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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala Rahmat 

dan KaruniaNya hingga survei ini dapat diselesaikan. Survei ini bermaksud untuk memberi 

gambaran tentang Baseline Survey Perubahan Perilaku Program Pasar Sejahtera Yayasan 

Danamon Peduli. Seluruh pendanaan murni dari Yayasan Danamon Peduli.  

Laporan Baseline Survey ini terangkai dalam 5 bab, dan saling terkait. Untuk 

memahami secara cepat, kiranya ringkasan yang diberikan pada halaman awal pasti dapat 

bermanfaat. Namun demikian, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk perusahaan 

dan juga masyarakat binaan YAYASAN DANAMON PEDULI, khususnya di wilayah Kota 

Probolinggo.  
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RINGKASAN PENELITIAN 

 

 
Pasar telah berfungsi sebagai jaring penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi 

sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain pasar menyediakan kebutuhan sehari hari dalam 

jumlah, jenis dan harga yang beragam sehingga sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak 

menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan 

layanan yang menjadi bagian identitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan 

Pemerintah Daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas 

Pemerintah Daerah.  

Data dari Pemerintah dan lembaga terpercaya dalam periode empat tahun terakhir 

(2006 – 2010) menunjukan pertumbuhan negatif pasar tradisional di Indonesia oleh karena 

menjamurnya pasar retail dan modern, khususnya di daerah perkotaan. Namun fakta juga 

menunjukan bahwa sekitar 60% masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada pasar 

tradisional dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Melihat kenyataan ini, kondisi tidak 

higienis dan tidak memadai dari pasar tradisional dapat menimbulkan permasalahan yang 

cukup serius dari segi kesehatan masyarakat. Walaupun Pemerintah Pusat dan Daerah telah 

mengambil langkah penting dalam merevitalisasi pasar tradisional, kerja sama serta 

dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang besar ini sangat 

dibutuhkan. berdasarkan pemahaman mengenai permasalahan ini, beberapa langkah diambil 

dalam mendukung revitalisasi pasar tradisional. Demikian juga dengan langkah yang diambil 

oleh Yayasan Danamon Peduli dengan program Pasar Sejahtera-nya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana perilaku warga Pasar Baru Kota Probolinggo dan Pasar Semampir Kab 

Probolingo tentang membuang sampah pada tempatnya, cuci tangan pakai sabun dan 

terhadap kebersihan pasar secara umum? 

2) Bagaimana kendala untuk berperilaku hidup sehat warga Pasar Baru Kota 

Probolinggo dan Pasar Semampir Kab. Probolingo, khususnya terkait dengan buang 

sampah dan cuci tangan? 

3) Faktor-faktor apa yang mendukung upaya perubahan perilaku hidup sehat warga 

Pasar Baru Kota Probolinggo dan Pasar Semampir Kab. Probolingo? 

4) Bagaimana persepsi masyarakat Pasar Baru Kodya Probolinggo dan Pasar Semampir 

Kab Probolingo mengenai Program Pasar Sejahtera? 

 

Survei dilakukan di 2 (dua) lokasi Pasar Sejahtera, yaitu Pasar Semampir Kabupaten 

Probolinggo Jawa Timur, dan Pasar Baru Kota Probolinggo Jawa Timur.  

Konsep Variabel Indikator Metode 

Perilaku 

hidup 

sehat 

Buang Sampah pada 

Tempatnya 
 Perilaku 

 Frekuensi 

 Sarana dan 

prasarana 

Wawancara menggunakan 

kuesioner terstruktur  

 

Observasi lapangan  

Cuci Tangan   Perilaku 

 Frekuensi 

 Sarana dan 

prasarana 

Wawancara menggunakan 

kuesioner terstruktur 

 

Observasi lapangan 
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Metode analisis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dipergunakan untuk 

memahami perilaku data subyek, serta pemusatan dan penyebarannya. Data yang telah 

terkumpul kemudian dilakukan kompilasi yang nantinya dianalisis secara deskriptif dan 

tabulasi. Hasil reduksi tersebut selanjutnya dalam bentuk teks naratif dan tabel, kemudian 

diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan sementara. Hasil kesimpulan sementara 

diverifikasi sehingga menjadi kesimpulan tetap dan akhirnya dapat disusun. 

Kesimpulan dalam kajian ini adalah:  

A. Status Sosial Ekonomi Pedagang 
1. Ditinjau dari tingkat SES (Status Sosial Ekonomi) pedagang di kedua pasar (Pasar 

Baru dan Pasar Semampir) mempunyai tingkat SES yang cukup tinggi. Bila ditinjau 

dari sisi usia pedagang didominasi kelompok 35 hingga 45 tahun untuk Pasar Baru, 

sedangkan untuk Pasar Semampir antara 35 hingga 39 tahun. Artinya masih 

didominasi oleh kelompok pedagang muda yang merupakan potensi sumber daya yang 

bagus. 

2. Dari sisi tingkat pendidikan juga didapatkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir yang 

paling banyak adalah tingkat SMP (sekitar 31,7%), sedangkan untuk Pasar Semampir, 

terbanyak para pedagang telah menamatkan pendidikan setingkat SMA (sekitar 38%), 

bahkan di Pasar Semampir terdapat responden yang mempunyai jenjang tingkat 

pendidikan S2. Setelah ditelusuri, ternyata responden tersebut tidak hanya mempunyai 

usaha dagang di Pasar Semampir, tetapi juga mempunyai pekerjaan lain sebagai dosen. 

Meski terdapat responden yang telah menamatkan pendidikan formalnya hingga 

tingkat sarjana/pasca sarjana, namun masih terdapat responden yang tidak tamat SD. 

Setidaknya temuan penelitian mencatat sebayak 9 responden (15%) di Pasar Baru tidak 

tamat SD. Untuk Pasar Semampir, meskipun secara rata-rata tingkat pendidikan lebih 

tinggi dari Pasar Baru, namun juga masih terdapat responden yang tidak tamat SD. 

Baik di Pasar Baru maupun Pasar Semampir, responden dengan tingkat pendidikannya 

tidak tamat SD tersebut  berada pada kelompok usia 35 hingga di atas 60 tahun. 

 

B. Pengelolaan Sampah 

1. Pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal, selain masih ditemukannya 

responden yang enggan membuang sampah di waktu-waktu dan tempat tertentu, juga 

ditemukan bahwa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) masih belum 

difungsikan dengan baik, terutama di wilayah Pasar Semampir, dimana TPST hanya 

berfungsi sebagai TPS (Tempat Penampungan Sementara). 

2. Inisiatif para pedagang dalam mengelola sampah, terutama dalam menjaga kebersihan 

pasar dan tempat bekerja, masih sangat tergantung pada petugas kebersihan yang 

bekerja pada pagi dan sore hari. Hal ini ditemukan baik di Pasar Baru maupun di 

Pasar Semampir. Sebagian besar pedangang tidak mempunyai tempat sampah per 

kios, baik itu pada pedagang pakaian, pracangan (bumbu) dan juga sayur dan buah-

buahan, Sehingga kebanyakan dari pedagang hanya mengumpulkan sampah di depan 

kios saja. Dulu sempat dari pihak pengelola menyedikan bak sampah dari anyaman di 

setiap kios, namun banyak yang hilang dan bahkan dibawa pulang. 

C. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

Meskipun sebagian besar responden tidak mengetahui tujuan dan manfaat 

Tempat pengelolaan sampah terpadu, namun mereka sudah mengetahui bahwa sampah 

dapat diolah lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Sebagian besar responden 

mengetahui bahwa dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa menjadi barang bernilai 

ekonomis. Responden mengetahui bahawa sampah organik dapat diolah menjadi 
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kompos, dapat diolah juga untuk pakan ternak. Responden mengetahui bahwa beberapa 

sampah anorganik dapat didaur ulang. Namun karena minimnya sosialisasi tentang 

keberadaan, tujuan, dan  manfaat TPST, maka responden responden banyak yang tidak 

mendapatkan manfaat dari TPST kecuali sebagai tempat penampungan sampah 

sementara.  

D. Perilaku Mencuci Tangan 

1. Responden masih terkesan enggan untuk membiasakan diri mencuci tangan. Salah 

alasan responden yang enggan untuk melakukan cuci tangan adalah jarak fasilitas cuci 

tangan yang terlalu jauh. Untuk menjangkau fasilitas tersebut dari kios terjauh rata-rata 

dibutuhkan waktu sekitar 2-3 menit, berarti jika pergi-pulang setidaknya dibutuhkan 

waktu 4-6 menit. Waktu tempuh tersebut sangat berarti bagi pedagang, terutama jika 

pasar sedang ramai (jam sibuk).  

2. Para pedagang pasar mengatasi masalah jarak tersebut dengan mengambil air dari 

toilet umum yang ada dengan menggunakan botol air mineral atau ember yang 

kemudian di bawa ke kios masing-masing, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke toilet 

umum jika ingin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau usai menutup kios. 

 

E. Sarana Komunikasi, Informasi, Edukasi 

1. Dalam hal sosialisasi tentang kesehatan lingkungan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi. Setidaknya 52% 

responden di Pasar Semampir menyatakan bahwa mereka tidak ikut/dilibatkan dalam 

sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan dan Program Pasar Sejahtera yang kini 

berjalan di pasar tersebut. Di Pasar Baru, jumlah responden yang mengaku tidak 

pernah diberikan sosialisasi lebih banyak yaitu sekitar 75%.  

2. Majalah dinding (Mading) dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi. Namun 

ternyata banyak responden yang mengaku tidak mengatahui adanya mading tersebut 

di pasar. Di Pasar Semampir, sekitar 49% responden menyatakan tidak mengetahui 

adanya mading. Sedangkan di Pasar Baru terdapat sekitar 65% responden tidak 

mengetahui adanya mading di pasar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Pada umumnya, pasar basah yang sering disebut sebagai pasar tradisional dipandang 

sebagai daerah yang kotor, sumber kemacetan lalu lintas dan tempat berasalnya para pelaku 

kriminal. Sejalan dengan bukti nyata peran pasar tradisional ini pada beberapa krisis ekonomi 

di Indonesia, Pemerintah telah menunjukan apresiasi terhadap keberadaannya bagi para 

pedagang maupun bagi kota atau wilayah layanannya. Pasar tradisional ternyata mempunyai 

kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasti ekonomi makro yang tidak menentu, dan 

tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar.  

Pasar telah berfungsi sebagai jaring penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi 

sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain pasar menyediakan kebutuhan sehari hari dalam 

jumlah, jenis dan harga yang beragam sehingga sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak 

menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan 

layanan yang menjadi bagian identitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan 

Pemerintah Daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas 

Pemerintah Daerah.  

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat bahwa pada tahun 2007 

terdapat 13.450 pasar tradisional dengan 12,6 juta pedagang, akan tetapi keberadaannya kian 

menurun seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern khususnya di perkotaan, dan 

dinamika perubahan tuntutan konsumen maupun faktor ekonomi makro – formal lainnya. 

Berdasarkan Survei AC Nielsen pertumbuhan pasar modern (termasuk Hypermarket) sebesar 

31,4%, sementara pertumbuhan pasar tradisional - 8,1 % (SWA, Edisi Desember 2004).1 

Bahkan perkembangan peritel modern sudah masuk hingga wilayah pinggir kota semenjak 
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dikeluarkannya kebijakan deregulasi perdagangan pada tahun 2008.2 Jikalau tidak ada 

kebijakan dan upaya-upaya sistematis yang memahami karakteristik dan berpihak kepada 

keberadaan pasar tradisional dan pedagangnya, maka penghidupan sekitar 12,6 juta pedagang 

pasar tradisional beserta keluarga, pegawai dan pemasok komoditasnya akan terancam 

kelangsungan kehidupannya. Dalam skala kota, pudarnya pamor dan karakter kota yang 

melekat pada pasar tradisional akan berdampak pada menurunya keunggulan kota – kota di 

Indonesia terhadap kota – kota lain setidaknya di Asia. 

