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GUMI BALI MENUJU  
HUTAN BELANTARA SAMPAH1

Belajar dari Kasus Kotamadya Denpasar 
 
 

Alam semesta mengandung keseimbangan dan dapat 
bertahan karena keseimbangan 

 
Bali yang memiliki luas 5632,86 km2 akan bisa bertahan dan lestari apabila dapat 
menjaga keseimbangannya. Berbagai kegiatan yang berlangsung dalam wilayah Bali, 
salah satunya berupa hiruk-pikuknya dunia pariwisata, ternyata menghasilkan 
dampak yang dapat mengganggu keseimbangan kehidupan. Salah satu dampakyang 
sudah mulai terasa adalah sampah.  Ketidakseimbangan kehidupan alam tersebut 
dapat dilihat di Kotamadya Denpasar. 
 
Kodya Denpasar pada tahun 1999 memiliki jumlah penduduk sebesar 483.930 jiwa 
menempati wilayah seluas 123,98 km2. Dilihat dari jumlah jiwa yang ada di Kodya 
Denpasar, maka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 3.934 jiwa/km2. Jumlah ini 
sudah sangat jauh melewati jumlah ideal kepadatan rata-rata nasional per km2, yaitu 
sebesar 250 jiwa/km2.  
 
Dari populasi atau jumlah penduduk Kodya Denpasar di atas, rata-rata  volume 
sampah yang dihasilkan dalam kurun waktu satu hari berdasar penelitian Yayasan 
Wisnu tahun 2000 adalah sebesar 1.029,46 m3. Karakteristik sampah yang 
dihasilkan terdiri dari 67% sampah organik (daun, tumbuhan, sisa makanan dll),  
26% sampah anorganik (Plastik, kaleng, kertas, kaca), dan 7% dari jenis selain itu 
(BUIP-TOEM, 1999). Karakteristik itu, hampir sama dengan beberapa kota lain di 
Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 1 
 
Dari sampah-sampah tersebut perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat berupa: a) 
dibakar 93 m3 (9,03%); b) dibuang sembarangan 45,05 m3 (4,38%); dan c) 
dicampur yang tidak jelas pengelolaannya 984,41 m3 (86,59%). Perlakuan-perlakuan 
yang dilakukan tersebut juga tidak pernah memisahkan antara sampah organik, 
anorganik maupun yang berbahaya/beracun (B3). 
 
 
Tabel 1.  Karakteristik Sampah di Jakarta, Bandung, dan Kodya Denpasar  

Tahun 1995 (dalam % berat) 

Komponen Jakarta Bandung Denpasar 
Organik 74 73,4 67 
Anorganik (kertas, logam, 
kaca, tekstil, plastik/ karet) 

18 20,5 26 

Lain-lain 8 6,1 7 
Sumber: BUIP-TOEM, 1999 
 

                                                           
1 Disampaikan di hari Kartini 21 April 2001, untuk masyarakat yang sedang mengembangkan pariwisata 
berbasis masyarakat dan lingkungan khususnya di desa Pelaga, Belok Sidan, Tenganan, Sibetan, Nusa 
Ceningan dan masyarakat luas pada umumnya dalam rangka hari bumi 22 April 2001. 
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Masalah pokok sektor persampahan di Kodya Denpasar adalah keterbatasan lahan 
untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) serta belum adanya suatu sistem dan 
mekanisme perlakuan, penanganan dan pengelolaan akhir (pemusnahan) 
sampah secara baik, misalnya sistem pemisahan antara sampah yang bersifat  
organik, anorganik dan berbahaya/beracun (B3). 
 
