
 



Introduction 

Pengelolaan sampah merupakan isu nasional dan global selama beberapa tahun terakhir, dengan 

jumlah penduduk hampir satu juta jiwa setiap hari kota Padang menghasilkan total 640 ton sampah. 

Sekitar 420 - 500 ton berakhir ditempat pemrosesan akhir (TPA) 1, selisih nya  140 – 220 ton sebagian 

kecil dikelola mandiri oleh masyarakat, dan sebagian besar berakhir di lingkungan tanpa ada 

pengelolaan.2 

Berdasarkan data yang didapat dalam workshop rencana aksi pengelolaan sampah yang difasilitasi 

oleh WALHI Sumatera Barat pada bulan Desember 2021 diketahui bahwa produksi sampah di Kota 

Padang mencapai 800 ton/hari dan 70% dari jumlah tersebut berakhir di TPA tanpa pengolahan. 

Dalam sehari satu orang penduduk Kota Padang menghasilkan sampah sebanyak 0,22 kg dan 75% nya 

merupakan sampah organik. Buruknya pengelolaan sampah di Kota Padang telah mengakibatkan 

berbagai persoalan lingkungan di kota Padang. 

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan per harinya di kota Padang mencapai 1.940 meter kubik per 

hari,3 dengan volume tersebut dapat menutupi GOR H. Agus Salim dengan ketinggian sampah 1 meter 

dalam 10 hari saja. Tetapi hanya terdapat 181 bak sampah yang tersebar di 139 titik di seluruh Kota 

Padang, yang mampu menampung 1.050 meter kubik sampah per/harinya. Selisih 890.85 meter kubik 

yang tak terkelola baik, Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, DLH Padang 

kekurangan 59 bak sampah4. Sedangkan menurut Surat Keputusan Wali Kota Padang No 227 Tahun 

2021 hanya terdapat 127 tempat penampungan sampah sementara yang ada di kota Padang.5

 
1 Riki Chandra, Warga Kota Padang Produksi 640 Ton Sampah Sehari, Tak Semuanya Sampai ke TPA, 

https://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/170544/warga-kota-padang-produksi-640-ton-sampah-sehari-tak-semuanya-sampai-ke-
tpa,  di akses pada 2 September 2022, 14 : 50. 

2 Ibid. 
3 Nandito Putra, Tiap Harinya, 890,85 Meter Kubik Sampah di Padang Tak Tertampung di Bak, https://langgam.id/tiap-harinya-89085-meter-

kubik-sampah-di-padang-tak-tertampung-di-bak/ , di akses pada 2 September 2022, 16 :50 . 
4 Ibid. 

5 Surat Keputusan Wali Kota Padang No 227 Tahun 2021 tentang Lokasi Tempat Penampungan Sementara Sampah Kota Padang. 

https://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/170544/warga-kota-padang-produksi-640-ton-sampah-sehari-tak-semuanya-sampai-ke-tpa
https://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/170544/warga-kota-padang-produksi-640-ton-sampah-sehari-tak-semuanya-sampai-ke-tpa
https://langgam.id/tiap-harinya-89085-meter-kubik-sampah-di-padang-tak-tertampung-di-bak/
https://langgam.id/tiap-harinya-89085-meter-kubik-sampah-di-padang-tak-tertampung-di-bak/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Komposisi Sampah Kota Padang berdasarkan sumber6 

Terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan tujuan 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan merupakan tugas yang diamanahkan oleh 

undang-undang kepada pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi7. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penanganan sampah8. Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan 

publik dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan 

pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan 

sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 
 

6  Ruslinda, Yenni. 2014.  Karakteristik Fisik Sampah Kota Padang berdasarkan Sumber Sampah Dan Musim. Jurnal Teknik Lingkungan UNAND 

11(1) : 1-8 (Januari 2014 ) 
7 UU Nomor 18 Tahun 2008. 

8 Ibid. 



Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan 

pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia 9 

Demi mewujudkan kota yang bersih perlu penanganan persampahan mulai dari penyapuan dan 

pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Kemudian sampah yang telah diangkut ke TPA tidak hanya dibuang dan 

didiamkan begitu saja melainkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 10,  

Semua sampah yang ditampung di TPS berakhir di TPA Aia dingin yang akan penuh pada 2026, Kasus 

ledakan gas metana di Gunungan sampah TPA Cirendeu, Leuwigajah, Kota Cimahi pada 21 Februari 

2005 telah membuka mata banyak pihak, terutama tentang bagaimana tata kelola sampah semestinya 

dilakukan, selain juga ikut memicu longsor dibeberapa tempat, ledakan tersebut mengakibatkan 157 

orang kehilangan nyawa.  

