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Abstrak
Sampah penyebab utama pencemaran lingkungan. Perkembangan penduduk mengakibatkan pertambahan jumlah sampah, sehingga kinerja Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) perlu dikaji. Kajian dampak timbunan sampah terhadap lingkungan di TPA Putri
Cempo Surakarta, merupakan evaluasi dampak terhadap seluruh komponen lingkungan
geofisik, biotis dan sosekbudkesmas. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengevaluasi
dampak lingkungan yang timbul akibat pembuangan sampah di TPA Putri Cempo. (2)
Mempelajari pengelolaan sampah TPA Putri Cempo yang diatur melalui PERDA SURAKARTA Nomor 3 Tahun 2010. (3) Mempelajari penanganan jumlah sampah yang selalu
berlebih. Penelitian lapangan ini dilakukan di TPA Sampah Putri Cempo yang berada di
wilayah administrasi Surakarta dan berbatasan langsung dengan empat kampung, yaitu:
Jatirejo, Randusari, Jengglong dan Sulurejo. Data penelitian diperoleh dengan observasi
langsung, wawancara, kajian literatur arsip/dokumen resmi yang relevan dan dianalisis
dengan “Metode Matriks Fisher dan Davies”, serta “Analisis Resiko Lingkungan”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi dampak seluruh komponen lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo, baik komponen geofisik,
biotis dan sosekbudkesmas berdampak positif, yaitu: (+0,1), (+0,14) dan (+0,22). Artinya dari komponen geofisik terutama struktur tanah menjadi lebih gembur dan subur.
Komponen biotik, terutama sapi potong jumlah populasinya meningkat dan kesuburan
tanah semakin baik akibat bertambahnya mikroorganisme tanah sampah. Sedangkan pada
komponen sosekbudkesmas terutama tingkat pendidikan, mata pencaharian dan kegiatan
ekonomi meningkat tajam. Rata – rata selisih dampak seluruh komponen sebesar (+0,15).
Berarti dampak yang timbul akibat kegiatan pengelolaan sampah sangat berpengaruh
terhadap kehidupan masyarakat di sekitar TPA Putri Cempo. Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah berupa: (1) Kegiatan pembatasan timbunan sampah, (2) Pendaur-ulangan sampah, dan (3) Pemanfaatan kembali
sampah. Penanganan sampah meliputi: (1) Pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah dan
sifat sampah. (2) Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan
sementara. (3) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke
tempat pemrosesan akhir. (4) Pengelolaan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan
jumlah sampah. (5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan
residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Penanganan jumlah sampah yang selalu berlebih di TPA Putri Cempo oleh DKP Kota Surakarta dengan
melibatkan masyarakat pemulung dan ternak sapi. Pengelolaan sampah tersebut dapat
memberikan sisi positif terhadap lingkungan di sekitar TPA Putri Cempo, 200 masyarakat
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pemulung dan 900 ekor ternak sapi dapat mengurangi volume timbunan sampah masingmasing sekitar 20 ton/hari dan 11 ton/hari.
Kata kunci: TPA, Sampah, lingkungan dan masyarakat pemulung.
Pendahuluan
khususnya di Kota Surakarta, TPA sampah
Sampah menimbulkan dampak luas, yang digunakan adalah sistem pembuanterutama dalam kaitannya dengan pence- gan terbuka (open dumping), dalam sistem
maran lingkungan. Di Tempat Pembuangan ini kurang memperhatikan aspek perlindAkhir (TPA) sampah Putri Cempo, para ungan lingkungan.
petani ternak memanfaatkan sampah orPenelitian ini penting dilakukan unganik sebagai makanan ternak sapi potong tuk mempelajari/mengevaluasi dan sekaliyang sangat potensial. Sebagian sampah gus mempublikasikan kepada masyarakat
organik dibuat sebagai pupuk kompos, se- luas bahwa terdapat sisi positif dari sampah
dangkan sampah anorganik seperti: plastik, di TPA Putri Cempo yang menciptakan
kaca, kaleng, botol, besi, tembaga, alu- asas manfaat dari sampah tersebut.
minium dan lain sebagainya dikelompokkelompokkan menurut jenis untuk di daur Tinjauan Pustaka
ulang. Penampungan akhir sampah kota
Human Ecology Mode, lingkungan
yang dilakukan di Tempat Pembuangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan – kegiaAkhir (TPA) mengalami berbagai macam tan makhluk hidup terutama manusia. Dari
kendala baik fisik maupun non fisik, sep- proses produksi dan konsumsi manusia
erti masalah sosial, ekonomi, pemeliharaan akan menghasilkan bahan buangan yang
dan lain sebagainya. Kinerja suatu TPA berupa sampah. Sampah yang dihasilkan
perlu dikaji dalam rangka meningkatkan ini sebagian dapat didaur ulang sebagai
kemampuan mengatasi masalah sampah bahan baku untuk proses produksi dan
yang dikorelasikan dengan perkembangan konsumsi. Sebagian lagi sampah yang dipenduduk. Pertambahan jumlah penduduk hasilkan dapat direduksi ke alam, kembali
di Kota Surakarta yang berarti pula per- ke lingkungan natural.
tambahan jumlah sampah di kota tersebut
Dalam Recirculatiom Cycle, bahan
memerlukan penyediaan sebuah fasilitas buangan dari hasil produksi dan konsumsi
berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berupa sampah padat dipergunakan
sampah yang memadai. Penetapan lokasi kembali sebagai bahan baku, sebagian
TPA sampah yang tepat serta penataan ka- yang tidak dapat dikontrol akan masuk
wasan di sekitarnya perlu dilakukan secara kedalam sistem natural environment yang
seksama agar tidak menimbulkan perma- akhirnya akan menjadi bahan pencemar
salahan di kemudian hari, terutama yang lingkungan (Cecep,2012)
terkait dengan masalah sosial dan lingkunMenurut PERDA SURAKARTA
gan.
Nomor: 3 Tahun 2010, sampah adalah
Perhatian terhadap kinerja TPA ini sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
perlu dilakukan karena sejalan dengan proses alam yang berbentuk padat. Sampah
perkembangan suatu kota, bahwa kepa- spesifik adalah sampah yang karena sifat,
datan penduduk semakin bertambah dan konsentrasi, dan/atau volumenya memerterkonsentrasi pada suatu wilayah terten- lukan pengelolaan khusus. Sampah sejenis
tu, yang mengakibatkan penduduk tidak sampah rumah tangga adalah sampah yang
dapat mengelola sampah secara mandiri. memiliki sifat dan karakteristik seperti
Berbagai kenyataan yang ada di lapangan, sampah rumah tangga, tetapi tidak berasal
57
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dari rumah tangga.
Jumlah Sampah yang di buang di
TPA Putri Cempo selama 5 tahun terakhir (ribu ton) (Tabel 1 dan Gambar 1).
Tabel 1. Karakteristik sampah yang di buang ke TPA Putri Cempo 5
tahun terakhir (ribu ton).
No
1
2
3
4
5
Jumlah

