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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat, hidayah dan taufik-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Pekerjaan 
“SURVEI PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PENGURANGAN SAMPAH” 
dengan baik.

Pekerjaan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan Sampah
merupakan pekerjaan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku masyarakat 
terhadap upaya-upaya pengurangan sampah, serta tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap program pengurangan sampah dan Sebagai masukan dalam  rangka 
upaya pengurangan sampah dan peningkatan layanan pengelolaan sampah.  

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan metode survei lapangan (field 
survey) untuk melakukan wawancara tatap muka secara langsung (face to face 
interview). Responden yang diwawancarai sebanyak 596 responden yang terdiri dari
410 responden rumah tangga dan 186 responden pelajar (generasi z).

Dari keseluruhan data responden tersebut dilakukan analisis terhadap data 
primer yang diperoleh. Dari hasil pengolahan dan analisis data survei dapat 
dirumuskan sebuah rekomendasi upaya pengurangan sampah dan peningkatan 
pelayanan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan hasil pekerjaan ini. Kami 
menyadari bahwa hasil pekerjaan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
saran dan kritik sangat kami harapkan, guna perbaikan pelaksanaan pekerjaan di masa 
mendatang.

Jakarta,   November 2019

Pusat Pelayanan Statistik
Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta
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Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang 
berkelanjutan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai 
kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi 
masyarakat DKI Jakarta. Untuk menentukan prioritas pelaksanaan program-program 
pembangunan daerah, maka disusunlah Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terdiri 
dari 73 kegiatan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 68 tahun 2017 
tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, KSD merupakan kegiatan 
strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD dalam memenuhi kebutuhan dasar, 
mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di daerah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD. Salah satu KSD terkait 
lingkungan hidup adalah Program Pengurangan Sampah di Sumber. 

Kondisi volume sampah tahunan DKI Jakarta di Tempat Pembuangan Sampah 
Terpadu (TPST) Bantar Gebang pada akhir tahun 2018 mencapai 7452,6 ton/hari. 
Maksimum kapasitas 49 juta ton dan saat ini tersisa hanya 10 juta ton. Jika tidak ada upaya 
pengurangan dan penanganan sampah yang baik, diprediksi TPST Bantar Gebang pada 
2021 akan penuh. Permasalahan sampah pada tahun 2018 menempati peringkat pertama 
pada pengaduan masyarakat DKI Jakarta berdasarkan pemeringkatan permasalahan 
pada aplikasi CRM Jakarta Smart City. Sedangkan berdasarkan Survei Evaluasi Layanan 
Pengaduan Masyarakat yang diselenggarakan Pusat Pelayanan Statistik tahun 2018 
diketahui bahwa permasalahan sampah menempati peringkat pertama tingkat popularitas 
permasalahan masyarakat di DKI Jakarta.

Untuk mendukung upaya pengurangan sampah di DKI Jakarta selain dilaksanakan 
optimalisasi pengelolaan sampah oleh pemerintah, diperlukan peran serta masyarakat 
untuk mengurangi sampah. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka diperlukan Survei 
Perilaku Masyarakat terhadap Upaya Pengurangan Sampah untuk memetakan kondisi 
masyarakat dalam mengelola sampah pribadi dan rumah tangga serta mengetahui 
perilaku masyarakat terhadap upaya-upaya pengurangan sampah.

1.2 Maksud dan Tujuan Survei

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan informasi perilaku masyarakat 
terhadap upaya-upaya pengurangan sampah.

Adapun tujuan dari pekerjaan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya 
Pengurangan Sampah, adalah:
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1. Mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program pengurangan 
sampah;

2. Mengetahui perilaku masyarakat terhadap upaya pengurangan sampah;

3. Menghimpun saran dan masukan dari masyarakat dalam rangka upaya 
pengurangan sampah dan peningkatan layanan pengelolaan sampah.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dari pekerjaan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya
Pengurangan Sampah, adalah:

a. Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;

b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Statistik;

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

f. Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 tahun 2017 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

h. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 tahun 2018 tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 307 tahun 2016 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik.

1.4 Sasaran

Responden dari survei adalah masyarakat dengan sampel minimal 402 responden 
dengan sebaran yang sudah ditentukan.

1.5 Keluaran

Keluaran pekerjaan ini adalah diketahuinya informasi perilaku masyarakat terhadap 
upaya pengurangan sampah serta kajian yang berisi evaluasi kebijakan, skala prioritas 
perbaikan, saran-saran dan rekomendasi perbaikan program.
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Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan ilmiah yang akan digunakan dalam kegiatan “Survei Perilaku Masyarakat 

Terhadap Upaya Pengurangan Sampah” adalah Quantitative Research.

Quantitative Research adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-
bagian dari sebuah fenomena serta hubungan antar bagian-bagian tersebut. Tujuan 
penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori 
dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, politik dan ekonomi. 
Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu 
fakta atau mendeskripsikan sebuah data statistik. Contoh Quantitative Research adalah 
survei lapangan menggunakan kuesioner.

Pendekatan Quantitative Research pada kegiatan “Survei Perilaku Masyarakat 
Terhadap Upaya Pengurangan Sampah” adalah survei menggunakan kuesioner 
terstruktur.

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan Survei Perilaku Masyarakat 
Terhadap Upaya Pengurangan Sampah Tahun 2019 adalah wawancara tatap muka 
secara langsung (face to face interview) dengan responden menggunakan kuesioner yang 
dirancang secara khusus untuk mendapatkan informasi perilaku masyarakat terhadap 
upaya-upaya pengurangan sampah.

Secara garis besar kegiatan survei ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap kegiatan. 
Keempat tahap kegiatan tersebut terangkum dalam Research Design pada Gambar II-1.

5 | Bab 2. Pendekatan dan Metodologi(Tahap Persiapan(Preparation))



Gambar II-1. Reseach Design

Masing-masing tahapan survei seperti terlihat pada Gambar II-1 akan dijelaskan 
secara ringkas sebagai berikut:
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2.1.1. Kick Off Meeting/Rapat Koordinasi Awal

Tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan “Survei Perilaku Masyarakat Terhadap 
Upaya Pengurangan Sampah” adalah melakukan Kick Off Meeting dengan Tim Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Tim Gubernur Untuk 
Percepatan Pembangunan (TGUPP), dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
Kick Off Meeting ini merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan dan sebagai 
pertanda dimulainya kegiatan. Kick Off Meeting juga sekaligus sebagai rapat koordinasi 
antara Tim Peneliti dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), 
dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk:

1) Menyamakan persepsi tentang definisi dan batasan-batasan yang akan digunakan 
dalam kegiatan;

2) Pendalaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang pendekatan/
metodologi pelaksanaan kegiatan, rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan, 
rancangan kuesioner, dan sebaran sampel;

3) Hal lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2. Penyusunan materi dan indikator survei

Sebelum penyusunan kuesioner survei, perlu dilakukan penyusunan materi dan 
indikator survei. Penyusunan materi dan indikator survei mengacu pada tujuan yang 
ingin dicapai dari pekerjaan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan 
Sampah.

Materi survei berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, terdiri dari 2 (dua) materi utama 
yaitu :

1) Pengetahuan masyarakat terhadap program pengurangan sampah;

2) Perilaku masyarakat terhadap upaya pengurangan sampah.

2.1.3. Penyusunan kuesioner dan petunjuk pengisian kuesioner

Setelah materi dan indikator Survei dapat disusun, maka tahap selanjutnya adalah 
menyusun rancangan kuesioner yang akan digunakan dalam pelaksanaan survei.

Penyusunan rancangan kuesioner berdasarkan materi dan indikator survei yang telah 
disusun sebelumnya. Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan kuesioner, antara lain:

a. Isi dan tujuan pertanyaan dalam kuesioner harus sesuai dengan tujuan survei.

b. Bahasa yang dipergunakan harus mudah dimengerti.
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c. Pertanyaan yang diberikan tidak menimbulkan makna ganda, sehingga menyulitkan 
responden untuk menjawabnya.

d. Pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan yang aktual, mudah diingat 
responden, bukan pertanyaan yang sulit sehingga responden perlu berfikir keras 
dalam menjawabnya.

e. Pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya tidak terlalu banyak, agar responden tidak 
jenuh menjawab/mengisinya.

f. Urutan pertanyaan dalam kuesioner biasanya diacak, atau dimulai dari yang 
umum menuju ke yang spesifik atau dapat dimulai dari pertanyaan yang mudah 
menuju ke pertanyaan yang lebih sulit.

Bentuk/jenis pertanyaan dalam kuesioner pada umumnya terdiri dari :

a. Pertanyaan saringan (screening question)
Pada awal pertanyaan di setiap kuesioner biasanya terdapat beberapa pertanyaan 
saringan yang berfungsi untuk menyaring calon responden yang sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan.

b. Pertanyaan tertutup (close ended question)
Pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan dalam kuesioner yang mengharapkan 
responden untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan 
(multiple choice). Pertanyaan tertutup ini akan membantu responden untuk 
menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan 
data.

c. Pertanyaan terbuka (open ended question)
Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang mengharapkan responden 
menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian kata-kata responden sendiri.

Beberapa bagian pertanyaan yang harus ada dalam kuesioner, antara lain :

I. Identitas Responden.
Pertanyaan tentang identitas diri responden diperlukan untuk mendapatkan data 
demografi responden yang akan dipergunakan dalam analisis profil responden.

II. Pertanyaan Utama.
Pertanyaan utama adalah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang diarahkan 
untuk menggali data dan informasi mengenai pengetahuan masyarakat terhadap 
program pengurangan sampah dan perilaku masyarakat terhadap upaya 
pengurangan sampah.
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Dari uraian tentang penyusunan kuesioner ini, maka dapat disusun rancangan butir-
butir pertanyaan dalam kuesioner untuk mendapatkan informasi perilaku masyarakat 
terhadap upaya-upaya pengurangan sampah, seperti terlihat pada Lampiran.

2.1.4. Penyusunan metode sampling dan jumlah sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Penelitian yang 
dilakukan terhadap seluruh elemen populasi dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil 
penelitian lebih bisa dipercaya, maka seorang peneliti harus melakukan sensus. 

Namun untuk melakukan sensus banyak kendala yang akan dihadapi dalam meneliti 
keseluruhan elemen populasi, seperti kendala biaya, tenaga dan waktu penelitian.  Oleh 
karena itu, penelitian biasanya dilakukan terhadap sebagian dari keseluruhan elemen 
populasi atau biasa disebut sebagai sampel.

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya, 
dalam artian sampel yang diteliti masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara 
menentukan/ penarikan sampel harus dilakukan secara seksama. Cara menentukan/
penarikan sampel dikenal dengan nama metode sampling atau metode pengambilan 
sampel.

Secara umum, sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak 
mungkin karakteristik populasi. Namun sepanjang sejarah penelitian, belum pernah ada 
sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, di dalam 
setiap penarikan sampel senantiasa melekat sebuah kesalahan, yang dikenal dengan 
nama “Sampling Error” atau “Margin of Error”. Margin of Error didefinisikan sebagai 
selisih antara nilai statistik hasil pengukuran terhadap unit-unit dalam sampel dengan nilai 
parameter populasinya.

Margin of Error diperlukan untuk menghitung ukuran sampel yang akan diambil dari 
populasi dengan rumus sebagai berikut :

       Keterangan : 

   N =  Jumlah Anggota Populasi
n =  Ukuran Sampel
e = Margin of Error
P = 0.5
Z = 1.96, nilai z untuk tingkat kepercayaan 95%

Berdasarkan rumus tersebut, jika jumlah penduduk DKI Jakarta (N) sebanyak 
10.467.630 dan ukuran sampel (n) yang diperoleh sebanyak 596 responden, maka pada 
tingkat kepercayaan 95% besarnya margin of error sebesar 4,02%.
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Setelah mendapatkan ukuran besarnya sampel untuk setiap kelompok responden, 
maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun teknik pengambilan/penarikan sampel yang 
lebih  dikenal dengan istilah teknik sampling atau teknik pengambilan sampel.

Teknik Sampling yang akan digunakan pada Pekerjaan “Survei Perilaku Masyarakat 
Terhadap Upaya Pengurangan Sampah” adalah Multistage Random Sampling. Alur 
penarikan sampel tersaji pada Gambar II-2.

Gambar II-2.Alur Penarikan Sampel

2.1.5. Uji coba kuesioner

Setelah kuesioner selesai disusun, maka sebelum dipergunakan untuk survei lapangan 
perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui tingkat keterandalan (Reliability) kuesioner 
tersebut. Uji coba dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara pada kelompok kecil 
responden (10 ≤ n ≤ 30) dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun di wilayah 
Jakarta.

Tingkat keterandalan kuesioner dapat diuji dengan menggunakan uji Cronbach’s Alpha 
pada perangkat lunak (Software) SPSS. Tingkat keterandalan/reliabilitas merupakan 
ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan yang 
merupakan dimensi dari suatu variabel yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner 
dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur berulang kali pada 
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objek yang sama mampu memberikan nilai pengukuran yang sama (konsisten).

Perhitungan Cronbach’s Alpha dalam SPSS didasarkan pada banyaknya item 
pertanyaan (k) dan rasio dari rataan covarian (ko-ragam) antar item dan rataan varian 
(ragam) antar itemnya, yang dirumuskan sebagai berikut :
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Jika nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh di bawah 0.62, maka dilakukan revisi
kuesioner. Sebaliknya jika nilai Cronbach’s Alphasudah di atas 0.62, maka proses
dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil uji coba kuesioner yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 
2019 berlokasi RW 3 Kelurahan Ciganjur dan RW 12 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan 
Jakarta Selatan, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 0,709. Karena nilai statistik Cronbach’s 
Alpha lebih besar dari 0.62, maka item-item pertanyaan pada kuesioner tersebut 
terandalkan untuk mengukur perilaku masyarakat terhadap upaya pengurangan sampah 
di Provinsi DKI Jakarta.