Data dari Pemerintah dan lembaga terpercaya dalam periode empat tahun terakhir 

(2006 – 2010) menunjukan pertumbuhan negatif pasar tradisional di Indonesia oleh karena 

menjamurnya pasar retail dan modern, khususnya di daerah perkotaan. Situasi ini diantara- 

nya disebabkan oleh permasalahan kondisi kesehatan dan sanitasi serta ketidaknyamanan dari 

pasar tradisional yang berkepanjangan, sehingga pilihan konsumen beralih ke pasar retail dan 

modern. Namun fakta juga menunjukan bahwa sekitar 60% masyarakat Indonesia masih 

sangat bergantung pada pasar tradisional dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. 

Melihat kenyataan ini, kondisi tidak higienis dan tidak memadai dari pasar tradisional dapat 

menimbulkan per-masalahan yang cukup serius dari segi kesehatan masyarakat. Temuan dari 

beberapa studi tentang pasar tradisional memperlihatkan terjadinya penurunan pendapatan 

pedagang pasar karena konsumen lebih memilih berbelanja kebutuhan mereka di pasar ritel 

atau modern. Bagi 12,5 juta pedagang yang sumber penghidupannya bergantung pada pasar 

tradisional, kurangnya perhatian khusus terhadap kondisi ini dapat mengancam penghidupan 

mereka. 

Walaupun Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengambil langkah penting dalam 

merevitalisasi pasar tradisional, kerja sama serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat 

untuk menghadapi tantangan yang besar ini sangat dibutuhkan. berdasarkan pemahaman 

mengenai permasalahan ini, beberapa langkah diambil dalam mendukung revitalisasi pasar 
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tradisional. Demikian juga dengan langkah yang diambil oleh Yayasan Danamon Peduli 

dengan program Pasar Sejahteranya.  

 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1)  Bagaimana perilaku warga Pasar Baru Kodya Probolinggo dan Pasar Semampir Kab 

Probolingo tentang membuang sampah pada tempatnya, cuci tangan pakai sabun dan 

terhadap kebersihan pasar secara umum? 

2)  Bagaimana kendala untuk berperilaku hidup sehat warga Pasar Baru Kodya 

Probolinggo dan Pasar Semampir Kab Probolingo, khususnya terkait dengan buang 

sampah dan cuci tangan? 

3)  Faktor-faktor apa yang mendukung upaya perubahan perilaku hidup sehat warga 

Pasar Baru Kodya Probolinggo dan Pasar Semampir Kab Probolingo? 

4)  Bagaimana persepsi masyarakat Pasar Baru Kodya Probolinggo dan Pasar Semampir 

Kab Probolingo mengenai Program Pasar Sejahtera? 

 

3. TUJUAN BASELINE SURVEY 

1)  Mengetahui perilaku, pengetahuan, sikap warga pasar, baik pedagang maupun 

pengelola mengenai masalah buang sampah pada tempatnya dan cuci tangan pakai 

sabun khusunya dan terhadap masalah kebersihan pasar secara umum. 

2)  Mengetahui kendala untuk berperilaku hidup sehat warga pasar, khususnya terkait 

buang sampah dan cuci tangan, dalam lingkungan pasar. 

3)  Mengetahui faktor-faktor potensial mendukung upaya perubahan perilaku warga 

pasar menjadi berperilaku sehat. 
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4)  Sebagai acuan dasar untuk pengukuran perubahan perilaku warga pasar untuk buang 

sampah pada tempatnya dan cuci tangan pakai sabun. 
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BAB 2 

KERANGKA PIKIR 

 

2.1.  PASAR SEJAHTERA SEBAGAI SEBUAH PROGRAM 

Program Pasar Sejahtera adalah salah satu program dukungan Yayasan Danamon 

Peduli (YDP) yang mempunyai fokus pada peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan 

pasar tradisional. Kegiatan ini difokuskan di pasar tradisional karena pada saat ini kondisi 

pasar tradisional pada umumnya tidak memenuhi standar dan struktur yang sesuai dengan 

persyaratan kesehatan lingkungan. Secara umum masalah yang dihadapi pasar tradisional ini 

adalah minimnya sarana dan prasarana sanitasi, penyediaan air bersih dan pengolahan limbah 

sampah yang memadai. Dari sisi lain, perilaku komunitas pasar terkait kebersihan dan 

kesehatan lingkungan dalam pasar masih sangat rendah. 

Sesuai dengan judulnya, Pasar Sejahtera – yang saat ini dijalankan di lima (5) wilayah 

yakni Pasar Ibuh Payakumbuh, Pasar Grogolan Pekalongan, Pasar Bunder Sragen, Pasar Baru 

Kota Probolinggo, dan Pasar Semampir Kab. Probolinggo, merupakan singkatan dari Sehat, 

Hijau, Bersih dan Terawat, maka program ini menekankan pada aspek “perawatan” sebagai 

cara untuk mencapai pasar yang sehat, hijau dan bersih. Oleh karena itu, di dalam program 

ini, ada dua jenis pendekatan yang dijalankan: 

1. Pendekatan fisik – yaitu perbaikan kondisi fisik dan infrastruktur melalui 

pengembangan unit percontohan, sebagai sarana demonstrasi bagaimana kondisi pasar 

yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan fisik di pasar seperti 

sanitasi, perbaikan lapak, atap pasar dan lain-lain. Acuan kegiatan perbaikan kondisi 

fisik pasar adalah Kepmenkes No 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pasar Sehat. 
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2. Pendekatan non-fisik, yang ditujukan untuk mengubah perilaku para pelaku dan 

penanggung jawab pasar, agar sadar dan berperilaku sehat dan juga membangun 

komitmen yang berkesinambungan dari pihak penanggung jawab pasar. Jenis kegiatan 

yang dilakukan adalah pertemuan lintas sektor antara YDP, Dinas penanggung jawab 

program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Focus Group Discussion 

(FGD) (baik dengan Dinas maupun dengan pedagang pasar), baseline survey, 

pembentukan kader penggerak dan lain-lain.  

 

2.2. LINGKUNGAN 

A. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat 

untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan 

kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya 

peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan 

sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam 

keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan 

programpersampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang 

tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang 

kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat (Wibowo dan 

Djajawinata, 2004).  

B. Dampak Negatif Sampah 

1. Dampak Terhadap Kesehatan  

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang 

tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik 
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bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. 

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut : 

a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena bakteri yang 

berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air 

minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat 

dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.  

b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).  

c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya 

adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini 

sebelumnya masuk kedalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya 

yang berupa sisa makanan/ sampah. 

2. Dampak Terhadap Lingkungan  

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari 

air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesien akan 

lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian 

sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair 

organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi 

dapat meledak.  

3. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi  

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat 

kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan 

(untuk mengobati ke rumah sakit).  

b. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak 

memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika 
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sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung 

membuang sampahnya dijalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering 

dibersihkan dan diperbaiki. (Gelbert dkk (1996)). 

 

C. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat 

Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, yaitu berbunyi 

tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan 

limbah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah 

diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sisitem pengelolaan sampah, yang meliputi 

sub sistem kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem 

hukum dan peraturan serta sub system peran serta masyarakat.  

Menurut Syafrudin (2004), salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah 

melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah 

dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refilling). Kedua 

program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga kelokasi TPA.  

Seluruh sub sistem di dalam sistem harus dipandang sebagai suatu system yang 

memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. Sistem pengelolaan sampah terpadu 

(Integrated Solid Waste Management) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan 

program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi, dengan hirarki 

sebagai berikut (Tchobanoglous, 1993 dalam Syafrudin, 2004). 

1. Source Reduction, yaitu proses minimalisasi sampah di sumber dalam hal kuantitas 

timbulan dan kualitas timbulan sampah, terutama reduksi sampah berbahaya.  

2. Recyclling, yaitu proses daur ulang yang berfungsi untuk mereduksi kebutuhan 

sumberdaya dan reduksi kuantitas sampah ke TPA.  
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3.  Waste Transformation, yaitu proses perubahan fisik, kimia dan biologis perubahan 

sampah. Dimana ketiga komponen itu akan menentukan : 

a. Perubahan tingkat efesiensi yang diperlukan didlam sistem pengelolaan. 

b. Perlunya proses reduce, reuse, dan recycle sampah.  

c. Proses yang dapat menghasilkan barang lain yang bermanfaat seperti 

pengomposan.  

d. Landfillimg, sebagai akhir dari suatu pengelolaan sampah yang tidak dapat 

dimanfaatkan kembali. 

Pemilihan dan penerapan teknologi dalam kontek ini tentunya dilakukan sehingga 

terpilih teknologi tepat guna. Di dalam operasional sistem pengelolaan sampah, pendekatan 

yang tepat adalah pendekatan sistem pemanfaatan terpadu (Integrated Material Recovery-

IMR). Pada masyarakat yang masih mengandalkan TPA sebagai akhir pengelolaan 

limbahnya, strategi pendekatan IMR ini tepat untuk diterapkan. Kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan konsep ini akan memicu tumbuhnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

disamping kegiatan yang berusaha untuk meminimasi sampah. Mengingat konsep IMR pada 

dasarnya adalah memanfaatkan kembali sampah yang masih berpotensi untuk didaur ulang, 

di setiap langkah operasi yaitu mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan akhir. Sistem IMR akan meningkatkan perolehan berbagai bahan yang bernilai 

ekonomi dan dapat dipasarkan, bukan menghambat kemampuan yang ada. 

Pengertian pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan 

pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (Reuse), mengurangi (Reduce), 

dan mendaur ulang (Recycle). 

1. Reuse (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik 

untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.  
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2. Reduce (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya 

sampah.  

3. Recycle (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses 

pengolahan. 

Mengurangi sampah dari sumber timbulan, di perlukan upaya untuk mengurangi 

sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi 

sampah dari sumber sampah (dari hulu) adalah menerapkan prinsip 3R sesuai petunjuk teknis 

nomor CT/Rc-TC/001/98 atau pendekatan prinsip produksi sampah sebagaimana 

dikemukakan oleh Winarno dkk, (1995). Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber 

sampah adalah sebagai berikut: 

a. Rumah Tangga, tindakan yang bisa dilakukan adalah : 

- Mengurangi (Reduce), melalui tindakan : 

 Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam 

jumlah besar. 

 Menggunakan produk yang bisa di isi ulang, misalnya penggunan lahan pencuci yang 

menggunakan wadah isi ulang.  

 Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tissue dapat 

dikurangi, menggantinya dengan serbet atau sapu tangan. 

- Menggunakan Kembali (Reuse), melalui tindakan : 

 Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, 

misalnya penggunaan botol bekas untuk wadah minyak goreng hasil industri rumah 

minyak kelapa atau wadah untuk madu lebah.  

 Gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang misalnya, wadah 

untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga 

dapat digunakan dalam waktu yang lama.  
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- Daur ulang (Recycle), melalui tindakan : 

 Pilih produk atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.  

 Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang 

telah ada atau memanfaatkan sesuai kreaktivitas masing-masing.  

 Lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.  

 Fasilitas umum (perkantoran, sekolah). 

