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ABSTRAK 

Peningkatan mutu kebersihan dilakukan pemerintah kota Padang untuk 

menjadikan kota Padang mejadi salah satu kota terbersih di kawasan ASEAN. 

Langkah ini  berkaitan dengan usaha peningkatan kesadaran masyarakat kota 

Padang dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 

memilah sampah berdasarkan jenisnya ditingkat rumah tangga.  Telah dilakukan 

kegiatan Pilot Project Peningkatan Kesadaran  Masyarakat kota Padang dalam 

Pengelolaan   Sampah   Rumah   Tangga   dengan   Cara   Pemilahan.   Kegiatan 

dilakukan di komplek Pelangi Indah RT 01/RW XIII Kel. Korang  Gadang Kec 

Kuranji  Padang.  Kegiatan  ini  dimulai  dengan  memberikan  penyuluhan  pada 

warga setempat mengenai arti penting pemilahan sampah. Kemudian dilanjtukan 

dengan menerapkan metoda pemilahan sampah di komplek tersebut selama satu 

bulan. Kegiatan ini  ditunjang dengan penyediaan fasilitas berupa empat buah 

kantong sampah per rumah, buku  wacana, panduan pemilahan sampah, poster 

serta pelayanan pengambilan sampah dua kali  seminggu.    Dari kegiatan yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil yang cukup baik, dimana tingkat kecenderungan 

warga  dalam  memilah  sampah  mencapai  83,1  %.  Nilai  ini  diperoleh  dari 

persentase jumlah warga yang melakukan pemilahan sampah. 
 

Kata Kunci : Warga kota Padang, Sampah rumah tangga, Pemilahan Sampah, 

 
PENDAHULUAN 

Kota Padang merupakan salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia 

yang telah berhasil memperoleh penghargaan Adipura. Penghargaan ini 

merupakan penghargaan atas keberhasilan dalam menjaga kebersihan kota. Dalam 

beberapa  tahun   ke  depan  pemerintah  kota  Padang  berencana  meningkatkan 

prestasi tersebut menjadi kota terbersih di kawasan ASEAN. Untuk itu berbagai 

langkah  peningkatan  mutu  kebersihan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  kota 

seperti  peningkatan  fasilitas  pendukung  pengelolaan  sampah(bak-bak  sampah, 

truk  pengangkut  sampah,  becak  sampah  dan  lain  sebagainya).  Namun  dalam 

kenyataannya  langkah  ini  masih  belum  mampu  mengimbangi  jumlah  sampah 

yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk. 

Masalah persampahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

kota  saja,   tapi  juga  seluruh  lapisan  warga  masyarakat.  Upaya  peningkatan 

kesadaran masyarakat  dalam  mengelola sampah merupakan langkah yang tepat 

dalam  mengatasi  masalah  persampahan  ini.  Selama  ini  usaha  yang  dilakukan 

dalam penanganan sampah adalah  bagaimana cara membuang sampah tersebut, 

aka tetapi sekarang timbul masalah, karena lahan  tempat pembuangan semakin 

sempit, lokasinya makin jauh dari kota dan pada masyarakat  disekitar tempat 
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pembuangan sampah timbul ancaman berbagai jenis penyakit yang bersumber dari 

sampah (Ir.Yul H. Bahar, 1986). 

Pengelolaan sampah  dapat  dilakukan  dengan  cara  memilah  sampah 

berdasarkan   jenisnya  (Soewedo  Hadiyoto.  1981/  1982).  Pemilahan  sampah 

merupakan  suatu  langkah yang dapat mempermudah proses daur ulang. Daur 

ulang adalah suatu upaya  dalam pemanfaatan sampah menjadi suatu yang lebig 

bernilai ekonomis. Apabila sampah masih  tercampur maka akan membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk memilahnya di tempat  pembuangan akhir (TPA) 

agar bisa didaur ulang. Sementara jumlah sampah akan bertambah setiap harinya 

dan lahan PA akan semakin berkurang. 

Metoda pemilahan sampah ini dapat dimulai dari tingkat rumah tangga 

karena  rumah tangga merupakan sumber dari segala kegiatan jadi apabila dari 

tingkat rumah tangga sudah terbiasa untuk memilah sampah, maka kebiasaan ini 

akan terbawa ketempat-tempat yang lebih besar seperti perusahaan, pabrik, kantor 

dan lain sebagainya. 

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada : 

1.  Untuk meningkatkan mutu kebersihan kota Padang harus disertai dengan 

pengelolaan yang baik antara warga masyarakat dengan pemerintah kota. 

2.  Sistem  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  masih  belum  menerapkan 

metoda pemilahan sampah. 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat  kota  Padang  dalam  mengelola  sampah  dan  menerapkan  metoda 

pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. 