 
Kondisi Persampahan Saat Ini di Kodya Denpasar 
 
Dari sekian jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di atas, penanganannya 
juga belum dilakukan secara optimal. Rata-rata setiap orang menghasilkan sampah 
setiap harinya adalah sebesar 0,002 m3/orang/hari. Kondisi ini tercermin dalam 
tabel berikut ini: 
 
 
Tabel 2.  Penanganan Sampah Kodya Denpasar Tahun 2000 

Data Wisnu 2000 Data DKP Kodya 1999 
Pelaku 

Jumlah (m3/hr) % Jumlah (m3/hr) % 
Masyarakat 205,42 19,96 111.02 12,17 
DKP 685,99 66,63 625,60 68,61 
Swasta - - 24,27 2,65 
PD Pasar - - 151,14 16,57 
Tanpa penanganan 138,05 13,41 - - 
Total 1.029,46 100,00 911.65 100,00 

Sumber : Analisis Wisnu, 2001 
 
Kalau dilihat dari dari volume sampah yang ditangani DKP. Kemampuan DKP dalam 
mengelola sampah hanya mampu melayani sekitar 130 - 150 pengangkutan dengan 
truk ke TPA setiap harinya. Sebagai gambaran mengenai volume sampah yang 
dihasilkan oleh masyarakat setiap hari dan dibuang ke TPA adalah sebesar setengah 
lapangan sepakbola dengan ketinggian 1 meter. Dalam jangka waktu 1 bulan akan 
terjadi tumpukan sampah  sebesar lapangan bola dengan ketinggian 6 meter. Dan 
Dalam Waktu satu tahun, tumpukan sampah seluas lapangan sepakbola akan 
mencapai ketinggian 72 meter (setara dengan tinggi hotel Bali Beach 
Sanur). 
 
Dari data yang ada, juga menunjukkan penanganan-penanganan sampah yang 
dilakukan terlihat masih didominasi oleh aparat birokrat negara (DKP). Sedangkan 
peran masyarakat sangat kecil (12,17%). Dari kondisi penanganan sampah itu dapat 
dilihat, bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah. Apakah ini disengaja 
atau tidak, pada kenyataannya menunjukkan demikian. Meskipun Pemerintah baik 
melalui DKP maupun Walikota dalam beberapa kali kesempatan di media massa 
menyebutkan bahwa sampah adalah masalah kita semua.  
 
Sampah adalah masalah kita semua, memang tidak dapat diingkari, dan harus kita 
atasi bersama. Tetapi dari segi kebijakan finansial pemerintah, masyarakat yang 
berperan mengelola sampah sebesar 12 persen, sangat sedikit sekali mendapat 
insentif dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya alokasi dana Pemerintah 
yang hanya dipergunakan untuk menggaji stafnya sendiri. Pada Tabel 3, 
menunjukkan secara jelas bahwa jumlah dana rutin belanja pegawai yang diperlukan 
DKP sejak tahun 1992 sekitar 90% untuk keperluan gaji/ honor/ imbalan pegawai 
dan lainnya, dan untuk keperluan program hanya sisanya. Pada Tahun 1997 dan 
1998 rasio biaya pembangunan dan biaya Rutin menjadi 60% berbanding 40%. Hal 
ini sangat boleh jadi disebabkan, pada tahun tersebut terdapat proyek bank dunia, 
dimana pemda harus ikut juga memberikan kontribusi biaya dari proyek tersebut. 
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Tabel 3. Dana Alokasi DKP dari APBD 

Rutin Pembangunan 
Tahun 

Jumlah (000) % Jumlah (000) % 
Total 

1992 1.424.195 96,4 52.462 3,6 1.476.657
1995 2.936.862 97,3 80.158 2,7 3.017.020
1996 3.310.484 97,5 83.523 2,5 3.394.007
1997 3.341.840 40,5 4.894.859 59,5 8.236.699
1998 4.140.782 40,9 5.975.275 59,1 10.116.057

15.154.163  11.086.277  26.240.440 
Sumber: Analisis dari Laporan DKP 1999 
 
 
Kalau melihat dari hasil penarikan retribusi sampah dari DKP seperti terlihat pada 
Tabel 4, menjadi sangat tidak masuk akal, karena kebutuhan untuk biaya rutin 
mencapai Rp. 4 Milyar lebih, sedangkan target pendapatan hanya sekitar Rp. 1,6 
Milyar. Dimana sedikitnya kekurangan Rp 2,4 milyar akan diambilkan setiap 
bulannya? Sampai kapan kita akan bertahan terus dengan kondisi ini? 
 