Lemahnya pengelolaan sampah serta limbah di kota padang menjadikan sungai, badan sungai, muara 

dan lautan menjadi korban, Sungai dan anak sungai serta gorong-gorong  sangat bau dan penuh 

sampah menjadi saluran buangan sampah dan limbah domestik, Muara sungai batang arau yang 

dipenuhi sampah dengan air berwarna gelap, serta pasir pantai yang dipenuhi sampah plastik menjadi 

pemandangan yang sudah lumrah di lihat oleh masyarakat kota padang, belum lagi nelayan yang 

mendapatkan sebagian besar dari hasil tangkap jaringnya adalah sampah plastik. 

Padang merupakan kota yang tumbuh bersama sungai, Kota Padang memiliki beberapa  Daerah Aliran 

Sungai di antaranya DAS Air Dingin, DAS Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang 

Kuranji. 

Batang Arau merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di Kota Padang membentang dari Bukit 

Barisan dan bermuara di kawasan Gunung Padang. Sungai ini melewati kawasan pertambangan kapur, 

industri pengolahan karet, permukiman hingga pelabuhan. Selain menyandang nama sebagai Sungai 

terbesar di Kota Padang, sungai Batang Arau juga mendapatkan predikat sungai paling tercemar di 

Kota Padang, predikat tersebut tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pembuangan limbah dan sampah 

dari kegiatan Industri (pabrik) dan ribuan rumah tangga. WALHI Sumatera Barat bersama Tim 

Eksepedisi Nusantara Ecoton (lembaga riset lahan basah dan lingkungan) melakukan pengambilan 

sampel air Batang Arau untuk melihat kandungan yang terdapat dalam air Sungai Batang Arau. Dari 

analisis yang dilakukan ditemukan sebanyak 410 partikel mikroplastik dalam 100 L air serta ditemukan, 

beberapa parameter kualitas air di Sungai Batang Arau telah melewati baku mutu, diantaranya adalah 

Phospat 0,45 ppm yang telah melampaui hingga 300% dari baku mutu, Klorin Bebas 0,1 ppm 

diantaranya adalah Phospat 0,45 ppm yang telah melampaui hingga 300% dari baku mutu, dan Besi 

0,39 ppm. Mikroplastik merupakan plastik tak kasat mata dengan ukuran tidak lebih besar dari 5 mm. 

 
9 Hartanto, Widi. 2006. Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. 

Universitas Diponegoro: Semarang 
10 Wibowo, Irawan Fajar. 2011. Prediksi Kebutuhan Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari di Kabupaten Karanganyar Tahun 

2016. Tugas Akhir. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 



Ukurannya yang sangat kecil sangat memungkinkan partikel ini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan 

dan biota laut. 

Dahulunya, Kawasan Kota Tua dan Muara Batang arau merupakan pusat perdaban pertama di kota 

Padang, daerah ini menjadi salah satu kawasan rantau. Sebuah pelabuhan pun dibangun di muara 

sungai Batang Arau, karena kawasan ini memiliki muara yang luas dan bagus bersandarnya kapal-

kapal dagang. Hadirnya Kota Tua Padang tidak terlepas dari keberadaan Pelabuhan Muaro yang  

menghadap langsung ke Samudera Hindia, bangunan dengan arsitektur klasik di kawasan Kota Tua 

Batang Arau ini menjadi saksi kemajuan ekonomi di kawasan ini pada zaman dulu 11. Air dari sungai 

batang arau dahulunya mampu menopang kebutuhan air pertanian, mandi dan cuci, sekarang kualitas 

air sungai batang arau sudah mencapai level IV atau sangat tercemar. 

Tercemarnya Sungai Batang Arau merupakan cerminan dari pengelolaan sampah di Kota Padang dan 

Sumatera Barat, keadaan ini belakangan mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan, WALHI 

sebagai lembaga yang komitmen dalam memperjuangan kualitas lingkungan hidup telah melakukan 

studi dengan judul : 

“Observasi persoalan sampah dan assesment kebijakan pengelolaan sampah sepanjang Batang 

Arau” 

 

Metodology 

Kegiatan assesment kebijakan pengelolaan sampah dilakukan dengan metode wawancara kepada 6 

Pemerintahan Kecamatan yang berada di sepanjang Sungai Batang Arau, Pendokumentasian persoalan 

sampah di sepanjang Batang Arau  dilakukan dengan metode observasi. Kemudian hasil data yang 

didapat di lapangan dianalisis untuk menunjang penelitian. 