  

2.3. EKONOMI 

Salah satu dampak ekonomis yang akan di cermati dalam program Green & Clean 

adalah pengaruh program tersebut pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pengelolaan 

sampah yang bijak akan menghasilakn produk yang bernilai ekonomi. Selain itu dengan di 

galinya potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk dikelola dengan baik akan memberikan 

dampak ekonomis kepada masyarakat.  

Dengan potensi ekonomi masyararakat yang terkelola dengan benar tersebut, 

diharapkan masyarakat akan terangkat dari garis kemiskinan serta mampu mencari solusi 

ekonomis berdasarkan potensi yang dimiliki. Bank Dunia menggunakan metode pengukuran 

jumlah pendapatan minimal per hari per orang untuk menentukan garis kemiskinan. Menurut 

Bank Dunia, pendapatan minimal per orang per hari adalah U$1 (setara dengan Rp9.000,-). 

Penetapan pengukuran pendapatan ini tidak disertai dengan pengukuran pengeluaran per 

orang per hari dengan asumsi bahwa selain kebutuhan makanan pokok, pengeluaran untuk 

jenis kebutuhan lain (non makanan) tidak selalu dilakukan setiap hari. Apabila disetarakan 

dengan pendapatan per bulan maka seseorang dikatakan miskin apabila penghasilannya 

dalam sebulan kurang dari Rp600.000,-. 
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2.4. MEDIA KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Hasil studi yang dilakukan Bappenas (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/469) 

menyimpulkan bahwa media komunikasi memegang peran penting dalam pemberdayaan 

masyarakat. Media komunitas (radio komunitas) bertumbuh dengan pesat seiring dengan 

iklim keterbukaan yang lebih luas sejak era reformasi.  

Media komunitas mempunyai kegunaan bagi komunitas yang dilayaninya, antara lain :  

- Mempresentasikan dan mendukung budaya dan identitas lokal  

- Menciptakan pertukaran opini secara bebas di media  

- Menyediakan program yang variatif  

- Merangsang demokrasi dan dialog  

- Mendukung pembangunan dan perubahan sosial  

- Mempromosikan masyarakat madani  

- Mendorong hadirnya pemerintahan yang baik (good governance)  

- Merangsang partisipasi melalui penyebaran informasi dan inovasi  

- Menyediakan kesempatan bersuara bagi yang tidak memiliki kesempatan  

- Berfungsi menghubungkan komunikasi di komunitas (community telephone service)  

- Memberi kontribusi pada variasi kepemilikan penyiaran  

- Menyediakan sumber daya manusia bagi industri penyiaran 

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/469


 
 

13 
 

 

BAB 3 

METODOLOGI 

3.1.  LOKASI SURVEI 

Survei dilakukan di lokasi Pasar Sejahtera, yaitu Pasar Baru Kota Probolinggo Jawa 

Timur. 

3.2.  PENDEKATAN SURVEI 

Kajian ini menggunakan deskriptif dengan berdasarkan argumen bahwa penelitian 

bermaksud untuk memperoleh deskripsi atau gambaran yang mendalam tentang data dasar 

pengguna (beneficieries dan stakeholder) dari Pasar Sejahtera. Pola kajian bersifat empirical 

inductive, dimana segala sesuatu dalam kajian ini ditentukan oleh hasil akhir pengumpulan 

data yang mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Meskipun demikian, data yang 

dibutuhkan dapat berbentuk kualitatif maupun kuantitatif. 

Tipe penelitian dalam hal ini adalah kuantitatif-kualitatif dengan format deskriptif. 

Dengan menggunakan format deskriptif maka penelitian ini bertujuan menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi subyek penelitian itu. Berbagai situasi dan kondisi ataupun variabel 

tertentu tersebut kemudian ditarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang 

kondisi tersebut, dalam hal ini adalah kondisi sosial kapital yang berkaitan dengan peran 

dasawisma. Lebih spesifik lagi, penelitian ini bersifat eksplorasi, jadi tidak bertujuan untuk 

menguji hipotesis. Penelitian ini lebih bersifat memberi suatu gambaran mendalam mengenai 

suatu bentuk kehidupan dan aktifitas, menemukan model-model interaksi diantara anggota 

kelompok (Bungin, 2001:48-49).  
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3.3.  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data dikumpulkan oleh tim survei dengan cara mewawancarai responden 

menggunakan kuesioner terstruktur. Selain fokus pada  (i) buang sampah pada tempatnya dan 

(ii) cuci tangan pakai sabun, hal yang ingin digali dari responden adalah (iii) pengetahuan dan 

pemahaman mengenai Komunkasi, Edukasi dan Informasi (KIE), dan (iv) pemahaman peran 

dan fungsi kader Pasar Sejahtera. 

Selain itu, enumerator juga akan melakukan observasi/pengamatan di lapangan atas 

keseharian perilaku komunitas pasar terkait kedua perilaku sasaran dan kebersihan umumnya. 

Pengamatan juga diharapkan dapat menangkap hal-hal signifikan yang terjadi dalam pasar 

yang bisa mempengaruhi secara positif ataupun negatif upaya perubahan perilaku dalam 

pasar. 

 

Gambar 3.1. Teknik Pengambilan Data 

3.4.  POPULASI DAN SAMPEL 

a. Populasi  

Populasi dalam survei ini adalah pedagang, kader pasar dan pengelola pasar di 2 (dua) 

lokasi Pasar Sejahtera yang ada di Kodya dan Kab. Probolinggo. Sampel pertama adalah 

pedagang pasar yang mewakili kelompok: pedagang yang berada di dalam unit 

percontohan, yang berada di luar unit percontohan, pedagang yang mempunyai los/kios, 

pedagang yang tidak mempunyai los/kios, pedagang dengan beragam barang dagangan. 

Sampel kedua adalah kader penggerak yang dibentuk oleh YDP dan sampel ketiga adalah 

pengelola pasar di 2 (dua) Pasar Sejahtera (random/tanpa kriteria). Daftar pedagang, 
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kader dan  pengelola tersebut diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar 

masing-masing.  

b.  Cara Pemilihan Sampel 

Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menentukan sumber data dari UPTD. Untuk 

pedagang, sampel yang diambil adalah data yang mewakili seluruh wilayah/blok yang ada 

di pasar tersebut. Untuk kader, sampel yang diambil adalah kader yang berprofesi sebagai 

pedagang yang mewakili seluruh wilayah atau blok yang ada di pasar tersebut. Untuk 

pengelola, sampel yang diambil merupakan perpaduan antara pengelola yang berinteraksi 

langsung dengan komunitas dan atau lingkungan pasar dan yang tidak berinteraksi 

langsung. 

c. Besar Sampel 

Besar sampel pedagang dalam survei ini adalah 10% dari jumlah seluruh pedagang di 

pasar yang bersangkutan, dengan keterwakilan 10% dari masing-masing kategori 

pedagang sebagaimana dijelaskan di atas sesuai data dari UPTD pasar. Sementara, khusus 

untuk besar sampel kader adalah 10 orang kader dari masing-masing pasar, dengan 

catatan, apabila kader berasal dari berbagai blok/los, maka semua los terwakili.Untuk 

pengelola, jumlah responden akan tergantung dengan jumlah pengelola dari masing-

masing kategori yang berinteraksi langsung dan tidak langsung dengan komunitas pasar, 

minimum 2 (dua) orang. 
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3.5.   KONSEP, VARIABEL, INDIKATOR DAN METODE 

 

Tabel 3.1.  Variabel, Indikator dan Metode 

Konsep Variabel Indikator Metode 

Perilaku 

hidup 

sehat 

Buang Sampah pada 

Tempatnya 
 Perilaku 

 Frekuensi 

 Sarana dan 

prasarana 

Wawancara menggunakan 

kuesioner terstruktur  

 

Observasi lapangan  

Cuci Tangan   Perilaku 

 Frekuensi 

 Sarana dan 

prasarana 

Wawancara menggunakan 

kuesioner terstruktur 

 

Observasi lapangan 

 

3.6.  TEKNIK ANALISIS 

Data dianalisis dengan terlebih dahulu melakukan penyeleksian, pengelompokan dan 

penggolongan. Data dan informasi yang telah dikelompokkan menurut klasifikasinya 

merupakan fakta tentang kondisi saat ini pada subjek penelitian, dan juga kondisi masa 

lampau. Selanjutnya dilakukan pemahaman dan pendalaman terhadap masalah serta tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai, melalui identifikasi permasalahan dengan masukan-masukan 

dari kajian teoritik serta hasil penelitian/studi terdahulu yang mempunyai subjek berkaitan. 

Metode analisis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dipergunakan untuk 

memahami perilaku data subjek, serta pemusatan dan penyebarannya. Data yang telah 

terkumpul kemudian dilakukan kompilasi yang nantinya dianalisis secara deskriptif dan 

tabulasi. Hasil reduksi tersebut selanjutnya dalam bentuk teks naratif dan tabel, kemudian 

diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan sementara. Hasil kesimpulan sementara 

diverifikasi sehingga menjadi kesimpulan tetap dan akhirnya dapat disusun.  
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BAB 4 

TEMUAN DAN ANALISIS 

 

 

4.1. PASAR BARU KOTA PROBOLINGGO 

4.1.1. GAMBARAN UMUM 

Secara astronomis pasar baru terletak pada 113° 13' 5.90"BT  dan 7° 45' 19.77" LS. 

Secara geografis Pasar Baru terletak ditengah-tengah/pusat Kota Probolinggo, lebih tepatnya 

letak pintu gerbang utama pasar dipersimpangan Jl. Panglima Besar Sudirman dan Jl. Cut 

Nyak Dien, sedangkan kantor pengelola pasar terletak di Jl. Pahlawan. Lokasi Pasar Baru 

membentang berada di tengah-tengah antara Jl. PB Sudirman, Jl. Cuk Nyak Dien,                  

Jl. Pahlawan, serta Jl. Parjurit Siaman. Pasar dengan luas sekitar 3.567 m
2
 tersebut 

mempunyai jumlah pedagang kurang lebih 567 orang (UPTD Pasar Probolinggo, Feb 2012). 

Gambar 4.1. Peta Lokasi Pasar Baru Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data sekunder, diolah 

Dari sisi akses, lokasi Pasar Baru yang berada ditengah-tengah kota sangat mudah 

diakses. Hampir semua angkutan umum Kota Probolinggo melewati Pasar Baru Probolinggo. 

Jl. PB. Sudirman 
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Berdasarkan data UPTD Pasar Kota Probolinggo bulan Februari tahun 2012 total jumlah 

pedagang yang terdaftar di Pasar Baru sekitar 567 orang, yang tersebar dalam beberapa Los, 

Bedak, PKL, serta Lesehan. 

 

Tabel 4.1. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Baru 

No. Uraian Keterangan 

1. Pedagang Bedak 42 

2. Pedagang Los 215 

3. Pedagang PKL 240 

4. Pedagang Lesehan 70 

5. Total 567 

Sumber: Data skunder, UPTD Pasar Kota Probolinggo, Feb 2012 

(http://dppkakotaprobolinggo.net) 

 

Berdasarkan jenis dagangan, hampir semua jenis dagangan ada di Pasar Baru, namun 

jenis dagangan paling banyak adalah ikan dan sayur.  Persentase lapak ikan sekitar lebih dari 

17%, begitu juga lapak ikan sekitar 17%, jika digabung lapak  sayur dan ikan terdapat lebih 

dari 100 lapak. Lapak berikutnya yang persentasenya besar adalah buah, di Pasar Baru 

terdapat lebih dari 40 lapak buah (sekitar 8%). 

