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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto merupakan lembaga pendidikan

Islam formal yang menggabungkan kurikulum salaf dan modern. Bangunan yang

ada di komplek Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto, antara lain asrama,

sekolah, dan dapur. Pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 2000 saat ini

sudah memiliki 270 santri, 9 tutor, dan 3 tukang kebun yang menetap di

dalamnya. Jumlah santri yang ada semakin meningkat setiap tahunnya (Anonim,

2013a).

Timbulan sampah (solid waste generation) mulai menjadi masalah seiring

dengan bertambahnya jumlah santri. Sampah yang ada di Pondok Pesantren Al-

Amin Mojokerto berasal dari gedung asrama, dapur, dan gedung sekolah. Sampah

tersebut belum dikelola dengan baik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik,

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat belum adanya pengelolaan

sampah yang baik, antara lain masalah estetika karena bau yang ditimbulkannya,

menjadi vektor penyakit, dan dapat menganggu kualitas tanah dan air tanah
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sekitarnya (Ruslinda et al., 2012). Pengelolaan sampah menurut Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Anonim

(2002a), Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah sampai ke

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan pada sumber dapat dilakukan

dengan menentukan pola pewadahan yang baik. Pengelolaan pada sumber juga

dapat dilakukan dengan metode komposting dalam skala kecil. Pengelolaan

sampah sebelum menuju TPA dapat dilakukan dengan menentukan pola

pemindahan, pengumpulan dan pengangkutan yang baik. Sampah yang dibuang

ke TPA biasanya sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi dan dapat langsung

dibuang ke lingkungan.

Masalah pengelolaan sampah yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin

Mojokerto meliputi pewadahan, pengumpulan, dan Tempat Penampungan

Sementara (TPS). Pada proses pewadahan, belum dipisahkan antara sampah

organik dengan sampah anorganik. Selain itu, wadah sampah yang digunakan juga

tidak memiliki tutup. Wadah sampah yang baik adalah tidak menimbulkan bau

dan vektor penyakit, kadar air sampah yang ada di dalamnya tidak bertambah

karena air hujan, serta tidak terjadi pencampuran sampah yang tidak sejenis

(Damanhuri dan Padmi, 2010).

Pengumpulan sampah dari setiap sumber sampah yang ada di Pondok

Pesantren Al-Amin Mojokerto juga belum memiliki pola yang baik. Sampah

dikumpulkan menggunakan wadah sampah, belum ada wadah khusus untuk

pengumpulan sampah yang diletakkan pada setiap titik pengumpul. Pada proses
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pengumpulan, gerobak tangan yang digunakan untuk mengangkut sampah dari

sumber ke tempat penimbunan sampah juga masih belum memenuhi standar.

Bahannya terbuat dari kayu dan tidak memiliki tutup. Kriteria untuk gerobak

tangan adalah mudah dalam loading dan unloading, memiliki konstruksi yang

ringan dan sesuai dengan kondisi jalan yang ditempuh, dan sebaiknya memiliki

tutup (Damanhuri dan Padmi, 2010). Sampai saat ini, Pondok Pesantren Al-Amin

belum memiliki TPS untuk menampung sampah yang berasal dari gedung asrama,

madrasah, dan dapur. Sampah yang ada ditimbun di lahan terbuka.

Pengolahan sampah di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto masih

sangat minim. Sampai saat ini hanya sampah botol plastik dan gelas plastik yang

dapat menghasilkan nilai ekonomis. Sampah yang berasal dari sumber sampah

dipilah oleh tukang kebun untuk diambil botol plastik dan gelas plastik yang

selanjutnya dijual ke pengepul barang bekas. Sampah yang lain, biasanya dijemur

terlebih dahulu dan dibakar setelah kering sehingga berpotensi mencemari udara.

Proses pembakaran sampah walaupun skalanya kecil sangat berperan dalam

menambah jumlah zat pencemar diudara terutama debu dan hidrokarbon (HC).