2.1.6. Rekrutmen dan Pelatihan Surveyor

Kesuksesan pelaksanaan survei pada akhirnya sangat ditentukan oleh attitude 
petugas lapangan yang akan melaksanakannya. Untuk itu diperlukan metode rekruitmen 
petugas lapangan (surveyor) yang sangat ketat dan selektif.

Untuk mengantisipasi adanya “kecurangan” (cheating) yang dilakukan oleh surveyor, 
maka kami akan melibatkan personil-personil yang memiliki integritas tinggi dan dapat 
dipercaya. Personil yang akan terlibat dalam survei ini akan melewati proses seleksi yang 
sangat ketat.

Tahapan seleksi ini antara lain:

a. Proses wawancara untuk mengetahui Personal Integrity dari calon petugas lapang 
(koorlap dan enumerator);

b. Kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak;

c. Monitoring dan evaluasi kinerja setiap hari selama pelaksanaan survei. Indikator 
kinerja petugas lapang adalah pencapaian jumlah kuesioner yang telah diisi oleh 
responden setiap harinya.

Setelah selesai proses perekrutan surveyor, maka tahap selanjutnya adalah 
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memberikan pelatihan surveyor agar pelaksanaan survei dapat berjalan secara efektif dan 
efisien sesuai jadwal.  Hal ini penting karena salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan 
survei adalah menentukan metode pelatihan yang tepat dalam rangka memberikan 
pengetahuan kepada surveyor  tentang Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya 
Pengurangan Sampah.

Pelatihan surveyor  ini memuat materi pelatihan tentang :

1) Pemahaman tentang perilaku masyarakat terhadap upaya pengurangan sampah;

2) Penguasaan semua pertanyaan dalam kuesioner;

3) Teknik pendekatan diri (PersonalApproach) kepada calon responden;

4) Kemampuan berkomunikasi (Communication Skill);

5) Teknik wawancara (Interview Technique);

6) Teknik pengisian kuesioner.

Metode yang digunakan dalam pelatihan surveyor adalah penyampaian materi oleh 
Tim Peneliti di depan kelas (Classroom) dan simulasi wawancara (roleplay) diantara 
sesama surveyor.

2.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu : (1) Pengumpulan 
Data Primer; dan (2) Proses Quality Control(QC) dan Quality Assurance (QA) terhadap 
proses pengumpulan data.

2.2.1. Survey lapang (Fieldwork survey) dalam rangka pengumpulan data primer.

Sejalan dengan pendekatan Quantitative, maka pengumpulan data primer dilakukan 
dengan metode survei melalui wawancara langsung tatap muka (face to face interview) 
dengan responden menggunakan kuesioner. Responden yang diwawancarai harus 
mengikuti kerangka sampel (sampling frame) yang sudah ditentukan dengan ukuran 
sampel sebanyak 410 orang responden rumah tangga dan 186 responden pelajar 
(generasi z).

Wawancara dilaksanakan responden dapat dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu:

1) Di rumah untuk responden rumah tangga;

2) Di sekolah untuk responden pelajar.

Semua lembar kuesioner yang telah diisi dilakukan validasi lembar kuesioner untuk 
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mendeteksi kesalahan dalam pengisian kuesioner. Validasi ini merupakan filter pertama 
terhadap lembar kuesioner. Apabila lembar kuesioner dinyatakan tidak valid, maka lembar 
kuesioner tersebut dinyatakan tidak sah.

Terhadap kuesioner yang valid/sah, maka selanjutnya dilakukan uji petik pertama di 
lokasi survei untuk mengetahui kebenaran responden dan proses wawancara.

Ujipetik pertama ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa lembar kuesioner 
yang telah valid secara acak (sekitar 10%), lalu menghubungi responden via sambungan 
telepon (callback) oleh Koorlap. Jika ditemui responden yang merasa tidak pernah 
diwawancarai, maka lembar kuesioner tersebut di-drop.

Langkah-langkah (steps) melakukan wawancara dengan responden adalah :

1) Ucapkan salam lalu perkenalkan diri surveyor kepada calon responden.

2) Tanyakan kesediaan calon responden untuk diwawancarai.

Jika bersedia, lanjutkan proses wawancara. Jika tidak bersedia, hentikan lalu 
ucapkan terima kasih. Cari calon responden lainnya.

3) Jelaskan maksud dan tujuan wawancara.

4) Dalam proses wawancara, surveyor menuliskan semua jawaban responden pada 
blangko kuesioner sesuai dengan jawaban responden. TIDAK DIPERKENANKAN 
mengubah jawaban yang diberikan responden. Apabila diperlukan surveyor bisa 
meminjamkan lembar kuesioner agar responden dapat membaca dan lebih 
mengerti pertanyaan dalam kuesioner.

5) Setelah seluruh pertanyaan dalam lembar kuesioner selesai diisi, periksa kembali 
kelengkapan jawaban yang harus diisi oleh responden. Jika surveyor sudah yakin 
semua jawaban dalam lembar kuesioner terisi, maka jangan lupa ucapkan “Terima 
Kasih” kepada responden, sambil memberikan souvenir/giftyang telah disiapkan 
sebelumnya.

Dalam pelaksanaan survei lapang tentunya akan menghadapi berbagai kendala 
yang mungkin akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan survei atau menghalangi 
pencapaian tujuan survei. Oleh karena itu petugas di lapangan harus selalu berkomunikasi 
dan berkoordinasi dengan petugas yang satu tingkat di atasnya (Surveyor melapor ke 
Koorlap, Koorlap melaporkanTeam Leader). Petugas di lapangan harus seketika itu juga 
melaporkan kendala-kendala yang dihadapiagar dapat direkomendasikan dengan segera 
solusi atas kendala tersebut dan tidak membuang waktu pelaksanaan survei lapangan.
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2.2.2. Proses Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA).

Kesuksesan pelaksanaan survei pada akhirnya sangat ditentukan oleh attitude 
petugas lapangan, dalam hal ini adalah surveyor, team leader dan supervisor yang harus 
memiliki integritas diri yang tinggi dan dapat dipercaya.

Petugas lapangan seringkali melakukan kecurangan (cheating) dalam mengumpulkan 
data hasil wawancara. Umumnya kecurangan dilakukan oleh surveyor dengan cara 
mengisi sendiri jawaban pertanyaan dalam kuesioner dan merekayasa identitas responden 
(responden fiktif).

Untuk mengatasi kecurangan (cheating) petugas lapang ini, maka diperlukan QC dan 
QA Data yang sangat ketat. QC Data dimaksudkan untuk memastikan data yang terkumpul 
benar-benar valid dan akurat, sedangkan QA untuk memastikan bahwa responden 
yang diwawancarai benar-benar ada (bukan responden fiktif) sesuai dengan sampling 
framedan proses wawancara benar-benar telah dilakukan (bukan hasil rekayasa 
interviewer), sesuai dengan panduan wawancara yang ditetapkan.

QA dilakukan dengan cara witnesses, sedangkan QC dilakukan dengan cara manual 
checking dan uji petik.

 Witnesses  dilakukan oleh team leader dengan cara mendampingi surveyor dalam 
melakukan wawancara.

 Manual checking dilakukan dengan cara memeriksa lembar kuesioner secara 
manual untuk mendeteksi kesalahan dalam pengisian kuesioner dan kelengkapan 
jawaban responden,

 Uji petik dilakukan dengan cara mengambil beberapa lembar kuesioner yang telah 
valid secara acak, kemudian dilakukan back-checked dengan cara menghubungi 
responden via sambungan telepon (Call-backed) atau mengunjungi alamat 
responden, jika responden sulit dihubungi.

Langkah-langkah QC dan QA Data ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Team leader mendampingi dan menyaksikan (witnesses) surveyor dalam 
melakukan wawancara dengan responden.

2) Semua kuesioner yang telah diisi oleh responden dilakukan manual checking 
untuk mendeteksi kesalahan dan kelengkapan dalam pengisian kuesioner.

Manual checking ini merupakan filter pertama terhadap lembar kuesioner yang telah 
diisi oleh responden yang disurvei. Apabila lembar kuesioner dinyatakan tidak valid, 
maka lembar kuesioner tersebut dinyatakan tidak sah dan dilakukan wawancara 
ulang dengan responden yang baru.

Laporan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan Sampah | 14



3) Uji petik di lokasi survei untuk mengetahui kebenaran identitas responden dan 
proses wawancara terhadap kuesioner yang telah dinyatakan valid.

 Jika dalam uji petik ini ditemui responden yang merasa tidak pernah diwawancarai, 
maka lembar kuesioner tersebut dinyatakan tidak sah dan dilakukan wawancara 
ulang dengan responden yang baru.

4) Kuesioner yang telah melewati uji petik, selanjutnya dikirim ke kantor konsultan 
secara bertahap untuk proses selanjutnya.

5) Lembar kuesioner yang telah diterima di kantor konsultan sekali lagi dilakukan 
manual checking oleh Tim QC Data konsultan. Jika dalam proses manual 
checking masih ditemukan lembar kuesioner yang mencurigakan, maka dilakukan

 back-checked ulang dengan cara menghubungi kembali responden via sambungan 
telepon.

Agar pelaksanaan survei lapang dapat berjalan dengan lancar, perlu disusun diagram 
alur pekerjaan dan dokumen (Flow of Work and Document) terlihat pada Gambar II-3.

 

Gambar II-3.Flow of Work and Document  Pelaksanaan Survei Perilaku Masyarakat 
Terhadap Upaya Pengurangan Sampah
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2.3. Tahap Pengolahanan dan Analisis Data (Data Processing and Analysis).
Pada tahap pengolahan dan analisis data ini, beberapa kegiatan yang akan 

dilaksanakan adalah:

2.3.1. Coding, Input dan Cleaning Data.

Setelah kuesioner melewati proses QC data untuk kedua kalinya di kantor konsultan, 
maka tahap selanjutnya adalah pemberian skor untuk setiap pilihan jawaban pada lembar 
kuesioner. Pemberian skor ini dilakukan oleh tenaga ahli konsultan. Pemberian skor ini 
untuk mempermudah petugas entry data memasukannya ke piranti lunak komputer. 
Setelah data di-entry, maka tahap selanjutnya adalah cleaning data untuk mendeteksi 
kesalahan pada saat entry data dan membetulkannya.

2.3.2. Pengolahan dan Analisis Data.

Setelah entry data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan
data (Data Processing). Secara umum, metode pengolahan data yang akan digunakan 
adalah metode statistika deskriptif. Metode pengolahan data ini digunakan untuk 
meringkas penyajian data hasil survei ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana,
sehingga dihasilkan informasi penting yang terdapat dalam data, seperti dalam bentuk 
tabel dan grafik yang akhirnya mengarah pada penjelasan dan penafsiran data.

Terkait dengan kegiatan “Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan 
Sampah”, maka analisis data bertujuan untuk mendapatkan :

1) Identitas Responden

Analisis data tentang identitas responden diperlukan untuk mendapatkan data 
demografi responden.

Deskripsi demografi responden pada umumnya berdasarkan: jenis kelamin, usia, 
tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.

2) Perilaku Pengelolaan Sampah

Informasi yang ingin diketahui dari analisis perilaku masyarakat terhadap 
pengelolaan sampah ada 4 (empat) hal utama, yaitu: 

(a) Komposisi dan jumlah sampah rumah tangga; 

(b) Tempat membuang sampah rumah tangga;

(c) Pengelolaan sampah rumah tangga; dan

(d) Kepuasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.
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Keempat hal tersebut digambarkan dengan besarnya persentase (%) dan akan 
dielaborasi lebih lanjut untuk memperdalam hasil. Analisis data disajikan dalam 
bentuk Tabel, Pie-Chart atau Bar-Chart.

3) Perilaku Pengurangan Sampah

Informasi yang ingin diketahui dari analisis perilaku pengurangan sampah ada 5 
(lima) hal utama, yaitu: 

(a) Kebiasaan melakukan pemilahan sampah; 

(b) Kebiasaan menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan;

(c) Kebiasaan mengolah atau mendaur ulang sampah;

(d) Kebiasaan dalam menyediakan perbekalan minum di perjalanan dan 
menyuguhkan minum untuk tamu; dan

(e) Kebiasaaan membuang sampah;

Kelima hal ini digambarkan dengan besarnya persentase (%) dan akan dielaborasi 
lebih lanjut untuk memperdalam hasil. Analisis data disajikan dalam bentuk Tabel, 
Pie-Chart atau Bar-Chart.

4) Pengetahuan dan Sikap Tentang Program Pengurangan Sampah

Informasi yang ingin diketahui dari analisis pengetahuan dan sikap tentang 
program pengurangan sampah ada 3 (tiga) hal utama, yaitu: 

(a) Pengetahuan terhadap program pengurangan sampah; 

(b) Sikap terhadap program pengurangan sampah; dan

(c) Saran/masukan/kritik terhadap program pengurangan sampah.

Ketiga hal ini digambarkan dengan besarnya persentase (%) dan akan dielaborasi 
lebih lanjut untuk memperdalam hasil. Analisis data disajikan dalam bentuk Tabel, 
Pie-Chart atau Bar-Chart.

5) Media dan Tokoh/Narasumber yang Berpengaruh

Informasi yang ingin diketahui dari analisis media dan tokoh/narasumber yang 
berpengaruh ada 2 (tiga) hal utama, yaitu: 

(a) Media yang menjadi sumber informasi; dan

(b) Tokoh/narasumber yang dipercaya dan berpengaruh.

Kedua hal ini digambarkan dengan besarnya persentase (%) dan akan dielaborasi 
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lebih lanjut untuk memperdalam hasil. Analisis data disajikan dalam bentuk Tabel, 
Pie-Chart atau Bar-Chart.