Tahun

Sampah
Domestik
(ribu ton)

2008
2009
2010
2011
2012

67.445
72.060
72.286
74.725
75.132
367.648

Sampah
Pasar
(ribu ton)
10.956
9.309
9.971
9.543
10.170
49.949

Sampah
Umum
(ribu ton)

Volume
Sampah
(ribu ton)

(ribu ton)

2.091
1.667
3.344
3.770
3.352
14.224

80.493
83.036
91.602
88.012
88.656
431.799

160.985
166.072
177.203
176.056
177.310
863.620

Jumlah

Sumber : Kafiar, 2013

Gambar 1. Volume sampah 5 tahun terakhir yang dibuang ke TPA Putri
Cempo (Kafiar, 2013).
Pengelolaan sampah di Kota Surakarta saat ini dapat disajikan
dalam
gambar 2.Berdasarkan hasil pengelolaan,
sampah yang dibuang ke TPA Sampah
Putri Cempo di kelompokkan atau dibagi
menjadi tiga kelompok, yaitu Sampah Domestik yang di kelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Sampah Pasar
yang dikelola oleh Dinas Pengelola Pasar
dan Sampah Umum yang dikelola atau
dibuang oleh masyarakat umum secara
mandiri langsung ke TPA.
Prinsip-prinsip pengelolaan sampah
58

menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 adalah sebagai berikut : menerapkan
strategi Reduce – Reuse – Recycle (3R)
untuk mengurangi timbulan sampah dari
sumbernya, meningkatkan skala pelayanan
di perkotaan dan mengorganisasikan, pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan
Akhir dengan efisien, menerapkan pembuangan sampah dengan metode sanitary
landfill atau metode pengolahan lainnya
yang ramah lingkungan sesuai persyaratan
peraturan perundang-undangan (Kafiar,
2013). Perubahan paradigma pengelolaan
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Gambar 2. Bagan alir pengelolaan Sampah TPA Putri Cempo saat ini.
sampah berdasar Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:

TPA sampah Putri Cempo tersebut, kemudian dilakukan pengolahan sampah oleh
petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Paradigma Baru

Paradigma Lama

Reduce

Sampah
Pengumpulan

Reuse

Sampah

Recycle

Residu

Pengangkutan

Pengangkutan
Penimbunan
(Open Dumping)

Treatment
- Sanitary Landfill/ Waste to Energy.
- Pengendalian Gas methane dan CO2
(Clean Development Mechanism)

Sumber : Kafiar, 2013
Gambar 3. Paradigma pengelolaan sampah menurut UU 18 Tahun 2008.
Kerangka Berpikir
Lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo
Surakarta merupakan lahan pembuangan
sampah terakhir yang berasal dari berbagai
sumber sampah yang sebelumnya sudah
ditampung di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah terlebih dahulu.
Setelah sampah di buang ke lokasi

