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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wilayah perkotaan pada umumnya menghadapi permasalahan lingkungan 

yang lebih banyak daripada wilayah pedesaan. Selain karena luas wilayah 

perkotaan yang terbatas dan relatif tetap, permasalahan lingkungan timbul karena 

jumlah penduduk yang terus meningkat yang umumnya tinggal di wilayah 

perkotaan. Pada tahun 2025 penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di 

Indonesia diperkirakan akan mencapai 67,5% (Parasati, 2012). Karena itu, sampah 

yang dihasilkan suatu kota akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain 

karena peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi juga 

mempengaruhi karakteristik laju timbulan sampah yang dihasilkan (Visvanathan et 

al, 2005). Laju timbulan sampah per kapita dipengaruhi status sosial ekonomi, 

tingkat urbanisasi, ukuran rumah tangga, dan pola konsumsi. Di negara 

berkembang, laju timbulan sampah adalah berkisar 0,5 hingga 1,0 kg/orang/hari 

(Terazono et al., 2005). UNEP (2005) juga menghitung bahwa sampah di kawasan 

Asia Tenggara mengalami peningkatan sebesar 3% hingga 7% setiap tahunnya. Di 

negara Asia, volume sampah pada tahun 2000 mencapai lebih dari 3 billion ton dan 

diperkirakan akan meningkat hingga tiga kalinya pada tahun 2050 (Ray, 2008).  
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Peningkatan timbulan sampah karena pertumbuhan penduduk dan 

meningkatnya pola konsumsi di wilayah perkotaan menyebabkan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan apalagi jika sampah tersebut tidak diproses dengan cara 

yang baik dan aman. Dengan populasi 232,8 juta jiwa, setiap tahunnya Indonesia 

menghasilkan sampah sebanyak 38,5 juta ton (Landon, 2013).  Sebagian besar 

pemrosesan sampah di TPA tidak dilakukan dengan teknologi sanitary landfill 

dimana dari 492 TPA di Indonesia, sekitar 99% di antaranya adalah TPA open 

dumping (KKB Perekonomian RI, 2013) sehingga berpotensi pencemaran bagi 

tanah, air, dan udara. Sampah yang diolah dengan cara 3R hanya 0,80% dari total 

timbulan sampah  (KKB Perekonomian RI, 2013). Sesuai UU No. 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, sejak tahun 2013 pemrosesan dengan cara open 

dumping seharusnya tidak boleh diterapkan lagi. 

Pencemaran akibat sampah terjadi dalam lingkup lokal dan global. Secara 

lokal, pencemaran yang timbul berupa bau dan lindi. Sedangkan secara global, 

pencemaran berasal dari biogas sampah (landfill gas) berupa gas metana (CH4) dan 

gas karbon dioksida (CO2), sebagai hasil dekomposisi sampah organik pada 

timbunan sampah di TPA pada kondisi anaerob (Themelis et al, 2006). Kedua gas 

tersebut termasuk gas rumah kaca (GRK) yang akan menghangatkan permukaan 

bumi dan menyebabkan pemanasan global. Berdasarkan UNEP (2012), dari 

keseluruhan emisi GRK sebesar 50,1 GtC02e, sektor sampah memberikan 

kontribusi sebesar 4% atau sebesar 2,00 GtCO2eq dan berada di urutan yang 

terakhir setelah sektor energi (35%), industri (18%), transportasi (13%), pertanian 
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(11%), kehutanan (11%), dan bangunan (8%). Sesuai dengan laporan 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), selama abad ke-20,  

permukaan bumi telah mengalami kenaikan suhu sekitar 0.60C (IPPC, 2001). 

