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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sampah 

 

Hadiwiyoto (1983), mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang 

telah mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya 

atau karena pengolahan dan sudah sudah tidak bermanfaat. Jika ditinjau dari segi 

ekonomi tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan 

pencemaran atau gangguan kesehatan. Seiring dengan semakin meningkatnya 

populasi manusia dan bertambah banyaknya kebutuhan manusia, mengakibatkan 

semakin besar pula terjadinya masalah masalah pencemaran lingkungan, termasuk 

masalah sampah. 

Sampah yang tidak segera ditanggulangi, maka akan menimbulkan 

pencemaran dan akhirnya merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan dapat 

menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, sedangkan kualitas 

lingkungan hidup sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, karena 

dalam lingkungan hidup terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan 

unsur-unsur fisik, biologi maupun sosial. 

Sampah pada dasarnya adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu 

sumber dan merupakan hasil aktivitas manusia yang tidak atau belum memiliki nilai 

ekonomi (Murtadho dan Said, 1987). Karena sampah merupakan hasil aktivitas 

manusia sendiri, maka orang tidak mempunyai hak untuk menolaknya. Jumlah 

sampah yang dihasilkan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan 

manusia, baik kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. Sementara itu lahan 

tempat penampungannya semakin terbatas, sehingga masalah sampah kota dewasa 

ini menjadi masalah serius. 

Badan Standarisasi Nasional (2002) memberikan definisi sampah sebagai 

limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang 

dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan 

lingkungan dan melindungi investasi bangunan. Sampah perkotaan adalah sampah 

yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). 
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Menurut Azwar (1990) sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan 

lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang yang 

umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan 

industri), tetapi yang bukan biologis (karena kotoran manusia tidak termasuk ke 

dalamnya) dan umumnya bersifat padat. Kodoatie (2003) mendefinisikan sampah 

adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan 

hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya 

hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu kelangsungan hidup. 

Menurut Slamet (2000), ada beberapa faktor yang mempengaruhi sampah 

baik kuantitas maupun kualitasnya, yaitu : 

1. Jumlah penduduk. Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak 

penduduk, semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah inipun 

berpacu dengan laju pertambahan penduduk. 

2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, 

semakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas 

sampahnyapun semakin banyak bersifat tidak membusuk. Perubahan kualitas 

sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta 

kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. Kenaikan kesejahteraan 

inipun akan nmeningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan 

bangunan, transportasipun bertambah, dan produk pertanian, industri, dan lain-

lain akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis 

sampah. 

3. Kemajuan teknologi. Kemajuan Teknologi akan menambah jumlah maupun 

kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara 

pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula. 
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2.2. Pengelolaan Sampah 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah 

merupakan suatu kegiatan sistematis, menyeluruh serta berkesinambungan yang 

meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan 

sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (Reduce); 

pendauran ulang sampah (Recycle); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (Reuse). 

Lebih lanjut mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242-

2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman menjelaskan tentang Sistem 

pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Terdapat 5 aspek pendukung yang 

saling berinteraksi dan saling berkesinambungan sehingga menciptakan sebuah 

sistem pengelolaan sampah. Kelima aspek tersebut meliputi: aspek hukum dan 

peraturan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek teknis operasional dan 

aspek peran serta masyarakat. Aspek-aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan 

harus mendukung satu dengan lainnya supaya mampu mencapai tujuan pengelolaan 

sampah itu sendiri. Kelima aspek tersebut seperti ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini.  

 

 

Gambar 2. Sistem Pengelolaan Sampah 
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2.2.1. Aspek Hukum dan Peraturan 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah harus mengacu pada 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hartoyo (1998) dalam 

pengelolaan sampah, peraturan-peraturan daerah tentang pengelolaan sampah 

merupakan dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan prinsip aspek hukum 

dan peraturan, antara lain : 

- Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan. 

- Peraturan Daerah mengenai bentuk institusi formal penyelenggara kebersihan. 

- Peraturan Daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar 

pengelolaan kebersihan. 

Peraturan-peraturan tersebut mengatur hak dan kewajiban penyelenggara 

kebersihan/sampah dan peran serta masyarkat dalam berupa pembayaran retribusi 

dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya. 

