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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2010 menyatakan bahwa 

pertumbuhan di kota akan menjadi ancaman kesehatan paling utama pada abad 

ke-21. Proporsi penduduk yang tinggal di kota meningkat dari 5% menjadi 50% 

selama 2 abad. Pada tahun 2030 diperkirakan dua pertiga penduduk akan tinggal 

di kota. Urbanisasi menyebabkan banyak kota di dunia akan menghadapi tiga 

ancaman kesehatan yaitu; Penyakit infeksi, penyakit degeneratif, dan cedera 

akibat kecelakaan lalu lintas, kekerasan dan tindakan kriminal. Ancaman 

kesehatan tersebut merupakan hasil interaksi berbagai determinan status 

kesehatan. Kepemilikan lahan yang tidak diatur dengan baik, kurangnya 

ketersediaan air bersih, sanitasi yang buruk, diet tidak sehat, transportasi umum 

dan sepeda yang kurang diminati, polusi udara, penggunaan narkoba, kriminalitas, 

serta pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau bagi masyarakat miskin.  

Ashton (1986)  menyatakan bahwa WHO meluncurkan proyek Kota Sehat 

(Healthy City Project) untuk mengantisipasi memburukya kondisi kesehatan 

masyarakat perkotaan. Proyek Kota Sehat dimulai pada tahun 1986 di negara 

Kanada, Amerika Serikat dan banyak kota di benua Eropa. Kota Sehat adalah 

upaya mengimplementasikan hasil Konferensi Promosi Kesehatan yang 

dilaksanakan di Ottawa. Hasil konferensi Ottawa tercantum dalam dokumen yang 

disebut dengan piagam Ottawa (Ottawa Charter). Kota Sehat merupakan program 

yang berusaha menerapkan kota berbasis promosi kesehatan. Di benua Eropa 

program Kota Sehat adalah kolaborasi antara sektor promosi kesehatan dan sektor 
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kesehatan lingkungan WHO. Program Kota Sehat menekankan kesehatan 

lingkungan dan gaya hidup sehat pada semua aspek pembangunan kota. Seluruh 

pembangunan yang berada pada kota harus seiring dengan program Kota Sehat. 

Surabaya sebagai kota memiliki permasalahan serupa yang dapat 

mengurangi derajat kesehatan masyarakat. Pada bidang lingkungan lahan kritis, 

kualitas air, serta menurunnya keanekaragaman hayati  menjadi permasalahan 

yang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Surabaya. Dalam hal 

pengelolaan sampah, besarnya jumlah produksi sampah mengancam derajat 

kesehatan lingkungan. Pemerintah kota Surabaya dalam Status Lingkungan Hidup 

Daerah (SLHD) tahun 2013 menyatakan bahwa Kota Surabaya menghasilkan 

1200 ton sampah per hari pada tahun 2010, sedangkan produksi sampah pada 

tahun 2013 turun menjadi 1192,87 ton sampah perhari. Meskipun sudah 

mengalami penurunan, jumlah tersebut masih dalam kategori tinggi. 

Produksi sampah yang tinggi belum diimbangi dengan pengelolaan 

sampah yang baik. Kota Surabaya hanya memiliki satu Sanitary Landfill yaitu 

Tempat Pengeloaan Akhir (TPA) Benowo dengan luas 37,5 Hektare (Ha). Pada 

awalnya kota Surabaya memiliki 2 TPA yaitu TPA Sukolilo dengan luas 40,5 Ha 

dan TPA Lakarsantri dengan luas 8,5 Ha. Namun, pemerintah harus menutup 

kedua TPA tersebut. Penutupan kedua TPA dilakukan karena adanya protes dari 

warga sekitar TPA akibat pencemaran dan ketidaknyamanan dengan adanya TPA 

tersebut. Pada saat ini, seluruh sampah dari Kota Surabaya di kelola di TPA 

Benowo yang masa berlakunya sudah habis sejak tahun 2007. 
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Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Surabaya maupun 

masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pembangunan hutan kota, 

penerbitan AMDAL, penegakan hukum, lomba Green and Clean, pemberdayaan, 

pendampingan, penyuluhan, serta kerja bakti dilaksanakan pemerintah kota 

Surabaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sementara itu, masyarakat 