Karena adanya potensi pemanasan global dari sektor persampahan tersebut maka 

pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan seharusnya diterapkan untuk 

mengansipasi isu lingkungan global sebagaimana menjadi salah satu tujuan dalam 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 Selain emisi GRK dari gas metana yang dihasilkan secara langsung oleh 

timbunan sampah di TPA, sektor pengelolaan sampah juga menghasilkan emisi 

GRK secara tidak langsung karena adanya pengolahan sampah dengan cara daur 

ulang. Wiedmann dan Minx (2007) mendefinisikan kadar emisi GRK yang  

dihasilkan oleh suatu aktifitas baik secara langsung maupun tidak langsung atau 

terakumulasi selama usia produk atau layanan sebagai jejak karbon. Jejak karbon 

tersebut dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida (Petkova, 2010). Pada sektor 

persampahan, secara langsung emisi GRK dihasilkan oleh proses dekomposisi 

sampah di TPA. Sedangkan secara tidak langsung, emisi GRK  berasal dari 

sampah anorganik yang diolah menjadi produk daur ulang. Penggunaan kembali 

material sampah dan daur ulang sampah dari sampah anorganik dapat mengurangi 

eksplorasi sumber daya alam untuk membuat bahan yang baru sehingga dapat 

menurunkan jejak karbon. 

Selain permasalahan keberlanjutan pengelolaann sampah terkait dengan 

pencemaran, wilayah kota juga menghadapi permasalahan terkait dengan 

keterbatasan usia tempat pemrosesan akhir (TPA). Selama ini sebagian besar 
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praktek pengelolaan sampah di Indonesia masih bergantung pada satu cara 

penanganan, yaitu kumpul-angkut-buang atau end-of-pipe, suatu cara penanganan 

sampah yang mengandalkan pembuangan akhir TPA. Hanya sebagian kecil 

sampah saja yang diproses menjadi produk daur ulang, yaitu sebesar 2,26% di 

sumber asalnya, 2,01% di TPS, dan 1,6% di TPA. Di banyak kota di Indonesia, 

aktifitas pemungutan sampah organik sebagai bahan daur ulang lebih banyak 

dilakukan oleh sektor informal, seperti yang terjadi di Kota Mojokerto (Rini et.al., 

2913) Hal inilah yang menyebabkan usia pakai TPA menjadi terbatas karena 

hampir semua sampah dibuang ke TPA. Sebanyak 60% TPA di Indonesia hanya 

memiliki umur teknis atau masa layan hingga tahun 2015 (KNLH, 2008). 

Permasalahan teknis dan non teknis biasanya selalu muncul ketika suatu kota akan 

menentukan lokasi TPA yang baru. Permasalahan teknis adalah sulitnya mencari 

lahan yang luas di wilayah kota untuk menampung sampah dalam jangka waktu 

tertentu. Sedangkan permasalahan non teknis yang muncul adalah penolakan 

masyarakat di sekitar TPA yang terganggu kenyamanan dan kesehatannya 

sehingga beberapa TPA di Indonesia diprotes keberadaannya oleh warga sekitar 

dan demikian halnya dengan relokasi TPA ke lokasi yang baru (Hadi, 2004). 

Adanya potensi gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan tersebut, 

keberadaan TPA juga mempengarui harga lahan di sekitarnya (Hadi, 2004 dan 

Suhan, 2009). Ketergantungan terhadap pembuangan sampah di TPA juga 

menyebabkan sistem pengelolaan sampah kota menjadi rentan terhadap kemacetan 

apabila salah satu elemen sistem terganggu, baik di elemen pengumpulan, 

pengangkutan, maupun pembuangan. Agar suhu permukaan bumi tidak terus 
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bertambah karena kenaikan emisi GRK di atmosfir, maka harus ada usaha untuk 

mengurangi jejak karbon dari semua sektor kegiatan manusia, termasuk di sektor 

persampahan.  