 

2.2.2. Aspek Kelembagaan 

 

Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko (2002) menyatakan bahwa 

kelembagaan dalam sistem pengelolaan sampah merupakan bagian yang memiliki 

peranan strategis dikarenakan memiliki strutur, tanggung jawab, fungsi maupun 

wewenang dari badan penyelenggara kebersihan/persampahan. Oleh karena itu 

salah satu fungsi pokok kelembagaan adalah menggerakkan, mengaktifkan serta 

mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, 

pola organisasi personalia serta manajemen.  

Pelaksanaan tugas penyelenggara persampahan/kebersihan membutuhkan 

personil dalam jumlah yang cukup. Menurut SNI Nomor 19-2454-2002 

menyatakan bahwa standar jumlah personil dalam mengumpulkan sampah adalah 

1 orang untuk melakukan pelayanan sampah terhadap 1.000 jiwa penduduk. 

Sehingga idealnya jumlah pengumpul sampah harus disesuaikan dengan jumlah 

penduduk dari sebuah daerah. 
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Lebih lanjut, dari berbagai tipe kota di Indonesia, bentuk kelembagaan yang 

mungkin dibentuk antara lain: 

Tabel 2. Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Persampahan 

No. Kategori Kota Jumlah Penduduk (jiwa) Bentuk Kelembagaan 

1. Kota Raya 

(metropolitan) 

Besar 

>1.000.000 

 

500.000-1.000.000 

Perusahaan Daerah 

Dinas Tersendiri 

2. Kota Sedang 250.000-500.000 Dinas Tersendiri 

3. Kota Sedang II 100.000-250.000 Dinas/Sudin,UPTD/PU, 

Seksi/PU 

4. Kota Kecil 20.000-100.000 UPTD/PU 

Sumber : SNI T-13-1990 

 

2.2.3. Aspek Pembiayaan 

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah diperlukan anggaran yang 

cukup besar meliputi anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan. 

perdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dalam rangka membiayai 

pelaksanaan sitem pengelolaan sampah dapat diperoleh melalui retribusi pelayanan, 

pengangkutan sampai pengelolaan sampah. Penentuan besaran retribusi perlu 

melalui kajian agar diperoleh nilai retribusi yang tepat dan memiliki prosedur 

penarikan retribusi yang benar. Diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia 

mampu mebiayai pengelolaan sampah secara mandiri. 

Berdasarkan SNI 3242-2008, besaran biaya pengelolaan sampah terdiri atas 

biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya pergantian peralatan. Adapun 

besaran biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut : 

- biaya pengumpulan 20 % - 40 % 

- biaya pengangkutan 40 % - 60 % 

- biaya pembuangan akhir 10% - 30 % 

 

2.2.4. Aspek Teknis Operasional 

Aspek Teknis Operasional merupakan ujung tombak pelaksnaan dalam 

sistem pengelolaan sampah karena aspek teknis operasional yang paling dekat 

dengan obyek persampahan. Menurut Hartoyo (1998), dalam merencanakan sebuah 
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sistem persampahan diperlukan sebuah acuan atau pola standar sebagai landasan 

yang jelas agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun acuan yang digunakan  

adalah SNI Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan. Teknik operasional pengelolaan sampah 

merupakan rangkaian kegiatan dari sumber timbulan sampah sampai dengan 

pembuangan/pemrosesan akhir, adapun urutan kegiatannya adalah: penampungan/ 

pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ pengolahan. 

 

 

Gambar 3. Teknik Operasional Pengelolaan Sampah 

Sumber : SNI 19-2454- 2002 

 

2.2.4.1. Pewadahan 

Menurut Damanhuri dan Padmi (2008), pewadahan sampah merupakan 

kegiatan menampung sampah sementara pada wadah individual maupun komunal 

pada sumber timbulan sampah yang ditempatkan di muka bangunan atau di tempat 

terbuka. Pewadahan mempermudah penanganan sampah selanjutnya yaitu 

pengangkutan. Selain itu pewadahan mempermudah proses pendaurulangan 

sampah, mencegah timbulnya bau busuk akibat pembusukan sampah, 
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mengendalikan kadar air sampah dan menghindari tercampurnya sampah tidak 

sejenis. 

