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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sudah hal yang umum bahwa sampah menjadi masalah teratas di

Indonesia. Selain ketersediaan tempat sampah maupun Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) yang terbatas, adalah budaya yang sangat erat dalam membuang 

sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. Hampir disetiap sisi masyarakat 

menganut budaya tersebut turun temurun hingga ke generasi sekarang. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

menyebutkan bahwa total sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton per 

tahun. (online) http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/04/01/total-

sampah-di-indonesia-capai-1872-juta-tontahun-397726 (diakses pada 21 Januari 

2018). 

Kondisi yang lebih menghawatirkan lagi adalah sampah yang dibuang 

sembarangan di laut. Kita ketahui bahwa Indonesia negara maritim, dimana 70% 

dari luas total wilayah Indonesia adalah lautan (Indrastuti, 2008:12). Selain 

sulitnya memunggut sampah yang mengapung maupun tenggelam ke dasar 

lautan, juga ekosistem laut yang terancam rusak diakibatkan sampah yang 

menyatu dengan satwa laut. 

Salah satu yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Tuban tepatnya di 

Kelurahan Sidomulyo yang hampir seluruh warganya membuang sampah ke 

laut. Memang untuk hal ini dampak fisik dari membuang sampah ke laut untuk 

masyarakat Sidomulyo tidak begitu tampak, contohnya banjir disana tidak 

terjadi. Namun dampak terjadi di sisi lain daerah tersebut searah dengan ombak 



2 

 

laut yang membawanya. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamana, Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kabupaten Tuban, Sumarno 

mengatakan, untuk wilayah perkotaan saja, setiap hari sampah yang dikirim ke 

tempat pembuangan sampah akhir (TPA) mencapai 200 meter kubik (m3) 

(online) http://kabartuban.com/sampah-di-kota-setiap-harinya-capai-200-meter-

kubik/20083 (diakses 21 Januari 2018). 

Mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah dari pedagang yang 

berjualan di sepanjang pantai Kabupaten Tuban yang tercampur sampah organik 

maupun anorganik menjadi satu. Beberapa kali lembaga non pemerintahan 

menggalakkan aksi bersih-bersih kawasan pantai, namun hal itu berlangsung 

sehari saja, sedangkan sampah yang terbuang ke laut terjadi setiap hari. 

Budaya membuang sampah di laut pesisir di Sidomulyo  sudah terjadi 

sangat lama, masyarakat belum tahu pasti sejak kapan awalnya itu terjadi, 

sebelum tahun 1960 sudah terjadi hingga sekarang. Masyarakat tidak 

mempermasalahkan apa yang terjadi jika membuang sampah di laut, karena 

selama ini dampaknya tidak terasa kepada mereka. Sayangnya dampak itu 

menyebar hingga di tempat wisata di Tuban dimana sampah itu menumpuk 

hingga tak terbendung lagi untuk di ambil bersih hingga ke akarnya. 

Selama itu sampah yang dibuang di laut selalu terbawa air laut saat pasang 

tiba, namun pada akhir tahun 2008 sampah mulai susah terbawa oleh air pasang 

laut, dikarenakan ada sampah lain dari sungai yang mengalir juga ke laut 

sehingga menimbun cukup banyak sampah di tepi laut kawasan Sidomulyo. Hal 

ini menimbulkan masalah baru kepada masyarakat setempat sehingga menjadi 

masalah yang serius untuk diatasi. 
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Pekerja sosial berperan dalam mengatasi masalah budaya membuang 

sampah ke laut ini sebagai mana yang tertulis dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu dalam 

perlindungan sosial berisi upaya yang diarahkan untuk mencegah dan 

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Hal ini dirasa sangat 

perlu untuk diberikan arahan kepada masyarakat pesisir Sidomulyo akan bahaya 

perilaku kontinyu membuang sampah ke laut, bukan hanya untuk lingkungan 

Sidomulyo namun berdampak di kawasan pesisir lain di Kabupaten Tuban. 

Mengarah kepada pemerintah, telah dinyatidakan pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah BAB 

III Pasal 5 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas menjamin 

terselenggaranya pengelolaan sampah. Namun kenyataan ini belum dirasakan 

oleh masyarakat pesisir khususnya di Sidomulyo Kabupaten Tuban ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menulis judul “BUDAYA 

MEMBUANG SAMPAH DI LAUT TERHADAP KESEHATAN 

KELUARGA MASYARAKAT PESISIR” (Studi di Kelurahan Sidomulyo 

Kabupaten Tuban)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa budaya membuang sampah di laut masih terjadi di Kelurahan 

Sidomulyo? 

2. Upaya apa yang dilakukan masyarakat Sidomulyo untuk mengatasi 

budaya membuang sampah di laut terhadap kesehatan keluarga? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan mengetahui budaya masyarakat pesisir di Sidomulyo yang 

membuang sampah ke laut serta mengetahui upaya apa saja yang telah/sedang 

dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, dan mengetahui kondisi kesehatan 

keluarga masyarakat pesisir. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi dan situasi sosial tentang masyarakat 

pesisir di kawasan Sidomulyo Kabupaten Tuban. 

b. Sebagai kajian teori dan referensi seputar perilaku masyarakat 

tentang membuang sampah di laut terhadap Kesehatan 

Keluarga yang ada di pesisir kawasan Sidomulyo Kabupaten 

Tuban untuk mengkaitkan teori-teori yang berhubungan dengan 

perilaku disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah pengetahuan umum tentang budaya maupun budaya 

masyarakat pesisir khususnya di Sidomulyo Kabupaten Tuban. 

b. Dapat bermanfaat bagi pegiat sosial, psikologi, maupun praktisi 

ahli lingkungan laut untuk memberikan kontribusi positif atas 

hasil penelitian ini. 
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c. Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah daerah 

Kabupaten Tuban agar memberikan aksi yang membangun 

untuk kawasan pesisir di seluruh Kabupaten maupun 

Kecamatan Tuban. 

E.   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup atau batasan-batasan dalam penelitian diperlukan untuk 

memberikan fokus peneliti terhadap apa yang sedang diteliti. Hal ini bisa 

memperinci suatu informasi yang diperlukan dan tidak melebar dari informasi 

yang tidak perlu diteliti. 

Adapun ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

a. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh membuang sampah di laut 

terhadap masyarakat. 

b. Dampak positif yang timbul dari masyarakat maupun perangkt desa 

akibat sampah di laut. 

c. Kondisi kesehatan keluarga masyarakat pesisir di Kelurahan Sidomulyo 

yang hidup berdampingan dengan menumpuknya sampah di tepi laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