Berdasarkan kedua realita di atas bahwa sektor persampahan merupakan 

penyumbang emisi GRK yang cukup besar dan persalahan keterbatasan lahan di 

wilayah kota, maka strategi pengelolaan sampah   kota harus diarahkan pada 

pengolahan sampah dari hulu hingga hilir yaitu di sumber asalnya, di TPS, dan di 

TPA sehingga tercapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk menuju 

pengelolaan sampah yang berkelanjutan tersebut, pengolahan sampah dengan cara 

pengurangan-penggunaaan kembali-daur ulang atau 3R (reduce, reuse, and 

recycle) merupakan elemen penting dari semua tahapan pengelolaan sampah saat 

ini. Terlebih lagi komposisi sampah yang ada memungkinkan untuk diolah menjadi 

bahan daur ulang.  

Komposisi sampah berbeda-beda berdasarkan sumber sampah, karakteristik 

perilaku masyarakat serta kondisi ekonomi yang berbeda dan proses penanganan 

sampah di sumber sampah (Direktorat PLP PU, 2011). Kandungan organik sampah 

di negara berkembang adalah sebesar 52,7%, lebih besar daripada kandungan 

organik sampah di negara maju sebesar 23%. Persentase organik sampah di 

Indonesia sedikit lebih besar dari kandungan organik rata-rata di negara 

berkembang yaitu sebesar 58% (Tchobanoglous et al., 2002; Zurbrugg, 2002; 

KNLH, 2008). Keberadaan material organik yang dominan tersebut merupakan 

potensi untuk diolah menjadi kompos. Demikian halnya dengan material anorganik 

penyusun sampah yang lain seperti kertas, logam, dan plastik.  
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Penerapan 3R tersebut dapat dilakukan di sumber asal sampah, di TPS, atau 

di TPA (Anschutz et al., 2004). Di sisi lain McDougall et al. (2001) menyatakan 

bahwa  pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus mampu dilaksanakan secara 

ekonomi, diterima secara sosial, dan efektif secara lingkungan. Aspek kesehatan 

dan keselamatan merupakan dua tujuan penting dari pengelolaan sampah. 

McDougall et al. (2001) juga merekomendasikan bahwa pengelolaan sampah 

terpadu yang diterapkan di suatu kota semestinya mempertimbangkan kondisi 

setempat, termasuk kondisi geografis yang mempengaruhi komposisi dan jumlah 

sampah, ketersediaan pilihan pengelolaan sampah, dan ketersediaan pasar material 

daur ulang. USEPA (2006) juga memberikan beberapa pilihan pengelolaan sampah 

untuk mitigasi perubahan iklim, yaitu: penangkapan gas metana untuk energi 

pemanasan, untuk dibakar (flaring), dan pembangkit listrik, digesi anaerob, dan 

daur ulang. Dengan demikian, penurunan jejak karbon tersebut bisa dilakukan di 

sumber asalnya dengan pemilahan sampah kering dan sampah organik, di TPS 

dengan pengolahan sampah untuk material daur ulang dan kompos, dan di TPA 

dengan penerapan sistem sanitary landfill. 

Pemberlakukan UU. No. 18 Th. 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

mendorong kota di Indonesia untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah 

terpadu yang berorientasi pada pengolahan sampah. Tujuannya adalah untuk 

mengurangi beban TPA sebagai tempat pemrosesan sampah akhir dan mengurangi 

pencemaran terhadap lingkungan. Inovasi tersebut dilakukan pada sistem berbagai 

elemen sistem sampah, khususnya pada elemen pengumpulan, pengangkutan, dan 
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pemrosesan sampah di TPS dan TPA. Kota Malang adalah salah satu kota di 

Indonesia yang telah menerapkan pengolahan sampah dengan cara daur ulang. 

Dengan populasi sebesar 1.043.853 jiwa dimana sebesar 835.082 jiwa diantaranya 

adalah penduduk tetap (BPS Malang, 2012), Kota Malang memproduksi sampah 

sebesar 490,61 ton per hari dimana sebesar 463.38 ton di antaranya diangkut ke 62 

TPS yang tersebar secara merata di wilayah  kota dan selanjutnya dibuang ke TPA 

Supit Urang.  