Idealnya setiap jenis sampah memiliki wadah tersendiri supaya mendorong 

terjadinya pemilahan sampah sejak dari sumber timbulan sampah. Di negara-negara 

maju pewadahan sampah disesuaikan dengan jenis sampah yang dihasilkan. Namun 

demikian, di Indonesia masih belum bisa menerapkan konsep pemilahan sampah 

dari sumber timbulan sampah, namun sudah memulai melakukan pemisahan 

sampah berdasarkan jenisnya, yaitu : 

a. sampah organik berupa sisa makanan, sayuran, daun-daunan, kulit buah lunak  

menggunakan wadah berwarna gelap; 

b. sampah anorganik seperti kertas, plastik, logam, gelas menggunakan wadah 

dengan warna menyala seperti kuning; 

c. sedangkan sampah bahan berbahaya beracun (B3) yang berasal dari sampah 

rumah tangga dengan warna merah dan dianjurkan diberi lambang. 

Terdapat dua jenis pewadahan yang ada di Indonesia, yaitu pewadahan 

individual dan pewadahan komunal. Pewadahan individual menampung sampah 

dari rumah sedangkan pewadahan komunal menampung sampah dari beberapa 

rumah. Bahan pewadahan harus memiliki syarat : tidak mudah rusak, ekonomis dan 

mudah diperoleh serta mudah dikosongkan. Adapun jenis-jenis pewadahan dapat 

dilihat seperti tabel di bawah : 

Tabel 3. Jenis Pewadahan 

No. 
Jenis 

Wadah 

Kapasitas 

(liter) 
Pelayanan Umur Wadah Keterangan 

1. Kantong 

Plastik 

10 – 40 Lt 1 KK 2 – 3 hari Individual 

2. Tong 40 Lt 1 KK 2 – 3 tahun Maksimal 

pengambilan 

3 hari sekali 

3. Tong 120 Lt 2 -3 KK 2 – 3 tahun Toko 

4. Tong 140 Lt 4 – 6 KK 2 – 3 tahun  

5. Kontainer 1000 Lt 80 KK 2 – 3 tahun Komunal 

6. Kontainer 500 Lt 40 KK 2 – 3 tahun Komunal 

7. Tong 30 – 40 Lt Pejalan Kaki, 

Taman 

2 – 3 tahun  

Sumber : SNI 19-2454- 2002 
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2.2.4.2. Pengumpulan 

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sampah 

dari sumber timbulan sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara 

atau langsung ke tempat pemrosesan akhir sampah. Pada umumnya pengumpulan 

sampah dapat dilakukan secara langsung (door to door) dan secara tidak langsung 

(melalui transfer depo atau container). Mengacu pada SNI 19-2454- 2002 terdapat 

pola pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampah ke tempat pemrosesan 

akhir sampah, antara lain : 

1. Pola Individual Langsung 

Merupakan pola pengumpulan sampah yang berasal dari rumah-rumah/ sumber 

timbulan sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa 

melalui proses pemindahan. Pola individual langsung dapat dilakukan dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

- Kondisi wilayah layanan bergelombang (15 – 40%) sehingga hanya alat 

pengumpul bermesin yang mampu beroperasi dan berlokasi dekat dengan jalan 

protokol, 

- Kondisi jalan cukup lebar dan kegiatan pengumpulan sampah tidak 

mengganggu pemakai jalan lainnya, 

- Kondisi dan jumlah alat memadai, 

- Jumlah timbulan sampah > 0,3 m3/hari. 

2. Pola Individual Tak Langsung 

Merupakan metode pengumpulan sampah dari sumber timbulan sampah 

diangkut ke tempat pembuangan sementara untuk kemudian diangkut ke 

tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut: 

- Peran serta masyarakatnya masih rendah, 

- Tersedianya lahan untuk lokasi pemindahan, 

- Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung, 

- Kondisi wilayah kelerengannya kurang dari < 5% (relatif datar), 

- Memiliki jalan yang dapat dilalui alat pengumpul, 

- Wilayah layanan persampahan tersebut harus memiliki organisasi pengumpul 

sampah. 
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3. Pola Komunal Langsung 

Yaitu sebuah metode pengumpulan sampah dari pewadahan komunal langsung 

diangkut ke tempat pemrosesan akhir, dengan persyaratan sebagai berikut: 

- Jumlah armada pengangkut sampah sedikit, 

- Sumber daya manusia dan kualitas peralatan realtif rendah, 

- Sumber timbulan sampah berada di lokasi yang sulit dijangkau alat pengumpul, 

- Masyarakatnya memiliki peran serta yang tinggi, 

- Lokasi wadah komunal dapat dijangkau alat pengangkut. 