(DKP) Kota Surakarta. Dan di dalam pengolahan sampah di TPA Sampah Putri Cempo tersebut menimbulkan berbagai dampak
positif dan negatif terhadap lingkungan di
sekitarnya. Dampak positipnya, seperti :
pemulung yang mengambil barang bekas
untuk di daur ulang, ternak sapi yang makan sampah organik, pengolahan kompos
dari sampah lama, pengolahan resapan air
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sampah (air lindi) menjadi pupuk cair oleh
salah satu masyarakat dan sebagaian besar
tanah menjadi subur. Dampak negatif, seperti : pencemaran air, tanah dan udara, timbul berbagai penyakit, banyak lalat, timbul
bau yang tidak sedap, terjadi kecelakaan
kerja, terjadi keracunan pada ternak sapi,
dan lain sebagainya. Berdasarkan hal
tersebut, maka perlu dikaji/dievaluasi mengenai dampak timbunan sampah terhadap
lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Sampah Putri Cempo Surakarta.
Hasil dari analisis direkomendasikan terhadap pengembangan program pengelolaan
sampah yang lebih optimal.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan
September sampai bulan Desember tahun
2012. Sedangkan untuk penelitian, penulis mengambil lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo
Surakarta. Hal ini dikarenakan pada lokasi
tersebut terdapat pengelolaan sampah dari
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
Kota Surakarta, masyarakat sekitar (pemulung) yang mengambil barang bekas untuk
daur ulang, pemanfaatan sampah lama sebagai kompos dan juga ternak sapi yang
memakan sampah organik.
Jenis penelitian ini bersifat kualitatif
dan bermaksud mendeskripsikan tentang
pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo
Surakarta dan mendeskripsikan tentang
dampak lingkungan yang terjadi akibat
timbunan sampah di TPA Putri Cempo terhadap masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Sumber data, meliputi: data primer
diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan serta mengadakan wawancara dengan informan. Dan data
sekunder diperoleh melalui beberapa literatur yang tersedia di Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) Kota Surakarta, Dinas
Pertanian Surakarta, arsip-arsip resmi, do60

kumen-dokumen resmi lainnya, foto-foto
dan hasil penelitian yang relevan.
Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara, pertama observasi langsung
kepada sasaran atau obyek observasi dengan cara terbuka, yaitu diketahui oleh obyek
dan subyek, sehingga pengamat (peneliti)
memperoleh kesempatan mengamati aktivitas pengelolaan sampah di TPA sampah
Putri Cempo Surakarta dan mengamati
langsung dampak lingkungan yang terjadi.
Kedua wawancara dengan informan atau
yang diwawancarai, untuk mengkonstruksikan orang, kejadian, tindakan, perasaan,
motivasi dan lain – lain.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan
pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo
Surakarta dan dampak timbunan sampah
tersebut terhadap lingkungan disekitarnya.
Sedangkan sampel penelitian yang diamati/diteliti dalam hal ini berupa pengelolaan
sampah oleh petugas Dinas Kebersihan
dan Pertamanan (DKP) Surakarta, macammacam sampah organik maupun anorganik, hewan ternak yang memakan sampah,
pemulung yang mengambil barang-barang
bekas untuk proses daur-ulang, masyarakat
yang memanfaatkan resapan air sampah
untuk pembuatan pupuk cair, proses pembuatan kompos dan lingkungan sekitar TPA
Sampah Putri Cempo.
Untuk melaksanakan prediksi, interprestasi dan evaluasi dampak kegiatan di
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Putri Cempo, dipergunakan Metode Matriks Fisher dan Davies (Fandeli, 2004)
seperti tabel 2.
Dalam memprediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan di Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo dengan
mempergunakan kriteria “ Zona Besaran
Resiko,” sebagai berikut:
Zona Resiko Kecil.
Kejadian dengan frekuensi yang

Jurnal EKOSAINS | Vol. 6 | No. 3 | Nopember 2014

Kajian Dampak Timbunan Sampah
				

Tri Sukrorini, Sri Budiastuti, Ari Handono Ramelan
Dan Frans Pither Kafiar

Tabel 2. Interpelasi Skala pada Parameter Lingkungan
No

1

2

3

Uraian
Keadaan
parameter
lingkungan/Rona
Lingkungan Awal
Kepentingan
Parameter
terhadap
Kegiatan
Kepekaan
terhadap
pengelolaan

1
Sangat jelek

2
Jelek

Skala
3

4

Sedang Baik

5
Sangat
baik

Sangat Tidak
Penting

Tidak
Sedang
Penting

Penting

Sangat
Penting

Sangat tidak
peka

Tidak
peka

Peka

Sangat
peka

Sedang

Sumber : Fandeli, 2004
kecil, tetapi dampak kecil. Tindakan yang
dilakukan tidak ada.
Zona Resiko Menengah - Kecil.
Kejadian dengan frekuensi yang
besar, tetapi dampak kecil. Tindakan yang
diperlukan adalah memperkecil frekuensi
kejadian.
Zona Resiko Menengah.
Kejadian dengan frekuensi yang
kecil, tetapi dampak besar. Tindakan yang
dilakukan dengan memperkecil dampak.
Zona Resiko Besar.
Kejadian dengan frekuensi yang
besar, tetapi dampak besar. Tindakan yang
dilakukan dengan mereduksi frekuensi kejadian dan memperkecil dampak.