kota Surabaya melakukan gerakan penyelamatan lingkungan melalui berbagai 

cara. Peran serta masyarakat secara struktural diwujudkan melalui Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan yang berjumlah 7, dalam hal 

tindakan, masyarakat kota Surabaya melaksanakan melaksanakan program 

pemberdayaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota maupun secara 

mandiri. Program pemberdayaan yang banyak dilaksanakan diantaranya kerja 

bakti, bank sampah, pembuatan kompos, serta daur ulang sampah. Pada tahun 

2012 sudah 21 bank sampah yang terdaftar di Kementrian Lingkungan Hidup. 

Kota Surabaya bahkan sudah memiliki kampung percontohan berwawasan 

lingkungan. 

Kota sehat merupakan pendekatan baru kesehatan masyarakat yang 

meningkatkan dukungan politik dan komitmen pemerintah untuk mengorientasi 

kemabali kebijakan dalam rangka mencapai keadilan, promosi kesehatan, dan 

pencegahan kembali. Sementara itu, kota sehat mendorong masyarakat untuk 

menjadi pelaku pembangunan dengan pendekatan konsep pemberdayaan. Upaya 

yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kota 

sehat diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Pengelolaan sampah pada program Kota Sehat menggunakan pola hulu ke 

hilir. Pola tersebut memulai pengelolaan sampah dari rumah tangga. Volume 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PARTISIPASI IBU PADA PROGRAM MASYARAKAT PECINTA SAMPAH 
(Studi Kasus di RT 02 RW 04 kelurahan Wonorejo kecamatan Tegalsari kota 
Surabaya)

RIZA YULIAWATI



4 
 

 

sampah dikurangi mulai dari tingkat rumah tangga hingga komunitas. Pelaksanaan 

kegiatan Kota Sehat menggunakan mekanisme pendekatan konsep pemberdayaan 

masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga, upaya mengelola sampah 

dalam upaya mendukung program Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep 

yang sama.   

Masyarakat Pecinta Sampah (MPS) merupakan salah satu dari berbagai 

program pemberdayaan masyarakat yang berusaha menetapkan pola pengelolaan 

sampah tersebut. Program Masyarakat Pecinta Sampah mengajak masyarakat 

untuk memilah sampah dan kemudian memanfaatkan kembali untuk mendapatkan 

nilai guna serta nilai ekonomi. Pada awalnya program ini diterapkan di RT 02 RW 

04 kelurahan Wonorejo kecamatan Tegalsari kota Surabaya dan harapannya dapat 

terus dikembangkan serta diperluas ke daerah lain di kota Surabaya. Program 

Masyarakat Pecinta Sampah dipilih sebagai subyek penelitian karena program 

tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga, memerlukan kajian untuk 

menentukan strategi. 

Keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada tingkat partisipasi 

masyarakat sasaran.  Menurut Cohen dan Uhoff dalam Fadli (2010) partisipasi 

bermanfaat untuk pemerintah karena a) meningkatkan efisiensi pengadaan 

fasilitas, b) mengurangi beban kelembagaan dan pembiayaan pemerintah, c)  

masyarakat dapan berperan sebagai pelaku pembangunan, d) meningkatkan 

kepercayaan diri masyarakat. sedangkan partisipasi bermanfaat bagi masyarakat 

karena a) masyarakat dapat menikmati pembangunanyang sesuai dengan aspirasi 

dan kebutuhan, b) masyarakat secara moral memiliki pembangunan dan akan 

memelihara dengan sukarela. 
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. Selain itu, Kota Sehat mempunyai prinsip partisipasi masyarakat yang 

tinggi. Masyarakat berpartisipasi melalui pilihan gaya hidup, penggunaan 

pelayanan kesehatan, pandangan mengenai isu kesehatan serta upaya kesehatan 

yang dilaksanakan secara swadaya pada skala komunitas. 