- Pada umumnya pola ini diterapkan pada permukiman yang tidak teratur. 

4. Pola Komunal Tak Langsung 

Yakni metode pengumpulan sampah yang berasal dari pewadahan komunal 

dibawa ke lokasi tempat penampungan sementara kemudian diangkut ke 

tempat pembuangan akhir. Pola ini memiliki persyaratan sebagai berikut : 

- Masyarakat memiliki peran serta yang tinggi, 

- Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung, 

- Tersedianya lahan untuk lokasi pemindahan, 

- Untuk wilayah yang kondisinya relatif datar (< 5%), penggunaan alat 

pengumpul non mesin dapat dilakukan, namun demikian untuk wilayah 

layanan dengan kondisi topografi > 5% disarankan menggunakan kontainer 

kecil beroda, pikulan atau karung, 

- Memiliki jalan yang dapat dilalui alat pengumpul, 

- Wilayah tersebut harus memiliki organisasi pengumpul sampah. 

5. Pola penyapuan jalan 

Merupakan metode pengumpulan sampah yang berada di kanan kiri sepanjang 

jalan untuk diangkut ke tempat pemindahan selanjutnya dibawa ke tempat 

pembuangan akhir. Syarat pola ini memiliki syarat sebagai berikut : 

- Penyapuan untuk setiap daerah pelayanan harus diketahui dan dipahami oleh 

juru sapu, 

- Setiap daerah memiliki penanganan penyapuan jalan yang berbeda tergantung 

fungsi dan nilai daerah tersebut, 

- Harus dilakukan pengendalian personil dan peralatan. 
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2.2.4.3. Pemindahan 

Pemindahan sampah adalah proses memindahkan sampah hasil 

pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk di bawa ke tempat pemrosesan atau 

tempat pembuangan akhir. Idealnya lokasi pemindahan sampah memudahkan 

berkumpulnya alat pengumpul dan alat pengangkut untuk beroperasi dan tidak jauh 

dari sumber timbulan sampah. Pemindahan sampah bisa dilakukan dengan manual 

atau mekanis ataupun gabungan dari manual dan mekanis. Kegiatan pemindahan 

dan pengangkutan sampah menjadi diperlukan apabila jarak angkut ke pusat 

pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari sumber ke TPA 

dinilai tidak ekonomis. 

Pada umumnya masyarakat lebih mengenal istilah sarana pemindahan 

sampah dengan nama Tempat penampungan/ pembuangan sementara (TPS) 

dibandingkan dengan istilah transfer depo. Mengacu pada SNI 19-2454- 2002 Tipe 

TPS/transfer depo tersaji dalam tabel di bawah : 

Tabel 4. Tipe Pemindahan (Transfer) 

No. Uraian 
Transfer Depo Tipe 

I 

Transfer Depo 

Tipe II 

Transfer Depo Tipe 

III 

1. Luas 

lahan 
≥ 200 m2 60 – 200 m2 10 – 20 m2 

2. Fungsi • Tempat pertemuan 

alat pengumpul dan 

angkut sebelum 

pemindahan 

• Tempat 

penyimpanan atau 

kebersihan 

• Bengkel sederhana 

• Kantor Wilayah/ 

pengendali 

• Tempat pemilahan 

• Tempat 

pengomposan 

• Tempat pertemuan 

alat pengumpul 

dan angkut 

sebelum 

pemindahan. 

• Tempat parkir 

gerobak. 