2.4. Tahap Pelaporan dan Presentasi (Reporting and Presentation)

Aktivitas terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah penyusunan laporan kegiatan 
dan memaparkannya di hadapan Pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap 
Upaya Pengurangan Sampah dan Penyusunan Rekomendasi Kepada Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data yang dihasilkan pada tahap pengolahan dan analisis data secara 
keseluruhan, interpretasi dari masing-masing hasil analisis data, serta masukan-masukan 
dari Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli konsultan, maka dapat disusun sebuah Laporan 
Hasil Kegiatan, saran dan rekomendasi upaya pengurangan sampah sampah di Provinsi 
DKI Jakarta.

2.4.2. Presentasi Hasil Survei

Rangkaian terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah memaparkan hasil 
kegiatan dihadapan Tim Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dan Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ergo ita:

 

non posse honeste vivi, nisi 
honeste vivatur? Utinam quidem 
dicerent alium alio beatiorem! Iam

 

ruinas videres. Esse enim, nisi eris, 
non potes.
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Hasil dan Pembahasan

Secara umum, metode analisis data hasil survei yang digunakan adalah metode 
analisis statistika deskriptif. Analisis ini digunakan untuk meringkas penyajian data 
survei sehingga dihasilkan informasi penting ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan 
sederhana, seperti dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil analisis data akhirnya mengarah 
pada penjelasan dan penafsiran (interpretasi) dari data yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil survei lapang jumlah responden yang di wawancarai sebanyak 596 
responden yang terdiri dari 410 responden Rumah Tangga dan 186 responden Pelajar 
(Generasi Z). Hasil analisis dari setiap kategori responden tersebut tersaji pada sub bab 
berikut.

3.1. Analisis Responden Rumah Tangga

3.1.1.	 Profil	Responden	Rumah	Tangga

Berdasarkan pelaksanaan survei lapang diperoleh data responden rumah tangga 
seperti tersaji pada Tabel III-1. Persentase jumlah responden per wilayah mengikuti atau 
sebanding dengan proporsi jumlah penduduk di setiap wilayah.  

Tabel III-1.Sebaran respondenrumah tangga disetiap wilayah

Kota Administrasi Jumlah Persentase
Jakarta Barat 90 22.0%
Jakarta Pusat 40 9.8%
Jakarta Selatan 90 22.0%
Jakarta Timur 110 26.8%
Jakarta Utara 70 17.1%
Kepulauan Seribu 10 2.4%

Total 410 100.0%

26,8%
36,6%

36,6%

Pemukiman Padat
Perkampungan
Komplek Perumahan

Gambar III-1. Persentase responden rumah tangga berdasarkan jenis lingkungan
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Jika dilihat berdasarkan jenis lingkungan permukiman, maka responden tersebar pada 
3 (tiga) jenis lingkungan yaitu permukiman padat, perkampungan dan komplek perumahan. 
Pembuatan kategorisasi lingkungan permukiman ini karena diduga ada perbedaan perilaku 
dalam pengelolaan sampah di setiap jenis lingkungan dan pada akhirnya akan melahirkan 
kebutuhan intervensi yang berbeda kepada setiap jenis lingkungan permukiman. 

   

35,1%

64,9%

Pria
Wanita

Gambar III-2. Persentase responden rumah tangga berdasarkan jenis kelamin

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, komposisi responden perempuan lebih banyak 
yaitu 64,9% dibandingkan laki-laki yang hanya 35,1%. Hal ini dapat dimaklumi karena 
pelaksanaan survei sebagian besar dilaksanakan pada hari kerja di mana pihak yang 
banyak ditemui di rumah tangga responden adalah pihak isteri atau ibu rumah tangga.

Gambar III-3. Persentase responden rumah tangga berdasarkan usia

Adapun sebaran responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada Gambar III-3. Pada 
gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebaran terbanyak ada pada kelompok usia antara 
41 hingga 50 tahun. 
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Gambar III-4. Persentase responden rumah tangga berdasarkan pekerjaan

Konsisten dengan sebaran responden berdasarkan jenis kelamin di mana perempuan 
lebih banyak, maka profesi atau jenis pekerjaan responden yang paling banyak adalah ibu 
rumah tangga (47,1%), disusul oleh pedagang/wiraswasta (22,0%) dan pegawai swasta 
(11,5%). Sebaran responden berdasarkan pekerjaan secara lengkap dapat dilihat pada 
Gambar III-4 di atas. 

Gambar III-5. Persentase responden rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan

Adapun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka tingkat pendidikan tertinggi 
ada pada tingkat menengah yaitu SMP (14,9%) dan SMA (51,7%). Namun ada juga yang 
sudah mengenyam tingkat pendidikan tinggi. 
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Tabel III-2. Persentase responden rumah tangga berdasarkan jumlah anggota keluarga

Jumlah Anggota 
Keluarga Persentase

1 Orang 2.0%
2 Orang 10.0%
3 Orang 15.4%
4 Orang 33.2%
5 Orang 21.7%
6 Orang 11.0%
7 Orang 1.7%
8 Orang 2.7%
9 Orang 0.2%
10 Orang 2.2%

Sebaran responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 
III-2. Sebagian besar jumlah anggota keluarga responden kurang dari 5 orang.

 

Gambar III-6. Persentase responden berdasarkan pengeluaran rumah tangga 
perbulan

Sedangkan jika dilihat berdasarkan pengeluaran rutin rumah tangga sebulan, maka 
paling banyak berada pada kisaran Rp 1 juta hingga kurang dari Rp 3 juta (60,2%). 

3.1.2. Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pada bagian ini kepada responden ditanyakan hal-hal terkait kondisi dan perilaku 
responden dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 
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Komposisi sampah rumah tangga yang dihasilkan responden ditunjukkan pada 
Gambar III-7 di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa secara umum 
sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik. Hal ini dapat dimaklumi 
karena umumnya sampah dapur yang merupakan sampah sisa memasak dan sampah 
sisa masakan berasal dari bahan organik. Namun untuk di perkampungan, persentase 
sampah organik yang dihasilkan relatif lebih banyak dibandingkan jenis lingkungan 
permukiman lain.   

Gambar III-7. Persentase komposisi sampah rumah tangga di setiap jenis lingkungan

Tabel III-3. Persentase komposisi sampah rumah tangga di setiap wilayah

Wilayah
Lebih banyak 

sampah 
organik

Lebih banyak sampah 
an-organik (plastik, botol, 

kertas, dll)
Jakarta Barat 37.8% 62.2%
Jakarta Pusat 57.5% 42.5%
Jakarta Selatan 61.1% 38.9%
Jakarta Timur 65.5% 34.5%
Jakarta Utara 44.3% 55.7%
Kepulauan Seribu 40.0% 60.0%
Provinsi DKI Jakarta 53.4% 46.6%

Jika dilihat berdasarkan wilayah, dari Tabel III-3 di atas bahwa responden yang tinggal 
di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Timur lebih banyak menghasilkan sampah 
organik, sedangkan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu lebih 
banyak menghasilkan sampah an-organik.
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Kepada responden juga ditanyakan kebiasaan mereka dalam menyediakan makanan 
di rumah, apakah lebih sering memasak sendiri atau membeli makanan jadi. Ternyata 
secara umum responden lebih sering memasak sendiri dibandingkan membeli makanan 
jadi. Hal ini dimaklumi karena memasak sendiri lebih efisien. Namun diduga komposisi ini 
akan semakin berubah, di mana membeli makanan jadi trennya akan semakin meningkat. 
Hal ini dipicu oleh karena lebih banyak isteri yang bekerja di luar dan adanya perkembangan 
yang pesat pada bisnis online termasuk kuliner. Sehingga semakin banyak ibu rumah 
tangga yang membeli atau memesan makanan jadi melalui online seperti Gofood dan 
Grabfood. 

Jika dilihat berdasarkan jenis lingkungan permukiman, responden yang tinggal di 
perkampungan relatif lebih banyak yang memasak sendiri. Hal ini konsisiten dengan hasil 
sebelumnya di mana mereka lebih banyak menghasilkan sampah organik dibandingkan 
responden yang tinggal di jenis lingkungan permukiman lain. 

Adapun jika dilihat berdasarkan wilayah, responden yang tinggal di Jakarta Selatan dan 
Jakarta Timur, relatif lebih banyak yang memasak sendiri. Hal ini konsisiten dengan hasil 
sebelumnya di mana mereka lebih banyak menghasilkan sampah organik dibandingkan 
responden yang tinggal di wilayah lain. 

Dalam kaitan dengan jenis sampah yang dihasilkan, jika tren membeli makanan 
jadi semakin meningkat, maka diduga jumlah sampah an-organik yang dihasilkan akan 
semakin meningkat pula. Hal ini didasarkan pada kenyataan dimana bungkus dan wadah 
makanan jadi lebih banyak terbuat dari bahan plastik.  

Gambar III-8. Persentase responden yang memasak sendiri atau membeli makanan 
jadi di setiap jenis lingkungan
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Tabel III-4. Persentase responden yang memasak sendiri atau membeli makanan jadi 
di setiap wilayah

Wilayah Lebih sering memasak 
sendiri

Lebih sering membeli 
makanan jadi

Jakarta Barat 67.8% 32.2%
Jakarta Pusat 65.0% 35.0%
Jakarta Selatan 80.0% 20.0%
Jakarta Timur 77.3% 22.7%
Jakarta Utara 65.7% 34.3%
Kepulauan Seribu 60.0% 40.0%
Provinsi DKI Jakarta 72.2% 27.8%

Terkait dengan kepemilikan bak atau tong tempat sampah sendiri (yang ada di luar 
rumah), sebagian besar responden memiliki bak atau tempat sampah sendiri. Jika dilihat 
berdasarkan jenis lingkungan permukiman, mereka yang tinggal di permukiman padat 
relatif lebih sedikit dalam pemilikan bak sampah. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan 
pekarangan yang mereka miliki.

Gambar III-9. Persentase responden yang memiliki bak atau tempat sampah sendiri 
di setiap jenis lingkungan

Adapun jika dilihat berdasarkan wilayah, mereka yang tinggal di Jakarta Pusat dan 
Jakarta Selatan relatif lebih banyak dalam pemilikan bak sampah. 
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Tabel III-5. Persentase responden yang memiliki bak atau tempat sampah sendiri di 
setiap wilayah

Wilayah Ya, memiliki Tidak memiliki
Jakarta Barat 68.9% 31.1%
Jakarta Pusat 90.0% 10.0%
Jakarta Selatan 82.2% 17.8%
Jakarta Timur 80.0% 20.0%
Jakarta Utara 80.0% 20.0%
Kepulauan Seribu 70.0% 30.0%
Provinsi DKI Jakarta 78.8% 21.2%

Gambar III-10. Tempat atau cara pembuangan sampah rumah tangga yang tidak 
memiliki bak atau tong tempat sampah sendiri

Kepada responden yang tidak memiliki bak atau tempat sampah sendiri, ditanyakan 
kemana biasanya mereka membuang sampah. Ternyata sebagian besar mereka 
menyimpannya di kantong plastik keresek dan kemudian diambil petugas kebersihan 
lingkungan atau membuangnya ke tempat sampah umum atau TPS (Tempat Pembuangan 
Sementara). 
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Gambar III-11. Frekuensi responden membuang sampah rumah tangga ke tempat 
sampah

Sebagian besar responden atau 85,4% membuang sampah ke tempat sampah 
tersebut adalah setiap hari. Adapun jumlah sampah rumah tangga yang biasanya 
dibuang dapat dilihat pada Tabel III-6. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian 
besar responden (56,6%) membuang sampah sebanyak 1-3 bungkus keresek ukuran 
sedang/standar. (catatan : ketika enumerator menanyakan tentang hal ini, enumerator 
menunjukkan contoh ukuran kantong keresek ukuran sedang/standar).  

Tabel III-6. Jumlah sampah rumah tangga yang dibuang di setiap jenis lingkungan

Jumlah sampah yang dibuang Komplek 
Perumahan

Pemukiman 
Padat Perkampungan Gabungan

Kurang dari 1 bungkus 
keresek ukuran sedang/
standar

31.8% 35.3% 38.0% 35.4%

1 - 3 bungkus keresek ukuran 
sedang/standar 56.4% 55.3% 58.0% 56.6%

Lebih dari 3 bungkus keresek 
ukuran sedang/standar 11.8% 9.3% 4.0% 8.0%

Jika dilihat berdasarkan wilayah, responden yang membuang sampah kurang dari 1 
bungkus keresek ukuran sedang lebih banyak terjadi di wilayah Jakarta Pusat, responden 
yang membuang sampah sebanyak 1-3 bungkus keresek ukuran sedang/standar lebih 
banyak terjadi di Kepulauan Seribu dan yang membuang sampah lebih dari 3 bungkus 
lebih banyak terjadi pada responden di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. 
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Tabel III-7. Jumlah sampah rumah tangga yang dibuang di setiap wilayah

Wilayah
Kurang dari 1 bungkus 

keresek ukuran 
sedang/standar

1 - 3 bungkus 
keresek ukuran 
sedang/standar

Lebih dari 3 bungkus 
keresek ukuran 
sedang/standar

Jakarta Barat 27.8% 57.8% 14.4%
Jakarta Pusat 55.0% 45.0% 0.0%
Jakarta Selatan 35.6% 62.2% 2.2%
Jakarta Timur 31.8% 52.7% 15.5%
Jakarta Utara 42.9% 55.7% 1.4%
Kepulauan Seribu 10.0% 90.0% 0.0%
Provinsi DKI 
Jakarta 35.4% 56.6% 8.0%

Berkenaan dengan siapa yang biasanya mengambil sampah dari tempat sampah 
responden, sebagian besar responden (47,3%) mengaku sampah mereka diambil oleh 
petugas sampah dari RT/RW setempat. Sisanya ada yang diambil oleh petugas sampah 
yang bersifat pribadi/personal dan ada juga yang diambil oleh petugas dari unit pengelola 
sampah seperti TPST dan TPS 3R.  

