai strategi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Kondo dan 

Nakamura (2004:236-246) menggunakan LCA untuk menentukan pilihan strategi 

terpilih untuk mengolah sampah peralatan listrik rumah di Jepang (yaitu pilihan 

landfill, pemotongan, daur ulang, dan daur ulang dengan pembongkaran). Pada 

hasil penelitian ditemukan bahwa daur ulang merupakan strategi yang paling baik 

dalam mereduksi emisi CO2 dan mengurangi penggunaan lahan untuk landfill 

serta tidak mendeplesi sumberdaya abiotik. Sedangkan Tarantini et al. (2009:613) 

mengaplikasikan LCA lebih spesifik pada tingkat industri untuk mengidentifikasi 

titik kritis lingkungan pada sistem dan mengevaluasi peluang dan kendala. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan terpisah dari rumah ke rumah dan 

daur ulang kemasan adalah strategi yang berhasil untuk mengurangi penggunaan 

sumber daya alam. Kilaru (2010:1-62) mengembangkan dan mengaplikasikan 

model untuk secara sistematis menganalisis dampak dari daur ulang dalam 

mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengestimasi pemasukan yang dihasilkan 

dari fasilitas daur ulang. Menggunakan faktor konversi US EPA dan pemasukan 

diestimasikan berdasar harga pasar daur ulang. Hasil menunjukkan hanya dengan 

mendaur ulang kertas campuran, sekitar $1500 dapat diperoleh. Perbandingan 

emisi antara kondisi yang ada dengan kondisi yang disarankan membantu fasilitas 

untuk fokus pada sumber utama dari emisi. Hasil dari studi kasus memprediksi 

bahwa emisi karbon dari fasilitas yang ada adalah sekitar 7 MTCE, dan dapat 

berkurang sampai -11 MTCE bila semua sampah telah didaur ulang. Sumber 

utama emisi yang diidentifikasi dari studi ini berasal dari sampah makanan dan 

kertas.  

 Metode LCA juga dapat digunakan untuk memilih jenis bahan untuk 

kontainer pengangkut sampah berdasarkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

Seperti pada penelitian Rives et al. (2010: 949) yang mengggunakan LCA untuk 

memperkirakan, menghitung dan membandingkan dampak lingkungan tahap awal 

pengelolaan sampah yaitu pada penggunaan sistem kontainer pengangkut sampah. 

Perbandingan didasarkan pada volume kontainer pengangkut, material pembuat 

kontainer, besi dan polietilen densitas tinggi (High-density Polyethylene/HDPE). 

Hasil menunjukkan bahwa dengan volume kontainer yang sama, sistem 

pengumpulan yang menggunakan kontainer pengangkut sampah HDPE 
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mengakibatkan dampak yang lebih banyak dibandingkan penggunaan kontainer 

besi. Dampak lingkungan yang diteliti dalam penelitian ini adalah deplesi abiotik, 

pemanasan global, deplesi lapisan ozon, asidifikasi, eutrofikasi, oksidasi 

fitokimia, toksisitas terhadap manusia dan ekotoksisitas daratan. Dari penjabaran 

berbagai macam penelitian yang menggunakan LCA, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa LCA dapat digunakan secara luas untuk menilai dampak 

lingkungan semua jenis pilihan strategi pengelolaan sampah dan sangat membantu 

pengambil keputusan untuk mempertimbangkan strategi terpilih terutama dengan 

mempertimbangkan aspek dampak lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