Pengolahan sampah telah dilakukan di Kota Malang dari hulu hingga hilir. 

Pengelolaan sampah di hulu dilakukan oleh sebagian warga dengan mengolah 

sampah organik menjadi kompos dan memilah sampah anorganik untuk diolah 

sebagai bahan daur ulang oleh pabrik. Pengolahan sampah anorganik tersebut 

dilakukan secara individu dan berkelompok dengan menyetorkan sampah 

anorganik ke Bank Sampah Malang (BSM) yang didirikan oleh Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan (DKP). Pengolahan sampah selanjutnya dilakukan oleh DKP di 11 

TPS dengan mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik 

menjadi bahan daur ulang. Pengolahan oleh DKP juga dilakukan di hilir, yaitu di 

TPA Supit Urang dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Walaupun 

demikian kapasitas pengolahan sampah di sumber asalnya, di 11 TPS, dan TPA 

Supit Urang masih terbatas sehingga sebagian besar sampah juga masih dibuang ke 

TPA Supit Urang. Pengolahan sampah yang sangat terbatas tersebut tidak bisa 

mereduksi besarnya jejak karbon dari penimbunan sampah karena volume sampah 

dari sisa pengolahan yang ditimbun di TPA juga masih sangat besar. Selain 

menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, penimbunan sampah secara terus 
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menerus mengakibatkan kapasitas penampungan TPA semakin cepat berkurang. 

Pada saat ini, lahan tersisa TPA Supit Urang yang didirikan pada tahun 1994 

adalah 13,6 ha dari keseluruhan lahan TPA seluas 25,2 ha. TPA Supit Urang 

diprediksi hanya bisa menampung sampah  hingga 8 tahun yang akan datang.  

Agar dampak terhadap lingkungan bisa dikurangi dan umur teknis TPA 

semakin lama, pengolahan sampah yang telah dilakukan di Kota Malang tersebut 

perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan melakukan pengolahan sampah menjadi 

material daur ulang dan kompos, baik di 11 TPS dan TPA yang telah melakukan 

pengolahan maupun di TPS lain yang belum melakukan pengolahan. Skenario 

sistem pengelolaan sampah berbasis pengolahan sampah untuk mereduksi emisi 

GRK dan mengurangi beban TPA ini diharapkan bisa menjadi tumpuan 

pengelolaan sampah di Kota Malang dan di kota-kota lain di Indonesia. 

Pengolahan sampah ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara individu dan 

berkelompok dan oleh pengelola di TPS dan TPA. Walaupun demikian, 

pengolahan sampah yang dilakukan di TPS memiliki kelebihan dibanding dengan 

apabila pengolahan dilakukan di TPA, yaitu: selama ini TPS menjadi andalan 

dalam pengelolaan sampah di Indonesia, keberadaan TPS di dalam kota tidak 

menimbulkan kontroversi, dan pengembangan TPS untuk pengolahan dapat 

dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan biaya yang relatif murah.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian dalam latar belakang  terssebut di atas, maka permasalahan 

pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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1. Secara keseluruhan, dari 492 TPA di Indonesia, sekitar 99% TPA nya adalah 

TPA open dumping dan sampah yang dikelola dengan proses 3R (pembuatan 

kompos, bank sampah, dan pemanfaatan lain) hanya 0,80% dari total timbulan 

sampah  (KKB Perekonomian RI, 2013). Di sisi lain pengolahan sampah dalam 

bentuk daur ulang telah dilaksanakan di Kota Malang. Oleh karena itu pada 

penelitian ini, perlu dideskripsikan bagaimana pengelolaan sampah terpadu 

yang diterapkan di Kota Malang. 