tujuan pemanfaatannya oleh masyarakat
sekitar (Gambar 4).
Lahan pertanian tersebut merupakan asset ekonomi-pertanian bagi sebagian
keluarga baik selaku pemilik ataupun sebagai penggarap. Lahan pertanian tadah hujan tersebut pada umumnya dikelola untuk
tanaman palawija, padi gaga, dan beberapa
jenis bumbu dapur; sehingga merupakan
prasarana garapan pokok masa penghujan,
sedangkan selama musim kemarau tanah
pertanian yang berjurang dan berbukitbukit tersebut menjadi lahan penggembalaan ternak kambing dan sapi.
Secara
sosiologis,
kondisi
masyarakat pada masa itu tergolong tradisional, dengan aktivitas mayoritas bermata
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
pencaharian sebagai petani penggarap, bu1. Sejarah Lahan TPA Putri Cem- ruh tani, buruh gendhong (baca: kasar) di
po dan Sekilas Dinamika Kehidupan pasar, pabrik, maupun gudang pertokoan,
Masyarakat Pemulung – Peternak di dan beberapa diantaranya sebagai tukang
sekitarnya.
kayu dan pencari/pengumpul batu. Secara
Sekitar 17 Ha lahan pertanian ta- ekonomis, sehubungan dengan kondisi
dah hujan yang berbukit – bukit di sudut mayoritas potensi setiap keluarga rumah
belahan timur laut Kota Surakarta, tepat- tangga hanya mampu memprioritaskan
nya di sebelah timur perkampungan Jat- kebutuhan pangan, sandang, sosial (baca:
irejo RT 04 RW XI Kl. Mojosongo Kec. menyumbang untuk tetangga/kerabat yang
Jebres Kotamadya Surakarta, dibayar hak mengadakan hajadan), serta untuk pemelikepemilikannya oleh Pemerintah setempat haraan rumah yang tradisional; masih serpada tahun 1986, tanpa diketahui rencana ing terjadi percekcokan dalam keluarga,
61
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Gambar 4. Lokasi TPA Sampah Putri Cempo
yang tampak sebagai suatu bentuk aspek
kekurang-mampuan finansiil dalam memenuhi prioritas kebutuhan tersebut.
Mulai akhir tahun 1987, ternyata
perbukitan yang semula merupakan lokasi
pertanian tadah hujan dan telah mengalami pembebasan hak kepemilikan tersebut
mulai dicoba untuk dijadikan tempat pembuangan sampah dalam jumlah yang masih
minimal, karena Pemerintah Kotamadya
Surakarta masih dalam masa – masa akhir
pemanfaatan (baca: pengurukan) di daerah
sekitar Tanggul, Sangkrah - Semanggi,
Kec. Pasar Kliwon yang nyaris penuh.
2. Evaluasi Dampak Timbunan Sampah
di TPA Putri Cempo.
Keadaan Rona Lingkungan Awal
(RLA) dalam matriks evaluasi dasar lingkungan geofisik, biotis,dan sosekbudkesmas TPA Putri Cempo masih pada kondisi
baik dan sebagian bahkan masih sangat
baik. Kepentingan terhadap kegiatan pada
evaluasi dasar lingkungan geofisik, biotis
dan sosekbudkesmas peka terhadap pengelolaan.
62

Prediksi atau prakiraan dampak
lingkungan geofisik, biotis, dan sosekbudkesmas baik pra- konstruksi dan konstruksi
tidak terkena dampak atau sangat kecil
sekali terkena dampak. Prakiraan dampak
lingkungan ketiga komponen tersebut terlihat pada aktivitas pasca konstruksi.
Berdasarkan standar skala kualitas lingkungan (Fandeli, 2004), evaluasi
penentuan dampak pada setiap parameter
komponen lingkungan dengan hasil sebagai berikut:
Parameter komponen geofisik sebagian besar tidak terkena dampak. Parameter struktur dan kesuburan tanah
pada komponen tanah bahkan berdampak
positif yang masing – masing sebesar (+3)
dan (+2), berarti tanah di TPA Putri Cempo Surakarta semakin gembur dan subur.
Sementara itu parameter yang terkena
dampak negatif adalah komponen iklim
berupa kelembaban sebesar (-1), ini berarti
kelembaban di TPA Putri Cempo tersebut
sangat jelek yang berakibat pada kesehatan
masyarakat di sekitarnya.
Sebagian parameter komponen bi-
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otis tidak terkena dampak, bahkan komponen fauna terestrial, yaitu: sapi potong
berdampak positif (+3) dan mikroorganisme tanah sampah sebesar (+3), ini membuktikan bertambahnya jumlah populasi
sapi potong dan bertambah gemburnya
tanah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sampah Putri Cempo.
Parameter komponen sosekbudkesmas sebagian besar tidak terkena dampak.
Parameter tingkat pendidikan, mata pencaharian dan kegiatan ekonomi masing –
masing sebesar (+2), (+3), (+3) pada komponen sosekbudkesmas bahkan berdampak
positif. Berarti pada ketiga parameter komponen sosekbudkesmas tersebut terjadi
perubahan tingkat pendidikan, pekerjaan
pokok dan penghasilan ekonomi yang meningkat tajam. Sedangkan parameter yang
terkena dampak negatif adalah kepadatan
penduduk yang semakin meningkat, angka
dan pola penyakit bagi penduduk yang mulai timbul dengan rata – rata sebesar (-1).
Keputusan evaluasi dampak seluruh komponen lingkungan (tabel 3), dapat