Tabel III-8. Petugas yang mengambil sampah di setiap jenis lingkungan

Petugas yang mengambil 
sampah

Komplek 
Perumahan

Pemukiman 
Padat Perkampungan Gabungan

Petugas RT/RW 52.7% 46.0% 44.7% 47.3%
Petugas unit pengelola 
sampah (TPST, TPS 3R) 18.2% 13.3% 20.0% 17.1%

Petugas pribadi/personal 21.8% 24.7% 33.3% 27.1%
Lainnya 7.3% 16.0% 2.0% 8.5%

Tabel III-9. Petugas yang mengambil sampah di setiap wilayah

Wilayah Petugas 
RT/RW

Petugas unit pengelola 
sampah (TPST, TPS 3R)

Petugas pribadi/
personal Lainnya

Jakarta Barat 75.6% 12.2% 8.9% 3.3%
Jakarta Pusat 80.0% 12.5% 0.0% 7.5%
Jakarta Selatan 14.4% 1.1% 68.9% 15.6%
Jakarta Timur 39.1% 12.7% 37.3% 10.9%
Jakarta Utara 52.9% 42.9% 0.0% 4.3%
Kepulauan 
Seribu 10.0% 90.0% 0.0% 0.0%

Provinsi DKI 
Jakarta 47.3% 17.1% 27.1% 8.5%
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Jika dilihat berdasarkan wilayah, di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, 
sebagian besar petugas pengambil sampahnya adalah petugas RT/RW. Jakarta Selatan 
lebih banyak diambil oleh petugas pribadi/personal. Adapun di Kepulauan Seribu sebagian 
besar sampahnya diambil oleh petugas unit pengelola sampah. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar responden di Kepulauan Seribu, tinggal di lokasi yang dekat dengan TPS 
3R.

Gambar III-12. Frekuensi sampah diangkut petugas

Sebagian besar responden mengaku bahwa sampah mereka diangkut setiap hari 
atau setiap 2 hari sekali. Jika hal ini yang terjadi maka hal ini dinilai baik oleh responden. 
Namun ada juga yang diangkut setiap 3 hari atau lebih. Hal ini menyebabkan responden 
kecewa karena jika sampah menumpuk 3 hari atau lebih, akan menyebabkan tepat 
sampah menjadi penuh, berbau dan dapat mengundang lalat.   

Gambar III-13. Persentase responden yang puas terhadap pengangkutan sampah 
oleh petugas

Ketika ditanyakan kepada responden kepuasan mereka dalam pengangkutan sampah 
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tersebut, sebagian besar atau 75,4% merasa puas. Namun ada juga responden yang 
merasa belum puas yaitu umumnya dari mereka yang sampahnya diangkut setiap 3 hari 
atau lebih. 

Dalam menerima layanan pengelolaan sampah, sebagian besar atau 84,9% responden 
membayar iuran sampah.  Adapun besaran iuran sampah per bulan yang dibayarkan 
sebagian besar adalah lebih dari Rp 20 ribu (52,9%).  Namun ada juga yang berkisar 
antara Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu, bahkan ada yang kurang dari Rp 10 ribu.

Gambar III-14. Persentase responden yang membayar iuran sampah

Gambar III-15. Biaya iuran sampah per bulan

Iuran sampah tersebut tentunya dibayarkan kepada pengelola atau penyedia layanan 
sampah di lingkungan rumah responden. Dalam hal ini karena sebagian besar petugas 
sampah dikelola oleh RT/RW setempat, maka iuran sampah juga sebagian besar diberikan 
kepada petugas dari RT/RW setempat.
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Gambar III-16. Penerima pembayaran iuran sampah

3.1.3. Perilaku Pengurangan Sampah Rumah Tangga

Pada bagian ini akan dibahas perilaku responden dalam upaya pengurangan sampah. 
Kepada responden ditanyakan apakah mereka pernah melakukan pemilahan sampah 
di rumah tangga. Terkait upaya untuk memilah sampah, secara umum hanya 34,9% 
responden yang mengaku pernah melakukan pemilahan sampah. Hal ini berlaku di semua 
jenis lingkungan permukiman. Angka sebesar itu adalah sesuatu yang wajar karena 
memang memilah sampah belum menjadi budaya. Diperlukan beberapa persyaratan 
untuk dapat memilah sampah. Selain membutuhkan kesadaran dan niat yang kuat, juga 
ada faktor pendukungnya yaitu adanya proses pengelolaan sampah selanjutnya yang 
dilakukan berdasarkan sampah yang sudah terpilah. Jika sampah yang di rumah tangga 
sudah terpilah, namun kemudian oleh pihak pengelola sampah dicampur kembali, maka 
upaya pemilahan sampah menjadi sia-sia dan pada akhirnya pemilik sampah rumah 
tangga tidak termotivasi lagi untuk memilah sampah.  
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Gambar III-17. Persentase responden yang pernah melakukan pemilahan sampah 
rumah tangga di setiap jenis lingkungan

Jika dilihat berdasarkan wilayah, hanya responden yang berada di Kepulauan Seribu 
yang sebagian besar pernah memilah sampah. Hal ini dikarenakan sebagian besar 
responden tinggal di lokasi yang dekat dengan TPS 3R.  

Tabel III-10. Persentase responden yang pernah melakukan pemilahan sampah 
rumah tangga di setiap wilayah

Wilayah Ya pernah Belum pernah
Jakarta Barat 36.7% 63.3%
Jakarta Pusat 35.0% 65.0%
Jakarta Selatan 35.6% 64.4%
Jakarta Timur 29.1% 70.9%
Jakarta Utara 37.1% 62.9%
Kepulauan Seribu 60.0% 40.0%
Provinsi DKI Jakarta 34.9% 65.1%

Aspek lain yang ditanyakan adalah pengalaman responden dalam menggunakan 
kembali sampah yang masih digunakan (reuse), misal menggunakan botol bekas, kaleng 
cat dan lain-lain untuk hal yang berguna.  
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Gambar III-18. Persentase responden rumah tangga yang pernah menggunakan 
kembali sampah yang masih digunakan di setiap jenis lingkungan

Dari jawaban yang disampaikan responden, secara umum hanya 33,7% responden 
yang pernah menggunakan kembali sampah rumah tangga. Masih rendahnya masyarakat 
yang belum menggunakan kembali sampah, selain faktor masih rendahnya kesadaran, 
juga karena masih kurangnya sosialisasi tentang cara-cara yang bisa dilakukan oleh 
rumah tangga dalam memanfaatkan kembali sampah rumah tangga. 

Jika dilihat berdasarkan wilayah, responden di Kepulauan Seribu menunjukkan 
persentase tertinggi yang pernah menggunakan kembali sampah yang masih bisa 
digunakan. Hal ini juga terkait keberadaan TPS 3R di dekat lokasi kediaman responden.

Tabel III-11. Persentase responden rumah tangga yang pernah menggunakan kembali 
sampah yang masih digunakan di setiap wilayah

Wilayah Ya pernah Belum pernah
Jakarta Barat 38.9% 61.1%
Jakarta Pusat 17.5% 82.5%
Jakarta Selatan 30.0% 70.0%
Jakarta Timur 31.8% 68.2%
Jakarta Utara 38.6% 61.4%
Kepulauan Seribu 70.0% 30.0%
Provinsi DKI Jakarta 33.7% 66.3%
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Gambar III-19. Persentase responden yang pernah mengolah atau mendaur ulang 
sampah rumah tangga di setiap jenis lingkungan

Kepada responden juga ditanyakan pegalaman mereka dalam upaya untuk  mendaur 
ulang sampah, misalnya dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Hasilnya 
terlihat pada Gambar III-19 di atas. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah 
responden yang pernah melakukan daur ulang hanya 20,7%. Namun untuk responden 
yang tinggal di perkampungan, jumlah yang pernah melakukan daur ulang lebih tinggi yaitu 
28,0%. Hal ini terkait dengan jumlah sampah organik yang dihasilkan juga lebih banyak. 
Dalam hal upaya untuk membuat kompos misalnya, bukan hanya dengan meningkatkan 
kesadaran, tapi diperlukan juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 
membuat kompos dari sampah organik yang dihasilkan rumah tangga.

Tabel III-12. Persentase responden yang pernah mengolah atau mendaur ulang 
sampah rumah tangga di setiap wilayah

Wilayah Ya pernah Belum pernah
Jakarta Barat 15.6% 84.4%
Jakarta Pusat 27.5% 72.5%
Jakarta Selatan 20.0% 80.0%
Jakarta Timur 17.3% 82.7%
Jakarta Utara 25.7% 74.3%
Kepulauan Seribu 50.0% 50.0%
Provinsi DKI Jakarta 20.7% 79.3%

Jika dilihat berdasarkan wilayah, responden di Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat 
yang relatif lebih tinggi dalam pengalaman mendaur ulang sampah. 

Kepada responden juga ditanyakan upaya-upaya apa yang pernah mereka lakukan 
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untuk mengurangi sampah. Jawabannya dapat dilihat pada Gambar III-20. Dari Gambar 
III-20 tersebut dapat dilihat bahwa upaya terbanyak yang pernah dilakukan untuk 
mengurangi sampah adalah dengan mengurangi sampah plastik. Pengurangan sampah 
plastik dilakukan melalui pengurangan konsumsi bahan-bahan dari plastik seperti kantong 
plastik atau makanan/minuman yang dibungkus atau diwadahi dengan tempat yang 
terbuat dari bahan plastik. Upaya lainnya adalah dengan mengolah atau mendaur ulang 
sampah. Membuang sampah pada tempatnya juga dinilai sebagai upaya pengurangan 
sampah, karena dengan membuang sampah pada tempatnya ada peluang untuk dilakukan 
pengolahan dan pembuatan daur ulang sampah. Upaya lainnya yang dilakukan adalah 
dengan mengikuti program bank sampah. 

Gambar III-20. Upaya yang pernah dilakukan responden rumah tangga untuk 
mengurangi sampah

Setelah mengetahui apa yang selama ini menjadi perilaku responden dalam mengurangi 
sampah, maka pada bagian ini disampaikan jawaban responden terkait kemauan mereka 
untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam upaya mengurangi sampah.  
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Pertanyaan pertama terkait apakah responden mau untuk melakukan pemilahan 
sampah. Ternyata sebagian besar atau 69,8% responden mau untuk melakukan pemilahan 
sampah.

Ya, Mau Tidak mau

Gambar III-21. Persentase responden rumah tangga yang mau melakukan 
pemilahan sampah

Jika mereka mau, apa alasan responden untuk mau melakukan pemilahan sampah. 
Jawabannya disajikan pada Gambar III-22. 

Gambar III-22. Alasan responden rumah tangga mau memilah sampah
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Dari Gambar III-22 tersebut dapat dilihat bahwa faktor utama adalah tersedianya bak/
tong sampah untuk pemilahan sampah. Alasan lainnya adalah karena dengan memilah 
sampah ada manfaat ekonomi atau keuntungan yang dirasakan. Misalnya, jika di sekitar 
rumah ada bank sampah, maka sampah yang bernilai (seperti botol, kardus, dll) dipisahkan 
dari residu sampah, kemudian dapat dijual atau dijadikan tabungan pada rekening bank 
sampah.    

Pertanyaan kedua terkait apakah responden bersedia untuk membuang sampah 
pada tempatnya. Untuk pertanyaan ini, hampir semua (98,3%) responden bersedia untuk 
membuang sampah pada tempatnya.

Gambar III-23. Persentase responden rumah tangga yang mau membuang sampah 
pada tempatnya
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Gambar III-24. Alasan responden rumah tangga mau membuang sampah pada 
tempatnya

Adapun alasan utama responden mau membuang sampah pada tempatnya adalah 
agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Alasan-alasan lain yang dikemukakan 
responden dapat dilihat pada Gambar III-24. 

Gambar III-25. Waktu yang diperlukan responden rumah tangga untuk merubah 
kebiasaan agar tidak membuang sampah sembarangan

Namun untuk dapat membuang sampah pada tempatnya diperlukan pembiasaan agar 
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menjadi budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagian besar responden atau 28,0% 
mengaku diperlukan waktu sekitar 6 bulan untuk dapat merubah kebiasaan agar tidak 
membuang sampah sembarangan. Sebagian responden bahkan mengaku membutuhkan 
waktu lebih lama lagi.

Untuk dapat mengurangi sampah, kepada responden ditanyakan jenis sampah apa 
yang paling mudah untuk dikurangi. Menurut 74,9% responden, jenis sampah yang paling 
mudah dikurangi adalah jenis sampah an-organik seperti plastik, botol, dan lain-lain. Hal ini 
dikarenakan masih adanya barang pengganti atau substitusi dari barang-barang tersebut. 

Gambar III-26. Jenis sampah yang paling mudah dikurangi responden rumah tangga

Kepada responden juga ditanyakan bagaimana sikap mereka jika ada kebijakan 
dari pemerintah daerah untuk melarang penggunaan kantong plastik pada toko modern 
(super/mini market). Ternyata sebagian besar atau 81,5% setuju jika akan dikeluarkan 
kebijakan tersebut. Ini konsisten dengan jawaban pertanyaan sebelumnya bahwa salah 
satu upaya yang pernah mereka lakukan dalam mengurangi sampah adalah melalui 
pengurangan sampah plastik. Dengan adanya hasil kajian ini, semestinya Pemerintah 
DKI Jakarta dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan larangan penyediaan 
kantong plastik bagi konsumen atau pelanggan toko modern.  