 

Tabel 4.2. Persentase Jenis Dagangan dan Lapak  

No Jenis Dagangan Qty Persentase  Jenis Kios 

1 DAGING 3 0,61%  BEDAK 

2 BUAH 1 0,20% 

3 PRACANGAN 27 5,52% 

4 SELEP 1 0,20% 

5 BANK / KOPERASI 3 0,61% 

6 WARNET 1 0,20% 

7 KAIN 6 1,23% 

8 OPTICAL 1 0,20% 

9 BAHAN 

BANGUNAN 

1 0,20% 

10 DAGING 27 5,52%  LOS 

11 AYAM 44 9,00% 

12 TELOR 12 2,45% 

13 IKAN 50 10,22% 
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14 SAYUR 62 12,68% 

15 BUAH 40 8,18% 

16 NASI 12 2,45% 

17 PERACANGAN 48 9,82% 

18 KUE 5 1,02% 

19 DAGING 7 1,43%  LESEHAN 

20 AYAM 12 2,45% 

21 TELOR 22 4,50% 

22 IKAN 37 7,57% 

23 SAYUR 25 5,11% 

24 TAHU 4 0,82% 

25 TEMPE 4 0,82% 

26 KUE 5 1,02% 

27 SELEP 3 0,61% 

28 KEMBANG 3 0,61% 

29 DAUN 5 1,02% 

30 DAWET 4 0,82% 

31 KELAPA 7 1,43% 

32 KECAMBAH 7 1,43% 

Sumber: diolah dari data skunder, UPT Pasar Baru; Juli 2011 

 

4.1.2. ANALISIS HASIL SURVEI PASAR BARU 

4.1.2.1.  KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Pedagang di Dalam Blok Percontohan (Los Ikan) 

Hampir semua responden (lebih dari 80%) yang berada di los percontohan berjenis 

kelamin perempuan. Dari sisi usia, lebih dari 50% responden berusia diatas 55 tahun. 

Tabel 4.3. Persentase Kelompok Usia Responden Los Ikan 

No. Usia Persentase 

1 3). 30 – 34 th 14,3 

2 4). 35 – 39 th 14,3 

3 6). 46 – 49 th 14,3 

4 8). 55 – 60 th 28,6 

5 9). > 60 th 28,6 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

Tabel 4.4. Persentase Tingkat Pendidikan Responden Los Ikan 

No. Pendidikan terakhir Persentase 

1 1). Tidak tamat SD 14,3 

2 2). SD 42,9 

3 3). SMP 14,3 

4 4). SMA 28,6 

5 5). Diploma - 

6 6). Sarjana (S1) - 

7 7). Pasca Sarjana (S2/S3) - 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Rata-rata tingkat pendidikan dapat dikatakan mempunyai tingkat pendidikan rata-rata 

rendah. Lebih dari 50% responden hanya memperoleh pendidikan formal tingkat dasar (SD) 

atau lebih rendah, masih ditemukan responden yang tidak tamat SD, bahkan ditemukan satu 

orang responden yang buta huruf.  

Semua responden yang ada di los percontohan tidak mempunyai usaha/dagang 

ditempat/pasar lain selain di Pasar Baru, selain itu, semua responden menyatakan bahwa 

berdagang ikan di Pasar Baru merupakan satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki 

(pekerjaan utama).  

Tabel 4.5. Persentase Jenis Dagangan Responden Los Ikan 

No.  Jenis dagangan Persentase 

1 Ikan air tawar 25 

2 Ikan asin 25 

3 Ikan laut 38 

4 Ikan dan udang, dll 13 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

2. Pedagang di Luar Blok Percontohan 

Sama dengan pedagang yang berada di Los ikan (percontohan), responden pedagang 

yang mempunyai kios/los namun di luar los percontohan juga didominasi oleh perempuan, 

setidaknya terdapat lebih dari 80% responden surveI adalah perempuan. Terdapat lebih 

beragam kelompok usia, mulai kelompok usia 20-24 tahun hingga kelompok usia 55-60 
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tahun, serta di atas usia 60 tahun. Kelompok usia terbanyak adalah usia 40-45 tahun (sekitar 

21%).  

Dari sisi pendidikan, meskipun masih terdapat juga responden yang tidak 

menamatkan pendidikan tingkat dasar (SD), namun tingkat pendidikan terbanyak adalah 

SMP-SMA (lebih dari 50%). Tingkat pendidikan tersebut setingkat lebih tinggi daripada 

kelompok responden pedagang dari los percontohan, dimana tingkat pendidikan terbanyak 

adalah SD atau lebih rendah. 

Tabel 4.6. Persentase Kelompok Usia Responden 

di Luar Los Percontohan 

No. Usia Persentase 

1. 20 – 24 th 6,25 

2. 25 – 29 th 9,38 

3. 30 – 34 th 6,25 

4. 35 – 39 th 12,5 

5. 40 – 45 th 21,9 

6. 46 – 49 th 12,5 

7. 50 – 54 th 18,8 

8. 55 – 60 th 6,25 

9. > 60 th 6,25 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

Tabel 4.7. Persentase Tingkat Pendidikan Responden Diluar  

Los Percontohan 

No. Pendidikan terakhir Persentase 

1. Tidak tamat SD 15,6 

2. SD 28,1 

3. SMP 31,3 

4. SMA 25 

5. Diploma - 

6. Sarjana (S1) - 

7. Pasca Sarjana (S2/S3) - 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Hampir semua responden di los ini menyatakan bahwa usaha berdagang di Pasar Baru 

adalah pekerjaan utama, hanya terdapat 1 orang responden (3%) yang menyatakan bahwa 

pekerjaan utamanya adalah sebagai pegawai bagian keamanan/satpam di RSUD Dr. Umar 
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Sholeh Probolinggo. Semua responden menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai 

usaha/berdagang ditempat lain selain di Pasar Baru Probolinggo.   

Tabel 4.8. Persentase Jenis Dagangan Responden  

di Luar Los Percontohan 

No. Jenis Dagangan Persentase 

1. Daging Ayam 15,6% 

2. Buah-buahan 6,3% 

3. Bumbu (cabe, bawang, tomat, dll) 15,6% 

4. Daging sapi 6,3% 

5. Pisang 12,5% 

6. Sayur-sayuran 25,0% 

7. Kelapa/kelapa parut 3,1% 

8. Peracangan/aneka dagangan 9,4% 

9. Peralatan dapur 3,1% 

10. Plastik 3,1% 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

3. Pedagang yang Tidak Mempunyai Los/Lesehan (Non Los) 

Seperti halnya pedagang yang berada di los/kios percontohan dan yang di los/kios di 

luar percontohan, responden pedagangan yang tidak mempunyai los/lesehan juga di dominasi 

oleh perempuan (lebih dari 70%). Kelompok usia terbanyak adalah pedagang dengan usia 30-

34 tahun, tidak ada responden dengan usia di atas 60 tahun. 

Tabel 4.9. Persentase Kelompok Usia Responden Kios Lesehan 

No. Kelompok Usia Persentase 

1. 20 – 24 th 6,67 

2. 25 – 29 th - 

3. 30 – 34 th 26,7 

4. 35 – 39 th 20 

5. 40 – 45 th 6,67 

6. 46 – 49 th 20 

7. 50 – 54 th 6,67 

8. 55 – 60 th 13,3 

9.  > 60 th  

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Tingkat pendidikan terbanyak adalah SD-SMP, terdapat responden yang tidak 

menamatkan pendidikan dasar (SD). Dibandingkan dengan kelompok pedagang yang 

memiliki los (baik di area percontohan maupun di luar area percontohan), persentase 

responden dengan pendidikan terakhir SMA disini paling rendah, yaitu hanya sekitar 20%. 

sebaliknya persentase responden yang tidak lulus SD paling besar (sekitar 20%) 

dibandingkan dengan pedagang yang mempunyai los/kios. 

Tabel 4.10. Persentase Tingkat Pendidikan Responden Kios Lesehan 

No. Pendidikan terakhir Persentase 

1. Tidak tamat SD 20 

2. SD 26,7 

3. SMP 33,3 

4. SMA 20 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Semua responden menyatakan bahwa usaha berdagang di Pasar Baru  adalah 

pekerjaan utama. Semua responden juga menyatakan bahwa usahanya tersebut adalah usaha 

satu-satunya yang dijalani. Semua responden di blok lesehan ini menyatakan tidak ada 

pekerjaan lain selain usaha/dagang di Pasar Baru.  

Tabel 4.11. Persentase Jenis Dagangan Responden Kios Lesehan 

No. Jenis Dagangan Pers. 

1. Sate ayam 6,7 

2. Bumbu dapur (bawang, cabe, dll),  bumbu jadi 20,0 

3. Buah 13,3 

4. Selep / Kelapa parut 6,7 

5. Kue 6,7 

6. Sayur 26,7 

7. Telur 6,7 

8. Daging ayam 6,7 

9. Tempe 6,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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4. Kader Pasar Sejahtera 

Dari sisi tingkat pendidikan, sebagian besar responden kader adalah lulusan SMP, 

terdapat 1 (satu) orang kader yang tingkat pendidikan terakhirnya SD.  

Tabel 4.12. Persentase Tingkat Pendidikan Responden Kader 

No. Tingkat Pendidikan Persentase 

1. SD 10 

2. SMP 50 

3. SMA 30 

4. Sarjana (S1) 10 

 Total 100 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Semua responden kader menyatakan bahwa usah berdagang di Pasar Baru merupakan 

pekerjaan utama dan satu-satunya pekerjaan. Hal ini memungkinkan responden untuk setiap 

hari berada di pasar. Terdapat 7 (tujuh) varian barang/jenis dagangan yang dijalankan oleh 

responden kader, yang terbanyak adalah jenis dagangan peralatan dapur baik itu gerabah, 

anyaman bambu/rotan hingga perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik.   

Tabel 4.13. Persentase Jenis Dagangan Responden Kader 

No. Jenis Dagangan Jumlah 

1. Sandal/alas kaki 2 

2. Peracangan 1 

3. Gerabah, anyaman bambu/rotan/plastik 

peralatan dapur 

3 

4. Ikan/ikan asin 1 

5. Pakaian jadi 1 

6. Makanan/kue 1 

7. Tempe 1 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

5. Pengelola Pasar 

Dua orang pengelola pasar yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki, satu 

orang (Pak Ali) berusia antara 40-45 tahun sedangkan satu orang repsonden lainnya (Pak 

Abdul Gani) berusia di atas 55 tahun. Tingkat pendidikan keduanya adalah SMA. Keduanya 
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telah bertugas di Pasar Baru selama lebih dari 4 tahun namun kurang dari 5 (lima) tahun. 

Dalam keseharian Pak Ali lebih banyak berinteraksi dengan pedagang dengan intensitas 

berinteraksi antara 7-8 jam dalam seminggu. Sedangkan pak Abdul Gani kurang dari 3 jam 

dalam seminggu. 

4.1.2.2.  PERILAKU MEMBUANG SAMPAH 

1. Pedagang di Dalam Blok Percontohan (Los Ikan) 

Dalam hal perilaku membuang sampah, sebagian besar responden selalu membuang 

sampah pada tempatnya. Hanya saja untuk lokasi jalan raya sebagian besar responden (sekitar 

70%) menyatakan mereka jarang membuang sampah pada tempatnya ketika berada di jalan. 

Hal yang hampir sama ditemui jika para responden berada di dalam/sekitar rumah ibadah, 

masih ditemukan responden yang menyatakan mereka jarang mebuang sampah pada 

tempatnya. Jika di rata-rata, terdapat sekitar 18% responden yang sesekali tidak membuang 

sampah pada tempatnya. Jika lokasi rumah diabaikan, maka masih terdapat rata-rata sekitar 

30% responden yang menyatakan bahwa mereka jarang membuang sampah pada tempatnya. 