Tabel 4.  Pendapatan Hasil Retribusi dari DKP 

Jenis Retribusi Besar Target Selisih 

Kebersihan 1.615.862.100 1.500.000.000 115.862.100

Jamban 12.300.000 10.000.000 2.300.000

IPLT 108.720.000 100.000.000 8.720.000

Jumlah 1.736.882.100 1.610.000.000 126.882.100
Sumber: Analisis dari Laporan DKP, 1999 
 
Besarnya volume sampah yang dihasilkan Kodya Denpasar seperti tersebut di atas 
adalah dari masyarakat. Terdapat sumber sampah yang lain dalam jumlah besar 
yang dihasilkan dari sarana fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, rumah makan 
dll. Perkembangan pariwisata selama ini menjadikan semakin berat tekanan 
lingkungan di wilayah Kodya Denpasar. Kehadiran wisatawan, baik wisatawan 
nusantara maupun wisatawan mancanegara tidak hanya menyumbangkan “dollar” ke 
kantung PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun juga meninggalkan sampah dimana-
mana, yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Sampah ini tentu saja 
akan menjadi kendala berat bagi Walikota Denpasar beserta jajarannya, 
yang sejak bulan Maret 2000 mencita-citakan bahwa kota Denpasar akan 
dikembangkan atraksi wisata berupa City Tour. 
 
 
Tabel 5. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Langsung ke Bali 

Tahun Jumlah Fluktuasi 
1994 1.032.476  
1995 1.015.314 -17.162 
1996 1.140.988 125.674 
1997 1.230.316 89.328 
1998 1.187.153 -43.163 
1999 1.355.799 168.646 
2000  1.412.839 57.040 

Rata-rata  21.502 
Sumber: BPS, 1999 
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Rata-rata sampah yang dihasilkan hotel per kamar per hari berdasarkan catatan 
pengelolaan sampah hotel dibawah supervisi Yayasan Wisnu 1999 adalah sebesar 
0,02 m3/kamar/hari, sedang untuk restoran dan rumah makan adalah 0,01 
m3/kursi/hari.  Dari data tersebut berarti jumlah volume sampah yang dihasilkan 
oleh fasilitas pariwisata sebagai berikut: 
 
 
Tabel 6. Jumlah Sampah yang Dihasilkan Fasilitas Pariwisata 

Jenis Fasilitas Wisata Jumlah; Jumlah Kamar Volume Sampah 
(m3/hari) 

Hotel berbintang 24;                         2.929 58,58 
Hotel Non Bintang 123;                       6.758 135,16 
Restoran/rumah makan 198;                     15.046 150,46 
Total  344,20 

Sumber:  BPS dan Analisis Wisnu, 2001 
 
 
Perbandingan Jumlah sampah dari sektor pariwisata dan yang dihasilkan oleh 
masyarakat sekitar 25% berbanding 75%, namun bila hal tersebut tidak tertangani 
dengan baik, akan dapat membuat persoalan serius bagi kota madya Denpasar. 
Mengingat bahwa hotel dan restoran tidak dilayani oleh DKP, tetapi diminta 
menangani sampahnya sendiri. Dan selama ini kita mengetahui bahwa proses 
monitoring di pemerintah sangat lemah. Terlebih lagi jika dilihat bahwa jumlah rata-
rata sampah per hari yang dihasilkan per orang (diasumsikan kapasitas 1 kamar 
untuk 2 orang) sepuluh kali lebih banyak dibandingkan jumlah sampah yang 
dihasilkan per jiwa penduduk. 
 

Perbandingan Jumlah Sampah yang 
Dihasilkan

25%

75%

Masyarakat

Hotel

 
 
Dari total sampah yang dihasilkan oleh “sektor pariwisata” di atas, sistem 
perlakuan, penanganan, dan pengolaan akhirnya juga tidak jelas dan belum 
baik. Kalaupun ada hanya sebatas beberapa saja. Dari pengamatan Yayasan Wisnu 
selama tahun 2000, yang telah melakukan proses pengelolaan yang baik hanya dari 
hotel-hotel yang ada bisa dihitung dengan sebelah jari tangan. Dari total sampah 
yang di hasilkan oleh sebuah hotel di salah satu kawasan Kodya Denpasar yang 
melakukan proses pengelolaan dengan  baik per tahun rata-rata  sebesar 1.049,04 
m3, proses penanganan yang dilakukan selama ini adalah: a) pemisahan sampah sisa 
makanan untuk dijadikan makanan babi (sampah basah) sebesar 48%; b) 
pemisahan sampah yang sifatnya anorganik untuk dijual ke bandar sebesar 18,23 %; 
dan c) sisanya berupa residu yang terbuang ke TPA sebesar 33,75 %. (Sumber: 
catatan pengelolaan sampah Yayasan Wisnu, 1999). 
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Pentingnya Perubahan Sistem Pengelolaan 
 