Gambar III-27. Sikap responden rumah tangga jika ada larangan bagi toko modern untuk 
menyediakan kantong plastik untuk wadah belanja di setiap jenis lingkungan
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Tabel III-13. Sikap responden rumah tangga jika ada larangan bagi toko modern untuk 
menyediakan kantong plastik untuk wadah belanja di setiap wilayah

Wilayah Setuju Tidak setuju
Jakarta Barat 83.3% 16.7%
Jakarta Pusat 87.5% 12.5%
Jakarta Selatan 77.8% 22.2%
Jakarta Timur 77.3% 22.7%
Jakarta Utara 84.3% 15.7%
Kepulauan Seribu 100.0% 0.0%
Provinsi DKI Jakarta 81.5% 18.5%

Jika dlihat berdasarkan wilayah, tampak sebagian besar responden di semua wilayah 
menetujui jika akan diberlakukan kebijakan tersebut, Bahkan responden di Kepulauan 
Seribu, 100% menyetujui jika kebijakan larangan tersebut diberlakukan.  

Tabel III-14. Kebiasaan responden rumah tangga dalam menyediakan perbekalan 
minum di perjalanan di setiap jenis lingkungan

Kebiasaan dalam 
menyediakan perbekalan 

minum di Perjalanan
Komplek 

Perumahan
Pemukiman 

Padat Perkampungan Gabungan

Membawa tumbler/wadah 
air dari rumah 71.8% 56.7% 72.7% 66.6%

Membeli minuman kemasan 
di warung/toko 28.2% 43.3% 27.3% 33.4%

Kajian ini juga ingin memotret kebiasaan responden dalam upaya mengurangi sampah 
melalui penggunaan wadah air isi ulang seperti tumbler. Dalam hal ini kepada responden 
ditanyakan bagaimana kebiasaan mereka dalam menyediakan perbekalan minuman di 
perjalanan. Ternyata sebagian besar atau 66,6% mengaku terbiasa untuk membawa 
tumbler atau wadah air dari rumah. Hanya ada 33,4% responden yang masih membeli 
minuman kemasan di warung atau toko. Ini adalah kondisi positif yang akan mendukung 
jika akan dilakukan kampanye tentang pengurangan sampah melalui penggunaan wadah 
air sebagai bekal minuman di perjalanan.

Tabel III-15. Kebiasaan responden rumah tangga dalam menyediakan perbekalan 
minum di perjalanan di setiap wilayah

Wilayah Membawa tumbler/wadah 
air dari rumah

Membeli minuman 
kemasan di warung/toko

Jakarta Barat 51.1% 48.9%
Jakarta Pusat 75.0% 25.0%
Jakarta Selatan 73.3% 26.7%
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Jakarta Timur 68.2% 31.8%
Jakarta Utara 71.4% 28.6%
Kepulauan Seribu 60.0% 40.0%
Provinsi DKI Jakarta 66.6% 33.4%

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tampak di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta 
Utara, relatif lebih banyak responden yang memiliki kebiasaan membawa tumbler atau 
wadah air dari rumah. 

Kepada responden juga ditanyakan kebiasaan mereka ketika memberikan suguhan 
minuman untuk tamu di rumah, apakah menggunakan gelas/cangkir atau melalui 
pemberian minuman dalam kemasan. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel III-16.

Tabel III-16. Kebiasaan responden rumah tangga dalam menyuguhkan minuman 
untuk tamu di rumah di setiap jenis lingkungan

Kebiasaan 
menyuguhkan 

minuman untuk tamu
Komplek 

Perumahan
Pemukiman 

Padat Perkampungan Gabungan

Menyediakan 
minuman 

menggunakan gelas/
cangkir

75.5% 78.0% 83.3% 79.3%

Menyediakan 
minuman 

menggunakan 
air minum dalam 

kemasan

24.5% 22.0% 16.7% 20.7%

Tabel III-17. Kebiasaan responden rumah tangga dalam menyuguhkan minuman 
untuk tamu di rumah di setiap wilayah

Wilayah Menyediakan minuman 
menggunakan gelas/cangkir

Menyediakan minuman 
menggunakan air minum dalam 

kemasan
Jakarta Barat 68.9% 31.1%
Jakarta Pusat 67.5% 32.5%
Jakarta Selatan 90.0% 10.0%
Jakarta Timur 82.7% 17.3%
Jakarta Utara 80.0% 20.0%
Kepulauan 
Seribu 80.0% 20.0%

Provinsi DKI 
Jakarta 79.3% 20.7%

Laporan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan Sampah | 42



Dari Tabel III-16 dan Tabel III-17 di atas dapat dilihat bahwa secara umum masih 
banyak (79,3%) responden yang menyediakan minuman dengan menggunakan gelas/
cangkir. Namun ada juga responden (20,7%) yang sudah terbiasa menyediakan air 
minum dengan menggunakan air minum dalam kemasan. Jika tidak ada sosialisasi dan 
upaya penyadaran tentang bahaya sampah plastik, maka tren ini kemungkinan akan 
meningkat karena pertimbangan lebih praktis, terutama hal ini akan lebih banyak terjadi 
pada masyarakat yang tinggal di komplek perumahan. Adapun jika dilihat berdasarkan 
wilayah, responden di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur tampak lebih banyak memiliki 
kebiasaan tersebut.

Responden juga ditanya tentang sikap mereka ketika membuang sampah. Ternyata 
sebagian besar (93,2%) responden selalu membuang sampah pada tempatnya. Namun 
ada juga sebanyak 5,9% yang menjawab bahwa mereka hanya kadang-kadang saja 
membuang sampah pada tempatnya, yang berarti bahwa mereka kadang-kadang juga 
membuang sampah sembarangan. 

Tabel III-18. Sikap responden rumah tangga ketika membuang sampah di setiap 
jenis lingkungan

Sikap ketika membuang 
sampah

Komplek 
Perumahan

Pemukiman 
Padat Perkampungan Gabungan

Selalu membuang 
sampah pada tempatnya 95.5% 88.7% 96.0% 93.2%

Kadang-kadang 
membuang sampah 

pada tempatnya
3.6% 10.0% 3.3% 5.9%

Lebih sering membuang 
sampah di mana saja 0.9% 1.3% 0.7% 1.0%

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tampak responden di Jakarta Pusat terlihat memiliki 
persentase responden yang lebih banyak besikap kadang-kadang membuang sampah 
pada tempatnya (10,0%). Bahkan ada 7,5% yang lebih sering membuang sampah di 
mana saja.  

Tabel III-19. Sikap responden rumah tangga ketika membuang sampah di setiap 
wilayah

Wilayah
Selalu membuang 

sampah pada 
tempatnya

Kadang-kadang 
membuang sampah 

pada tempatnya

Lebih sering 
membuang sampah 

di mana saja

Jakarta Barat 91.1% 8.9% 0.0%
Jakarta Pusat 82.5% 10.0% 7.5%
Jakarta Selatan 96.7% 3.3% 0.0%
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Jakarta Timur 95.5% 4.5% 0.0%
Jakarta Utara 92.9% 5.7% 1.4%
Kepulauan 
Seribu 100.0% 0.0% 0.0%

Provinsi DKI 
Jakarta 93.2% 5.9% 1.0%

Kepada responden juga ditanyakan apa sikap mereka jika melihat orang lain 
membuang sampah sembarangan. Dengan adanya kesadaran yang tinggi tentang 
pentingnya membuang sampah pada tempatnya, maka sebagian besar atau 75,6% 
responden bersikap marah dan kecewa. Namun masih cukup banyak (22,4%) responden 
yang bersikap biasa saja karena sudah menjadi kebiasaan. Bahkan masih ada responden 
yang bersikap tidak peduli karena hal itu bukan urusan mereka. 

Tabel III-20. Sikap responden rumah tangga jika melihat orang lain membuang 
sampah sembarangan di setiap jenis lingkungan

Sikap terhadap orang 
yang membuang 

sampah sembarangan
Komplek 

Perumahan
Pemukiman 

Padat Perkampungan Gabungan

Marah dan kecewa 78.2% 67.3% 82.0% 75.6%
Biasa saja, karena sudah 

biasa 18.2% 30.0% 18.0% 22.4%

Tidak peduli, itu urusan 
orang lain  3.6% 1.3% 0.0% 1.5%

Mengadu ke kanal 
pengaduan Pemda DKI 

Jakarta
0.0% 1.3% 0.0% 0.5%

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tampak responden di Jakarta Pusat yang masih ada 
yang tidak peduli karena itu urusan orang lain. Sikap ini terkait juga dengan kebiasaan 
sebagian kecil responden di Jakarta Pusat yang masih membuang sampah sembarangan.

Tabel III-21. Sikap responden rumah tangga jika melihat orang lain membuang 
sampah sembarangan di setiap wilayah

Wilayah Marah dan 
kecewa

Biasa saja, 
karena 

sudah biasa

Tidak peduli, 
itu urusan 
orang lain

Mengadu ke kanal 
pengaduan Pemda 

DKI Jakarta
Jakarta Barat 64.4% 33.3% 0.0% 2.2%
Jakarta Pusat 62.5% 32.5% 5.0% 0.0%
Jakarta Selatan 88.9% 8.9% 2.2% 0.0%
Jakarta Timur 74.5% 24.5% 0.9% 0.0%
Jakarta Utara 82.9% 15.7% 1.4% 0.0%
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Kepulauan 
Seribu 70.0% 30.0% 0.0% 0.0%

Provinsi DKI 
Jakarta 75.6% 22.4% 1.5% 0.5%

Kajian ini juga ingin memotret kepedulian responden terhadap terciptanya lingkungan 
yang bersih tanpa sampah. Dalam hal ini kepada responden ditanyakan apa yang akan 
mereka lakukan ketika melihat sampah di jalanan yang bersih.  Jawabannya dapat dilihat 
pada Tabel III-22.

Tabel III-22. Sikap responden rumah tangga ketika melihat sampah di jalanan yang 
bersih di setiap jenis lingkungan

Sikap jika melihat sampah di 
jalanan yang bersih

Komplek 
Perumahan

Pemukiman 
Padat Perkampungan Gabungan

Biar saja karena bukan saya yang 
membuangnya 25.5% 43.3% 21.3% 30.5%

Mengambil sampah itu untuk 
dibuang ke tempat sampah 74.5% 56.7% 78.7% 69.5%

Dari Tabel III-22 di atas dapat dilihat bahwa ketika para responden ini melihat ada 
sampah di jalanan yang bersih, maka sebagian besar atau 69,5% mengaku akan 
mengambil sampah tersebut untuk dibuang ke tempat sampah. Ini merupakan komitmen 
yang bagus dan modal sosial yang penting dalam rangka menumbuhkan kepedulian 
terhadap lingkungan yang sehat dan bersih. Walaupun masih ada sekitar 30,5% yang 
mengaku akan membiarkan saja sampah tersebut karena merasa bukan mereka yang 
membuangnya. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tampak responden di Jakarta Barat yang 
memiliki persentasi tertinggi terkait sikap yang membiarkan perilaku itu terjadi karena 
menilai bukan mereka yang membuangnya. 

Tabel III-23. Sikap responden rumah tangga ketika melihat sampah di jalanan yang 
bersih di setiap wilayah

Wilayah Biar saja karena bukan saya 
yang membuangnya

Mengambil sampah itu untuk 
dibuang ke tempat sampah

Jakarta Barat 51.1% 48.9%
Jakarta Pusat 35.0% 65.0%
Jakarta Selatan 26.7% 73.3%
Jakarta Timur 26.4% 73.6%
Jakarta Utara 17.1% 82.9%
Kepulauan 
Seribu 0.0% 100.0%

Provinsi DKI 
Jakarta 30.5% 69.5%
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Untuk kesuksesan program pengurangan sampah, diperlukan peran serta yang aktif 
dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam kajian ini juga dilihat keterlibatan responden 
dalam program-program kebersihan lingkungan. Dari Gambar III-28 dapat dilihat bahwa 
sebagian besar atau 80,2% responden mengaku bahwa di lingkungannya sering diadakan 
program-program kebersihan lingkungan.  

Gambar III-28. Keberadaan program kebersihan lingkungan

Jenis-jenis program kebersihan lingkungan yang sedang dijalankan adalah kerja bakti 
(74,5%), pengelolaan bank sampah (10,9%) dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Gambar III-29 di bawah ini. 

Gambar III-29. Program kebersihan lingkungan yang sedang dijalankan

Ketika ditanyakan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kebersihan 
lingkungan tersebut, secara umum mereka mengaku tidak ada kendala yang berarti. Walau 
demikian, sebagian kecil responden menyatakan bahwa kendala yang kerap dihadapi 
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adalah warga yang kurang kompak dan peralatan yang kurang memadai. 

Gambar III-30. Kendala dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan

Penanganan sampah tidak selalu dilakukan oleh pemerintah daerah. Penanganan juga 
banyak dilakukan oleh masyarakat untuk skala kawasan. Bentuk kegiatan yang banyak 
dilakukan adalah pengembangan bank sampah dan TPS 3R. Oleh karena itu, kepada 
responden ditanyakan keberadaan kegiatan tersebut di lingkungan sekitar mereka (RW/
Kelurahan).   

Gambar III-31. Keberadaan Bank sampah dan atau TPS 3R

Dari Gambar III-31 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar (49,0%) responden 
mengaku di lingkungan mereka belum ada bank sampah atau TPS 3R. Namun ada 25,1% 
responden yang mengaku bahwa di lingkungan mereka sudah ada bank sampah.  Hanya 
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sedikit yang sudah memiliki TPS 3R.

Adapun manfaat yang dirasakan dengan keberadaan bank sampah dan atau TPS 3R 
adalah adanya tambahan penghasilan yang diperoleh dengan tabungan sampah yang 
dilakukan pada bank sampah (41,0%). Manfaat lain yang dirasakan adalah berkurangnya 
sampah plastik dan terciptanya lingkungan yang bersih. Walau demikian, masih ada 
18,7% responden yang mengaku belum merasakan manfaatnya.

Gambar III-32. Manfaat keberadaan Bank sampah dan atau TPS 3R

Untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengurangi sampah, maka 
diperlukan kemauan yang kuat untuk dapat hidup sehat dan bersih.  Berkaitan dengan hal 
ini, hampir semua responden tentu ingin dapat hidup secara sehat dan bersih.