Hal penting yang perlu diperhitungkan dalam emisi pencemaran udara oleh

sampah adalah emisi partikulat akibat pembakaran, sedangkan emisi dari proses

dekomposisi yang perlu diperhatikan adalah emisi HC dalam bentuk gas metana

(Ratnani, 2008). Selain HC, zat pencemar yang disebabkan oleh pembakaran

sampah antara lain chloro benzene (CB), polychlorinated biphenyl (PCB),

polychlorinated dibenzo-p-dioksin (PCDD), dan furan (PCDF) (Naryono dan

Soemarno, 2011).
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Masalah serupa juga terjadi di Universitas Tanjungpura (UNTAN).

Perguruan Tinggi ini memiliki mahasiswa reguler maupun nonreguler, dosen tetap

dan dosen tidak tetap, serta pegawai administrasi di setiap fakultas yang terus

meningkat setiap tahunnya (Purnaini, 2011). Damanhuri dan Padmi (2010),

peningkatan tersebut dipastikan akan mengakibatkan peningkatan terhadap

timbulan sampah. Timbulan UNTAN adalah 14,73 m3/hari untuk sampah organik

dan 14,51 m3/hari untuk sampah anorganik (Purnaini, 2011).

Sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas di setiap fakultas UNTAN

menghasilkan jenis sampah yang beragam. Penanganan sampah setiap hari di

setiap fakultas untuk saat ini masih menggunakan cara lama, yaitu sampah

dikumpulkan ke suatu tempat penampungan sementara (semacam TPS) lalu

dibakar. Penanganan sampah yang ada di UNTAN ini berpotensi mencemari

udara sehingga diperlukan upaya pengelolaan sampah yang baik (Purnaini, 2011).

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah yang ada di kawasan

Selatan UNTAN meliputi perencanaan aspek teknis operasional pengelolaan

sampah, yaitu perencanaan pewadahan sampah di sumber, pengumpulan sampah,

pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah di (Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu) TPST UNTAN. Perencanaan ini membutuhkan wadah sampah sebanyak

149 pasang wadah untuk ukuran 30 L dan 42 pasang wadah untuk ukuran 60 L.

Alat pengangkut yang dibutuhkan berjumlah 10 unit gerobak motor dan 1 unit

pick up. Lahan yang dibutuhkan untuk membangun TPST sebesar 72,25 m2

(Purnaini, 2011).
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Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan

di atas dan literatur yang sudah ada, maka upaya yang akan dilakukan untuk

pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto meliputi

perencanaan pewadahan, pengumpulan, dan Tempat Penampungan Sementara

(TPS). Dengan perencanaan ini, diharapkan sampah yang ada di Pondok

Pesantren Al-Amin Mojokerto dapat dikelola dengan baik, mulai dari sumber

sampah sampai tempat penampungan sementara. Selain itu, perencanaan ini juga

diharapkan dapat menjadi metode pembelajaran bagi santri mengenai cara

menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin

Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada perencanaan ini adalah:

1. Seperti apakah desain pewadahan sampah yang tepat di Pondok Pesantren Al-

Amin Mojokerto?

2. Seperti apakah desain pengumpulan sampah yang baik di Pondok Pesantren

Al-Amin Mojokerto?

3. Seperti apakah desain tempat penampungan sementara (TPS) di Pondok

Pesantren Al-Amin Mojokerto?

4. Berapakah total nilai Bill of Quantity (BOQ) dari perencanaan pengelolaan

sampah ini?
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1.3 Tujuan

Tujuan dari perencanaan ini adalah:

1. Menentukan pewadahan sampah yang baik di Pondok Pesantren Al-Amin

Mojokerto.

2. Menentukan pengumpulan sampah yang baik di Pondok Pesantren Al-Amin

Mojokerto.

3. Menentukan desain tempat penampungan sementara (TPS) di Pondok

Pesantren Al-Amin Mojokerto.

4. Mengetahui total nilai Bill of Quantity (BOQ) dari perencanaan pengelolaan

sampah di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto.

1.4 Manfaat

Manfaat dari perencanaan ini adalah dapat memberikan solusi mengenai

masalah pengelolaan sampah yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto.
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