Persentase tersebut tentu sangat besar mengingat para pedagang tersebut berada di area 

percontohan. Apalagi jika diamati lebih lanjut masih ada responden yang jarang membuang 

sampah pada tempatnya meskipun ketika dia berada didalam tempat jualan/kerja. 

Tabel 4.14. Perilaku Membuang Sampah Pada Tempatnya  

Responden Los Ikan 

Lokasi Perilaku Membuang Sampah Pada 

Tempatnya 

Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah 

Rumah 85,7 14,3     

Tempat jualan/kerja 71,4 14,3 14,3   

Pasar  71,4 14,3 14,3   

Jalan umum 28,6   71,4   

Rumah ibadah 42,9 28,6 28,6   

Rata-rata 64,3 14,3 33,3  

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Perilaku membuang sampah pada tempatnya akan terbentuk manakala sesorang telah 

terbiasa akan perilaku tersebut, dan juga akan terbentuk jika seseorang mempunyai kesadaran 

akan gaya hidup sehat. Dalam survei didapatkan bahwa alasan yang paling utama dimana 

semua responden (100%) meng-iya-kan, mengapa mereka membuang sampah pada 

tempatnya ialah karena ada fasilitasnya/tempat sampah. 

Tabel 4.15. Alasan membuang sampah pada tempatnya  

responden los ikan 

No Alasan membuang sampah pada tempatnya Persentase 

1 Sudah terbiasa (kebiasaan) 85,7 

2 Agar hidup sehat dan mencegah penyakit 57,1 

3 Ada fasilitasnya (tempat sampah) 100 

4 Takut terkena sanksi/denda/teguran - 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Dari responden yang menyatakan tidak selalu (sering-jarang) membuang sampah pada 

tempatnya didapatkan bahwa mengapa mereka memutuskan untuk tidak membuang sampah 

pada tempatnya ialah ketika mereka tidak menemukan fasilitas tempat sampah, atau ketika 

mereka merasa bahwa fasilitas tempat sampah terlalu jauh dari jangkauan. Dua hal tersebut 

yang menyebabkan membuang sampah pada tempatnya menjadi hal yang “merepotkan” bagi 

responden. 

Tabel 4.16. Alasan Tidak Membuang Sampah Pada Tempatnya 

Responden Los Ikan 

No. Alasan Tidak Membuang Sampah 

Pada Tempatnya 

Persentase 

1 Tidak ada tempat sampah 80 

2 Lokasi tempat sampah terlalu jauh 60 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Untuk  menangani sampah di sekitar kios, sebagian besar pedagang masih 

mengandalkan petugas untuk mengangkut sampah-sampah tersebut, meskipun ada juga 

pedagang (sekitar 28%) yang menyatakan bahwa mereka akan membuang sendiri sampah 

yang mereka hasilkan ke tempat penampungan sementara yang ada di dekat pasar. Sampah 

yang terdapat di kios dan di sekitar kios mereka baik itu hasil dari kegiatan berdagang mereka 
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atau bukan, akan dikumpulkan dalam sebuah wadah/kantong plastik lalu diletakkan didekat 

kios masing-masing. Bila pasar sudah tutup, petugas kebersihan akan mengangkut sampah-

sampah tersebut. Meski demikian, terdapat pedagang yang telah melakukan pemilahan 

(sampah basah, sampah kering) sebelum memasukkannya ke dalam kantong.  

Tabel 4.17. Cara Responden Menangani Sampah 

Responden Los Ikan 

Cara menangani sampah Ya Tidak 

Membiarkan saja setelah dikumpulkan, menunggu 

diangkut petugas 

71,4 28,6 

Dikumpulkan dengan kantong plastik/wadah 57,1 42,9 

Dipinggirkan ke pojok 42,9 57,1 

Dibawa pulang  100,0 

Dipilah terlebih dahulu (sampah kering, sampah 

basah), lalu dimasukkan ke dalam wadah/kantong 

14,3 85,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Saat selesai berjualan/tutup kios, dapat dikatakan semua pedagang akan meninggalkan 

kios mereka begitu saja setelah sampah-sampah di kios dikumpulkan dalam wadah/kantong. 

Tidak ada pedagang yang menyapu area kios dan sekitarnya. Sebagian besar pedagang 

(sekitar 85%) hanya membersihkan meja tempat dagangan. Hal ini dilakukan karena petugas 

kebersihan akan segera membersihkan los ikan tersebut begitu para pedagang sudah menutup 

kios mereka. Para petugas tidak hanya mengangkut sampah-sampah dan menyapu los 

tersebut, tetapi juga menyemprot lantai seluruh los ikan dengan air hingga bersih. Hal ini lah 

yang menyebabkan para pedagang merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membersihkan 

area sekitar kios mereka. 
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Tabel 4.18. Kebiasaan Responden Saat Tutup Kios 

Responden Los Ikan 

Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup 

kios 

Ya Tidak 

Mengumpulkan sampah lalu dibuang   100 

Area kios dan sekitarnya disapu   100 

Meja kios dibersihkan/dilap 85,7 14,3 

Bergotong royong membersihkan blok   100 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Pengetahuan tentang manfaat sampah juga hanya sebagian kecil responden saja yang 

mengetahui. Ketika dinyatakan bahwa sampah sisa sayur/buah dapat diolah menjadi kompos, 

sebagian besar responden (sekitar 70%) menyatakan tidak mengetahui, bahkan kompos itu 

sendiri apa mereka tidak mengetahuinya. Ketika ditanyakan tentang daur ulang sampah 

plastik, sekitar 42% responden menyatakan mereka mengetahui. Yang paling banyak 

diketahui oleh para responden adalah bahwa sampah-sampah plastik sebagian besar dapat 

dijual.  

Tabel 4.19. Persentase Pengetahuan Responden Tentang Manfaat Sampah 

Responden Los Ikan 

Manfaat Sampah Tahu Tidak tahu 

Sampah sayur/buah dapat diolah menjadi kompos 28,6 71,4 

Sampah plastik bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang 42,9 57,1 

Sampah plastik bisa dijual 85,7 14,3 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Sebagian besar (sekitar 71%) responden mengetahui penyakit yang berhubungan 

dengan pencernaan seperti diare dan cacingan dapat ditimbulkan akibat sampah. Namun 

responden tidak mengetahui bahwa penyakit yang berhubungan dengan pernafasan juga dapat 

ditimbulkan oleh sampah. Beberapa responden (sekitar 14%) menyebutkan bahwa penyakit 

kulit juga dapat ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang buruk.   
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Tabel 4.20. Persentase Pengetahuan Responden Tentang Penyakit Akibat Sampah - 

Responden Los Ikan 

Penyakit Akibat Sampah Tahu Tidak tahu 

16a. Masalah pencernaan (Diare, cacingan) 71,4 28,6 

16b. masalah pernapasan (sesak napas, batuk)   100 

16c. Lainnya: penyakit kulit 14,3 85,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

2. Pedagang di Luar Blok Percontohan 

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka selalu membuang sampah pada 

tempatnya. Lokasi dengan persentase terbesar membuang sampah pada tempatnya adalah di 

rumah, ketika berada di rumah lebih dari 80% responden menyatakan mereka selalu 

membuang sampah pada tempatnya. Persentase terendah perilaku selalu membuang sampah 

pada tempatnya adalah di jalan umum. Di jalan umum, hanya sebagian kecil saja (sekitar 

21%) responden yang menyatakan selalu membuang sampah pada tempatnya, 25% 

responden menyatakan sesekali mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, dan 

sebagian besar (sekitar 53%) menyatakan bahwa mereka jarang sekali membuang sampah 

pada tempatnya saat berada di jalan umum. 

   Secara rata-rata masih ditemukan sekitar 27% responden yang sesekali membuang 

sampah sembarangan (tidak pada tempatnya) dan rata-rata sekitar 16% responden yang lebih 

sering membuang sampah sembarangan di berbagai tempat di mana responden berada.  

Tabel 4.21. Persentase Perilaku Membuang Sampah Pada Tempatnya Responden 

Pedagang Los 

Lokasi Perilaku membuang sampah pada 

tempatnya 

Selalu Sering Jarang Tidak pernah 

Rumah 84,4 15,6     

Tempat Berjualan/Kerja 68,8 28,1 3,1   

Pasar  71,9 25,0 3,1   

Jalan Umum 21,9 25,0 53,1   

Rumah ibadah 50,0 43,8 6,3   

Rata-rata 59,4 27,5 16,4  

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Tabel 4.22. Persentase AlasanMembuang Sampah Pada Tempatnya Responden 

Pedagang Los 

Alasan membuang sampah pada 

tempatnya 

Ya Tidak 

Sudah terbiasa (kebiasaan) 96,875 3,125 

Agar hidup sehat dan mencegah penyakit 68,75 31,25 

Ada Fasilitasnya (tempat sampah) 84,375 15,625 

Takut terkena sanksi/denda/teguran   100 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Tabel 4.23. Cara Mengatasi Sampah- Responden pedagang Los 

Cara menangani sampah Ya Tidak 

Membiarkan saja, menunggu diangkut petugas 62,5 37,5 

Dikumpulkan dengan kantong plastik/wadah 68,75 31,25 

Dipinggirkan ke pojok 56,25 43,75 

Dibawa pulang   100 

Dipilah terlebih dahulu (sampah kering, sampah 

basah), lalu dimasukkan ke dalam wadah/kantong 

12,5 87,5 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Saat selesai berjualan/menutup kios, hampir semua responden melakukan kegiatan 

bersih-bersih. Mulai dari menyapu area kios dan sekelilingnya (semua responden menyapu 

area kios dan sekitarnya), mengumpulkan sampah lalu dibuang (87,5%), dibuang disini dalam 

arti dimasukkan ke dalam wadah-wadah atau kantong. Sebagian responden juga 

membersihkan meja kios yang dipakai berjualan (sekitar 50%), dan terdapat sekitar 6,25% 

responden yang selalu bergotong royong dengan tetangga kios membersihkan area sekitar 

kios. 

Tabel 4.24. Kebiasaan Saat Menutup Kios Responden Los 

Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup 

kios 

Ya Tidak 

14a. Mengumpulkan sampah lalu dibuang 87,5 12,5 

14b. Area kios dan sekitarnya disapu 100   

14c. Meja kios dibersihkan/dilap 50 50 

14d. Bergotong royong membersihkan blok 6,25 93,75 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Mengenai pemanfaatan sampah, sebagian besar para pedagang tidak mengetahui 

kecuali bahwa sampah plastik dapat dimanfaatkan dengan dijual kembali (68,8%). Ketika 
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dinyatakan bahwa sampah sisa sayur/buah dapat dimanfaatkan dengan diolah menjadi 

kompos, hanya sekitar 40% responden yang mengetahuinya. Sebagian responden (sekitar 

50%) mengetahui bahwa sampah sisa sayur dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Para 

responden juga kebingungan saat dinyatakan sampah plastik didaur ulang, hanya sekitar 25% 

saja responden yang mengetahui bahwa kebanyakan sampah plastik dapat didaur ulang. 