2. Model analisis jejak karbon yang telah ada sebelumnya sifatnya statis seperti 

Model SWM-GHG Calculator yang dikembangkan oleh Ifeu (2009).  Selain 

itu, model yang ada sebelumnya juga lebih menekankan pada pengolahan di 

hilir. Untuk perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu diperlukan 

informasi jejak karbon yang sifatnya dinamis sesuai dengan pertumbuhan 

sampah dengan pendekatan pengolahan sampah di hulu. 

3. Pemerintah RI menetapkan reduksi emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 

(Bappenas, 2011) dan sektor persampahan merupakan penyumbang jejak 

karbon yang cukup besar. Untuk itu informasi tentang  jejak karbon pada saat 

ini dan pada masa yang akan datang dari pengelolaan sampah sangat 

diperlukan guna menyusun strategi pengendalian pencemaran dari jejak karbon 

sesuai target yang ditetapkan. 

4. Dengan pengolahan sampah dalam bentuk daur ulang sampah dari hulu hingga 

hilir telah dilaksanakan di Kota Malang tetapi dengan tingkat pengolahan yang 

masih sangat kecil. Karena itu jejak karbon yang dihasilkan juga masih sangat 

besar sehingga berpotensi menimbulkan peningkatan pemanasan global. Untuk 
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itu jejak karbon tersebut perlu dikendalikan dengan cara menganalisis dan 

membandingkan beberapa skenario pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. 

5. Pada saat ini TPA merupakan lahan yang tak ternilai harganya yang perlu 

dipertahankan selama mungkin umur teknis atau masa layannya. Sebagian 

besar masyarakat akan menolak apabila di dekat tempat tinggalnya dijadikan 

lokasi TPA (Hadi, 2004). Oleh karena itu, selain jejak karbon, masa layan TPA 

merupakan informasi lain yang perlu diketahui sehingga dapat disusun strategi 

pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat disusun pertanyaan 

penelitian yang berhubungan dengan jejak karbon pengelolaan sampah di Kota 

Malang sebagai berikut. 

1. Bagaimana sistem pengelolaan sampah terpadu yang diterapkan di Kota 

Malang? 

2. Bagaimana model jejak karbon sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 

pengolahan sampah? 

3. Bagaimana jejak karbon sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 

pengolahan sampah di Kota Malang pada tahun 2012 dan pada masa 10 tahun 

yang akan datang? 

4. Bagaimana potensi reduksi jejak karbon dari (berbagai alternatif skenario 

desain) pengelolaan sampah terpadu berbasis pengolahan sampah? 

5. Bagaimana potensi peningkatan masa layan TPA dari (berbagai alternatif 

skenario desain) pengelolaan sampah terpadu berbasis pengolahan sampah? 
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C. Orisinalitas Penelititian 

Penelitian disertasi dengan judul “Jejak Karbon (Carbon Footprint) 

Pengelolaan Sampah Berbasis Pengolahan” belum pernah dilakukan sebelumnya 

sehingga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu baik judulnya, 

permasalahanya, maupun tujuannya. Meskipun demikian, permasalahan yang 

hampir sama telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu tetapi dengan metode, 

lokasi, karakteristik sampah, dan penekanan yang berbeda. Beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan disertasi ini dalam periode 10 tahun terakhir 

dirangkum pada Tabel 1. 

Penelitian yang terkini dengan pendekatan life cycle assessment (LCA) 

dilakukan oleh Gunamantha (2010) yang membandingkan potensi dampak 

lingkungan pengelolaan sampah pada saat ini dengan skema alternatif berbasis 

konversi energi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi di 

Yogyakarta – Sleman – Bantul (KARTAMANTUL) dan Denpasar – Badung – 

Gianyar – Tabanan (SARBAGITA). Pendekatan daur hidup juga telah digunakan 

untuk menghitung jejak karbon (Dadd, 2007) dan membandingkan dampak 

lingkungan berbagai skenario pengelolaan sampah oleh beberapa peneliti 

sebelumnya seperti Beccali (2001), Weitz (2002), Kirkeby (2005), dan Purwanto 

(2009).   
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Tabel 1. Penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan 

 

No 

 

Peneliti/ 

Penulis 

Metode/ 

Model 

 

Keterangan 

1. Beccali et 

al. (2001)  

LCA LCA dipergunakan untuk menganalisis energi yang 

dihasilkan dan efek pencemaran dari beberapa pilihan 

pengelolaan sampah (eksisting, insinerator-energi, 

biogasifikasi, di Palermo Italia. 