• Tempat pemilahan 

• Tempat pertemuan 

gerobak dan 

kontainer 

• Lokasi 

penempatan 

kontainer komunal 

• Tempat pemilahan 

3. Daerah 

Pemakai 
• Baik sekali untuk 

daerah yang mudah 

mendapat lahan 

 • Daerah yang sulit 

mendapat lahan 

yang kosong dan 

daerah protokol 
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2.2.4.4. Pengangkutan 

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan mengangkut sampah yang 

dimulai dari sumber timbulan sampah atau tempat pengumpulan terakhir sampai ke 

tempat pemrosesan akhir pada sistem pola pengumpulan individual langsung atau 

pengangkutan sampah yang berasal dari tempat pemindahan/TPS/tempat 

pewadahan komunal ke TPA. Jenis alat pengangkut yang akan digunakan dan 

metode pengangkutan tergantung pada pola pengumpulan yang dilakukan. Saat ini, 

alat pengangkut yang umumnya digunakan dalam pengangkutan sampah dari TPS 

ke TPA adalah jenis Dump Truck atau Arm Roll Truck. 

Jenis dan karakter alat pengangkut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5. Jenis dan Karakteristik Alat Pengangkut Sampah 

Jenis 

Kendaraan 

Kapasitas Kekurangan Kebaikan Catatan 

Truk bak 

terbuka 

(kayu) 

8 m3 

10 m3 

12  m3 

- Tenaga kerja 

banyak 

- Perlu 

penutup bak 

- Operasinya 

lambat 

- Biaya O&M 

rendah 

- Cocok sistem 

door to door 

- Umur produksi 

5 tahun 

- 2 – 3 rit/hari 

Tidak 

dianjurkan 

Dump 

Truck 

6 m3 

8 m3 

10 m3 

- Tenaga kerja 

banyak 

- Perlu 

penutup bak 

- Biaya O&M 

relatif Tinggi 

- Bisa door to 

door 

- Mobilitas tinggi, 

2-3 rit/hari 

- Umur 5 – 7 

tahun 

- Cepat operasi 

pembongkaran 

Kurang 

dianjurkan 

Armroll 

Truck 

Container 

5 m3 

7 m3 

8 m3 

- Mahal 

- Butuh 

Kontaoiner 

- Biaya O & M 

tinggi 

- Mobilitas tinggi 

- Cocok untuk 

permukiman 

dan pasar 

- Tenaga kerja 

sedikit 

- Umur 5 tahun 

- 4-5 rit/hari 

- Cocok 

untuk 

lokasi 

sampah 

yang 

banyak 

- Dianjurkan 

 

Frekuensi pengangkutan harus diatur untuk memberikan gambaran kualitas 

dan memperkirakan kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat 

diperkirakan. Pada umumnya frekuensi pelayanan dilakukan 3 hari sekali. 
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Frekuensi pelayanan yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya biaya 

operasional, oleh karena itu diperlukan perhitungan yang tepat dan teliti agar 

tingkat pelayanan, jumlah sampah dam  komposisi sampah dapat terlayani secara 

optimal (Irman, 2004). Dalam menentukan skala prioritas daerah pelayanan 

persampahan mengacu pada SNI 19-2454-2002, seperti  tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 6. Skala Kepentingan Daerah Pelayanan 

No. Parameter Bobot 

Nilai 

Kerawanan 

Sanitasi 

Potensi 

Ekonomi 

1. Fungsi dan Nilai Daerah : 

a. daerah di jalan protokol/pusat kota 

b. daerah komersil 

c. daerah perumahan teratur 

d. daerah industri 

e. jalan, taman dan hutan kota 

f. daerah pemukiman tidak teratur 

3  

3 

3 

4 

2 

3 

5 

 

4 

5 

4 

4 

1 

1 

2.  Kepadatan penduduk : 

a. 50 – 100 jiwa/ha (rendah) 

b. 100 – 300 jiwa/ha (sedang) 

c. > 300 jiwa/ha (tinggi) 

3  

1 

3 

5 

 

4 

3 

1 

3. Daerah Pelayanan 

a. yang sudah dilayani 

b. yang dekat dengan yang sudah dilayani 

c. yang jauh dari daerah pelayanan 

3  

5 

3 

1 

 