Tabel 4.25. Pengetahuan Tentang Manfaat Sampah Responden Los 

Manfaat Sampah Tahu Tidak 

tahu 

Sampah sayur/buah dapat diolah menjadi kompos 40,6 59,4 

Sampah sayur/buah bisa menjadi pakan ternak 50 50 

Sampah plastik bisa dimanfaatkan dengan didaur 

ulang  

25 75 

Sampah plastik bisa dijual  68,8 31,3 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Pengetahuan tentang penyakit yang ditimbulkan akibat sampah sudah cukup tinggi 

terutama penyakit yang berkaitan dengan masalah pencernaan seperti diare dan cacingan, 

sekitar 62% responden menyatakan mereka mengetahui penyakit tersebut dapat ditimbulkan 

akibat sampah. Namun untuk penyakit yang barkaitan dengan masalah pernafasan seperti 

sesak nafas dan batuk, hanya sekitar 37% responden yang mengetahuinya. Ada juga 

responden (sekitar 6%) yang meyebutkan bahwa penyakit demam berdarah juga dapat 

ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang buruk.  

Tabel 4.26. Pengetahuan Tentang Penyakit Akibat Sampah - Responden Los 

Penyakit Akibat Sampah Tahu Tidak 

tahu 

Masalah pencernaan (Diare, cacingan) 62,5 37,5 

masalah pernapasan (sesak napas, batuk) 37,5 62,5 

Lainnya, sebutkan: demam berdarah 6,25 93,75 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

3. Pedagang yang Tidak Mempunyai Los/Lesehan 

Secara umum kesadaran membuang sampah pada tempatnya untuk pedagang yang 

tidak memiliki los relatif lebih rendah daripada pedagang di area percontohan maupun 
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pedagang di los diluar area percontohan. Rata-rata frekuensi pedagang yang membuang 

sampah pada tempatnya hanya sekitar 54%. Bahkan ditemukan 6,7% responden pedagang 

yang menyatakan bahwa mereka hampir tidak pernah membuang sampah pada tempatnya.   

Tabel 4.27. Perilaku Membuang Sampah Pada Tempatnya –  

Responden Non-Kios 

Lokasi Perilaku membuang sampah pada tempatnya 

Selalu Sering Jarang Tidak pernah 

Rumah 86,7 13,3     

Tempat Jualan/Kerja 73,3 20,0   6,7 

Pasar  66,7 26,7   6,7 

Jalan umum 13,3 33,3 53,3   

Rumah ibadah 33,3 53,3 13,3   

Rata-rata 54,7 29,3 33,3 6,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Dari responden yang menyatakan jarang atau bahkan hampir tidak pernah membuang 

sampah pada tempatnya. Alasan terbanyak/paling dominan (sekitar 80%) adalah karena 

jauhnya tempat sampah dari jangkauan responden, karena tempat sampah yang jauh tersebut, 

akhirnya mereka menganggap bahwa fasilitas tempat sampah tidak ada/tidak disediakan. Jika 

harus membuang sampah ditempat yang jaraknya dinilai jauh akan sangat “merepotkan”. Hal 

inilah yang pada gilirannya membentuk kebiasaan dalam membuang sampah tidak pada 

tempatnya.    

Tabel 4.28. Alasan Tidak Membuang sampah pada Tempatnya –  

Responden Non-Kios 

Alasan tidak membuang sampah pada 

tempatnya 

Persentase 

Lokasi tempat sampah terlalu jauh 80 

Merepotkan 60 

Terbiasa  47 

Tidak ada tempat sampah 40 

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Di lain pihak responden yang sudah berperilaku selalu membuang sampah pada 

tempatnya, menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi semacam kebiasaan, setidaknya 

93% responden menyatakan demikian. 

Tabel 4.29. Alasan Membuang Sampah Pada Tempatnya –  

Responden Non-Kios 

No. Alasan membuang sampah pada 

tempatnya 

Persentase 

1. Sudah terbiasa (kebiasaan) 93,3 

2. Ada Fasilitasnya (tempat sampah) 86,7 

3. Agar hidup sehat dan mencegah penyakit 73,3 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Sehubungan dengan pengelolaan sampah di kios/tempat dagangan tidak jauh berbeda 

dengan yang dilakukan oleh pedagang yang mempunyai kios/los dan pedagang yang berada 

di area percontohan. Sampah dikumpulkan dalam suatu wadah dapat berupa kantong atau apa 

saja, atau sekedar dikumpulkan di dekat kios dagangan. Namun untuk membuang sampah ke 

tempat penampungan masih tergantung petugas kebersihan yang bertugas setelah pedagang 

menutup lapak. 

Khusus mengenai wadah sampah, tiap-tiap kios terdapat bak sampah dari rotan yang 

setiap 2 (dua) kali dalam sehari akan dipungut oleh petugas kebersihan. Maka setiap sampah 

kering maupun basah di letakkan dalam 1 (satu) tempat yg tidak terpisah. Sampah yang 

dihasilkan di Pasar Baru kebanyakan dari pedagang yang menjual sayuran, karena cepat 

busuk dan memerlukan banyak perlengkapan seperti kantong plastik, kertas pembungkus, dan 

lain sebagainya. Namun tidak jarang juga para pedagang di Pasar Baru membuang sampah 

tidak pada tempatnya. Dikarenakan memang sudah terbiasa atau sedikit merasa sibuk dengan 

aktivitas jual beli sehari-hari. Pada dasarnya, berdasarkan observasi, alasan yang terkuat 

untuk tidak membuang sampah pada tempatnya yaitu karena sudah ada petugas yang akan 

membersihkannya. 
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Tabel 4.30. Kebiasaan Saat Menutup Kios –  

Responden Non-Kios 

No. Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup kios Ya 

1. Mengumpulkan sampah lalu dibuang 86,7 

2. Area kios dan sekitarnya disapu 100 

3. Meja untuk lapak dibersihkan 46,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Tentang pengelolaan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat misalnya sampah 

basah yang diolah menjadi kompos, hanya sekitar 20% responden saja yang mengetahui. 

Begitu juga dengan pemanfaatan sampah yang lainnya misalnya pemanfaatan sampah sisa 

sayur dan buah/sampah basah untuk diolah menjadi pakan ternak, sebagian besar reseponden 

tidak mengetahui.  

Berdasarkan hasil pengamatan/observasi mengenai pemiliahan sampah, hanya 

sebagian kecil pedagang yang melakukannya yang kemudian akan disetorkan ke bank 

sampah. Dan sebagian besar lainnya, tidak pernah memikirkan hal tersebut. Karena dalam 

pemilahan sampah kering maupun basah yang dilakukan pedagang, tidak hanya 

menitikberatkan pada sisi keuntungan berupa uang yang didapatkan dari bank sampah, 

namun juga berdasarkan kesadaran betapa pentingnya pemilahan itu dilakukan. Setelah 

semua kegiatan berdagang selesai, ada sebagian yang membersihkan tempat kiosnya, dan ada 

sebagian yang membiarkanya tanpa dibersihkan terlebih dahulu. 

Tabel 4.31. Pengetahuan Tentang Manfaat Sampah –  

Responden Non-Kios 

Manfaat sampah Tahu Tidak tahu 

Sampah sayur/buah dapat diolah menjadi kompos 20 80 

Sampah sayur/buah bisa menjadi pakan ternak 47 53 

Sampah plastik bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang 33 67 

Sampah plastik bisa dijual 40 60 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Hampir semua responden mengetahui bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit yang berkaitan dengan pencernaan misalnya cacingan dan 
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diare. Namun tidak sampai 50% responden yang mengetahui bahwa pengelolaan sampah 

yang buruk juga dapat menimbulkan tumbuhnya penyakit yang berkaitan dengan pernapasan.  

Tabel 4.32. Pengetahuan Tentang Penyakit Akibat Sampah –  

Responden Non-Kios 

Penyakit Akibat Sampah Tahu Tidak 

tahu 

Masalah pencernaan (diare, cacingan) 80 20 

masalah pernapasan (sesak napas, batuk) 47 53 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

4. Kader Pasar Sejahtera 

Masih ditemukan responden kader yang menyatakan jarang membuang sampah pada 

tempatnya terutama ketika berada di jalan umum. 

Tabel 4.33. Perilaku Membuang Sampah Pada Tempatnya –  

Responden Kader 

Lokasi Perilaku membuang sampah pada 

tempatnya 

Selalu Sering Jarang Tidak pernah 

Rumah 80 20     

Tempat Jualan/Kerja 60 40     

Pasar  70 30     

Jalan umum 40 20 40   

Rumah ibadah 70 30     

Rata-rata 64 28 40  

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Tidak semua responden kader menyatakan “selalu” membuang sampah pada 

tempatnya, rata-rata hampir 30% masih sesekali membuang sampah sembarangan. Meskipun 

persentasenya kecil, perilaku sesekali membuang sampah tidak pada tempatnya menunjukkan 

belum sepenuhnya responden kader memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk 

membuang sampah pada tempatnya. 

Semua responden menyatakan akan membuang sampah pada tempatnya manakala ada 

fasilitas/tempat sampah yang disediakan. Namun 90% responden menyatakan akan selalu 

membuang sampah pada tempatnya karena sudah terbiasa, selain itu responden menyadari 
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pentingnya hidup sehat. Sebanyak 10% (1 orang) responden yang menyatakan bahwa akan 

selalu membuang sampah pada tempatnya jika ada sanksi bagi yang membuang sampah 

sembarangan. 

Tabel 4.34. Alasan Membuang Sampah Pada Tempatnya –  

Responden Kader 

No. Alasan membuang sampah pada 

tempatnya 

Ya 

1. Sudah terbiasa (kebiasaan) 90 

2. Agar hidup sehat dan mencegah penyakit 90 

3. Ada Fasilitasnya (tempat sampah) 100 

4. Takut terkena sanksi/denda/teguran 10 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Alasan utama responden yang jarang atau sesekali membuang sampah sembarangan adalah 

karena mereka merasa fasilitas/tempat sampah yang terlalu jauh letaknya hingga sulit 

dijangkau. 

Tabel 4.35. Cara Menangani Sampah –  

Responden Kader 

Cara menangani sampah Ya Tidak 

Membiarkan saja, menunggu diangkut petugas 

(setelah dikumpulkan) 

20 80 

Dikumpulkan dengan kantong plastik/wadah 100   

Dipinggirkan ke pojok 30 70 

Dibawa pulang   100 

Dipilah terlebih dahulu (sampah kering, sampah 

basah), lalu dimasukkan ke dalam wadah/kantong 

60 40 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Ternyata masih ada sebagian kecil (2 responden) responden kader yang membiarkan 

saja sampah yang telah dikumpulkan di area kiosnya dan sepenuhnya menggantungkan 

petugas kebersihan untuk membersihkan dan mengangkut ke TPS. Meski demikian semua 

responden kader menyatakan bahwa mereka selalu mengumpulkan sampah-sampah di area 

kios dan sekitarnya. Sebanyak  6 orang responden (60%) telah melakukan pemilahan sampah. 
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Tabel 4.36. Kebiasaan Saat Tutup Kios –  

Responden Kader 

Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup kios Ya Tidak 

14a. Mengumpulkan sampah lalu dibuang 90 10 

14b. Area kios dan sekitarnya disapu 100   

14c. Meja kios dibersihkan/dilap 60 40 

14d. Bergotong royong membersihkan blok 10 90 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Saat menutup kios, yang dilakukan para responden adalah mengumpulkan sampah, 

baik yang ada di kios maupun disekitarnya, namun hanya 9 (sembilan) orang saja yang 

menyatakan bahwa selain sampah dikumpulkan, mereka juga membuangnya ke tempat 

penampungan. Seluruh responden kader menyatakan bahwa mereka juga mereka menyapu 

area kios dan sekitarnya.  