Manfaat yang ingin diperoleh dari kegiatan ini adalah agar kemampuan 

masyarakat  dalam mengelola sampah dapat meningkat dengan memilah sampah 

sesuai dengan jenisnya.  Selain itu hasil dari kegiatan ini juga diharapkan dapat 

menjadi  acuan  dan  rujukan  bagi  Pemko  Padang  dalam  pengelolaan  sampah, 

khususnya sampah rumah tangga. 
 

METODE PENDEKATAN 

Pada pelaksanaannya,  observasi  dilakukan  selama  satu  minggu  pada 

bulan  maret  2006  yang  bertempat  di  komplek  perumahan  Pelangi  Indah  RT 

01/RW XIII Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Padang. Metoda yang dilakukan 

pada saat observasi adalah metoda diskusi dengan beberapa warga termasuk ketua 

RT setempat, dari hasil  observasi didapatkan informasi bahwa warga komplek 

pelangi indah telah mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan 

tempat tinggal mereka, hal ini terbukti  dengan  telah adanya kesepakatan dari 

warga untuk menyewa sebuah mobil sampah (bukan  milik Dinas Kebersihan) 

yang akan menangani masalah sampah komplek namun sampah yang  dikumpul 

masih dalam keadaan bercampur tidak dipisah berdasarkan jenisnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan, dapat dirumuskan metoda 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program : 
1.  Memberikan penyuluhan kepada masyarakat komplek Pelangi Indah. 

Penyuluhan yang  diberikan berupa: 

a.  Pemberitahuan kepada masyarakat mengenai dampak positif dan negatif 

dari  pengelolaan sampah, akibat buruk bagi kesehatan masyarakat yang 

bisa ditimbulkan dari sampah. 
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b.  Memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara 

pemilahan   sampah   di   lingkungan   rumah   tangga,   dan   memberikan 

penerangan tentang keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa diperoleh 

baik di tingkat rumah tangga, kelurahan dan kota Padang apabila metoda 
pemilahan  sampah  ini  berhasil  diterapkan  kepada  seluruh  komponen 

masyarakat. 

c.  Memberikan   gambaran   kota-kota   lain   di   negara   maju   yang   telah 

menerapkan metoda pemilahan sampah ini dengan baik. Hal ini dilakukan 

sebagai   bahan   perbandingan   bagi   masyarakat   dan   bertujuan   untuk 

menumbuhkan   kesadaran   dari   dalam   diri   masyarakat   untuk   dapat 

melakukan pemilahan sampah sejak dini. 

Penyuluhan  ini  akan  diberikan  kepada  masyarakat  pada  tempat-tempat 

keramaian dan tempat-tempat yang dinilai strategis dan mudah untuk dicapai, 

seperti:  kantor  kelurahan,  Rumah  ketua  RT  setempat  dan  TPA  (Taman 

Pendidikan Agama) yang berada di lingkungan mesjid. Penyuluhan yang akan 

diberikan  nantinya  dibuat  dan  disiapkan  dalam  format  slide  show  dengan 

menggunakan power point atau menggunakan macromedia Flash yang akan 

ditampilkan dengan menggunakan media Laptop dan In focus. 

2.  Memberikan Buku saku /Buku wacana Kepada setiap 30 rumah yang ada di 

RT 01 komplek Pelangi Indah yang berjudul Ayo Bersiasat dengan Sampah. 

Buku yang akan diberikan ini dibuat dengan full color dan semenarik mungkin 

yang berisikan cara pemilahan sampah, pengelolaan sampah, daur ulang yang 

bisa dilakukan di tingkat rumah tangga, serta dampak positif dan negatif yang 

ditimbulkan dari sampah. Buku ini juga akan dilengkapi  dengan karikatur 

yang  bercerita  tentang  cara  pengelolaan  sampah  dan  pemilahan  sampah. 

Karikatur ini dibuat dengan tujuan agar anak-anak juga dapat membaca buku 

ini  dan dapat merangsang pikirannya untuk dapat melakukan hal pemilahan 

sampah sejak dari kecil. 

3.  Membagikan  plastik  sampah  kepada  rumah-rumah  yang  akan  digunakan 

sebagai sampel, rumah yang akan digunakan sebagai sampel adalah 30 buah 

rumah  dalam  komplek  tersebut.  Setiap  rumah  nantinya  akan  memperoleh 

masing-masing 4 (empat) buah kantong plastik sampah yang terdiri dari : 

a. Sampah Organik 

Sampah  organik  ini  dapat  berupa  sisa-sisa  makan  atau  bahan-bahan 

organik lainnya yang dapat membusuk. 

b. Sampah Plastik 

Sampah plastik dapat berupa plastik sisa kemasan suatu produk,   bahan- 

bahan plastik seperti ember bekas atau yang lainnya. 

c. Sampah Kertas 

Sampah  kertas  dapat  berupa  kertas-kertas  yang  tidak  diperlukan  lagi 

seperti koran bekas, buku-buku bekas, dan lain-lain. 

d. Sampah logam/kaca 

Dapat berupa benda-benda yang terbuat dari bahan dasar logam ataupun kaca. 