Berdasarkan paparan di atas sudah saatnya sistem pengelolaan persampahan  
Kotamadya Denpasar dikritisi kembali. Selama ini alur pengangkutan sampah yang 
terjadi adalah: sumber sampah – TPS – TPA, tanpa pemilahan sampah ketika di 
sumber sampah maupun di TPS. Dengan demikian membuat volume sampah di TPA 
menggunung dan sulit untuk diolah.  Di samping itu, seluruh proses pengangkutan, 
mulai dari sumber sampai akhirnya tiba di TPA ditangani oleh DKP sendiri. Peran 
masyarakat sangat kecil dalam ikut mengelola sampah. Maksimal yang dapat 
dilakukan masyarakat  adalah membawa sampai di TPS. Biaya yang diperlukan untuk 
menangani sampah dibandingkan dengan pemasukan dari retribusi, selama diurus 
oleh pemerintah, belum pernah memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah. 

Sumber Sampah dari 
rumah tangga, hotel, 

restoran dll 

 

 
TPA 

 
TPS 

SISTEM PENANGANAN SAMPAH YANG SELAMA INI DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH 

Dari pengalaman Yayasan Wisnu dalam menangani sampah hotel dengan sistem MRF 
(Material Recovery Facility, TPS plus), di peroleh pengalaman yang sangat berharga. 
Metode sederhana ini dapat mengurangi volume sampah yang sampai di TPA 60 %. 
Jadi seandainya sistem pengelolaan sampah yang ada dengan teknologi murah ini 
dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah Kodya Denpasar, jumlah sampah yang 
tadinya mencapai 1.029 m3/hari akan dapat ditekan menjadi sekitar 411 m3 /hari.  
 
Sistem pengelolaan sampah ini merupakan modifikasi dari sistem pengelolaan 
konvensional yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Perbedaan yang 
mendasar dari sistem ini seperti terlihat dalam gambar di bawah ini adalah 
adanya pembagian peran dan wewenang yang jelas antara masyarakat 
dengan pemerintah. Wewenang dan peran masyarakat adalah mengelola dari 
sumber hingga TPS plus, sedangkan pemerintah hanya mengelola TPA, dengan 
sumber sampah yang diangkut dari TPS. 
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PERAN MASYARAKAT 
 
Pengelolaan sampah oleh masyarakat baik itu melalui lembaga desa/ banjar atau 
komunitas yang lainnya dapat menjadi pemasukan bagi desa apabila dikelola dengan 
baik dan menambah lapangan pekerjaan. Sampah yang dihasilkan masyarakat jika 
sudah dapat dipisahkan berdasarkan jenisnya mulai dari awal, sedikitnya 60% dapat 
dimanfaatkan kembali atau dijual untuk membiayai usaha pengelolaan sampah 
secara swadaya. Selama ini berbagai macam himbauan dari pemerintah untuk 
melakukan pemisahan mulai dari sumber sampah tidak jalan, karena tidak jelas apa 
manfaatnya bagi masyarakat. Kalau pemilahan ini memberikan nilai ekonomis bagi 
masyarakat, tentunya sistem monitoring dari masyarakat akan berjalan dengan 
sendirinya.  
 
Begitu juga dengan pemulung. Anggapan umum dari masyarakat, pemulung 
menyebabkan timbulnya masalah keamanan, sehingga banyak tulisan di Banjar/ 
Desa yang menyebutkan "pemulung dilarang masuk". Padahal hal itu karena sistem 
pengelolaan sampah di Banjar/ Desa yang belum ada maka pemulung masuk. Oleh 
sebab itu agar tidak menimbulkan ketegangan sosial, dimulai dengan saling curiga, 
kehadiran pemulung dapat lebih diatur tidak langsung ke rumah tangga sebagai 
sumber sampah, tetapi hanya sampai TPS atau TPA saja. 
 
