
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan sampah menjadi persoalan yang penting untuk segera 

ditangani khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki tugas dan 

wewenang untuk menangani pengelolaan sampah yang ada di daerahnya. 

Namun seringkali masalah pengelolaan sampah kurang diprioritaskan oleh 

pemerintah daerah, hal itu terlihat dari belum seriusnya upaya untuk 

memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang masih buruk di daerahnya. 

Padahal pengelolaan sampah yang baik juga penting dilakukan demi menjaga 

keberlanjutan lingkungan yang ada di suatu daerah dan agar tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap daerah tersebut. Namun saat ini masih banyak daerah 

di Indonesia yang metode pengelolaan sampahnya belum berwawasan 

lingkungan.  

Sistem pengelolaan sampah saat ini yang masih diterapkan di berbagai 

daerah masih minim pengembangannya dan masih mengandalkan sistem lama 

(tradisional) dalam pengelolaannya yaitu dengan pola kumpul angkut buang di 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dimana timbulannya sampah yang ada di 

TPA hanya ditumpuk tanpa adanya pemrosesan lebih lanjut. Padahal di tahun 

2020 setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. 

(Setiawan, 2021) jika pengelolaan sampah tidak segera dibenahi maka jumlah 

timbulan sampah semakin banyak pertahunnya.  

Menurut (Mahyudin, 2017) permasalahan pengelolaan sampah yang 

utama adalah sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan 

pengelolaan TPA dengan sistem yang tidak tepat atau masih berfokus pada 

lahan urug. Sedangkan pola terkini semestinya mengadopsi konsep ekonomi 

sirkular, yakni memanfaatkan nilai ekonomi sampah secara maksimal dengan 

menerapkan reduce, reuse, recycle (3R). Menurut data yang ada yang didapat 
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dari Sustainable Waste Indonesia (SWI) menunjukan pengelolaan sampah yang 

ada di Indonesia dari 64 juta ton sampah per tahun yang dihasilkan sebanyak 

69% sampah berakhir di TPA, sedangkan 24%  merupakan Illegal Dumping 

yaitu dibuang disembarang tempat dan mencemari lingkungan , dan sebanyak 

7% yang didaur ulang. (Katadata, 2019) 

Sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah dalam menangani 

masalah pengeloaan sampah di daerahnya terutama di kota-kota besar yang 

produksi sampahnya banyak. Perlu adanya upaya perbaikan dari sistem 

pengelolaanya agar sampah tidak menimbulkan kerugian bagi suatu daerah.  

Maka dari itu pemerintah berinisiatif mengembangkan pengelolaan 

sampah yang modern di daerah dengan memanfaatkan sampah menjadi energi 

baru. Hal ini dilakukan dengan mulai menjadikan beberapa daerah sebagai Pilot 

Project pengelolaan sampah yang baik agar nantinya bisa dijadikan role model 

bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam pengelolaan sampahnya. Salah 

satunya yaitu dimulai dengan dibangunnya PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga  

Sampah) yang mampu mengolah sampah menjadi energy Listrik. Untuk itu 

terpilih daerah-daerah yang dijadikan Pilot Projectnya salah satunya yaitu Kota 

Surakarta. Hal itu tertuang dalam Perpres/2016 (Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, n.d.) dimana pemerintah menetapkan tujuh 

kota besar di Indonesia sebagai Pilot Project pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa) salah satunya yaitu Kota Surakarta. Surakarta 

dijadikan Pilot Project pengembangan pengelolaan sampah karena dari skala 

keekonomian dinilai mampu menghasilkan sampah minimal 1000 ton perhari 

yang merupakan skala keekonomian minimal untuk kota yang dinilai paling 

siap untuk PLTSa. (Agustinus, 2016).  

Isu-isu strategis dalam sistem pengelolaan sampah yang ada di 

Surakarta, dapat disusun melihat kondisi sistem pengelolaan sampah yang saat 

ini masih minim seperti tempat pembuangan akhir sampah yang masih 

menggunakan sistem pengelolaan Open Dumping yaitu sampah yang ada di 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Putri Cempo hanya ditumpuk dan dibiarkan 
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terbuka begitu saja tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut merupakan sistem 

pengelolaan yang masih buruk karena belum memenuhi standar yang ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2008. Menurut (Darmawan, 2019) 

sistem pengelolaan sampah yang Open Dumping sudah harus ditinggalkan 

Pemerintah Daerah sejak tahun 2013 silam. Sesuai dengan (Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) 

khususnya pasal 44 ayat (1) “menyebutkan kalau pemerintah daerah harus 

membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang 

menggunakan sistem terbuka paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya 

Undang-undang ini. Kemudian ayat (2) pemerintah daerah harus menutup 

tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan 

terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang 

ini.” Jika menurut UU tersebut maka sudah seharusnya sistem pengelolaan 

sampah yang Open Dumping  sudah harus ditinggalkan sejak 2013 silam namun 

kenyataannya setelah 8 tahun masih banyak Pemda yang masih 

melaksanakannya termasuk Pemda Surakarta. Ditambah lagi kondisi TPA Putri 

Cempo yang saat ini sudah overload sejak tahun 2007, namun masih tetap 

digunakan sebagai pembuangan akhir. 