4 

3 

1 

4. Kondisi Lingkungan 

a. baik (sampah dikelola, lingkungan baik) 

b. sedang (sampah dikelola, lingkungan 

kotor) 

c. buruk (sampah tidak dikelola, lingkungan 

kotor) 

d. buruk sekali (sampah tidak dikelola, 

lingkungan sangat kotor, endemis penyakit 

menular) 

2  

1 

2 

3 

 

4 

 

4 

3 

2 

 

1 

5. Tingkatan pendapatan penduduk 

a. rendah 

b. sedang 

c. tinggi 

2  

5 

3 

1 

 

1 

3 

5 

6. Topografi 

a. datar/rata (kemiringan < 5%) 

b. bergelombang (kemiringan  5 – 15%) 

c. berbukit/curam ((kemiringan >15%) 

1  

2 

3 

3 

 

4 

3 

1 
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2.2.4.5. Pembuangan Akhir 

Tempat Pembuangan Akhir merupakan tahap akhir proses perjalanan 

penanganan sampah yang dimulai sejak timbul di sumber, pewadahan, 

pengumpulan, pengangkutan hingga pembuangan. Berdasarkan UU No. 18 tahun 

2008 tempat pembuangan akhir dirubah secara prinsip menjadi tempat pemrosesan 

akhir sampah yang didefinisikan sebagai pemrosesan akhir sampah dalam bentuk 

pengembalian sampah dan/atau residu ke lingkungan secara aman.  

Berdasarkan Permen PU No. 03/PRT/M/2013, penanganan sampah pada 

tahap pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug 

terkendali, lahan urug saniter dan/atau teknologi ramah lingkungan yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan 

lindi dan penanganan gas. Selain itu pada pemrosesan akhir ini harus terdapat 4 

aktivitas penanganan sampah di TPA, yaitu pemilahan sampah, daur ulang sampah 

nonorganik, pengomposan sampah organik dan pengurugan/penimbunan sampah 

residu dari proses-proses tersebut. 

 

2.2.5. Aspek Peran Serta Masyarakat 

Pemberdayaan atau peran serta masyarakat merupakan sebuah upaya 

menempatkan manusia sebagai subjek dalam lingkungannya (Pranarka dan 

Moeljarto dalam Syafrudin, 2004). Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai 

usaha berkelanjutan yang memberikan peluang masyarkat dalam berkontribusi 

dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hanabe 

dalam Syafrudin, 2004) 

 

2.3. Pelayanan Publik 

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik merupakan kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk 

setiap warga negara dan penduduk terhadap barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara.  
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Pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat di negara moderen. 

Kebutuhan terhadap pelayanan publik akan melibatkan dua aktor yaitu negara yang 

menyediakan pelayanan publik, dan individu warga negara yang menikmati 

pelayanan publik, serta akan mencerminkan hubungan antara negara dengan warga 

negaranya. Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan yaitu dengan melaksanakan penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tolok ukur terlaksakannya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) (Nugroho, dkk., 2016). Sinambela 

(2008 dalam Mardiastuti, 2015) menyatakan bahwa tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat yang menuntut kualitas pelayanan prima 

dan dicerminkan dari akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan 

keseimbangn hak dan kewajiban. 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang telah memenuhi standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan oleh Moenir (2008 

dalam Mindarti & Fauziah, 2016) yang menyatakan bahwa secara umum, 

masyarakat menginginkan pelayanan publik seperti di bawah ini : 

1. Mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang mudah dan dapat 

dilakukan dengan cepat; 

2. Mendapatkan pelayanan yang ideal dan wajar tanpa ada rasa kesal, sindiran, 

atau perasaan yang semacamnya yang menunjukkan nada tidak enak, baik 

untuk alasan dinas ataupun alasan kesejahteraan masyarakat; 

3. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang jujur dan transparan tanpa ada yang 

ditutupi. 

Penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan memberikan kepastian 

pemberian pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi pokoknya sebagai suatu 

standar yang harus dimiliki penyelenggara pelayanan publik. Hardiyansyah (2011) 

menyatakan bahwa standar pelayanan merupakan wujud pedoman yang harus 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemberi layanan dalam bentuk ukuran yang telah 

dibakukan atau disahkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Standar pelayanan 

menjadi alat kontrol masyarakat atau si penerima pelayanan atas kinerja yang telah 

dilakukan oleh pemberi pelayanan. 