2. Waeger & 

Hilty (2002) 

Sistem 

dinamik 

Sistem dinamik digunakan untuk menentukan pilihan 

pengelolaan sampah plastik di Swiss. 

3. Weitz et al. 

(2002) 

LCA LCA dipergunakan untuk memprediksi emisi GRK dari 

berbgai skenario pengelolaan sampah di Amerika Serikat. 

4. Horng et. al 

(2004) 

Sistem 

dinamik 

Sistem dinamik digunakan untuk memprediksi emisi GRK 

pengelolaan sampah di Taiwan berdasarkan data emisi 

GRK yang telah ada sebelumnya. 

5. Kum et al. 

(2004) 

Sistem 

dinamik 

Sistem dinamik digunakan untuk merencanakan 

pengelolaan sampah di Phnom Penh dari sisi finansial. 

6. Menard et 

al. (2004) 

LCA LCA dipergunakan untuk membandingkan dua jenis 

teknologi pembuangan sampah (rekayasa TPA dan 

bioreaktor) di Kanada. 

7. Munoz et 

al. (2004) 

LCA LCA diterapkan untuk merencanakan pengelolaan sampah 

terpadu di Kota Gipuzkoa, Spanyol 

9. Eriksson et 

al. (2005)  

LCA – 

Orware 

Model LCA dipergunakan untuk mengidentifikasi jenis 

pengelolaan sampah yang paling efisien dan ekonomis di 

tiga kota di Swedia. 

9. Kirkeby 

(2005) 

LCA / 

EASEWA

STE 

Program EASEWASTE dikembangkan dengan 

pendekatan LCA untuk menghitung dampak lingkungan 

pengelolaan sampah di Eropa. 

10. Sufian & 

Bala (2006) 

Sistem 

dinamik 

Sistem dinamik digunakan untuk memprediksi timbulan 

sampah dan energi yang bisa dihasilkan sampah di Kota 

Dhaka 

11. Chen & Lin 

(2007)  

Model 

LCI 

LCI digunakan untuk menentukan emisi GRK dari 

berbagai skema pengelolaan sampah (pengumpulan dan 

transportasi, daur ulang, insinerasi, pengomposan, 

pembuangan, dan untuk makanan ternak) di Kota Taipei. 

12. Dadd (2007) LCA LCA digunakan untuk menghitung jejak karbon di MRF 

di Costessey, Norwegia. 
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Tabel 1. lanjutan 

 

No 

 

Peneliti/ 

Penulis 

Metode/ 

Model 

 

Keterangan 

13. Talyan et al. 

(2007) 

Sistem 

dinamik 

Sistem dinamik digunakan untuk menghitung emisi 

karbon TPA di New Delhi India 

14. Velumani & 

Meenakshi 

(2007) 

Model 

LCI 

LCI digunakan untuk menentukan emisi GRK dari 

berbagai pengelolaan sampah pada kondisi saat ini di 

Kota Coimbatore India. 

15. Purwanto 

(2009) 

LCA LCA digunakan untuk membandingkan beberapa skenario 

pengelolaan sampah di Kota Bogor (pembuangan, 

insinerasi, dan kompos) 

16. Salem & 

Lettieri 

(2009) 

LCA LCA dipergunakan untuk menganalisi beberapa pilihan 

pengelolaan sampah di Kuwait. 

17. Surjandari 

et al. (2009) 

Sistem 

dinamik 

Sistem dinamik digunakan untuk menghitung beban 

penumpukan sampah di TPA Bantar Gebang Bekasi. 