disimpulkan bahwa komponen geofisik,
biotis dan sosekbudkesmas berdampak
positif, yaitu: (+0,1), (+0,14) dan (+0,22).
Artinya dari komponen geofisik terutama
struktur tanah menjadi lebih gembur dan
subur. Komponen biotik, terutama sapi
potong jumlah populasinya meningkat dan
kesuburan tanah semakin baik akibat bertambahnya mikroorganisme tanah sampah.
Sedangkan pada komponen sosekbudkesmas terutama tingkat pendidikan, mata
pencaharian dan kegiatan ekonomi meningkat tajam. Rata – rata selisih dampak
seluruh komponen sebesar (+0,15). Berarti
dampak yang timbul akibat kegiatan pengelolaan sampah sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar TPA
Putri Cempo.
3. Dampak pencemaran logam berat (timbal dan kadmium) pada ternak
sapi potong di TPA Putri Cempo.
Timbal didalam tubuh manusia bisa
menghambat aktivitas enzim yang terlibat
dalam pembentukan hemoglobin (Hb) dan

Tabel 3. Matriks Keputusan Evaluasi Dampak Lingkungan Seluruh Komponen
Lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo
Aktivis

Komponen
1. Geofisik
Selisih
2. Biotis
Selisih
3. Sosial ekonomi budaya dan
kesmas
Selisih
Total Seluruh
komponen
Rata – rata
Selisih

Dengan Selisih kondisi
kegiatan
yad

Tanpa kegiatan

Dengan
kegiatan –
tanpa kegiatan

dampak

4,48

+0,1

+0,1

2,14

+0,14

+0,14

4,00

+0,22

+0,22

Kondisi Kondisi
Kondisi
selisih
saat ini
yad
yad
4,38

4,38

3,82

2,00

3,72

3,78

0
-1,82
+0,06

11,92
3,97

10,16
3,39

-0,6
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sebagian kecil timbal diekskresikan lewat
urine atau feses karena sebagian terikat
oleh protein, sedangkan sebagian lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan
lemak dan rambut. Waktu paruh timbal dalam eritrosit adalah selama 30 hari, dalam
jaringan ginjal dan hati selama 40 hari, sedangkan waktu paruh dalam tulang adalah
selama 30 tahun. Tingkat eksreksi timbal
melalui sistem urinaria adalah 76 persen,
gastrointestinal 16 persen, dan rambut
kuku, serta keringat sebesar 8 persen (Darmono, 1995,; Klaassen, et al. 1986,; Norberg, 1998). Adapun hasil pengujian kadar
timbal dan kadmium dalam darah sapi yang
dipelihara di TPA Putri Cempo dengan
Metode AAS di laboratorium Pusat MIPA
UNS yang dilakukan oleh Kafiar (2013)
adalah sebagai berikut (Tabel 4 dan 5):
Keterangan :
ppm = part per million = mg/liter
MRL = Maksimum Residu Limit
BPOM = Badan Pengawas Obat

dan Makanan
WHO = Word Health Organization
Hasil analisis dengan AAS kandungan kadmium dalam sampel darah sapi
yang dikandangkan selama dua puluh empat jam masing-masing untuk sampel I
dengan IV< 0,001 ppm, sampel V: 0,040
ppm, untuk kandungan kadmium dalam
sampel darah sapi yang diternak dari pagi
sampai sore di TPA sebagai berikut : sampel I. 0,007 ppm, II.0,008 ppm, III. 0,010
ppm, IV. 0,026 ppm dan sampel V. 0,026.
Dari hasil diatas, terlihat bahwa kandungan
Kadmium darah pada sapi potong yang di
gembalakan di TPA Sampah Putri Cempo
sangat bervariasi, dan bila dibandingkan
dengan standar yang dikeluarkan oleh
BPOM yang menetapkan 0,3 ppm untuk
Kadmium, maka belum tercermar dalam
arti masih dalam batas kewajaran.
Dari uji laboratorium tersebut dapat
disimpulkan bahwa ternak sapi yang dipelihara di TPA Sampah Putri Cempo Surakarta

Tabel 4. Hasil uji kadar timbal dalam sampel darah sapi yang dikandangkan dan
yang tidak dikandangkan.
Sampel

Darah

Nomor
sampel

Umur
Sapi
(tahun)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,5
2
3
4
8
4
5
6
7
8

Kadar
Timbal
(ppm)
< 0,001
0,041
0,229
0,267
0,303
< 0,001
0,040
0,154
0,622
0,739

Standart MRL
BPOM
WHO
(ppm)
(ppm)
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10
1,0
0,10

Ket

Sampel 1-5
sapinya
dikandangkan,
sampel 6-10
sapinya tidak
dikandangkan

Sumber :Kafiar, 2013.
sudah terpapar logam timbal dan kadnium.
Kadungan Pb dan Cd didalam darah ternak sapi potong di TPA tersebut rata – rata
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Pb 0,239 ppm dan Cd 0,011 ppm, hal ini
masih dibawah standar kandungan Pb 1,00
ppm dan Cd 0,3 ppm berdasarkan kepu-
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Tabel 5. Hasil uji kadar kadmium dalam sampel darah sapi yang dikandangkan
dan yang tidak dikandangkan.
Sampel

Darah

Nomor
sampel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Umur
Sapi
(tahun)
1,5
2
3
4
8
4
5
6
7
8