Setelah disebar kemudian dalam jangka waktu 2 x seminggu sampah-sampah 

yang telah  diklasifikasikan dari tingkat rumah tangga tersebut dikumpulkan 

dan ditimbang. Disamping  itu juga   diamati sampai sejauh mana kesadaran 

masyarakat  untuk  membuang  dan  memilah  sampah  sesuai  dengan  tempat 

yang telah disediakan. Hal ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan. 
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Sampah-sampah  plastik,  logam  dan  kaca  nantinya  akan  dikumpulkan  dan 

dijual ke tukang loak untuk didaur ulang. Ini dilakukan untuk mengetahui nilai 

Ekonomi yang bisa diperoleh oleh masyarakat dari sampah-sampah jenis ini. 

4.  Penyebaran atau pemasangan Poster yang berukuran kira 1 x 1 meter yang 

berisikan ajakan untuk memilah sampah, bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

sampah, karikatur lucu yang dikemas semenarik mungkin yang isinya berupa 

ajakan untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Poster-poster 

ini  akan  dipasang  pada  tempat-tempat  strategis   yang banyak  dilewati 

masyarakat  seperti  :  di  dekat  mesjid,  kantor  lurah,  persimpangan  jalan 

komplek dan ditempat-tempat lain yang dinilai strategis. 

Pada bulan mei sampai awal Juni 2006 Program Peningkatan Kesadaran 

Masyarakat ini dilaksanakan berdasarkan metoda pelaksanaan seperti yang telah 

disusun diatas. program ini diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan pada 

bulan April 2006, kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan ini adalah : 

•  Studi pustaka dilakukan untuk mempersiapkan bahan penyuluhan pada 
warga  kompleks, bahan untuk pembuatan buku panduan, selebaran dan 

Poster Reklame. Studi yang dilakukan berupa browsing Internet, 

Pengambilan Data perhari sampah kota padang ke TPA Aie Dingin di 

daerah Lubuak Minturun. 

• Pembutan disain / rancangan buku dan Pembuatan Buku Panduan 

• Pendisainan Poster Reklame dan Pembuatan nya dengan ukuran 1 x 1 

meter sebanyak 4 buah 

• Mencari  dan  membeli  karung  tepung  dan  plastik  polibek  besar  yang 

nantinya digunakan sebagai Kantong sampah pada setiap rumah di RT 01 

• Pengecatan  kantong  sampah  menjadi  tiga  warna  yang  berbeda  yaitu 

merah, kuning, dan biru. 

• Pembuatan selebaran yang berisikan cara pemilahan sampah berdasarkan 
jenisnya. 

Setelah tahapan persiapan selesai dilanjutkan dengan tahapan 

pelaksanaan program. Pelaksanaan dari program ini di awali dengan memberikan 

penyuluhan pada masyarakat pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2006 jam 16.00 WIB 

di Mushalla Al-Barqah. Penyuluhan diberikan dengan cara teknik presentasi dan 

dilanjutkan  dengan  diskusi  agar  materi  yang  diberikan  lebih  dimengerti  dan 

dipahami oleh masyarakat. Selain pemberian  materi penyuluhan, kepada warga 

yang hadir juga diberikan materi berupa cerita pengalaman hidup di Jepang oleh 

seseorang pemateri yang merupakan Dosen Jurusan Kimia Unand, adapun materi 

yang  diberikan  berupa  bagaimana  cara  masyarakat  Jepang  dalam pengelolaan 

sampah dari tingkat rumah tangga. Penyuluhan yang diberikan berjalan jauh dari 

perkiraan  semula  karena  jumlah  warga  yang  hadir  sangat  sedikit,  walaupun 

demikian penyuluhan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan 

untuk mengantisipasi warga yang tidak  hadir, pada hari berikutnya dilakukan 

penyuluhan ulang dengan sistem door to door atau dari  rumah ke rumah agar 

tujuan  dari  program  ini  terlaksana  dengan  semestinya.  Setelah   pemberian 

penyuluhan  selanjutnya  pada  setiap  rumah  dilakukan  penyebaran  Kantong 

Sampah, dimana setiap rumah di beri 4 kantong sampah dengan warna yang 

berbeda-beda, kantong hitam untuk sampah organik, kantong dengan less kuning 

untuk sampah kertas, less  merah untuk sampah plastik, less biru untuk sampah 

besi dan kaca. Selain itu kepada setiap rumah juga diberikan buku wacana yang 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Terpilah (%) 94.37 83.1 82.44 73.69 54.28 60.81 73.68 83.1 
Bercampur % 5.63 16.9 17.56 26.32 45.71 39.19 26.32 16.9 
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berisikan segala sesuatu tentang sampah dan pengelolaanya, dan juga diberikan 
selebaran yang berisi Panduan pemilahan sampah agar memudahkan masyarakat 