18. Ifeu (2009) LCA LCA dipergunakan untuk menganalisis emisi GRK 

pengelolaan sampah dengan beberapa skenario tingkat 

daur ulang dan beberapa pilihan pemrosesan akhir 

19. Abduli et al. 

(2010) 

LCA LCA dipergunakan untuk membandingkan dua strategi 

pengelolaan sampah di Teheran (pembuangan dan 

pembuangan plus pengomposan) 

20. Nakatani et 

al. (2010) 

LCA LCA digunakan untuk membandingkan skenario daur 

ulang botol PET di Jepang dan China 

21. Gunamantha 

(2010) 

LCA LCA digunakan untuk membandingkan potensi dampak 

lingkungan pengelolaan sampah pada saat ini dengan 

skema alternatif berbasis konversi energi dengan 

mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi di 

Yogyakarta – Sleman – Bantul (KARTAMANTUL) dan 

Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan (SARBAGITA) 

 

Sedangkan sistem dinamik dipergunakan untuk mempredikisi emisi GRK 

(Horng et. al., 2004 dan Talyan et al., 2007),  merencanakan pengelolaan sampah 

dari sisi finansial (Kum et al., 2004), memprediksi timbulan sampah dan energi 

(Sufian dan Bala, 2006), dan menghitung beban penumpukan sampah di TPA 

(Surjandari et al., 2009). Talyan et al. (2007) telah meneliti emisi karbon 

penimbunan sampah di TPA secara langsung. Penelitian tentang jejak karbon pada 
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pengelolaan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung langsung baru 

dilakukan oleh Dadd (2007) dan Ifeu (2009). Akan tetapi model yang 

dikembangkan oleh Dadd (2007)  dan Ifeu (2009) adalah model statis sehingga 

tidak bisa memprediksi jejak karbon di masa yang akan datang. 

Hal inilah yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

sehingga orisinalitas penelitian ini adalah digunakannya model dinamik untuk 

menganalisis jejak karbon. Melalui simulasi model sistem dinamik pengelolaan 

sampah dapat diprediksi target capaian jejak karbon apabila inovasi-inovasi 

dilakukan di berbagai elemen sistem sampah. Selain itu, perbedaan lain dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada pilihan penanganan sampah yang diusulkan. 

Penanganan pada penelitian sebelumnya dilakukan di hilir seperti sampah dan 

energi (Gunamantha, 2010 dan Sufian dan Bala, 2006) dan sampah untuk 

ditimbun, dibakar, dan dikompos (Purwanto, 2009). Hal inilah yang membedakan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, sehingga orisinalitas penelitian 

adalah juga pengolahan sampah untuk daur ulang mulai dari hulu di sumber 

asalnya hingga hilir di TPA. 

Model jejak karbon yang dikembangkan pada penelitian dipergunakan 

untuk memprediksi jejak karbon yang dihasilkan pengelolaan sampah di masa 

yang akan datang sesuai dengan peningkatan volume sampah karena pertumbuhan 

penduduk dan pola konsumsi. Berdasarkan simulasi model tersebut, pengelola 

sampah kota dapat merumuskan dan memutuskan kebijakan strategis sehingga 

pengelolaan sampah kota dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pendekatan daur 

hidup dipergunakan untuk menganalisis jejak karbon yang dihasilkan secara 
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langsung oleh sampah yang ditimbun di TPA dan secara tidak langsung oleh 

aktifitas pemungutan material sampah untuk didaur ulang. Pendekatan daur hidup 

dapat dipergunakan untuk menilai kinerja sistem pengelolaan sampah (Clearly, 

2009).  Pendekatan daur hidup merupakan pendekatan yang sistematik, 

menyeluruh, dan terstandarisasi untuk mengevaluasi tukar menukar lingkungan, 

yaitu input sumber daya dan emisi ke udara, air, dan tanah baik melalui sistem 

utama pengelolaan sampah maupun sistem lain yang terkait dengan pengelolaan 

sampah seperti daur ulang dan konversi sampah menjadi energi (Kirkeby et al, 

2006).  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model jejak karbon 

pengelolaan sampah di Kota Malang untuk memprediksi dan mengendalikan jejak 

karbon yang dihasilkannya dengan berbagai pilihan skenario pengolahan sampah. 