Kadar
Cd
(ppm)
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0.040
0,007
0,008
0,010
0,026
0,026

Standart MRL
BPOM
WHO
(ppm)
(ppm)
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50
0,3
0,15 - 0,50

Ket
Sampel 1-5
sapinya
dikandangkan.

sampel 6-10
sapinya tidak
dikandangkan

Sumber : Kafiar, 2013.
Keterangan :
ppm = part per million = mg/liter
MRL = Maksimum Residu Limit

BPOM = Badan Pengawas Obat
dan Makanan
WHO = Word Health Organization

tusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI Nomer: HK.00.06.1.52.4011,
tanggal 28 Oktober 2009 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan
kimia dalam makanan.

kegiatan pengurangan dan penanganan
sampah tersebut sedang dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Putri Cempo Surakarta. Volume sampah
yang masuk setiap hari di TPA Putri Cempo dipengaruhi oleh musim. Pada musim
kemarau rata – rata volume sampah yang
masuk ke TPA Putri Cempo sebesar 220
ton/hari, sedangkan rata – rata volume
sampah pada musim penghujan sebesar
250 ton/hari.

4. Pengelolaan Sampah di TPA Putri
Cempo
Menurut Permendagri Nomor 33
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah, bahwa sistem open dumping tidak
diperbolehkan. Namun demikian pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo pada saat
ini masih bersifat open dumping. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Putri Cempo Surakarta adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari
pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
(DKP) Kota Surakarta yang telah diatur
dalam PERDA SURAKARTA Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
Pengelolaan sampah yang berupa

5. Penanganan Jumlah Sampah
Yang Selalu Berlebih di TPA Putri Cempo.
Pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo Surakarta dapat dikatakan pengelolaan sampah yang dilakukan secara
terpadu. Hal ini terlihat adanya kerjasama
antara petugas DKP, pemulung dan ternak
sapi yang apabila diperhatikan sudah menerapkan sistem 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery), sebagai berikut:
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a. Reduce (mengurangi), contoh:
1). Ternak sapi yang memakan sampah
organik.
2).Plastik kemasan bekas sunlight, molto,
sofftener dibuat tempat tisu,
tempat
pensil, tempat surat, dan lain sebagainya.
3). Kertas bekas yang bersih dibuat tas,
tempat tissu, tempat surat, dompet, dan
lain- lain.
4). Kantong plastik bekas dibuat hiasan
menyerupai bonsai tanaman.
a. Reuse (menggunakan kembali), contoh:
1). Pemulung yang menggunakan botol bekas air mineral untuk tempat pupuk
cair.
2). Kaleng bekas yang dijadikan sebagai
pot tanaman.
b. Recycle (mendaur ulang), contoh:
1). Kantong plastik dan berbagai ricikan plastik didaur ulang kembali menjadi
peralatan rumah tangga, seperti ember,
gayung, kantong plastik dan lain – lain.
2). Bekas yang kotor didaur ulang menjadi kertas yang bersih kembali.
c. Recovery (pemulihan kembali), contoh:
1). Sampah organik di TPA Putri Cempo
dapat menjadikan lahan yang dahulu tandus menjadi subur.
2). Air lindi dari sampah di TPA Putri
Cempo dijadikan pupuk cair yang dapat
membantu pertumbuhan tanaman, merangsang pembungaan dan pembuahan, mengkilapkan daun, menumbuhkan akar, dan
lain – lain.
Dengan demikian pengelolaan
sampah di TPA Putri Cempo tidak hanya
memberikan dampak negatif, tetapi juga
dapat memberikan sisi positif terhadap
lingkungan di sekitar TPA Putri Cempo.
Volume sampah yang dapat terkurangi
dengan adanya aktivitas pemulung yang
berjumlah 200 orang sebesar kurang lebih 20 ton/hari. Sedangkan ternak sapi di
TPA Putri Cempo sebanyak 900 ekor dapat mengurangi volume sampah organik
sebesar kurang lebih 11 ton/hari. Berarti
pada musim penghujan volume timbunan
66