Gambar III-33. Persentase responden rumah tangga yang suka hidup sehat dan 
bersih

Walau demikian, keinginan untuk hidup sehat dan bersih tersebut belum tentu dapat 
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mendorong seseorang untuk menjalankan praktek hidup yang sehat dan bersih. Seperti 
terlihat pada gambar di bawah ini. Walaupun sebagian besar mengaku sudah menjalankan 
pola hidup yang bersih dan sehat, namun masih ada 3,2% responden yang mengaku 
belum mampu menjalankan pola hidup yang sehat dan bersih.

Gambar III-34. Persentase responden rumah tangga yang sudah menjalankan hidup 
sehat dan bersih

Kepada responden yang mengaku belum mampu menjalankan pola hidup yang sehat 
dan bersih, ditanyakan apa kendala yang dihadapi. Ternyata sebagian besar mengaku 
karena fasilitas yang belum memadai dan karena sibuk dengan urusan rumah tangga. 
Namun ada juga yang mengaku karena malas. 

Gambar III-35. Kendala responden rumah tangga untuk bisa hidup sehat dan bersih
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Gambar III-36. Persentase lingkungan responden rumah tangga yang sudah sehat 
dan bersih

Kepada responden juga ditanyakan apakah saat ini kondisi lingkungan mereka sudah 
sehat dan bersih. Jawabnnya disajikan pada Gambar III-36 di atas. Dari gambar tersebut 
dapat dilihat bahwa sebagian besar atau 85,1% responden menilai bahwa lingkungan 
mereka sudah dalam kondisi yang sehat dan bersih. 

Adapun kendala yang dihadapi oleh responden untuk bisa menciptakan lingkungan 
yang sehat dan bersih, sebagian besar (19,7%) karena masyarakatnya masih membuang 
sampah sembarangan. Kendala lain adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk hidup bersih.

Gambar III-37. Kendala di lingkungan responden rumah tangga untuk bisa hidup 
sehat dan bersih
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3.1.4. Pengetahuan dan sikap responden rumah tangga tentang program 
pengurangan sampah

Berkenaan dengan upaya untuk mengurangi produksi sampah, Pemerintah DKI 
Jakarta telah menggulirkan Program Pengurangan Sampah. Oleh karena itu, kepada 
responden ditanyakan pengetahuan mereka tentang program tersebut.  

Gambar III-38. Persentase responden rumah tangga yang pernah mendengar 
program pengurangan dan penanganan sampah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Dari hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa ada 45,6% responden 
yang pernah mendengar adanya program pengurangan sampah yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah DKI Jakarta. Sebagian besar atau 54,4% belum pernah mendengarnya. Hal 
ini dapat dimaklumi karena program ini masih dalam taraf uji coba di beberapa kelurahan 
dan belum disosialisasikan secara masif.

Kepada responden yang pernah mendengar, ditanyakan apa saja program 
pengurangan sampah yang mereka ketahui telah atau sedang dilakukan oleh Pemerintah 
DKI Jakarta. Dari Gambar III-39 diketahui bahwa sebagian besar responden menilai bahwa 
program yang dilakukan adalah pengelolaan bank sampah (70,9%). Namun ada juga 
yang mengetahui program Samtama atau Sampah Tanggungjawab Bersama (12,6%).  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar III-39. Program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta menurut responden rumah tangga

Gambar III-40. Sikap responden rumah tangga dengan program pengurangan dan 
penanganan sampah

Berkenaan dengan program-program pengurangan sampah tersebut, umumnya 
responden sangat mendukung. Adapun bentuk dukungan yang akan diberikan adalah 
dalam bentuk ikut serta mengurangi sampah rumah tangga (86,2%) dan ikut serta 
mengajak tetangga dan teman untuk melakukan pengurangan sampah (31,9%). Bahkan 
ada juga yang akan ikut serta menyebarkan informasi tentang program ini.
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Gambar III-41. Bentuk dukungan yang diberikan oleh responden rumah tangga

3.1.5. Media, tokoh dan isu penting responden rumah tangga

Sebagai bahan untuk menyusun strategi komunikasi kepada masyarakat sasaran, 
perlu diketahui kebiasaan responden dalam mengkonsumsi media dan tokoh-tokoh 
panutan atau yang dipercaya sebagai sumber informasi. Berkenaan dengan media yang 
menjadi sumber informasi, dapat dilihat pada Tabel III-24 berikut ini.

Tabel III-24. Media yang menjadi sumber informasi responden rumah tangga di setiap 
jenis lingkungan

Media yang menjadi 
sumber informasi

Komplek 
Perumahan

Pemukiman 
Padat Perkampungan Gabungan

Media Televisi 52.7% 59.3% 50.7% 54.4%
Media sosial (FB, IG, 
WAG, Twitter, dll) 51.8% 48.7% 54.7% 51.7%

Media internet (website, 
blog, dll)  42.7% 38.0% 44.0% 41.5%

Media Cetak (Koran, 
Majalah, dll) 7.3% 10.0% 6.0% 7.8%

Media Radio 2.7% 4.0% 0.7% 2.4%
Lainnya 9.1% 8.0% 5.3% 7.3%

Dari Tabel III-24 dapat diketahui media televisi masih menjadi sumber informasi utama 
bagi responden. Walau demikian, di era informasi ini, telah muncul media sosial sebagai 
sumber infromasi baru yang sering dikonsumsi dan menjadi rujukan bagi responden. 
Media informasi lain adalah media internet.  Media cetak dan media radio sudah mulai 
kurang dikonsumsi oleh masyarakat. 

53 | Bab 3. Hasil dan Pembahasan(Analisis Responden Rumah Tangga)



Jika dilihat  berdasarkan wilayah, media televisi dan media sosial lebih dominan pada 
responden di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Adapun media 
sosial dan internet, lebih dominan di Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Tabel III-25. Media yang menjadi sumber informasi responden rumah tangga di setiap 
wilayah

Media yang 
menjadi sumber 

informasi
Jakarta 
Barat

Jakarta 
Pusat

Jakarta 
Selatan

Jakarta 
Timur

Jakarta 
Utara

Kepulauan 
Seribu

Provinsi 
DKI 

Jakarta
Media Televisi 86.7% 27.5% 56.7% 32.7% 62.9% 30.0% 54.4%
Media sosial (FB, 
IG, WAG, Twitter, 
dll)

42.2% 80.0% 50.0% 45.5% 57.1% 70.0% 51.7%

Media internet 
(website, blog, 
dll)  

27.8% 77.5% 44.4% 39.1% 34.3% 70.0% 41.5%

Media Cetak 
(Koran, Majalah, 
dll) 

5.6% 2.5% 11.1% 3.6% 17.1% 0.0% 7.8%

Media Radio 3.3% 2.5% 1.1% 2.7% 2.9% 0.0% 2.4%
Lainnya 7.8% 2.5% 7.8% 13.6% 0.0% 0.0% 7.3%

Adapun terkait tokoh/narasumber yang dipercaya dan berpengaruh dalam mengajak 
responden untuk berperan serta dalam program pengurangan sampah, dapat dilihat 
pada Tabel III-26. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tokoh masyarakat yang ada di 
lingkungan mereka seperti Ketua RT/RW dan Lurah menjadi tokoh yang dipercaya. Hal 
ini karena urusan pengelolaan sampah umumnya dilakukan dalam skala kawasan oleh 
para tokoh-tokoh tersebut. Tokoh lainnya adalah pejabat pemerintah seperti Gubernur 
dan Walikota.

Tabel III-26. Tokoh/narasumber yang dipercaya dan berpengaruh dalam mengajak 
responden rumah tangga untuk berperan serta dalam pengurangan sampah di setiap 

jenis lingkungan

Tokoh/Narasumber Yang 
Dipercaya dan Berpengaruh

Komplek 
Perumahan

Pemukiman 
Padat Perkampungan Gabungan

Pejabat pemerintah (Gubernur, 
Walikota, Camat) 52.7% 41.3% 39.3% 43.7%

Tokoh masyarakat (Lurah, RW, 
RT) 82.7% 79.3% 86.0% 82.7%

Tokoh Agama 26.4% 46.0% 47.3% 41.2%
Selebriti atau artis 4.5% 2.0% 2.0% 2.7%
Tokoh LSM 0.9% 0.7% 3.3% 1.7%
Selebgram/Youtuber 1.8% 0.7% 0.0% 0.7%
Lainnya 3.6% 1.3% 3.3% 2.7%
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Adapun jika dilihat berdasarkan wilayah, tampak tokoh masyarakat dominan di semua 
wilayah. Pejabat pemerintah lebih dominan pada responden di Jakarta Barat dan Jakarta 
Utara. Adapun tokoh agama sangat dominan di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat dan 
Jakarta Selatan. 

Tabel III-27. Tokoh/narasumber yang dipercaya dan berpengaruh dalam mengajak 
responden rumah tangga untuk berperan serta dalam pengurangan sampah di setiap 

wilayah

Tokoh/Narasumber 
Yang Dipercaya dan 

Berpengaruh
Jakarta 
Barat

Jakarta 
Pusat

Jakarta 
Selatan

Jakarta 
Timur

Jakarta 
Utara

Kepulauan 
Seribu

Provinsi 
DKI 

Jakarta
Pejabat pemerintah 
(Gubernur, Walikota, 
Camat) 

68.9% 17.5% 16.7% 38.2% 70.0% 40.0% 43.7%

Tokoh masyarakat (Lurah, 
RW, RT) 77.8% 92.5% 91.1% 66.4% 97.1% 90.0% 82.7%

Tokoh Agama 7.8% 87.5% 73.3% 41.8% 7.1% 100.0% 41.2%
Selebriti atau artis 3.3% 2.5% 3.3% 3.6% 0.0% 0.0% 2.7%
Tokoh LSM 0.0% 0.0% 1.1% 4.5% 1.4% 0.0% 1.7%
Selebgram/Youtuber 0.0% 0.0% 2.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.7%
Lainnya 1.1% 2.5% 4.4% 4.5% 0.0% 0.0% 2.7%

Gambar III-42. Isu yang penting menurut responden rumah tangga

Kepada responden juga ditanyakan isu-isu apa yang dinilai penting dan harus segera 
ditangani yang ada di lingkungan responden. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar III-42
di atas. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa isu kebersihan dan kesehatan menjadi 
isu penting yang harus segera ditangani. Melihat tingkat kepentingan tersebut, adalah 
sangat relevan dan penting bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan
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program-program yang mampu mengurangi dan menangani sampah. 

3.1.6. Manfaat dan Saran/Masukan/Kritik responden rumah tangga terhadap 
program pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta

Terkait manfaat dari program pengurangan sampah, responden melihat bahwa program 
ini, selain akan mengurangi volume sampah yang dihasilkan, juga yang terpenting adalah 
akan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

Gambar III-43. Manfaat program pengurangan dan penanganan sampah menurut 
responden rumah tangga

Kepada responden juga dimintakan saran dan masukannya terhadap program 
pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Berikut rangkuman saran dan masukan 
dari responden. 
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Gambar III-44. Saran/masukan/kritik responden rumah tangga terhadap program 
pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta

3.2. Analisis Responden Pelajar (Generasi Z)

3.2.1.	 Profil	Responden	Responden	Pelajar	(Generasi	Z)

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada kegiatan kajian ini, selain 
melibatkan responden dari masyarakat umum, juga melibatkan responden dari kalangan 
pelajar yang mewakili Generasi Z. Hal ini penting untuk mengetahui opini, sikap dan 
perilaku mereka dalam mengelola sampah. Pemahaman tentang opini, sikap dan perilaku 
mereka sangat penting untuk dapat menyusun strategi komunikasi yang sesuai dengan 
karakteristik mereka.  

Gambar III-45. Persentase responden pelajar berdasarkan jenis kelamin
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Berdasarkan jenis kelamin, ada 60,8% responden pelajar perempuan dan 39,2% 
responden palajar laki-laki. 

Gambar III-46. Persentase responden pelajar berdasarkan usia

Dilihat berdasarkan usia, usia responden berkisar dari 15 tahun hingga 18 tahun 
karena responden yang diambil semuanya berasal dari pelajar tingkat SMA. 

Gambar III-47. Persentase responden pelajar berdasarkan uang jajan perbulan

Jika dilihat berdasarkan uang jajan per bulan, sebagian besar atau 81,2% memiliki 
uang jajan kurang dari Rp 1 juta per bulan.
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3.2.2. Perilaku Pengurangan Sampah Yang Sudah Dilakukan Responden 
Responden Pelajar (Generasi Z)

Gambar III-48. Persentase responden pelajar yang pernah melakukan pemilahan 
sampah

Sebagaimana kepada responden masyarakat umum, kepada mereka juga ditanyakan 
perilaku mereka dalam upaya pengurangan sampah. Terkait upaya untuk memilah sampah, 
sebagian besar atau 89,8% responden mengaku pernah melakukan pemilahan sampah. 
Sebagian besar atau 53,0% responden melakukan pemilahan sampah di sekolah. Hal 
ini terkait banyaknya sekolah yang melakukan program edukasi pemilahan sampah atau 
melalui program Bank Sampah yang dilakukan di sekolah. Namun cukup banyak juga 
yang melakukan pemilahan sampah di lingkungan rumah.

Gambar III-49. Tempat pelajar melakukan pemilahan sampah
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Gambar III-50. Persentase responden pelajar yang mau melakukan pemilahan sampah

Gambar III-51. Yang dibutuhkan/membuat responden pelajar mau memilah sampah

Laporan Survei Perilaku Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan Sampah | 60



Ketika ditanyakan kepada mereka apakah mau untuk melakukan pemilahan sampah, 
ternyata sebagian besar responden atau 88,2% responden menyatakan bersedia. 