Result and Discussion 

Objek penelitian ini adalah 6 Kecamatan (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang 

Timur, Padang Barat, Padang Utara) yang berada di DAS Arau. Sungai Batang Arau mempunyai panjang 

sungai ± 29,72 km dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) ± 172 km2, hulu sungai berada pada puncak 

bukit Punggung Lading Kecamatan Lubuk Kilangan dan Gunung Gadut Kecamatan Pauh Kota Padang, 

dan pada daerah hilir terdapat Pelabuhan Muara. 

 

 

 

 
11 Elvina Yollanda, Menyusuri Sejarah Minangkabau dari Sudut Kawasan Kota Tua Batang Arau Padang, 

https://www.liputan6.com/regional/read/3688483/menyusuri-sejarah-minangkabau-dari-sudut-kawasan-kota-tua-batang-arau-padang , 
diakses pada 2 September 2022, 20 : 53. 

https://www.liputan6.com/regional/read/3688483/menyusuri-sejarah-minangkabau-dari-sudut-kawasan-kota-tua-batang-arau-padang


• Sumber dan Timbulan Sampah / Limbah 

 

 
Gambar : Klasifikasi Sampel Sumber Pencemar Batang Arau 

Berdasarkan pengambilan sampel yang telah dilakukan, terdapat 44 titik Limbah Domestik, 148 

Timbulan Sampah, 2 titik Tambang Pasir dan 1 titik tambang semen. Persebaran Temuan Sampel ini 

tersebar di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan 

Padang Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Lubuk Kilangan. 

Pada Kecamatan Lubuk Kilangan tidak ditemukan timbulan sampah dan Limbah Domestik, tetapi pada 

kecamatan ini terdapat 2 titik lokasi tambang pasir di sekitaran sungai batang Arau dan 1 tambang 

semen di Hulu sungai batang Arau. 

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud 

dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk 

padat. Sumber sampah di perkotaan pada umumnya berkaitan dengan peruntukan lahan, seperti 

sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial (pasar, pertokoan, restoran, 

tempat hiburan), kawasan institusi (perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan lembaga-lembaga non 

komersial lainnya), kawasan industri, serta sampah yang berasal dari jalan, taman dan tempat-tempat 

terbuka lainnya. 
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Gambar : Peta Titik Sebar Sampel 

Kemajuan industri dan teknologi saat ini telah membawa konsekuensi terjadinya urbanisasi yang cepat 

dan modernisasi pada beberapa dekade terakhir. Faktor-faktor tersebut telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan perkotaan kota padang, namun demikian di sisi 

lain juga menyebabkan degradasi alam dan lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat 

kota Padang. Oleh karena itu masalah lingkungan perkotaan terkait dengan proses urbanisasi yang 

cepat telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kota. 

 

Gambar : Sebaran Sumber Pencemar per Kecamatan 
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• Kepadatan Bangunan dan Populasi Penduduk 

Kepadatan penduduk di wilayah penelitian berkisar antara 675 perkilometer persegi di daerah hulu 

(Lubuk Kilangan), 3998 perkilometer persegi didaerah tengah (Lubuk Begalung), dan 6079 – 9465 

perkilomer persegi di bagian hilir ( Padang Timur dan Padang Selatan ). 

Kecamatan 
Kepadatan Penduduk per-kilometer persegi 

2019 2020 2021 

Lubuk Kilangan 663 669 675 

Lubuk Begalung 4045 3966 3998 

Padang Selatan 5999 6081 6079 

Padang Timur 9786 9540 9485 

Padang Barat 6586 6137 6101 

Padang Utara 8801 6828 6789 
Tabel : Kepadatan Penduduk Kota Padang Perkilometer persegi, BPS 202112 

 

Analisis tingkat kepadatan bangunan menggunakan metode Normalized Difference Built-up Index 

(NDBI) menunjukkan bahwa tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sangat mempengaruhi timbulan 

sampah dan limbah domestik. Dapat dilihat dari Peta Titik Sebar Pengambilan Sampel, bahwa sumber 

dan timbulan sampah didominasi pada bagian hilir sungai, terutama pada aliran DAS yang ada di 

perbatasan antara kecamatan Padang Selatan dengan Padang Barat dan perbatasan antara Padang 

Selatan dan Padang Timur. Sedangkan pada bagian tengah dan hulu sebaran titik sampah tidak 

sebanyak bagian hilir.  