PERAN SWASTA 
 
Peranan swasta dalam upaya pengelolaan sampah adalah sebagai pendukung sistem 
(support system), seperti: 1) mempercepat proses transformasi/ peralihan dari 
dominansi pemerintah ke masyarakat; 2) sebagai Pengepul material/ barang yang 
masih dapat di daur ulang atau masih berguna. 
 
PERAN PEMERINTAH 
 
Peran pemerintah, apabila sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini 
berjalan, hanya memikirkan masalah pengelolaan TPA. Beban berat dari besarnya 
anggaran yang diharus ditanggung dapat dikurangi secara efisien. Beban mengelola 
sampah juga akan berkurang dengan drastis dengan hanya mengelola sampah 
sekitar 30-40% dari total volume sampah. Sampah yang diangkut oleh pemerintah 
dari TPS ke TPA tentunya harus ditarik pungutan/ retribusi yang akan digunakan 
untuk operasional.  
 
Sebagai gambaran, kalau Pengelolaan TPA selama 1 tahun membutuhkan 
biaya Rp 1 Milyar, maka jumlah penduduk Kodya Denpasar sebesar 483.930 
jiwa hanya mengeluarkan Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) saja setiap orang 
dalam satu tahun.  Sedangkan biaya rutin sampah per bulan akan menjadi hak dari 
pengelola masyarakat karena peran aktifnya mengatasi masalah sampah. 
 
Paparan tentang peran pemerintah dan peran masyarakat merupakan gambaran 
guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Dengan 
sederhananya sistem ini, menjadikan kita bertanya: Mengapa untuk mengelola 
sampah kita harus berhutang ke luar negeri? Apakah masyarakat sudah 
tidak peduli dengan sampah? Atau kita sudah tidak mampu menarik dana 
dari masyarakat karena nanti akan kesulitan mempertanggung jawabkan ke 
masyarakat? Yayasan Wisnu yakin dengan adanya proses pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat, tidak memerlukan hutang luar negeri. Bahkan ini dapat 
digunakan sebagai salah satu langkah yang riel dalam membangun demokratisasi, 
transparansi,  dan segala si yang lainnya. 
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Kebijakan Persampahan yang Kadaluwarsa 
 
Sistem pengelolaan sampah yang menjadi alternatif seperti tersebut di atas, 
tentunya memerlukan penguat berupa dibuatnya kepastian hukum. Dan itu 
memerlukan pemikiran kesepahaman yang sama dalam memandang tentang 
sampah. Terutama tentang bagaimana menyiapkan proses transisi dari pengelolaan 
oleh pemerintah menuju masyarakat. 
 
Pemerintah Daerah (Legislatif dan Eksekutif) Kota Madya Denpasar dalam 
penanganan masalah sampah sampai saat ini, dilihat dari sisi produk hukum 
terkesan tidak serius. Selama ini hanya ada satu peraturan daerah yang mengatur 
mengenai persampahan, yaitu Perda Nomor 15 Tahun 1993 Tentang 
Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar 
dan Perda Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban 
Umum  di Kota Denpasar.  
 
Dari segi isi, perda tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang secara 
substansial dapat menjawab permasalahan sampah. Walaupun pemerintah daerah 
sendiri telah melakukan upaya untuk merevisi/merubahnya.  Perubahan ini juga 
hanya sebatas sanksi dendanya saja. Dalam arti secara substansial revisi yang 
dilakukan tidak terjadi perubahan yang sangat mendasar untuk menjawab dan 
mengatasi masalah persampahan yang semakin mengkhawatirkan dan mengerikan. 
 