sampah berkurang dari 250 ton/hari menjadi 219 ton/hari. Dan pada musim kemarau
volume timbunan sampah berkurang dari
220 ton/hari menjadi 189 ton/hari.
6.
Perubahan
Keberadaan
Masyarakat
Sesudah
Menggeluti
Sampah, Kepemulungan dan Peternakan Sapi di TPA Putri Cempo.
Bagi sejumlah mayoritas warga
masyarakat di kawasan sekitar TPA Putri
Cempo yang telah menerjuni kepemulungan sampah dan mengerjakan sambilan
memelihara sapi, dibanding dengan kondisi sebelumnya ataupun dibanding dengan
keberadaan sejumlah warga setempat yang
tidak terjun dalam bidang tersebut; kini
mengalami perubahan yang terindikasikan
pada hal–hal berikut:
a. Pendapatan dalam bentuk finansiil lebih
tersedia
b. Rumah tinggal yang telah berdinding
tembok dan lantai bersemen
c. Hampir setiap rumah tangga keluarga
memiliki kendaraan bermotor (sepeda motor)
d. Pendidikan anak melampaui pendidikan
dasar, bahkan menargetkan minimal hingga sekolah lanjutan atas sebagai modal eksistensi generasi masa depan
e. Hampir setiap rumah tangga keluarga
memiliki media informasi dan hiburan (radio, tape, televisi dan VCD/DVD)
f. Tidak ada warga masyarakat yang pengangguran
g. Komunitas pergaulan ataupun interaksi
dengan pihak luar lebih banyak
h. Pada generasi keluarga tingkat/lapis
kedua ketrampilan berusaha bertambah
(terjadi mobilisasi vertikal naik).
i. Meningkatnya perhatian/pengertian terhadap kebijakan pemerintah, aturan hukum,
serta kasih sayang dalam rumah tangga
j. Tidak pernah terjadi lagi percekcokan dalam rumah tangga keluarga.
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7. Pemanfaatan Air Lindi
(Leachate) di TPA Sampah Putri Cempo
Oleh Masyarakat.
Pembuangan sampah di TPA
Putri Cempo masih menggunakan
metode open dumping, metode ini
kurang menguntungkan bagi kualitas air
tanah. Cara kerja sistem tersebut cukup
sederhana yaitu dengan mengali tanah
dan melapisinya dengan tanah liat yang
dihubungkan ke sarana lain, yaitu: saluran
gas dan air lindi (leachate) pada instalasi
pengolahan. Sistem pengolahan ini dapat
mencemari air tanah karena perlindian
air sampah atau air lindi. Air sampah
akan mencemari air tanah ketika air dari
pembusukan sampah organik meresap
kedalam tanah atau terbawa bersama air
hujan yang menginfiltrasi kedalam tanah.
Sebagian air lindi (leachate)di TPA
Putri Cempo diambil oleh seorang warga
setempat yang bernama Joko Purnomo
(2007), dan diolah untuk dijadikan pupuk
cair. Hasil olahan yang berupa pupuk cair
tersebut sudah dilakukan uji laboratorium
untuk mengetahui kandungan unsur yang
terdapat didalamnya. Pada uji laboratorium
terbukti bahwa terdapat kandungan unsur
yang sangat dibutuhkan oleh tanaman baik
unsur makro maupun mikro, dan tidak
ditemukannya unsur logam berbahaya
dalam pupuk cair hasil olahan dari air
lindi di TPA Putri Cempo. Sebaliknya
pupuk cair tersebut bermanfaat untuk
membantu mempercepat perkecambahan,
pertumbuhan,
pembungaan
maupun
pembuahan semua jenis tanaman pangan,
obat, hias (indoor maupun Outdoor) serta
tanaman perkebunan/sawah.
8. Analisis Resiko Lingkungan
(ARL) Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Sampah Putri Cempo.
Proses prediksi kemungkinan
dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari pembuangan
sampah di TPA Sampah Putri Cempo, se-

bagai berikut:
Kondisi Geofisik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo,
meliputi:
1). Aroma / bau sampah yang tidak
sedap.
Bau sampah di TPA Sampah Putri
Cempo termasuk Zona Resiko Menengah
- Kecil, sebab bau sampah menyebar ke seluruh arah tergantung arah angin dan ketinggian tempat.
2). Air lindi (leachate). Kondisi air
lindi di TPA Sampah Putri Cempo sudah
termasuk Zona Resiko Besar, hal ini dikarenakan kondisi sampah yang overload.
3). Debu.
Debu di TPA Sampah Putri Cempo
termasuk Zona Resiko Menengah, sebab
hanya terjadi di musim kemarau dan dapat
menyebabkan gangguan pernapasan, seperti: batuk dan Pilek.
4). Asap pembakaran sampah.
Asap pembakaran sampah di TPA Sampah
Putri Cempo terjadi karena adanya orangorang yang tidak bertanggung jawab, yang
sengaja melakukan pembakaran untuk
mencari logam bekas. Asap pembakaran
sampah ini termasuk dalam “Zona Resiko
Menengah”. Paparan asap pembakaran
tersebut mengganggu sistem pernapasan
dan indra penglihatan warga masyarakat di
sekitar TPA Sampah Putri Cempo, terutama
kampung Jengglong dan kampung Sulurejo,
Kabupaten Karanganyar (Gambar 5).
5). Kebisingan suara alat berat pengolah sampah.
Kebisingan suara alat berat tersebut,
termasuk ke dalam Zona Resiko Kecil. Hal
ini dikarenakan 17 Ha lahan TPA Sampah
Putri Cempo hanya ada 3 (tiga) alat berat yang beroperasi dalam mengelola
sampah.
Kondisi Biotis TPA Sampah Putri
Cempo, meliputi:
1). Kesehatan Sapi Potong.
Kesehatan sapi potong di TPA
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Gambar 5. Paparan Asap Pembakaran Sampah di TPA Putri Cempo
Sampah Putri Cempo termasuk Zona
Resiko Besar, sebab sapi potong tersebut
dimungkinkan tubuhnya tercemar logam
berat timbal (Pb) Dan Cadmium (Cd),
tetapi kandungan Pb dan Cd masih di
bawah standar Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Kafiar, 2013).
2).
Keselamatan Sapi Potong.
Keselamatan sapi potong di TPA Sampah
Putri Cempo dapat dimasukan ke
dalam Zona Resiko Menengah. Hal ini
dimungkinkan terkena alat berat (bulldozer,
wheel loader, dan excavator) dari petugas
dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP),
sehingga sapi potong tersebut patah tulang
atau mati atau hilang tertimbun sampah.
Kondisi Sosekbudkesmas Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Putri
Cempo, meliputi :
1). Budaya masyarakat.
Tingkat budaya masyarakat di
sekitar TPA Sampah Putri Cempo termasuk
Zona Resiko Besar, sebab budaya gotong –
royong di masyarakat sudah luntur sebagai
akibat dari ekonomi masyarakat yang
meningkat secara tajam sejak adanya TPA
Sampah Putri Cempo tersebut.
2). Kesehatan Masyarakat.
Kesehatan masyarakat di TPA
Sampah Putri Cempo dapat dimasukkan
ke dalam Zona Resiko Menengah - Kecil.
68