Adapun secara khusus tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut. 

a) Mengkaji sistem pengelolaan sampah terpadu yang diterapkan di Kota Malang. 

b) Mengembangkan model dinamik jejak karbon pengolahan sampah berbasis 

pengolahan di Kota Malang. 

c) Menganalisis dan memprediksi jejak karbon sistem pengelolaan sampah 

terpadu berbasis pengolahan sampah di Kota Malang pada tahun 2012 - 2022. 

d) Menganalisis potensi reduksi jejak karbon dari berbagai alternatif skenario 

desain pengelolaan sampah terpadu berbasis pengolahan sampah. 
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e) Menganalisis potensi peningkatan masa layan TPA dari berbagai alternatif 

skenario desain pengelolaan sampah terpadu berbasis pengolahan sampah. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun secara praktis bagi berbagai pihak yang terkait dengan 

pengelolaan lingkungan pada umumnya dan pengelolaan sampah pada khususnya 

terkait dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.  

Secara akademis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut. 

1) Mendukung teori pembangunan berkelanjutan sebagaimana konsep World 

Comission on Environment and Development (WCED) yang terdiri atas tiga 

aspek, yaitu ekologi atau lingkungan, ekonomi, dan sosial (Hadi, 2001). 

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus mampu dilaksanakan secara 

ekonomi, diterima secara sosial, dan efektif secara lingkungan (McDougall et 

al., 2001). Aspek kesehatan dan keselamatan merupakan dua tujuan penting 

dari pengelolaan sampah secara lingkungan. 

2) Mendukung teori pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan dari aspek 

elemen sistem pengelolaan sampah khususnya aspek 4R (Reduce, Re-use, 

Recycle, Recovery) sebagaimana dikemukakan oleh Anschutz et al. (2004) dan 

teori-teori pengelolaan sampah terpadu sebelumnya (Tchobanoglous et al., 

1993; Hickman, 1999; dan Cheremisinoff, 2003). 
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3) Memberikan dukungan teoritis bahwa pengolahan sampah adalah elemen 

penting dalam sistem pengelolaan sampah terpadu yang bisa menjamin 

keberlanjutan pengelolaan sampah kota-kota di Indonesia. Karena pengelolaan 

sampah di Indonesia bertumpu pada sistem pengumpulan sampah di banyak 

TPS, maka peran TPS perlu ditingkatkan dari tempat penampungan sementara 

menjadi tempat pengolahan sampah. Seperti halnya pengolahan sampah yang 

bisa dilakukan di TPS, Pengolahan sampah perlu dilakukan juga di TPA. 

Adapun secara praktis, dengan model jejak pengelolaan sampah berbasis 

pengolahan sebagai keluaran penelitian disertasi ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

1) Sebagai alat bantu untuk menganalisis jejak karbon sehingga dapat disusun 

masterplan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Malang pada 

khususnya dan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya sebagaimana 

diamanatkan oleh pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah  dimana pemerintah kota harus melakukan pengelolaan 

sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Pasal 5). 

2) Sebagai masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Malang 

untuk menyelenggarakan kegiatan pengurangan sampah karena sesuai UU No. 

18 Tahun 2008,  pemerintah daerah wajib menetapkan target pengurangan 

sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (Pasal 20). 

3) Membantu para praktisi yang berkecimpung di bidang lingkungan untuk 

merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang bisa diterapkan berdasarkan 
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praktek pengelolaan sampah di Indonesia  dengan meningkatkan peran 

masyarakat dan pengelola dalam pengolahan sampah. 