 
12 https://padangkota.bps.go.id/indicator/12/665/1/kepadatan-penduduk.html 



 
Gambar : Peta Kerapatan Bangunan di tepian batang Arau  

 

Jika dihubungkan dengan tingkat kepadatan bangunan yang telah dipaparkan pada Peta Kepadatan 

Bangunan sekitar Sungai, Dari kedua peta yang disajikan, dapat kita ketahui bahwa adanya korelasi 

antara kepadatan bangunan terhadap timbulan sampah dan limbah. Pada kawasan dengan kepadatan 

bangunan yang tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh timbulan sampah tinggi, sedangkan kawasan 

dengan tingkat kepadatan bangunan yang rendah hanya menghasilkan tingkat kategori timbulan 

sampah yang rendah. Hal ini terjadi karena kepadatan bangunan yang tinggi berarti terdapat aktivitas 

manusia yang padat dan tinggi seperti aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya. 

 

• Sarana dan prasarana pengelolaan sampah 

 

Berdasarkan Teori dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, satu orang menghasilkan 0,7 kg 

sampah, maka kota Padang menghasilkan sampah 640 – 680 ton per harinya. Hasil studi terbaru 

Jurusan Teknik Lingkungan Unand, Institute for Global Environmental Strategis (IGES) dan Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) menyimpulkan, Kota Padang krisis pengelolaan 



sampah. Dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, hanya terdapat 30 kelurahan saja yang punya 

tempat pengelolaan sampah. Selain itu faktor lain juga terdapat pada minimnya anggaran pengelolaan 

sampah oleh DLH. Kemudian, fasilitas penunjang yang digunakan DLH dalam mengangkut sampah juga 

tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya.13 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 9 Tahun 2021,  APBD Kota Padang untuk Program 

pengelolaan Persampahan hanya sekitar 26 miliar rupiah,14  yang mana hanya kurang dari 1 % dari 

total APBD Kota Padang Tahun 2022. Lebih kecil dibandingkan kota Pekanbaru 2,4 % ( 58 milliar ) dan 

Kota Bandung 3 % ( 170 miliar ). 

Penanganan Sampah dengan melakukan 

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota 

13.713.046.460 

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 
623.189.220 

Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota 

11.646.544.275 

 25.982.779.955 

 

Tabel : Lampiran APBD untuk urusan pengelolaan sampah Kota Padang berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2021 

Menurut DLH Kota Padang, pengelolaan sampah Kota Padang sudah menghabiskan dana sekitar 40 

milliar rupiah, yang berasal dari APBD dan sumber dana lain. Sedangkan untuk  personil kebersihan 

Kota Padang berjumlah sekitar 900 orang, 1 : 1100 jika dibanding dengan jumlah masyarakat kota 

Padang. 

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang nomor 227 tahun 2021, total TPS yang ada di Kota 

Padang berjumlah 127 TPS. Dengan potensi timbulan sampah hampir 2 ribu meter kubik per hari akan 

ada 1 ribu meter kubik yang tidak tertampung di TPS. Untuk memenuhi kebutuhan bak sampah tersebut 

perlu dua kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. 

Ada sekitar 11 kelurahan yang bersentuhan langsung dengan sungai dan tidak memiliki TPS, Masalah 

dari bak sampah bukan hanya jumlahnya, tetapi juga sebarannya. Sebaran bak sampah tidak merata, 

masih banyak kelurahan yang tidak memiliki bak sampah.   

 
13 https://langgam.id/hasil-riset-kota-padang-krisis-pengelolaan-sampah/ 
14 Peraturan Daerah Kota Padang nomor 9 Tahun 2021 



 

Gambar : Peta Sebaran TPS di sekitaran Sungai Batang Arau berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang nomor 227 Tahun 2021.  

 

Gambar : Sebaran TPS di Hulu Batang Arau 



Hanya 5 buah TPS yang berada di Hulu batang arau, yang jaraknya sangat berjauhan dan juga jauh dari 

pemukiman masyarakat, hal ini diduga menjadi pemicu langgeng nya sampah di batang arau terutama 

yang menjadi penyumbang tumpukan sampah di Hilir sungai. Sedang kan dibagian muara batang arau 

juga tak berbeda jauh, hanya ada 10 TPS di sekitaran sungai Batang Arau, padahal daerah tersebut 

merupakan daerah pemukiman dan terbangun yang padat. Rendahnya jumlah TPS menjadikan tingginya 

kemungkinan sampah dibuang ke lingkungan terbuka dan badan air. 