Adapun hal-hal yang dibutuhkan oleh pelajar agar bersedia memilah sampah adalah 
tersedianya tempat untuk memilah sampah (32,3%). Ini memang penting, sebab jika tidak 
ada tempat untuk memilah sampah, maka akan sulit untuk melakukan pemilahan sampah. 
Selain itu, diperlukan adanya niat dan kesadaran diri serta adanya kebutuhan untuk dapat 
menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Menurut sebagian responden (6,7%), 
diperlukan juga pengetahuan tentang teknik atau cara memilah sampah.

Gambar III-52. Jenis sampah yang paling mudah dikurangi responden pelajar

Menurut 66,1% responden pelajar ini, jenis sampah yang paling mudah dikurangi 
adalah jenis sampah an-organik seperti plastik, botol, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan 
masih adanya barang pengganti atau substitusi dari barang-barang tersebut. 

Gambar III-53. Persentase responden pelajar yang pernah menggunakan kembali 
sampah yang masih digunakan
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Ternyata sebagian besar atau 95,2% responden pelajar pernah menggunakan kembali 
sampah yang masih bisa digunakan. 

Gambar III-54. Tempat responden pelajar yang menggunakan kembali sampah yang 
masih digunakan

Ternyata sebagian besar dari mereka atau 70,6% melakukan upaya untuk 
menggunakan kembali sampah yang masih digunakan tersebut, di lingkungan rumah. 
Namun ada juga yang melakukannya di sekolah (27,1%).

Gambar III-55. Persentase responden pelajar yang mengolah atau mendaur ulang 
sampah

Ketika ditanyakan apakah mereka pernah mengolah atau mendaur ulang sampah 
misal membuat kompos dari sampah organik, ternyata ada 60,8% responden yang 
mengaku pernah melakukannya. 
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Gambar III-56. Tempat responden pelajar mengolah atau mendaur ulang sampah

Ternyata sebagian besar dari mereka melakukan pengolahan sampah atau mendaur 
ulang sampah di sekolah dan di lingkungan rumah mereka. 

Gambar III-57. Upaya yang pernah dilakukan responden pelajar untuk mengurangi 
sampah

Adapun upaya-upaya yang pernah mereka lakukan untuk mengurangi sampah 
adalah mengurangi sampah plastik (25,3%), mendaur ulang sampah menjadi barang 
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yang berguna (20,4%), membawa tempat makan dan minum dari rumah (16,1%), dan 
membuang sampah pada tempatnya (12,9%).

Gambar III-58. Sikap responden pelajar jika ada larangan bagi toko modern (super/
mini market) untuk menyediakan kantong plastik untuk wadah belanja

Kepada mereka juga ditanyakan bagaimana sikap mereka jika ada kebijakan untuk 
melarang toko modern (super/mini market) menyediakan kantong plastik sebagai wadah 
belanjaan. Ternyata sebagian besar atau 90,3% setuju dengan kebijakan tersebut. Ini 
konsisten dengan jawaban pertanyaan sebelumnya bahwa salah satu upaya yang pernah 
mereka lakukan dalam mengurangi sampah adalah melalui pengurangan sampah plastik. 
Sikap ini sama dengan yang ditunjukkan oleh responden dari masyarakat umum. Dengan 
adanya hasil kajian ini, semestinya Pemerintah DKI Jakarta dapat mempertimbangkan 
untuk membuat kebijakan larangan penyediaan kantong plastik bagi konsumen atau 
pelanggan toko modern.  

Gambar III-59. Kebiasaan responden pelajar dalam menyediakan perbekalan 
minuman di perjalanan
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Kepada responden juga ditanyakan bagaimana kebiasaan mereka dalam menyediakan 
perbekalan minuman di perjalanan. Ternyata sebagian besar atau 82,3% mengaku terbiasa 
untuk membawa tumbler atau wadah air dari rumah. Hanya ada 17,7% responden yang 
masih membeli minuman kemasan di warung atau toko. Ini adalah kondisi positif yang 
akan mendukung jika akan dilakukan kampanye tentang pengurangan sampah melalui 
penggunaan wadah air sebagai bekal minuman di perjalanan.  

Gambar III-60. Persentase responden pelajaryang mau membuang sampah pada 
tempatnya

Ketika ditanyakan apakah mereka mau untuk membuang sampah pada tempatnya, 
sebagaian besar atau 98,9% menjawab mau untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Gambar III-61. Yang dibutuhkan/membuat responden pelajar mau membuang 
sampah pada tempatnya
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Faktor-faktor yang dibutuhkan atau yang membuat mereka mau untuk membuang 
sampah pada tempatnya adalah ketersediaan tempat sampah 33,2%, adaya kesadaran 
diri (22,8%) dan adanya kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat 
(15,2%). 

Gambar III-62. Waktu yang diperlukan responden pelajar untuk merubah kebiasaan 
agar tidak membuang sampah sembarangan

Untuk bisa merubah kebiasaan agar tidak membuang sampah sembarangan, sebagian 
besar menjawab perlu waktu sekitar 6 bulan atau lebih.

Gambar III-63. Sikap responden pelajar ketika akan membuang sampah

Ketika ditanyakan bagaimana sikap mereka dalam membuang sampah, sebagian 
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besar atau 74,7% menjawab bahwa mereka selalu membuang sampah pada tempatnya. 
Namun ada juga sebanyak 24,7% yang menjawab bahwa mereka hanya kadang-kadang 
saja membuang sampah pada tempatnya, yang berarti bahwa mereka kadang-kadang 
juga membuang sampah sembarangan. 

Gambar III-64. Sikap responden pelajar jika melihat orang lain membuang sampah 
sembarangan

Telah cukup banyak pelajar yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat 
dari jawaban mereka ketika ditanyakan apa sikap mereka jika melihat orang lain membuang 
sampah sembarangan. Ada 57,5% yang mengaku akan menegur orang yang membuang 
sampah sembarangan tersebut dan ada 16,1% yang akan marah dan kecewa. Namun 
ada juga yang akan bersikap biasa saja karena menilai hal itu merupakan sesuatu yang 
sudah biasa terjadi (7,5%). 

Gambar III-65. Yang akan responden pelajar lakukan ketika melihat sampah di 
jalanan yang bersih

67 | Bab 3. Hasil dan Pembahasan(Analisis Responden Pelajar (Generasi Z))



Ketika para pelajar ini melihat ada sampah di jalanan yang bersih, maka sebagian 
besar atau 76,9% mengaku akan mengambil sampah tersebut untuk dibuang ke tempat 
sampah. Ini merupakan komitmen yang bagus dan modal sosial yang penting dalam 
rangka menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan yang sehat dan bersih. Walaupun 
masih ada sekitar 11,9% yang mengaku akan membiarkan saja sampah tersebut karena 
merasa bukan mereka yang membuangnya. 

Gambar III-66. Persentase responden pelajar yang pernah mengikuti program 
kebersihan

Ketika ditanyakan kepada mereka apakah pernah mengikuti program kebersihan 
lingkungan? Sebagian besar atau 72,6% mengaku sudah pernah. 

Gambar III-67. Tempat responden pelajar mengikuti program kebersihan

Bagi yang pernah mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan, sebagian besar atau 
52,8% dari mereka mengikuti program kebersihan lingkungan di sekolah. Namun ada juga 
yang mengikuti program kebersihan lingkungan di lingkungan rumahnya masing-masing 
yaitu sebanyak 31,1%. Selain itu, ada pelajar juga yang mengikuti kegiatan kebersihan 
lingkungan di organisasi atau kelompok komunitas (14,6%).
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Gambar III-68. Program kebersihan lingkungan yang responden pelajarikuti

Adapun program-program kebersihan lingkungan yang pernah mereka ikuti adalah 
kerja bakti (39,1%), membersihkan lingkungan sekolah (14,5%), bank sampah (8,7%), 
melaksanakan Operasi Semut atau mengambil sampah dari lingkungan yang biasanya 
dilakukan setelah menyelenggarakan sebuah acara, program jum’at bersih, Zero Waste, 
program Sekolah Adiwiyata dan lain-lain. 

Gambar III-69. Persentase responden pelajar yang suka hidup sehat dan bersih
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Responden dari kalangan pelajar ini umumnya (98,4%) mengaku suka dengan hidup 
yang sehat dan bersih 

Gambar III-70. Persentase responden pelajar yang sudah menjalankan hidup sehat 
dan bersih

Ketika ditanyakan kepada mereka apakah sudah menjalankan pola hidup yang sehat 
dan bersih? Sebagian besar atau 75,8% dari mereka menjawab sudah menjalankan pola 
hidup yang sehat dan bersih, dan masih ada 24,2% yang merasa belum bisa menjalankan 
pola hidup yang sehat dan bersih .

Gambar III-71. Kendala responden pelajar untuk bisa hidup sehat dan bersih
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Adapun alasan utama bagi mereka yang merasa belum bisa hidup secara sehat 
dan bersih adalah karena malas (33,3%). Alasan lain yang banyak dikemukakan adalah 
karena masih suka jajan makanan yang kurang sehat (20,0%), karena lingkungan yang 
masih kotor (17,8%) dan perilaku mereka yang terkadang masih suka membuang sampah 
sembarangan (13,3%).

Gambar III-72. Persentase lingkungan responden pelajar yang sudah sehat dan 
bersih

Kepada responden pelajar ini ditanyakan apakah lingkungan mereka sudah sehat dan 
bersih? Ternyata sebagian besar atau 55,9% mengaku bahwa lingkungan mereka belum 
sehat dan bersih.

Gambar III-73. Kendala lingkungan responden pelajar untuk bisa hidup sehat dan 
bersih

Faktor-faktor utama yang dinilai sebagai penyebab terjadinya lingkungan yang 
belum sehat dan bersih adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah 
sembarangan (39,4%) dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih 
(37,5%).
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3.2.3. Pengetahuan dan Sikap Responden Pelajar (Generasi Z) Tentang Program 
Pengurangan Sampah

 
Gambar III-74. Persentase responden pelajar yang tahu persoalan sampah di DKI 

Jakarta

Dalam kajian ini juga diambil responden dari kalangan pelajar (generasi z). Kepada 
mereka ditanyakan apakah mereka mengetahui persoalan sampah di DKI Jakarta. 
Ternyata sebagian besar atau 87,1% mengaku mengetahui persoalan sampah ini. Namun 
masih ada 12,9% yang mengaku tidak tahu. Masih adanya 12,9% responden yang tidak 
tahu bisa disebabkan karena persoalan sampah belum menjadi isu yang mainstream 
bagi kalangan pelajar. Persoalan ini tidak menjadi topik pembicaraan dalam obrolan di 
kalangan mereka, termasuk dalam pembicaraan di media sosial. Bagi sebagian mereka, 
isu sampah hanya menjadi konsumsi orang dewasa.    

Gambar III-75. Persoalan sampah di DKI Jakarta yang diketahui responden pelajar

Persoalan tentang sampah yang diketahui responden adalah tentang sampah di DKI 
Jakarta yang sangat banyak (24,7%), tentang perilaku masyarakat yang membuang 
sampah sembarangan (19,1%), tentang sampah yang berserakan di jalan (14,8%) dan 
lain-lain. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar III-75 di atas.
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Gambar III-76. Persentase responden pelajar yang pernah mendengar program 
pengurangan dan penanganan sampah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ternyata hampir setengah dari jumlah responden dari kalangan pelajar yang pernah 
mendengar program pengurangan dan penanganan sampah. 

Gambar III-77. Program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta menurut responden pelajar

Adapun program-program pengelolaan sampah dari Pemerintah DKI Jakarta yang 
pernah didengar, diantaranya: program daur ulang sampah (19,4%). Program-program 
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lainnya yang pernah dikenal adalah pemilahan produk sampah organik dan an-organik 
(17,2%), program pengurangan sampah plastik (12,9%) dan program kali bersih (12,9%). 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di atas. 

Gambar III-78. Sikap responden pelajar dengan program-program pengurangan dan 
penanganan sampah

Hampir 100% persen responden dari kalangan pelajar (generasi z) ini mendukung 
program-program pengurangan dan penanganan sampah. 

Gambar III-79. Bentuk dukungan yang akan diberikan responden pelajar

Ketika ditanyakan apa bentuk dukungan yang akan diberikan mereka terhadap 
program pengurangan sampah, jawabannya dapat dilihat pada Gambar III-79. Dari 
gambar tersebut dapat dilihat bahwa bentuk dukungan terbesar yang akan diberikan 
adalah ikut serta melakukan pengurangan sampah (89,2%). Bentuk dukungan lain 
adalah ikut serta menyebarkan informasi tentang program ini melalui media sosial dan 
media lain. Jika hal ini benar-benar terwujud, maka akan merupakan modal sosial yang 
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penting bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menggulirkan dan mengembangkan program 
pengurangan sampah ini.

3.2.4. Media dan Tokoh Yang Berpengaruh Bagi Responden Pelajar

Gambar III-80. Media yang menjadi sumber informasi responden pelajar

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah memunculkan jenis 
media baru yang kini sangat dominan dalam kehidupan manusia khususnya anak muda 
yaitu media sosial (97,3%). Media sosial seperti FB, IG, WAG dan Twitter, telah menjelma 
menjadi sumber informasi utama dan berpengaruh bagi kalangan anak muda. Selain itu, 
media internet seperti website dan blog juga telah menggeser dominasi media massa 
selama ini (71,0%). Jenis media massa yang masih banyak diakses dan dijadikan referensi 
dan sumber informasi hanya televisi yaitu menjadi sumber informasi bagi 58,6%. 

Gambar III-81. Tokoh/narasumber yang dipercaya dan berpengaruh bagi responden 
pelajar
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Ketika ditanyakan siapakah tokoh atau narasumber yang dipercaya atau berpengaruh 
bagi responden pelajar ini, jawabannya dapat dilihat pada Gambar III-81. Dari gambar 
tersebut dapat dilihat bahwa tokoh yang paling banyak dinilai terpercaya dan berpengaruh 
adalah tokoh agama. Hal ini terkait dengan komitmen moral yang lebih bisa dipercaya dari 
tokoh agama. 