Pada setiap pemberdayaan memerlukan partisipasi masyarakat dalam 

setiap tahapnya. Partisipasi pada setiap tahapan penting untuk menjaga 

kepercayaan diri pelaksana apabila sumber daya materi berkurang. Pada program 

yang sudah dilaksanakan di lingkungan RT 02 RW 04 kelurahan Wonorejo 

kecamatan Tegalsari kota Surabaya, proses perencanaan melibatkan pengurus 

PKK sebagai perwakilan dari tiap wilayah yang terdapat dalam RT, sedangkan 

peserta mengajak seluruh warga untuk turut serta berpartisipasi. Berdasarkan studi 

pendahuluan diketahui bahwa partisipasi ibu pada program MPS memiliki pola 

yang sama dengan program sebelumnya. Perencanaan dan evaluasi dilaksanakan 

oleh pengurus PKK pada saat rapat PKK setiap bulannya. Sedangkan pelaksanaan 

mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

World Health Organization menyatakan bahwa pertumbuhan di kota akan 

menjadi ancaman kesehatan paling utama pada abad ke-21. Surabaya sebagai kota 

memiliki permasalahan lingkungan diantaranya lahan kritis, kualitas air, serta 

menurunnya keanekaragaman hayati. Selain itu, besarnya jumlah produksi 

sampah mengancam derajat kesehatan lingkungan. Pemerintah kota Surabaya 

dalam Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2013 menyatakan bahwa 

Kota Surabaya menghasilkan 1200 ton sampah per hari pada tahun 2010, 

sedangkan produksi sampah pada tahun 2013 turun menjadi 1192,87 ton sampah 
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perhari. Meskipun sudah mengalami penurunan, jumlah tersebut masih dalam 

kategori tinggi. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Surabaya maupun 

masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pembangunan hutan kota, 

penerbitan AMDAL, penegakan hukum, lomba Green and Clean, pemberdayaan, 

pendampingan, penyuluhan, serta kerja bakti dilaksanakan pemerintah kota 

Surabaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Peran serta masyarakat dalam 

mengelola lingkungan secara struktural diwujudkan melalui Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan melaksanakan program pemberdayaan diantaranya kerja 

bakti, bank sampah, pembuatan kompos, serta daur ulang sampah. 

Kota sehat mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan 

mendorong masyarakat menjadi pelaku pembangunan melalui pendekatan konsep 

pemberdayaan untuk mencapai keadilan, promosi kesehatan dan pencegahan 

penyakit. Masyarakat Pecinta Sampah merupakan salah satu dari berbagai 

program pemberdayaan lingkungan yang terdapat di kota Surabaya. Program 

tersebut diterapkan di RT 02 RW 04 kelurahan Wonorejo kecamatan Tegalsari 

kota.  

Program MPS dipilih sebagai subyek penelitian karena program tersebut 

masih dalam tahap pengembangan sehingga memerlukan penelitian untuk 

meningkatkan strategi. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa 

partisipasi ibu pada program MPS yang telah dilaksanakan pada wilayah RT 02 

RW 04 kelurahan Wonorejo kecamatan Tegalsari kota Surabaya hanya melibatkan 

pengurus PKK pada saat perencanaan dan melibatkan seluruh ibu pada saat 

pelaksanaan. Tujuan besar dari program pemberdayaan adalah membuat 
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masyarakat mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Partisipasi masyarakat 

dalam pemberdayaan merupakan kunci kemandirian dalam penyelesaian masalah 

kemasyarakatan. Keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada tingkat 

partisipasi masyarakat sasarannya.  

1.3 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penlitian ini adalah: 

Bagaimana partisipasi ibu RT 02 RW 04 kelurahan Wonorejo kecamatan 

Tegalsari kota Surabaya pada program Masyarakat Pecinta Sampah? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis partisipasi ibu RT 02 RW 04 kelurahan Wonorejo 

kecamatan Tegalsari kota Surabaya pada program Masyarakat Pecinta Sampah. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat partisipasi ibu pada program Masyarakat Pecinta 

Sampah. 

2. Mengalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi ibu pada 

program Masyarakat Pecinta Sampah. 

1.5   Manfaat Penelitian 

1. Masukan untuk meningkatkan partisipasi ibu pada program Masyarakat 

Pecinta Sampah. 

2. Memperkaya referensi tentang praktek pengembangan masyarakat secara 

partisipasif. 

3. Sarana bagi penulis mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat. 
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