dalam memilah. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melihat kecenderungan 

masyarakat apakah telah melakukan proses pemilahan dengan baik setiap dua kali 

seminggu selama satu bulan penuh. Menurut Time Schedule yang telah kami buat, 

sebelum program ini dilaksanakan terlebih dahulu dipasang  Poster yang telah 

direncanakan di lokasi sekitar komplek. dengan tujuan agar ajakan untuk memilah 

sampah masih terus dapat dirasakan oleh masyarakat ketika masyarakat keluar 

dari  rumahnya  masing-masing.  Namun  tahapan  ini  telat  dilaksanakan  karena 

terkendala  masalah  pemesanan,  dan  poster  ini  akhirnya  dipasang  pada  saat 

program sedang berlangsung. 

Adapun instrumen pendukung yang digunakan selama Program 

kegiatan ini berlangsung adalah : 

a.  Pada saat penyuluhan : Infokus dan Laptop 

b.   Pada saat pelaksanaan program 

- Kantong sampah 4 buah perumah dengan warna yang berbeda-beda 

- Buku wacana “Ayo bersiasat dengan sampah” 

- Selebaran panduan pemilahan 

- Poster yang berisikan ajakan untuk memilah sampah. 

c.   Pada saat pengambilan sampah : 

- Mobil Pick-Up untuk mengangkut sampah 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pelaksanaan program yang telah dilakukan selama kurang lebih satu 

bulan didapatkan hasil sebagai berikut : 

Dari grafik  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam 

pemilahan  sampah  dari  setiap  kali  pengambilan  mengalami  perubahan  yang 

bervariasi. Pada pengambilan pertama terlihat bahwa kecenderungan warga untuk 

memilah  sampah  cukup  tinggi,  yaitu  94,37  %.  Ini  kemungkinan  disebabkan 

karena warga sangat antusias dengan metoda pemilahan sampah ini. Metoda ini 

juga pertama kalinya diterapkan ditempat tersebut. 
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Pada pengambilan sampah yang kedua terlihat penurunan 
kecenderungan warga dalam memilah sampah. Penurunan tingkat kecenderungan 

memilah  sampah ini terlihat sampai pengambilan sampah yang kelima. Hal ini 

disebabkan karena warga mulai mengalami tingkat kejenuhannya dalam memilah 

sampah dan lebih cenderung untuk tidak memilah sampah melainkan membiarkan dalam 
keadaan tercampur. Selain itu ajakan dan peringatan untuk selalu memilah sampah  

belum dilakukan. Jadi warga mulai lupa dengan arti penting pemilahan sampah itu 

sendiri. 
Sebelum pengambilan sampah yang keenam, kami mulai mengajak  warga untuk 

selalu memilah sampah dengan cara dan memberikan teguran pada warga yang tidak 

memilah  sampah. Pada pengambilan sampah keenam mulai terlihat kembali  

peningkatan  kecenderungan  warga  dalam  memilah  sampah.  Teguran selalu diberikan 

kepada warga yang tidak memilah  sampahnya mulai pada saat itu. Pada

 pengambilan berikutnya sampai pengambilan terakhir terlihat 

peningkatan yang cukup baik dari warga untuk  memilah  sampah. Pengambilan sampah 

yang kedelapan ini memperlihatkan nilai persentase sebesar 83,1 %. 

 
KESIMPULAN 

Dari  hasil  pelaksanaan  Program  Pengabdian  Masyarakat  yang  telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

a.  Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dengan Cara Pemilahan dapat dilaksanakan dengan cara mengajak, memberikan 

informasi, dan memberikan pelayanan yang baik. 

b.  Metoda Pemilahan sampah ini dapat diterapkan untuk skala yang lebih besar 

karena dari program yang telah dilaksanakan memperlihatkan hasil yang cukup 

baik, yaitu  dengan persentase akhir sebesar 83, 1% warga telah melakukan 

pemilahan sampah. 

c.  Masyarakat komplek Pelangi Indah RT 01/RW XIII mempuyai 

kemampuan  untuk  dapat  memilah  sampah  berdasarkan  jenisnya  dari tingkat 

rumah tangga. 

d.  Kesadaran masyarakat untuk selalu memilah sampah dapat ditingkatkan dengan

 cara  selalu memberikan informasi akan pentingnya pemilahan sampah 

ini. 
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