 

 Gambar : Sebaran TPS di Hilir Batang Arau 

• Potensi Pencemaran Perkelurahan di Sekitar Sungai Batang Arau 

Sumber pencemar yang berasal dari permukiman (penduduk) akan menghasilkan limbah detergen, 

zat padat, BOD, COD, DO, nitrogen, fosfor, pH, kalsium, klorida dan sulfat. Sumber pencemar yang 

berasal dari pertanian akan menghasilkan limbah pestisida, bahan beracun dan logam berat. 

Sumber pencemar yang berasal dari industri antara lain akan menghasilkan limbah BOD, COD, DO, 

pH, TDS, minyak dan lemak, urea, fosfor, suhu, bahan beracun dan kekeruhan, masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan 

manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

 



 

Gambar : Peta Potensi Intensitas Pencemar 

Perhitungan potensi pencemar dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya sampel sumber 

pencemar dan kerapatanya, dengan memberi skor pada tiap tiap pencemar di Sungai Batang Arau, 

Timbulan Sampah diberi skor 3, Limbah Domestik diberi Skor 2, dan Tambang Pasir diberi Skor 1. 

Semakin tinggi hasil skor nya, semakin tinggi pula potensi pencemarannya. Hasil perhitungan 

diinterpretasikan dalam peta Potensi Intensitas Pencemar. 

Warna merah menunjukkan potensial pencemaran sangat tinggi, orange menunjukkan potensial tinggi, 

kuning menunjukkan potensial pencemaran sedang, dan biru muda serta biru pekat berturut turut 

potensial pencemaran rendah dan sangat rendah. 

Potensi Pencemaran sangat mengkhawatirkan, terutama di Kecamatan Padang Timur, Padang Barat 

dan Padang Selatan. Hampir semua kelurahan di ketiga Kecamatan tersebut memiliki potensi 

pencemaran yang Tinggi-Sangat Tinggi.  

• Sosial Budaya 

Selain peningkatan penduduk, Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup  dan  kesejahteraan  

masyarakat  Kota Padang juga mempengaruhi masalah sampah dan limbah, ditandai  dengan 

terjadinya pergeseran nilai budaya dari hidup yang hemat dan sederhana ke arah gaya hidup modern 

yang cendrung hedonis. Akibatnya  produksi  sampah  pun  juga  cendrung meningkat, baik kuantitas 



maupun kualitasnya. Pola perkembangan  ini  tampaknya  sesuai  pula  dengan teori Hukum Energi II 

yang  berbunyi “ The Law of Energy Entropy”  yang  mengajarkan  kepada  kita tentang peningkatan 

pola pemanfaatan energi yang cendrung juga meningkatkan jumlah entropi  dalam bentuk  sampah  

atau  limbah  sehingga  masalah lingkungan cendrung meningkat dan semakin krusial. Salah  satu  

upaya  untuk  mengatasi  masalah lingkungan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan pengelolaan  sampah 

yang baik.  Menurut  ilmu  kesehatan lingkungan,    pengelolaan  sampah  dipandang  baik jika sampah 

tersebut  tidak menjadi media berkembangbiaknya  bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi 

medium perantara menyebarluasnya  suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak  

mencemari  udara,  air  dan  tanah,  tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak  

menimbulkan  kebakaran  dan  yang  lainnya.15 

Kemajuan teknologi cendrung menambah volume dan kualitas sampah yang dihasilkan, karena 

pemakaian bahan baku semakin beragam dan  cara pengkemasan dan produk manufaktur yang  

semakin beragam pula. Selain itu, kecendrungan produsen yang  memproduksi  barang-barang 

komuditas dan barang elektorik yang menggunakan teknologi modern  juga  menghantarkan konsumen 

untuk  berperilaku  boros  atau  gaya hidup konsumtif. Kecendrungan di atas sedang terjadi di di Kota 

Padang,  Sumber sampah di perkotaan umumnya berasal dari kegiatan perkantoran, industri, 

pariwisata, pertokoan, supermarket/minimarket, mall, perbengkelan, rumah sakit, dan sampah rumah 

tangga. Sementara  sumber  sampah  di  daerah pinggiran kota lebih banyak berasal dari kegiatan 

ekonomi warung dan pasar tradisional, dan sampah rumah tangga. Gambaran  umum  produksi  

sampah  Kota Padang telah digambarkan pada Gambar Komposisi Sumber Sampah Kota Padang. 