Hal ini disebabkan banyaknya jumlah
lalat di TPA Sampah tersebut, tetapi tidak
ditemukan gangguan penyakit seperti diare
atau muntaber. Dan meskipun masyarakat
tinggal di sekitar Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) Sampah Putri Cempo hampir
30 tahun, tidak ditemukan penyakit –
penyakit yang berbahaya (misal: gangguan
pernapasan dan penyakit kulit).
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil
dari penelitian berjudul: “Kajian Dampak
Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan
Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri
Cempo Surakarta” adalah:
1. Evaluasi dampak seluruh komponen
lingkungan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Sampah Putri Cempo, baik komponen
geofisik, biotis dan
sosekbudkesmas
berdampak positif, yaitu: (+0,1), (+0,14)
dan (+0,22). Artinya dari komponen
geofisik terutama struktur tanah menjadi
lebih gembur dan subur. Komponen
biotik, terutama sapi potong jumlah
populasinya meningkat dan kesuburan
tanah semakin baik akibat bertambahnya
mikroorganisme tanah sampah. Sedangkan
pada komponen sosekbudkesmas terutama
tingkat pendidikan, mata pencaharian dan
kegiatan ekonomi meningkat tajam. Rata
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– rata selisih dampak seluruh komponen
sebesar (+0,15). Berarti dampak yang
timbul akibat kegiatan pengelolaan sampah
sangat berpengaruh terhadap kehidupan
masyarakat di sekitar TPA Putri Cempo.
2. Pengelolaan sampah di TPA Putri
Cempo Surakarta sepenuhnya
merupakan tanggung-jawab dari pemerintah
Kota Surakarta, yaitu: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pengelolaan
sampah berupa pengurangan dan penanganan sampah di TPA tersebut sesuai
dengan PERDA SURAKARTA Nomor
3 Tahun 2010. Pengurangan sampah terdiri dari: kegiatan pembatasan timbunan,
pendaur-ulangan dan pemanfaatan. Sedangkan penanganan sampah, meliputi:
3. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
4. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber
sampah ke tempat penampungan sementara
atau tempat pengolahan sampah terpadu.
5. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat
pengolahan sampah terpadu menuju ke
tempat pemrosesan akhir.
6. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah
sampah.
7. Pemrosesan akhir sampah dalam
bentuk pengembalian sampah dan residu
hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.
8. Penanganan jumlah sampah yang
selalu berlebih di TPA Putri Cempo oleh
DKP Kota Surakarta, dengan melibatkan
masyarakat pemulung dan ternak sapi.
Pelibatan kedua komponen tersebut dapat mengurangi volume timbunan sampah
sebesar ± 31 ton/hari, dengan pengurangan
volume sampah masing-masing komponen
pemulung sebesar ± 20 ton/hari dan ternak sapi sebesar ± 11 ton/hari. Ini berarti
pada musim penghujan volume timbunan

sampah berkurang dari 250 ton/hari menjadi 219 ton/hari. Dan pada musim kemarau
volume timbunan sampah berkurang dari
220 ton/hari menjadi 189 ton/hari.
Saran
1. Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah, bahwa sistem open dumping tidak
diperbolehkan, maka perlu tindak lanjut
pemerintah untuk mengevaluasi dampak
lingkungan yang timbul dari pembuangan
sampah di TPA Putri Cempo Surakarta.
2. Perlu dilakukan pemrosesan sampah
dengan metode sanitary landfill atau metode pengelolaan lain yang ramah lingkungan, dengan pelibatan masyarakat sekitar
sebagai tenaga kerja.
3. Mengubah paradigma “Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah” menjadi
“Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir
(TPA) Sampah.”
4. Menerapkan sistem pengklasifikasian/pemilahan sampah rumah tangga
sebelum dibuang ke TPS.
5. Perlu diadakan bank sampah di Kota
Surakarta untuk membuat Kota tersebut
menjadi hijau dan sehat dengan masyarakat
peduli lingkungan.
6. Untuk mengurangi volume timbunan
sampah di TPA Putri Cempo, sebaiknya
system composting lebih diprioritaskan/
diutamakan.
7. Perlu dilakukan pengolahan air lindi
(leachate), seperti yang telah dilakukan
oleh seorang warga setempat.
8. Hasil penelitian ini akan merupakan
masukan yang lebih baik, apabila diadakan
penelitian ulang.
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