Peraturan daerah persampahan tersebut, dilihat dari sisi substansinya 
(content, culture dan stucture) sebenarnya sudah sangat ketinggalan 
jaman/kadaluwarsa. Hal lain juga terkesan perda-perda tersebut dibuat tidak 
serius untuk menjawab permasalahan persampahan yang sudah semakin kompleks 
dan bahkan sudah mengancam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Ini 
bisa dibuktikan dengan tidak diaturnya secara jelas dan standar mengenai prinsip-
prinsip lingkungan dan kesehatan. Perda-perda tersebut juga tidak mengatur 
dengan jelas pola atau sistem perlakukan, penanganan dan pengolahan akhir 
(pemusnahan). Satu sisi  juga perda tersebut sifatnya sangat sentralistik. 
Akibatnya posisi dan peran serta  masyarakat, swasta dan instansi pemerintah 
sangat tidak jelas dalam perlakuan, penanganan dan pengolaan akhir. Hal ini dapat 
terlihat pada pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan untuk menentukan lokasi dan ukuran 
tempat sampah saja harus ditentukan oleh wali kota.  
 
Belum lagi peraturan daerah yang dibuat selama ini yang terkait dengan 
permasalahan sampah kurang bercermin pada hirarki perundangan-undangan. 
Dalam arti bahwa kebijakan  yang berada di atasnya kadangkala hanya sebatas 
dicantumkan saja. Peraturan itu tidak dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun  
suatu peraturan oleh pengambil kebijakan di dalam membuat peraturan daerah, 
sehingga banyak peraturan daerah menimbulkan permasalahan di lapangan.  
 
Hal ini bisa dilihat dalam Perda Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan 
Ketertiban Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dan Perda Nomor 3 
Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 
Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum  di Kota Denpasar.  Kalau 
dicermati perda-perda tersebut mengandung beberapa hal yang bertentangan 
dengan kebijakan yang ada di atasnya (UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan 
Hidup dan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dll) antara lain : 
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• Tidak adanya aturan yang memuat tentang peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan kesadaran di tingkat 
masyarakat akan arti penting kebersihan lingkungan sangat rendah dan 
ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat. 

 
• Lebih banyak menekankan pada bagaimana cara masyarakat membuang 

sampah pada tempatnya, dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan 
dan kesehatan (kalau pun ada hanya sebatas himbauan) serta tidak 
secara tegas mewajibkan kepada masyarakat, perkantoran, pertokoan, 
industri pariwisata, dll tentang bagaimana cara perlakuan, penanganan 
dan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan (misalnya  
memisahkan sampah basah dan kering, sampah berbahaya dan tidak 
berbahaya, sampah organik dan anorganik) 

 
• Sifat mengikat dari sanksi hukuman pada perda tidak secara tegas 

dilaksanakan, sehingga menimbulkan budaya tidak tertib dari para 
“produsen” sampah dan ditambah lagi dengan proses pengawasan oleh 
aparat terkait terhadap pelanggaran yang terjadi tidak tegas dan 
bersikap pasif dalam penaggulangganya.  

 
Dari segi isi (contents), khususnya yang mengatur persampahan, yaitu pasal 2 
sampai pasal 17, terlihat dengan jelas belum memuat standar dan sistem 
pengelolaan sampah yang berdampak langsung maupun tidak langsung 
terhadap lingkungan dan kesehatan. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur hal-
hal yang sangat umum, dalam arti belum mengatur secara detail dan baik tentang 
suatu sistem penanganan, perlakuan dan pengelolaan akhir (pemusnahan) yang 
tidak berdampak terlalu besar terhadap kesehatan dan lingkungan.  
 
Perda tersebut juga tidak memposisikan masyarakat dan “pelaku penghasil 
sampah” sebagai subyek yang secara sadar langsung bertanggung jawab 
terhadap sampah yang dihasilkan/diproduksi. Ini sangat berkaitan dengan 
budaya (culture) hukum yang perlu dibangun secara sadar dan penuh tanggung 
jawab. Satu sisi juga perda tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai 
pertanggung jawaban hukum dan moral bagi pelaku-pelaku pelanggar. Ini bisa dilihat 
dari sanksi dan pengawasan yang tidak tegas dan jelas (structure).  
 