Pada budaya masyarakat tradisional, sampah sangat jarang keluar dari rumah. Masyarakat tradisonal 

atau daerah pedesaan biasanya memiliki tempat sampah mereka sendiri, yang biasanya akan mereka 

bakar ataupun akan mereka urug dengan tanah. Sedangkan masyarakat urban perkotaan dengan luas 

lahan yang rendah dan kepadatan yang tinggi, sangat jarang memiliki tempat sampah dirumah. 

Masyarakat urban akan cenderung menyerahkan segala urusan sampahnya pada pengelola sampah 

atau membuangnya kelingkungan secara langsung. Belum lagi tata kota dan pemukiman yang 

menyediakan tempat untuk TPS dan tempat pengelolaan sampah lain menjadikan masalah ini makin 

rumit, 
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Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Michell Rohmann dan tim kepada 100 orang yang tinggal 

disekitaran batang Arau tentang masalah lingkungan yang paling meresahkan bagi masyarakat 

menghasilkan respon bahwa permasalahan sampah merupakan masalah lingkungan yang paling 

mendesak untuk diselesaikan. 

 

Gambar : Hasil Survey Masalah Lingkungan yang paling mendesak oleh Michell Rohman dan tim. 

• Kelembagaan 

Lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu dalam memengaruhi 

kesejahteraan manusia. Negara Indonesia telah memerhatikan arti pentingnya lingkungan hidup dalam 

menunjang kesejahteraan manusia, yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa negara 

memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Sampah merupakan salah satu permasalahan dalam lingkungan hidup, yang dalam UU No. Namun 

dalam realitanya, penanganan sampah oleh pemerintah dan pemerintah daerah di berbagai daerah di 

Indonesia masih jauh dari pengelolaan sampah yang baik.  

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, hanya 24,9% rumah tangga di Indonesia 

yang pengelolaan sampahnya diangkut oleh petugas. Sebagian besar rumah tangga mengelola sampah 

dengan cara dibakar (50,1%), ditimbun dalam tanah (3,9%), dibuat kompos (0,9%), dibuang ke sungai, 

parit, atau laut (10,4%) dan dibuang sembarangan (9,7%)16. Metode tradisional dalam pembuangan 

sampah seperti tersebut di atas tidak akan menimbulkan masalah bagi lingkungan ketika populasi 

penduduk tidak terlalu padat dan kandungan organik dari sampah yang masih tinggi. Namun ketika 

 
16 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Jakarta: 

Kementerian Kesehatan,. 
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jumlah penduduk terus bertambah dan budaya konsumsi terus meningkat, metode tradisional dan 

pembuangan sampah secara langsung ke lingkungan terbuka (dibuang ke sungai, parit, laut, atau 

dibuang sembarangan) menimbulkan masalah terhadap lingkungan. 

Kelembagaan pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek yang memengaruhi bagaimana 

pengelolaan sampah dilakukan di suatu wilayah. Kelembagaan pengelolaan sampah dapat diartikan 

secara luas dan sempit. Dalam arti luas, kelembagaan pengelolaan sampah meliputi bagaimana 

peraturan, norma, dan etika dari berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah dapat 

berjalan secara terpadu, terintegrasi dalam pengelolaan sampah. Adapun pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan sampah meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Sedangkan kelembagaan pengelolaan sampah dalam arti 

sempit adalah organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di 

suatu daerah. 

Bentuk lembaga atau instansi pengelola sampah di daerah saat ini masih beragam. Bentuk lembaga 

pengelolaan persampahan kota yang dianut di Indonesia selama ini antara lain: a. Seksi Kebersihan di 

bawah satu dinas; b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah suatu dinas, ; c. Dinas Kebersihan, 

merupakan SKPD yang akan memberikan percepatan dan pelayanan pada masyarakat dan bersifat 

nirlaba. Dinas ini dibentuk karena aktivitas dan volume pekerjaan yang sudah meningkat; d. 

Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk bila 

permasalahan di kota tersebut sudah cukup luas dan kompleks.17 

Kelembagaan pengelolaan sampah kota Padang adalah Dinas Lingkungan Hidup, dibawah bidang 

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan dibantu oleh UPT TPA Sampah dan IPLT. Urusan pengelolaan 

sampah mulai dari sumber sampai ke TPA merupakan tanggung jawab dari bidang Kebersihan dan 

pengelolaan sampah, dan sesampainya di TPA Aia dingin akan di kelola oleh UPT Sampah, dengan 

semakin rumitnya persoalan sampah di Kota Padang tentunya akan membuat DLH dan UPT Sampah 

dan IPLT akan kewalahan. Karena pengelolaan sampah yang ideal adalah memisahkan operator dan 

regulator. 

Mengacu pendapat Rahardyan dan Widagdo (2005) serta Damanhuri dan Padmi (2011), lembaga 

pengelolaan sampah di daerah sebaiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola 

sistem operasional yang diterapkan, dan kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi 

yang harus ditangani. Dengan demikian lembaga pengelolaan sampah di daerah yang ideal adalah: 

Pertama, harus sesuai dengan peraturan perundangan yang membinanya yaitu peraturan 

perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum 

selaku kementerian yang membina permasalahan pengelolaan sampah, dan Kementerian Dalam Negeri 

selaku kementerian yang membina pemerintahan di daerah. Untuk itu lembaga pengelolaan sampah di 

daerah harus sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta aturan 

 
17Damanhuri, Enri., dan Padmi, Tri. 2010. Pengelolaan Sampah – Diktat Kuliah TL-3104 Edisi Semester I 2010/2011, Bandung: Program Studi 

Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung,. 



pelaksananya (Permendagri No. 33 Tahun 2010 dan PermenPU No. 3 Tahun 2013), UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah beserta aturan pelaksananya (PP No. 38 Tahun 2007, jo. Lampiran huruf C dan 

huruf K UU No.23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 2007) dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum, Jo. PP No. 74 Tahun 2012). Berdasarkan berbagai peraturan 

perundangan tersebut, lembaga pengelolaan sampah di daerah yang ideal adalah yang memisahkan 

antara regulator dan operator. Kedua, harus sesuai dengan pola sistem operasional yang diterapkan, 

dan kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani. 

• Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Padang 

- Perda Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

 Kebijakan ini adalah upaya mendoronng pengelolaan sampah yang berdasarkan 

asas : tanggung jawab; berkelanjutan; manfaat; keadilan; kesadaran; kebersamaan; 

keselamatan; keamanan dan nilai ekonomi di kota Padang. 

 Sampah yang dikelola adalah Sampah rumah tangga atau sampah yang berasal dari 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, 

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, dan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah 

sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, 

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, 

dan/atau fasilitas lainnya. 

 Pada pasal 5 dijelaskan bahwa Setiap orang berhak: 

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan 

lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab 

untuk itu; 

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan 

pengawasan di bidang pengelolaan sampah; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan 

TPA sampah; dan 

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik 

dan berwawasan lingkungan. 

Kebijakan ini menitik beratkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dan 

berfokus pada usaha pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber hingga ke 

pemrosesan akhir.  

Pada pasal 8,  juga dijelaskan bahwa pengelola kawasan permukiman, komersial, Industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memilah dan 

menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Namun walaupun telah diamanatkan dalam Perda 



tetapi dalam faktanya masih sangat banyak  kawasan perumahan, industri dan fasilitas 

umum yang tidak menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. 

Kebijakan ini juga merupakan dasar hukum untuk pendanaan pengelolaan sampah, Lembaga 

Pengelola Sampah, BLUD Sampah, dan badan usaha atau perorangan pengelola sampah. 

- Perwali nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga 

 Kebijakan ini mengatur tentang strategi pengurangan dan penanganan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang mengatur target pengurangan 30 % 

dari angka timbulan dan penanganan 70 % dari angka timbulan, pengurangan dilakukan 

dengan : 

- Pembatasan; 

- Pendauran ulang; 

- Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga. 

Sedangkan penanganan dilakukan dengan : 

-    Pemilahan; 

- Pengumpulan; 

- Pengangkutan; 

- Pengolahan; dan 

- Pemrosesan akhir. 

Pada pasal 4 dijelaskan bahwa ada 11 strategi yang akan dilaksanakan, beberapa diantaranya 

adalah penguatan koordinasi dengan camat, lurah, RT dan RW; Peningkatan Kapasitas SDM 

dalam penagananan Sampah Rumah Tangga; Pembentukan Sistem Informasi; Penguatan 

Keterlibatan Masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; penerapan dan 

pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan; penguatan penegakan 

hukum; penguatan keterlibatan dunia usaha; penerapan teknologi tepat guna yang ramah 

lingkungan serta penerapan insentif dan disentif. Menurut hasil dari riset ini strategi yang 

baik tersebut belum maksimal dilakukan sejak peraturan ini diundangkan. 