Tokoh atau narasumber lain yang dapat dipercaya dan berpengaruh adalah selebgram 
atau youtuber. Perkembangan yang pesat pada media sosial termasuk Instagram dan 
Youtube telah memunculkan selebritis baru yang eksis dan memiliki follower atau viewer 
di IG dan Youtube. Merekalah yang dikenal sebagai selebgram dan youtuber. Di kalangan 
anak muda (pelajar atau Generasi Z), keberadaan mereka telah mengalahkan popularitas 
dari tokoh-tokoh lain. Hal ini tidak terlepas dari gaya hidup anak muda yang sangat melek 
internet dan menjadi konsumen terbesar dari media sosial. Tokoh lain yang dinilai cukup 
berpengaruh adalah pejabat pemerintah seperti Gubernur, Walikota atau Camat. 

3.2.5. Manfaat dan saran/masukan/kritik/harapan dari responden pelajar terhadap 
program pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta

Gambar III-82. Manfaat dari program pengurangan dan penanganan sampah 
menurut responden pelajar
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Responden dari kalangan pelajar menilai bahwa manfaat terbesar dari program ini 
adalah dapat mengurangi sampah. Dengan adanya pengurangan sampah, maka manfaat 
lain yang diperoleh adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Program ini juga 
dinilai akan mampu mencegah terjadinya banjir dan mengurangi pencemaran lingkungan. 
Manfaat lain menurut responden pelajar, dapat dilihat pada Gambar III-82 di atas.

Tabel III-28.Saran/masukan/kritik/harapan dari responden pelajar terhadap program 
pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta

Saran/masukan/kritik/harapan Persentase
Meningkatkan sosialisasi program pengurangan sampah 10.9%
Program sudah bagus 8.3%
Semoga bisa mengurangi sampah 8.3%
Semoga program pengurangan sampah berjalan lancar 5.8%
Tingkatkan kinerja 5.8%
Memberikan sanksi bagi yang buang sampah sembarangan 5.1%
Merubah perilaku masyarakat agar terbiasa buang sampah pada 
tempatnya 5.1%

Memperbanyak kegiatan kebersihan 4.5%
Memperbanyak petugas kebersihan 4.5%
Ada bank sampah 3.8%
Membuat larangan penggunaan kantong plastik di toko modern 3.8%
Membuat program yang lebih milenial 3.8%
Memperbanyak program pengurangan sampah 3.8%
Menjalankan peraturan secara tegas 3.8%
Program dilaksanakan secara rutin 3.8%
Semoga bisa mengatasi permasalahan sampah di Jakarta 3.8%
Memperbanyak mesih pengolah sampah 3.2%
Menjadikan lingkungan sehat dan bersih 3.2%
Setiap orang diwajibkan bawa tumbler 3.2%
Semua wilayah diperlakukan sama 1.3%
Lainnya 3.8%

Dari Tabel III-28 dapat dlihat bahwa umumnya responden menilai bahwa program 
pengurangan sampah ini sudah bagus dan diharapkan dapat berjalan lancar sehingga 
dapat mengurangi sampah yang ada di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, ada 10,9% 
responden yang mengusulkan agar pemerintah DKI Jakarta meningkatkan kegiatan 
sosialisasi tentang program pengurangan sampah ini. 

Sebagian responden juga menilai bahwa perilaku membuang sampah sembarangan 
merupakan masalah dalam upaya pengurangan sampah ini. Oleh karena itu, mereka 
berharap program ini mampu merubah perilkau masyarakat dalam membuang sampah 
pada tempatnya. Salah satu yang diusulkan oleh 5,1% responden adalah dengan 
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memberikan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Beberapa 
negara tetangga seperti Singapura memang telah menerapkan sanksi yang tegas bagi 
pelaku pembuang sampah sembarangan, dan hal ini telah menjadikan masyarakat takut 
untuk membuang sampah sembarangan. Saran dan harapan lain dari masyarakat dapat 
dilihat pada Tabel III-12 di atas.  
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4.1. Kesimpulan

 A. Responden Masyarakat Umum

Perilaku Pengelolaan Sampah

1) Secara umum komposisi sampah rumah tangga yang banyak dihasilkan adalah 
sampah organik. Rumah tangga responden lebih banyak memasak sendiri 
dibandingkan dengan membeli makanan di luar. Kondisi ini menyebabkan lebih 
banyak sampah yang dihasilkan rumah tangga. 

2) Umumnya responden memiliki bak atau tong sampah sendiri yang disimpan di 
luar rumah. Sebagian besar responden membuang sampah setiap hari. Setiap 
membuang sampah, 56,6% responden membuang sampah sebanyak 1-3 kantong 
kresek ukuran sedang/standar.  

3) Sebagian besar petugas yang mengambil sampah dari tempat sampah responden 
adalah petugas dari RT/RW. Petugas yang mengambil sampah tersebut sebagian 
besar mengambil sampah setiap 1-2 hari. Namun ada juga yang mengambil 
sampah setiap 3 hari atau lebih. Hal inilah yang terutama membuat ketidakpuasan 
responden dalam hal pengelolaan sampah.

4) Dalam menerima pelayanan sampah tersebut, sebagian besar responden 
membayar iuran bulanan. Sebagian besar responden membayar iuran bulanan 
sebesar Rp 20 ribu lebih. Umumnya mereka membayar kepada petugas RT/RW.

Perilaku Pengurangan Sampah

1) Berkaitan dengan perilaku dalam pengurangan sampah, sebagian besar responden 
belum pernah melakukan pemilahan sampah di rumah mereka, belum pernah 
juga untuk menggunakan kembali (reuse) sampah dan belum pernah juga untuk 
mendaur ulang (recycle) sampah misalnya membuat kompos. Walau demikian, 
sudah ada 34,9% yang pernah memilah sampah. Selain itu, ada 35,7% responden 
pernah menggunakan kembali sampah dan 20,7% pernah mendaur ulang sampah. 
Secara umum juga responden bersedia untuk melakukan pengurangan sampah. 
Menurut mereka, jenis sampah yang lebih mudah dikurangi adalah sampah 
an-organik. Ini adalah modal sosial yang penting dalam program pengurangan 
sampah.  

2) Secara umum responden juga bersedia untuk membuang sampah pada tempatnya.  
Walau masih ada sebagian kecil yang masih membuang sampah sembarangan. 

3) Secara umum responden setuju jika ada kebijakan larangan penggunaan kantong 
plastik di toko modern.

4) Dalam hal upaya pengurangan sampah plastik, telah banyak responden yang 
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terbiasa membawa perbekalan minuman menggunakan tumbler atau wadah air 
isi ulang. Mereka juga sudah banyak yang terbiasa untuk menyuguhkan minuman 
untuk tamu dengan menggunakan cangkir atau gelas. Namun jika tidak diedukasi, 
maka tidak menutup kemungkinan tren penggunaan air minum kemasan akan 
semakin meningkat.

5) Berkenaan dengan sikap terhadap orang yang membuang sampah sembarangan, 
sebagian besar mereka akan merasa marah dan kecewa. Bahkan jika melihat ada 
sampah di jalanan yang bersih, mereka juga akan berusaha untuk memungutnya 
dan membuang ke tempat sampah.

6) Mereka juga mendukung Pemerintah DKI Jakarta dalam upaya untuk mengurangi 
sampah. Bentuk dukungan yang akan dilakukan adalah dengan mengurangi 
sampah di rumah tangga dan dengan mengajak tetangga dan teman untuk 
mengurangi sampah.

7) Berkenaan dengan sumber informasi, media televisi masih menjadi media utama. 
Namun demikian peran media sosial dan internet sudah mulai dominan sebagai 
sumber infromasi. 

8) Dalam hal tokoh yang bisa mengajak untuk mengurangi sampah, mereka lebih 
memilih tokoh masyarakat di lingkungan mereka seperti RT/RW dan Lurah.

B. Responden Pelajar (Generasi Z)

1) Secara umum sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh responden dari kalangan 
pelajar (generasi z) hampir sama dengan responden masyarakat umum. Memang 
mereka tidak terlalu mengetahui isu sampah di DKI Jakarta. Tapi sebagian dari 
mereka telah teredukasi untuk melakukan upaya pengurangan sampah, misalnya 
dengan memilah, mengolah dan mendaur ulang sampah. Hal itu mereka terima 
sebagian besar dari program yang dilaksanakan di sekolah. Pengalaman ini sedikit 
banyak membangun kesadaran mereka tentang pentingnya mengurangi sampah. 
Hal ini tentu menjadi modal sosial yang penting dalam rangka membangun 
kesadaran dan perilaku generasi muda dalam mengurangi dan mengelola sampah. 

2) Perbedaan selanjutnya terletak pada media yang dikonsumsi dan tokoh yang 
menjadi rujukan.  Mereka saat ini lebih banyak mengkonsumsi media sosial dan 
internet dibandingkan media massa seperti TV. Selain itu, tokoh yang berpengaruh, 
selain tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga para selebgram dan Youtuber. 

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa butir kesimpulan dari kegiatan ini, maka rekomendasi untuk 
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program pengurangan sampah di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1.   Rekomendasi untuk program pengurangan sampah pada level individu dan rumah 
tangga

a. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga untuk melakukan pemilahan 
sampah, menggunakan kembali sampah dan melakukan daur ulang sampah. 
Selain itu, menumbuhkan kebiasaan dalam mengurangi sampah plastik misalnya 
dengan penggunaan tumbler/wadar air ketika melakukan perjalanan atau 
pemberian air minum dalam cangkir/gelas ketika menerima tamu.

b. Meningkatkan kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya, 
untuk meningkatkan kepekaan ketika melihat orang lain membuang sampah 
sembarangan dengan cara menegurnya, serta proaktif untuk mengambil atau 
membersihkan sampah dan membuangnya pada tempat sampah.  

2.  Rekomendasi untuk program pengurangan sampah pada level kawasan atau

lingkungan

a. Meningkatkan kinerja RT/RW dan pengurus lingkungan lainnya dalam pengelolaan 
sampah terutama dalam menyediakan gerobak/alat angkut sampah, petugas yang 
disiplin dan jadwal pengangkutan yang tidak terlalu lama (1-2 hari). 

b. Mendorong lahirnya para pahlawan atau hero di bidang persampahan di setiap 
kelurahan. Dari setiap kelurahan dipilih tokoh yang selama ini sangat peduli 
kepada isu persampahan. Mereka dibina dan diberi pembekalan agar menjadi 
duta-duta yang memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam mengelola 
persampahan.

c. Mendorong terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mampu mengelola 
sampah misalnya dalam bentuk Bank Sampah dan TPS 3R. Hal ini penting untuk 
mendorong rumah tangga melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. Bagi 
lingkungan yang kesulitan dalam penyediaan lahan untuk Bank Sampah/TPS 3R, 
perlu dipertimbangkan untuk melakukan fasilitasi dengan pihak yang memiliki 
lahan seperti sekolah, rumah ibadah, atau pengelola lahan fasos/fasum. 

d. Mendorong pengurus lingkungan atau kelurahan melakukan program kebersihan 
dan pengurangan sampah misalnya melalui lomba kebersihan atau lomba inovasi 
pengurangan sampah.

3.  Rekomendasi untuk program pengurangan sampah pada level kota dan DKI 

Jakarta  

a. Memetakan sebaran produksi timbulan sampah di setiap wilayah RW atau 
kelurahan dan menghitung kecukupan TPS yang mampu melayani sampah yang 
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dihasilkan setiap wilayah.  

b. Mempertimbangkan atau mengkaji untuk membentuk lembaga pengelola sampah 
tingkat DKI Jakarta misalnya BLUD Pengelola Sampah. Lembaga ini bertugas 
untuk memfasilitasi dan menjamin pemasaran produk-produk yang dihasilkan 
oleh Bank Sampah dan TPS 3R seperti sampah yag bernilai (botol, kardus, dll), 
kompos dan produk daur ulang sampah. 

c. Mempertimbangkan atau mengkaji untuk mengeluarkan kebijakan terkait larangan 
bagi pengelola toko modern untuk menyediakan wadah atau bungkus plastik 
sebagai tempat belanjaan konsumennya. 

d. Mempertimbangkan atau mengkaji untuk mengeluarkan kebijakan terkait 
penggunaan gelas/cangkir sebagai tempat minum di perkantoran, lembaga 
pendidikan, gedung pertemuan dan hotel.

4.  Rekomendasi untuk program pengurangan sampah yang dilakukan oleh Generasi 

       Milenial dan Generasi Z

a. Generasi Milenial dan Generasi Z merupakan kelompok masyarakat strategis, 
selain  karena jumlahnya yang cukup banyak, juga karena mereka yang akan 
mengisi masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, adalah penting untuk sejak dini 
melibatkan mereka dalam program pengurangan sampah. Beberapa program 
yang dapat dipertimbangkan adalah :

i. Melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada mereka tentang 
pengurangan sampah dengan menggunakan tokoh agama, publik figur seperti 
youtuber/blogger, selebgram, pejabat pemerintah dan artis sebagai influencer. 
Media yang digunakan dapat melalui internet, media sosial, dan media massa 
(televisi, radio)

ii. Mengembangkan program-program aktivitas/event dan gerakan sosial (social 
movement) bertema pengurangan sampah,  misalnya mengadakan greenday 
di CFD, lomba gerakan sosial pengurangan sampah antar sekolah yang harus 
diupload di youtube, dan lain-lain.

iii. Bekerjasama dengan sekolah/lembaga pendidikan dalam memberikan 
kesadaran dan praktek pengurangan sampah, misalnya dengan pengembangan 
Bank Sampah, produksi kompos dan produksi daur ulang sampah di sekolah. 

iv. Memilih para tokoh dari kalangan mereka sebagai duta atau champion dalam 
pengurangan sampah. 

v. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok atau komunitas remaja 
peduli sampah.
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