Tabel 4.37. Pengetahuan Tentang Manfaat Sampah –  

Responden Kader 

Manfaat Sampah Tahu Tidak tahu 

Sampah sayur/buah dapat diolah menjadi kompos 90 10 

Sampah sayur/buah bisa menjadi pakan ternak 80 20 

Sampah plastik bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang 90 10 

Sampah plastik bisa dijual 90 10 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Hampir semua responden kader mengetahui manfaat sampah baik itu sampah organik 

(sampah basah) maupun sampah anorganik (sampah kering). Semua responden juga 

mengetahui tentang penyakit akibat penglolaan sampah yang buruk, terutama penyakit yang 

berhubungan dengan masalah pencernaan seperti diare dan cacingan. Namun untuk penyakit 

yang berhubungan dengan pencernaan terdapat 3 orang responden yang tidak mengetahuinya. 

Tabel 4.38. Pengetahuan Tentang Penyakit Akibat Sampah –  

Responden Kader 

Penyakit Akibat Sampah Tahu Tidak 

tahu 

Masalah pencernaan (diare, cacingan) 100   

Masalah pernapasan (sesak napas, batuk) 70 30 

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), semua responden kader 

mengetahui tentang keberadaan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Namun hanya 7 orang 

(70%) yang menyatakan pernah berkunjung ke TPST. Terdapat 2 orang responden yang 

menyatakan belum pernah mendapat informasi tentang bagaimana dan apa manfaat TPST. 

Lama responden mengetahui TPST mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun. 

Tabel 4.39. Lama Mengenal TPST –  

Responden Kader 

No. Sejak kapan mengetahui TPST Persentase 

1. < 2 bulan  

2. 3 - 5 bulan   

3. 6 – 8 bulan 20 

4. 9 – 11 bulan 30 

5. Satu tahun atau lebih 50 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

5. Pengelola Pasar 

Dalam hal perilaku membuang sampah pada tempatnya, kedua responden menyatakan 

selalu membuang sampah pada tempatnya, terutama ketika saat berada di rumah dan tempat 

kerja. Jika sedang berada di area pasar atau jalan umum Pak Ali menyatakan sesekali 

membuang sampah tidak pada tempatnya, namun lebih sering membuang sampah pada 

tempatnya, sebaliknya Pak Gani menyatakan selalu membuang sampah pada tempatnya 

dimanapun beliau berada baik di jalan umum, pasar, maupun rumah ibadah.   

Kedua responden menyatakan, membuang sampah pada tempatnya merupakan 

kebiasaan, selain agar hidup lebih sehat dan fasilitas tempat sampah juga sudah disediakan, 

Pak Gani menyatakan faktor sanksi/teguran juga ikut mempengaruhinya dalam berperilaku 

membuang sampah pada tempatnya. Dalam hal mengatasi sampah di kantor, kedua 

responden menyatakan bahwa sampah akan dikumpulkan ke dalam kantong/wadah. Saat 

selesai bekerja, sampah akan mereka kumpulkan di kantong lalu dibuang di tempat 
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penampungan sampah. Pak Gani akan memebersihkan meja kerja/dilap terlebih dahulu 

sebelum pulang. 

Kedua responden mengetahui bahwa sampah sisa sayur/buah (sampah basah) dapat 

diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan untuk pakan ternak. Sedangkan sampah plastik 

dapat didaur ulang atau dijual kepada pengepul barang bekas atau disetor ke bank sampah. 

Kedua responden juga menyadari bahwa sampah yang tidak tertangani dengan baik akan 

dapat menimbulkan berbagai macam penyakit baik itu yang berhubungan dengan pencernaan 

maupun pernafasan.  

Tentang keberdaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), kedua responden 

menyatakan mengetahui, pernah berkunjung ke TPST, serta pernah diberikan sosialisasi 

mengenai tujuan didirikannya TPST. Namun demikian, bagi Pak Ali, kebedaraan TPST 

selama ini belum membantu pemahaman para pedagang tentang pengelolaan sampah karena 

menurut Pak Ali para pedagang masih memaknai TPST sebagai penampungan sampah yang 

tidak mempunyai manfaat ekonomis. Sebaliknya menurut Pak Gani bahwa keberadaan TPST 

dapat membantu para pedagang dalam pengelolaan sampah, hal ini karena menurut Pak Gani 

sering ada pihak dari BLH dan Bappeda memberikan sosialisasi kepada pedagang mengenai 

bagaimana TPST mengolah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. 

Menurut kedua responden, untuk lebih membangkitkan semangat para pedagang 

untuk mengubah perilakunya dalam kaitannya dengan penanganan sampah yaitu bisa dengan 

lebih meningkatkan frekuesi sosialiasisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap sampah, 

selain itu perlu diberikan reward bagi para pedagang yang telah menunjukkan perubahan 

perilaku yang positif terkait sampah. Responden juga menekankan perlunya sosialisasi yang 

lebih intensif untuk pemanfaatan bank sampah. Dari sisi pengelola sendiri memang tidak ada 

peraturan tertulis mengenai perilaku membuang sampah tersebut, dengan demikian juga 



 
 

40 
 

secara tertulis tidak ada ketentuan sanksi bagi para warga pasar yang membuang sampah 

sembarangan. 

 

4.1.2.3.  PERILAKU MENCUCI TANGAN 

1. Pedagang di Dalam Blok Percontohan (Los Ikan) 

Para responden yang berada di Los Ikan (los percontohan) sudah mempunyai 

kebiasaan mencuci tangan. Hal ini tak lepas karena jenis dagangan yang mereka jual adalah 

ikan. Oleh sebab itu mencuci tangan setiap akan dan selesai memegang makanan selalu 

mereka lakukan. Dalam perilaku keseharian misalnya setelah dari kamar kecil atau setelah 

selesai bekerja, mereka selalu mencuci tangan. 

Tabel 4.40. Perilaku Mencuci Tangan –  

Responden Los Ikan 

Aktivitas Frekuensi Mencuci Tangan 

Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah 

Sebelum makan 100       

Setelah makan 100       

Setelah dari kamar kecil 100       

Ketika merasa kotor 100       

Setelah bekerja 100       

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Perilaku mencuci tangan para responden di los percontohan tersebut telah menjadi 

kebiasaan. Meski demikian lebih dari 65% responden menyatakan bahwa selain karena faktor 

kebiasaan, alasan menjaga kesehatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku 

mencuci tangan. Hampir semua responden juga menyatakan bahwa dengan adanya sarana 

untuk mencuci tangan, semakin mendorong mereka untuk selalu mencuci tangan dalam 

kegiatan keseharian. 
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Tabel 4.41. Alasan Mencuci Tangan –  

Responden Los Ikan 

Alasan mencuci tangan Ya Tidak 

22a. Sudah terbiasa 100   

22b. Agar hidup sehat 66,7 33,3 

22c. Dapat mencegah penyakit 66,7 33,3 

22d. Ada fasilitasnya (tempat cuci 

tangan) 

83,3 16,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

  

2. Pedagang di Luar Blok Percontohan – Los  

Semua responden menyatakan bahwa mereka akan selalu mencuci tangan terlebih 

dahulu sebelum makan atau sebelum memegang makanan. Hanya saja untuk perilaku 

mencuci tangan setelah makan hanya terdapat sekitar 84% saja yang menyatakan selalu 

melakukannya, sisanya seringkali melakukan namun sesekali tidak mencuci tangan, ada yang 

hanya di lap memakai kain. 

Tabel 4.42. Perilaku Mencuci Tangan –  

Responden Los  

Aktivitas Frekuensi Mencuci Tangan 

Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah 

Sebelum makan 100       

Setelah makan 84,4 15,6     

Setelah dari kamar kecil 65,6 34,4     

Ketika merasa kotor (saat 

bekerja) 

59,4 28,1 9,4 3,1 

Setelah bekerja 71,9 12,5 9,4 6,3 

Rata-rata 76,3 22,7 9,4 4,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Terdapat sekitar 9,4% responden yang menyatakan jarang mencuci tangan di tengah 

aktivitas keseharian, bahkan ketika merasa tangannya kotor, asal tidak untuk memegang 

makanan, bagi mereka tidak ada masalah, bahkan 3,1% responden menyatakan tidak pernah 

mencuci tangan kecuali untuk makan dan buang air. Perilaku mencuci tangan setelah bekerja 

juga ditemukan sebanyak 9,4% responden yang jarang melakukan cuci tangan, serta 
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didapatkan sebanyak 6,3% responden tidak pernah mencuci tangan atau setidaknya mereka 

lupa kapan terakhir mencuci tangan ketika tangan meradsa kotor saat bekerja. Responden 

yang menyatakan jarang atau bahkan tidak pernah melakukan cuci tangan pada aktivitas 

tertentu berpendirian bahwa selain untuk aktivitas makan dan buang air, tidak masalah bila 

mereka tidak mencuci tangan.  

Tabel 4.43. Alasan Mencuci Tangan –  

Responden Los 

Alasan mencuci tangan Ya Tidak 

Sudah terbiasa 100   

Agar hidup sehat 53 47 

Dapat mencegah penyakit 72 28 

Ada fasilitasnya (tempat cuci tangan) 75 25 

Lainnya, sebutkan:     

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Sebagian besar (69%) responden yang menyatakan bahwa mereka tidak selalu 

mencuci tangan menungkapkan bahwa alasan utama mereka adalah belum terbiasa untuk 

selalu cuci tangan. Sedangkan 22% lainnya mengemukakan bahwa selain belum terbiasa, 

mereka juga merasa bahwa perilaku selalu mencuci tangan cukup merepotkan. Terdapat 

sekitar 13% responden yang menyatakan bahwa selain tidak terbiasa mencuci tangan, 

mencuci tangan cukup merepotkan, juga lokasi tempat cuci tangan yang dirasa terlalu jauh 

menyebabkan responden enggan untuk mencuci tangan saat selesai berjualan/tutup kios. 

Tabel 4.44. Alasan Tidak Mencuci tangan –  

Responden Los 

Alasan tidak mencuci tangan  Ya Tidak 

Tidak terbiasa mencuci tangan 69 31 

Merepotkan 22   

Lokasi tempat cuci tangan jauh 13 88 

Lainnya, sebutkan:     

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Hasil observasi menemukan bahwa untuk fasilitas cuci tangan, cukup memenuhi 

syarat. Untuk jarak tempuh kios terjauh memakan perjalanan 2 – 3 menit, jika pergi pulang 
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berarti sekitar 6 menit waktu yang perlukan untuk mengakses fasilitas mencuci tangan. 

Waktu tempuh menuju fasilitas cuci tangan inilah yang membuat pedagang malas 

meninggalkan kios dan memilih menyediakan/mempersiapkan air dalam kemasan botol 

bekas agar lebih praktis dan tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mencuci tangan. 

Namun kegiatan cuci tangan ini hanya sampai pada batas membasuh tangan tanpa 

menggunakan sabun. Juga hal ini bisa disebabkan kurangnya jumlah spot atau titik wastafel, 

karena untuk mencakup seluruh pasar memerlukan wastafel yang lebih banyak dan berpencar 

atau tidak terpusat. Kebanyakan pedagang makanan merasa cukup bersih hanya dengan 

membasuh air tanpa menggunakan sabun. 

3. Pedagang yang Tidak Mempunyai Los/Lesehan 

Perilaku mencuci tangan pada responden pedagang yang tidak menempati kios 

mempunyai pola yang hampir sama dengan pedagang yang menempati kios. Yang 

membedakan keduanya persentase rata-rata dan perilaku mencuci tangan sebelum makan. 

Jika pada pedagang yang menempati kios, secara keseluruhan telah terbantuk perilaku selalu 

mencuci tangan sebelum makan, tetapi pada pedagang non-kios hanya sekitar 87% saja, 

sisanya (13%) sesekali tidak mencuci tangan sebelum makan.   