- Perwako 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik 

- Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 01/SE/PSLB3PK/DLH-2022 tentang pengurangan 

dan penanganan sampah plastik di lingkungan pemprov Sumatera Barat. 

- UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

   Pada UU ini terdapat kebijakan tentang perluasan kewajiban produsen untuk ikut 

dalam bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, yang juga merupakan dampak dari 

produksi plastik oleh produsen, yang berbunyi “ Produsen wajin mengelola kemasan 

dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh alam “. 

Hadirnya undang undang ini menjadi dasar hukum untuk menuntut peran dan tanggung jawab 

produsen dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Namun walaupun sudah di 



amanatkan oleh undang-undang, diturunkan melalui Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2012, 

penerapan perluasan tanggung jawab produsen ini belum menjadi mandatori. Padahal dari 

hasil brand audit yang dilakukan disungai batang arau didapatkan bahwa sampah plastik di 

batang arau didominasi oleh kemasan plastik sekali pakai yang diproduksi oleh produsen 

lokal ataupun nasional. 

 

 

Conclusion 

• Ditemukan Sumber dan Timbulan Sampah / Limbah di sepanjang batang Arau sebanyak 44 titik 

Limbah Domestik yang mengarah ke sungai, 148 Timbulan sampah di tepian Sungai, dan 2 

Tambang Pasir di Sungai. 

• Adanya Kepadatan bangunan dan tingginya populasi didaerah hilir batang Arau berpengaruh 

terhadap sumbangan sampah dan limbah ke sungai batang Arau,  diperparah dengan hanya ada 5  

TPS didaerah hulu  meningkatkan potensi pembuangan sampah langsung ke sungai dan 

terakumulasi didaerah hilir. Di daerah Muaro Padang, keadaan juga tidak berbeda jauh hanya ada 

10 TPS.  

• 11 Kelurahan disekitaran batang Arau tidak menerima layanan pengelolaan Sampah. 

• Potensi Pencemaran sangat mengkhawatirkan, terutama di Kecamatan Padang Timur, Padang 

Barat dan Padang Selatan. Hampir semua kelurahan di ketiga Kecamatan tersebut memiliki 

potensi pencemaran yang Tinggi-Sangat Tinggi.  

• Timbulan Sampah dan Limbah serta Potensi Pencemaran yang tinggi merupakan cerminan 

buruknya pengelolaan Sampah di Kota Padang. 

• Sumber pencemar yang berasal dari permukiman (penduduk) akan menghasilkan limbah 

detergen, zat padat, BOD, COD, DO, nitrogen, fosfor, pH, kalsium, klorida dan sulfat. Sumber 

pencemar yang berasal dari pertanian akan menghasilkan limbah pestisida, bahan beracun dan 

logam berat. Sumber pencemar yang berasal dari industri antara lain akan menghasilkan limbah 

BOD, COD, DO, pH, TDS, minyak dan lemak, urea, fosfor, suhu, bahan beracun dan kekeruhan, 

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air 

oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

• Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Michell Rohmann dan tim kepada 100 orang yang tinggal 

disekitaran batang Arau tentang masalah lingkungan yang paling meresahkan bagi masyarakat 

menghasilkan respon bahwa permasalahan sampah merupakan masalah lingkungan yang paling 

mendesak untuk diselesaikan (72%). 

• Permasalahan sampah di Kota Padang sudah sangat kompleks, agar pengelolaan nya ideal perlu 

pemisahan antara Regulator dan Operator dalam upaya pengelolaan sampah, sehingga Dinas 



Lingkungan Hidup fokus terhadap pengembangan, inovasi, menyusun kebijakan dan pengawasan. 

Dan operator menjalankan operasi pengelolaan sampah yang sesuai dengan regulasi. 

• Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Padang sudah ada dan cukup, hanya 

saja realisasi dari amanat tersebut masih minim.  Baik dari segi pemenuhan Hak masyarakat, 

penyediaan sarana dan prasarana, dan penegakan hukum. 

• UU nomor 18 tahun 2008 tentang perluasan tanggung jawab produsen perlu untuk direalisasikan 

karena kemasan plastik sekali pakai merupakan sampah yang dominan di sungai batang Arau dan 

juga merupakan dampak dari produksi kemasan yang dilakukan produsen. 