25 
 

2.4. Peran serta Masyarakat 

Secara umum peran serta masyarakat berarti memberikan sumbangan dan 

ikut serta menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai  (Tjokroamidjojo 1990 

dalam Manurung 2008). Peran serta masyarakat berarti adanya keterlibatan 

masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menentukan arah 

kebijakan, memiliki beban dan tanggung dalam pelaksanaan kegiatan dan 

mendapatkan hasil serta manfaat secara bersama-sama. 

Peran serta masyarakat menurut Arnstein (1969) terbagi menjadi delapan 

tingkatan/tangga, yaitu : (1) Manipulation, dimana kebijakan ditentukan oleh 

kelompok elit minoritas; (2) Therapy, peran serta dalam bentuk penggalangan 

masyarakat secara intensif namun masyarakat hanya dijadikan sebagai pendengar;  

(3) Informing, bentuk peran serta dalam bentuk penyampaian informasi satu arah 

kepada masyarakat  tanpa adanya umpan balik; (4) Consulting, masyarakat sudah 

diberi kesempatan memberikan aspirasi, namun belum menjamin aspirasi 

masyarakat dilaksanakan; (5) Placation, komunikasi sudah berjlan dua arah, 

masyarakat dapat memberikan usulan konkret, namun pelaksanaan usulan 

tergantung penetapan prioritas yang ditetapkan penyelenggara; (6) Partnership, 

bentuk peran serta dimana masyarakat dan stakeholder duduk berdampingan 

mewujudkan keputusan bersama dan memikul tugas, hak, kewajiban dan tanggung 

jawab yang sama; (7) Delegated Power, bentuk peran serta dimana masyarakat dan 

stakeholder melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol 

secara bersama; (8) Citizen Control, masyarakat memiliki kewenangan dan 

pengaturan kegiatan secara mandiri dan tanpa campur tangan pihak penyelenggara. 

Dalam pengelolaan sampah peran serta masyarakat dapat berupa pemilahan 

sampah, pembuatan kompos maupun penggunaan barang tidak mudah terurai 

(Yolarita 2011). Candra (2012) mengungkapkan bahwa bentuk peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berbentuk aktifnya seseorang dalam 

organisasi yang bergerak dalam masalah sampah yang berperan dalam menyusun 

perancangan sistem pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan UU No. 18 tahun 

2008 yang menyatakan bahwa konsep peran serta dapat pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan dan pengawasan.melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 
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dan tahap pemanfaatan. Yuliastuti, dkk. (2013) menambahkan bahwa peran serta 

masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan secara tidak langsung 

berupa pembayaran retribusi pelayanan persampahan melalui dinas terkait. Lebih 

lanjut, Manurung (2008), menyatakan kesediaan membayar (willingness to pay) 

untuk peningkatan fasilitas pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk peran 

serta terhadap pengelolaan sampah. 

Dapat disimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 

Semakin tinggi peran serta masyarakat maka akan semakin baik sistem pengelolaan 

sampah yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan ujung tombak dan 

penentu keberhasilan program ataupun sistem pengelolaan yang berjalan.  

 

2.5. SWOT 

Menurut Stephen P. Robinson dan Mary Coulter dalam Fahmi (2011), 

penyusunan rencana dan strategi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal yang 

penting sehingga mampu menjamin bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan 

secara efektif. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan 4 dimensi yaitu dimensi kekuatan (strengths) dan dimensi peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan dimensi kelemahan 

(weaknesses) dan dimensi sancaman (threats) (Rangkuti, 2008). 

Analisis faktor strategis meliputi analisis faktor internal dan analisis faktor 

eksternal. Faktor internal mempengaruhi terbentuknya kekuatan dan kelemahan. 

Sedangkan faktor eksternal mempengeruhi terbentuknya peluang dan ancaman. 

Analisis faktor internal dilakukan dengan menggunakan matrik faktor strategi 

internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary / IFAS), sedangkan analisis 

faktor eksternal menggunakan matrik faktor strategi eksternal (Eksternal Strategic 

Factors Analysis Summary / EFAS). 