Selain pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir yang belum 

baik, pengelolaan sampah dari sumbernya juga belum maksimal. Pengelolaan 

sampah  berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum banyak dilakukan di 

kawasan-kawasan permukiman. Upaya dari Pemda yang mengelola sampah 

berbasis 3R yang melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam 

pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik. Padahal pengelolaan dari 

sumber juga penting dilakukan untuk menekan jumlah timbulan sampah yang 

masuk ke TPA.  

Berikut data volume sampah yang terangkut oleh ke TPA Putri Cempo 

tiap tahunnya. 
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Tabel 1. 1 

Volume Sampah Pertahun di Kota Surakarta 

Tahun Rata-rata Sampah Perhari Jumlah Sampah Pertahun 

2015 275 ton 100.267.400  kg 

2016 299 ton 109.283.710  kg 

2017 291 ton 106.279.860  kg 

2018 306 ton 111.836.340  kg 

2019 303 ton 110.894.880  kg 

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Surakarta) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampah yang ada di 

Surakarta  dari tahun 2015 hingga 2019, Jika dirata-rata volume sampah yang 

dihasilkan yaitu di atas seratus ton pertahunnya dan meskipun mengalami 

penurunan pada tahun 2017  dan 2019 namun masih belum signifikan karena 

sampah yang ada di TPA masih menumpuk dan melebihi muatan yang 

seharusnya dapat ditampung (overload) semenjak tahun 2007. Ditambah lagi 

sistem pengelolaan sampah masih menggunakan sistem terbuka (open 

dumping) dimana sampah yang dibuang hanya dikumpulkan di TPA tanpa 

adanya pemrosesan lebih lanjut. Sehingga volume sampah yang ditampung di 

TPA bertambah dengan jumlah sampah yang masuk setiap harinya. 

Di Kota Surakarta pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Surakarta. Sesuai  Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-

C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah  dan tugas pembantuan. 

Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam tugas dan wewenang 

pengelolaan sampah termasuk bertugas mengkoordinasikan pengangkutan 

sampah dari berbagai sumber hingga ke Tempat Pembuangan Akhir. Maka 

sudah seharusnya, DLH selaku pihak penyelenggara dalam pengelolaan sampah 
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dapat menekan jumlah timbulan sampah tersebut dari berbagai sumber serta 

mengolah sampah yang telah dibuang di TPA secara maksimal. 

Namun dari berbagai uraian diatas, menggambarkan pengelolaan 

sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta masih 

belum maksimal. Maka dari itu diperlukan strategi yang efektif untuk 

memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada di Surakarta. Maka untuk 

menemukan strategi perlu dilihat terlebih dahulu apa saja faktor yang menjadi 

kelemahan, kekuatan, peluang, dan  ancaman. Selanjutnya dari berbagai faktor 

tersebut bisa dikembangkan isu-isu yang merupakan isu-isu strategis yang tepat 

dalam pengelolaan sampah. Sehingga untuk menemukan berbagai faktor yang 

menjadi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman perlu alat analisis yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi. 

Analisis SWOT merupakan metode yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang ada di lingkungan eksternal organisasi 

maupun lingkungan internal organisasi berupa kelemahan, kekuatan, peluang 

dan ancaman. Analisis SWOT menurut (Pearce & Robinson JR, 2007, p. 229) 

merupakan cara yang sistematik untuk mengidentifikasi berbagai faktor dan 

strategi yang menggambarkan kecocokan yang paling tepat diantara mereka 

dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan 

dan ancaman untuk mendapat strategi yang efektif.  

Maka dari itu peneliti bermaksud mengidentifikasi berbagai lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal yang ada di DLH Surakarta karena dengan 

menemukan berbagai faktor yang ada di lingkungan tersebut dapat disusun isu-

isu strategis yang nantinya dapat digunakan sebagai alternative dalam 

menangani permasalahan sampah yang ada di Surakarta yaitu dengan 

melakukan Analisis SWOT. Serta dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang 

nantinya bisa digunakan dalam pengembangan pengelolaan sampah yang ada 

di DLH. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui apa saja 

faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi Kota Surakarta dalam 

pengelolaan sampah, serta isu-isu strategis yang dapat digunakan dalam 

mengatasi masalah pengelolaan sampah yang ada di Kota Surakarta dengan 

menggunakan Analisis SWOT. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

mengambil judul “Isu-isu Strategis dalam Pengelolaan Sampah di Kota 

Surakarta.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1) “Apa saja kekuatan dan kelemahan pengelolaan sampah di Kota Surakarta” 

2) “Apa saja peluang dan ancaman pengelolaan sampah di Kota Surakarta” 

3) “Apa saja isu strategis pengelolaan sampah di Kota Surakarta.” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu 

untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 

pengelolaan serta menemukan isu-isu strategis guna menangani permasalahan 

pengelolaan sampah di Kota Surakarta.  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:  

1) Manfaat Teoritik 

a) Memperkaya referensi mengenai teori-teori terutama yang berkaitan 

dengan bagaimana menangani pengelolaan sampah pemerintah 

daerah yang baik. 

b) Menjadi landasan dan gambaran bagi penelitian berikutnya yang 

akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan sampah. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Instansi Terkait 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan maupun pertimbangan yang dapat digunakan oleh 

instansi terkait. 

b) Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan yang dapat digunakan sebagai pembanding 

bagi peneliti lain yang membahas Isu-isu Strategis dalam 

Pengelolaan Sampah an dapat dijadikan masukan yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan tema atau teori yang 

sama. 
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