Dari permasalahan tersebut terkesan juga pemerintah daerah hanya melihat sampah 
sebagai suatu “objek proyek” yang menguntungkan. Karena selama ini untuk 
mengatasi persampahan selalu saja menunggu investor yang akan menginvestasi 
dalam pengelolahannya. Selain itu pemerintah juga selalu menunggu pinjaman Bank 
Dunia dalam bentuk utang untuk bisa dipakai sebagai dana dalam mengatasi 
masalah persampahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan Gubernur Bali 
Dewa Beratha (Bali Pos, 14 Maret 2001) yang menyatakan bahwa sudah ada 
beberapa investor dari Cina dan Jepang yang siap menanam investasinya. Tidak 
sampai di sana, Bank Dunia juga, katanya, “peduli” dengan sampah dan bahkan 
penelitian tentang sampah yang kini gencar dilakukan juga didukung oleh Bank 
Dunia.  
 
Walaupun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun selalu muncul pertanyan di 
kalangan masyarakat: mengapa upaya tersebut tidak pernah tuntas untuk bisa 
mengatasi persampahan yang ada di Kodya Denpasar? Persoalan inilah yang 
sering muncul menjadi spekulasi di  masyarakat (atau masyarakat menjadi berburuk 
sangka), jangan-jangan pemerintah daerah sengaja membiarkan hal ini (sampah) 
menjadi masalah terus, agar pemerintah daerah bisa pendapat proyek terus, yang 
ujung-ujungnya dapat dipergunakan sebagai lahan basah untuk mencari keuntungan. 
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Walaupun spekulasi tersebut tanpa bukti, namun dari kenyataan yang terjadi 
spekulasi tersebut mendekati kebenaran juga. Mengapa demikian? Hal ini bisa dilihat 
dari data statistik persampahan yang ada di Kodya Denpasar maupun data-data yang 
terlihat pada tabel 1-6 di atas.  
 
 
Rekomendasi 
 
Berdasarkan uraian fakta dan realitas yang terjadi di Kodya Denpasar, maka 
permasalahan sampah dengan berbagai akibatnya, yang secara langsung maupun 
tidak langsung menerpa manusia dan lingkungan hidup lainnya sudah sampai pada 
titik atau tahap yang sangat mengkhawatirkan dan mengerikan. Hal ini sudah 
merupakan ancaman yang sangat serius bagi keberlanjutan makhluk hidup, 
khususnya manusia dan lingkungannya.  
 
Berkaitan dengan kondisi riel tersebut, maka sudah sepantasnya predikat “GUMI 
BALI MENUJU HUTAN BELANTARA SAMPAH” di sandang oleh Bali menggantikan 
jargon BALI (Bersih, Aman, Lestari, Indah), bercermin dari kasus Kota Madya 
Denpasar. 
 
Oleh karena itu Rekomendasi berkaitan dengan sampah dari Yayasan Wisnu kepada 
pemerintah (legislatif dan eksekutif) Kotamadya Denpasar adalah sebagai berikut: 
 
1. Pemerintah harus segera mengubah pola menuju sistem pengelolaan sampah 

yang berbasis masyarakat yang mandiri. 

2. Masalah sampah kalau tidak bisa ditangani dengan serius lebih baik DKP (Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan) dibubarkan dan selanjutnya penanganan dan 
pengelolaan beserta biayanya diserahkan ke masyarakat. 

3. Kalau penanganan masalah 1 tidak tuntas, jangan-jangan cita-cita wali kota yang 
paling realistik adalah garbage city tour. 

4. Kebijakan perda Perda Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Kebersihan dan Ketertiban 
Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dan Perda Nomor 3 Tahun 2000 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 
1993Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum  di Kota Denpasar harus segera 
dicabut dan diganti dengan yang baru. Dalam mengeluarkan perda yang baru 
dengan memperhatikan:  

• Sistem yang jelas untuk pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat 
• Peran-peran dari masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta harus jelas 

dan transparan dalam pengelolaan sampah 
• Prinsip penghasil sampah harus membayar 
• Limbah beracun/berbahaya (B3) 
• Penentuan lokasi TPA harus jelas 
• Penerapan teknologi ramah lingkungan 
• Lembaga pengawasan independen dari berbagai unsur di masyarakat dan 

pemberian sanksi harus jelas dan tegas 
 
 

-yw- 
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