Tabel 4.45. Perilaku Mencuci Tangan –  

Responden Non-Kios 

Aktivitas Frekuensi Mencuci Tangan 

Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah 

Sebelum makan 87 13    

Setelah makan 87 13    

Setelah dari kamar kecil 47 53    

Ketika merasa kotor (saat bekerja) 47 47 7   

Setelah bekerja 60 27 13   

Lainnya, sebutkan      

Rata-rata 65,6 30,6 10  

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Jika pada pedagang yang menempati kios terdapat responden yang menyatakan tidak 

pernah mencuci tangan baik pada saat bekerja/berjualan maupun saat menutup kios, tidak 

demikian dengan responden pedagang non-kios. Tidak ada responden yang menyatakan tidak 

pernah mencuci tangan, persentase responden yang jarang mencuci tangan hanya sekitar 

10%. Jarang dalam hal ini berarti lebih sering tidak mencuci tangan, bukannya tidak pernah 

mencuci tangan saat aktivitas tertentu dilakukan.    

Tabel 4.46. Alasan Mencuci Tangan –  

Responden Non-Kios 

No. Alasan Mencuci tangan Ya 

 1 

1. Sudah terbiasa 100 

2. Dapat mencegah penyakit 87 

3. Agar hidup sehat 60 

4. Ada fasilitasnya (tempat cuci tangan) 47 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Pada responden yang meyatakan selalu mencuci tangan pada aktivitas-aktivitas 

tertentu, sekitar 47% responden menyatakan bahwa selain telah menjadi kebiasaan, juga 

karena ada fasilitas untuk mencuci tangan di Pasar Baru. 60% responden menyatakan bahwa 

bukan hanya karena sudah terbiasa mencuci tangan dan disediakan fasilitasnya tetapi 

responden juga menyatakan ingin hidup lebih sehat. Sekitar 87% responden menyatakan 

mereka selalu mencuci tangan karena selain sudah terbiasa, ingin mencegah penyakit, agar 

hidup lebih sehat, juga karena ada fasilitas yang disediakan untuk itu. Hanya sekitar 13% 

responden saja yang menyatakan bahwa mereka selalu mencuci tangan karena sudah terbiasa 

saja, alasan yang lain-lain kurang diperhatikan.  
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Tabel 4.47. Alasan Tidak Mencuci Tangan –  

Responden Non-Kios 

No. Alasan Tidak Mencuci tangan Ya 

1 

1. Tidak terbiasa mencuci tangan 73,3 

2. Merepotkan 6,7 

3. Tidak ada tempat/fasilitas mencuci tangan 6,7 

4. Lokasi tempat cuci tangan jauh 6,7 

5. Lainnya (tidak begitu penting) 6,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Pada sekitar 40% responden yang menyatakan “tidak selalu” melakukan cuci tangan, alasan 

karena tidak terbiasa adalah yang paling banyak dipilih.  

 

4. Kader Pasar Sejahtera 

Dalam hal perilaku mencuci tangan, hampir semua responden kader menyatakan 

selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan (memegang makanan). Namun ketika 

tangan kotor saat bekerja, masih ditemukan responden kader yang menyatakan jarang 

mencuci tangan dan saat selesai bekerja. Pada saat selesai bekerja masih ada kader yang yang 

tidak pernah mencuci tangan.  

Tabel 4.48. Perilaku Mencuci Tangan –  

Responden Kader 

Aktivitas Frekuensi Mencuci Tangan 

Selalu Sering Jarang Tidak 

pernah 

1 2 3 4 

Sebelum makan 70 30     

Setelah makan 90 10     

Setelah dari kamar kecil 70 30     

Ketika merasa kotor (saat bekerja) 60 30 10   

Setelah bekerja 60 30   10 

Lainnya: 

Setelah memegang hewan peliharaan 

10       

Sumber: temuan lapangan, diolah 
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Kader yang menyatakan selalu mencuci tangan mempunyai alasan bahwa selain 

menjaga agar hidup tetap sehat, hal itu juga sudah menjadi kebiasaan. Selain telah disediakan 

fasilitas untuk mencuci tangan, 80% kader manyatakan perilaku mencuci tangan tangan dapat 

mencegah berbagai penyakit. Untuk kader yang menyatakan tidak mencuci tangan setelah 

bekerja beralasan karena tidak terbiasa mencuci tangan setelah bekerja. 

Tabel 4.49. Alasan Mencuci Tangan –  

Responden Kader 

Alasan Mencuci Tangan Ya Tidak 

1 2 

22a. Sudah terbiasa 100   

22b. Agar hidup sehat 100   

22c. Dapat mencegah penyakit 80 20 

22d. Ada fasilitasnya (tempat cuci tangan) 90 10 

22e.Lainnya, sebutkan:     

Sumber: temuan lapangan, diolah 

5. Pengelola Pasar 

Kedua responden pengurus pasar menyatakan bahwa mereka selalu mencuci tangan 

pada saat sebelum dan sesudah makan. Pak Gani menyatakan bahwa ia selalu mencuci tangan 

setiap selesai dari kamar kecil, saat bekerja dan merasa kotor dan setelah bekerja. Sedangkan 

Pak Ali menyatakan pernah tidak mencuci tangan setelah dari kamar kecil, dan saat setelah 

bekerja dia jarang sekali/hampir tidak pernah mencuci tangan. Menurut Pak Gani alasan 

selalu mencuci tangan adalah selain telah menjadi kebiasaan, beliau juga bertujuan agar 

hidup lebih sehat, karena dengan mencuci tangan dapat mencegah penyakit, selain itu di 

Pasar Baru telah disediakan fasilitas mencuci tangan. Lain halnya dengan Pak Ali yang di 

saat-saat tertentu tidak mencuci tangan karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan. 
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4.1.2.4.  INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN EDUKASI 

1. Pedagang di Dalam Blok Percontohan (Los Ikan) 

Lebih dari 60% responden pedagang di area percontohan menyatakan bahwa mereka 

tidak pernah menerima sosialisasi/informasi mengenai kesehatan lingkungan baik dari kader 

maupun pihak lain. Mereka hanya mengetahui bahwa ada program yang dinamakan Pasar 

Sejahtera di mana lokasi mereka berjualan ikan merupakan lokasi percontohan. 

Dengan demikian secara frekuensi hanya dari 7 responden yang ada dilokasi 

percontohan, terdapat 2 (dua) responden yang menyatakan memperoleh sosialisasi, responden 

mengaku diundang dalam rapat/pertemuan para pedagang dengan agenda membahas masalah 

kesehatan lingkungan.  

Dari responden yang mengikuti sosialisasi tersebut, sebenarnya tidak ada yang 

mengetahui dengan pasti pihak manakah yang telah memberikan sosialisasi tersebut. yang 

pasti mereka yakin bahwa yang telah memberikan sosialisasi bukanlah dari aparat 

pemerintah. Satu orang responden menyatakan bahwa yang telah memberikan sosialisasi 

mengenai kesehatan lingkungan adalah kader, namun satu orang responden lainnya 

menyatakan bahwa yang telah menyampaikan sosialisasi tersebut adalah seseorang yang 

merupakan perwakilan dari bank sampah. 

Kedua orang (28%) yang mengikuti sosialisasi tersebut sangat menanggapi dan 

mencoba menerapkan apa yang telah diperoleh dari sosialisasi tentang kesehatan lingkungan 

tersebut. Mereka menilai hal itu sangat bermanfaat serta menambah wawasan tentang 

pengelolaan sampah dan menjaga kesehatan lingkungan. Ketika diajukan pertanyaan tentang 

mading, hanya sekitar 30% saja yang mengetahui keberadaan mading yang ada di pasar. 

Selebihnya hampir 70% tidak mengetahui keberadaan mading tersebut.  
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Tabel 4.50. Pengetahuan Tentang Mading –  

Responden Los Ikan 

1. Apakah mengetahui tentang adanya mading 

 Ya 33,3 

 Tidak 66,7 

2. Apakah pernah melihat mading tersebut 

 Pernah  33,3 

 Tidak Pernah 66,7 

3. Apakah mading tersebut berguna/bermanfaat 

 Ya 33,3 

 Tidak 66,7 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Beberapa responden memberikan masukan yang pada intinya ada dua poin yaitu, 

pertama, agar isinya lebih bervariasi selain berita-beritanya lebih banyak, juga memuat 

keluhan-keluhan pedagang. Kedua, letaknya yang menurut beberapa pedagang terlalu jauh 

sehingga sulit dijangkau, responden mengusulkan bagaimana jika mading dibuat lebih dari 

satu di lokasi yang berbeda.  

Beberapa masukan untuk mading agar lebih bermanfaat menurut responden antara lain: 

 Harusnya memuat keluhan orang-orang di pasar supaya bisa jadi masukan. (Ma’ati, 

Responden) 

 Tidak tahu (tidak bisa membaca). (H. Drayat, responden) 

 Beritanya lebih variatif. (Nur Rohim, Responden) 

 Letaknya jauh, jadi pedagang jarang yang mengunjungi. Lebih baik dibikin banyak. 

(Sukarno, responden) 

Sarana komunikasi dan informasi yang paling diketahui oleh responden adalah papan 

pengumuman (42,9%) serta forum-forum pertemuan pedagang (57,1%). Sedangkan untuk 

media komunikasi seperti Radioland, poster/banner, maupun sarana pengeras suara seperti 

TOA/speaker, semua responden mengaku tidak mengetahui. 
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Tabel 4.51. Sarana Informasi Komunikasi yang Diketahui –  

Responden Los Ikan 

Sarana Infokom Tahu Tidak 

tahu 

1 2 

Radioland   100 

Poster/banner   100 

Papan pengumuman 42,9   

TOA/speaker   100 

Pertemuan-pertemuan 57,1   

Lainnya, Sebutkan:     

Sumber: temuan lapangan, diolah 

2. Pedagang di Luar Blok Percontohan 

Untuk responden pedagang yang diluar area percontohan (los ikan), hanya terdapat 6 

orang responden (sekitar 18,8%) yang menyatakan pernah menerima sosialisasi tentang 

kesehatan lingkungan. Sedangkan 26 orang responden (skitar 81,2%) menyatakan belum 

pernah menerima sosialisasi tentang kesehatan lingkungan. 

Lima orang (80%) dari 6 responden yang mendapatkan sosialisasi kesehatan 

lingkungan tersebut menyatakan bahwa bentuk sosialisasi tersebut adalah rapat/pertemuan 

para pedagang. Sedangkan 1 (satu) orang (20%) menyatakan memperoleh sosialisasi dari 

pengumuman melalui pengeras suara.  

Pengetahuan tentang siapakah yang memberikan sosialisasi agaknya sama dengan 

responden yang ada di blok percontohan, yaitu bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti 

dari pihak mana yang telah memberikan sosialisasi tersebut. dari responden yang menyatakan 

mengikuti sosialisasi, 50% menyatakan bahwa yang memberikan/mengadakan sosialisasi 

adalah dari pihak pengelola pasar. Tidak ada satu pun responden yang menjawab bahwa yang 

memberikan sosialisasi adalah kader.   
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Tabel 4.52. Pengetahuan Tentang Pihak yang Memberikan Sosialisasi –  

Responden Los  

Siapakah yang Memberikan 

Sosialisasi 

Persentase 

  Tidak tahu 20 

  Kader  

  Aparat pemerintah 13 

  Pengelola pasar 50 

  Lainnya, sebutkan: 17 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Semua responden yang mendapatkan sosialisasi menyatakan bahwa mereka 

memperhatikan dan mencoba untuk menerapkan hasil dari sosialisasi tersebut. para 

responden merasakan mendapatkan pengetahuan baru tentang pentingnya suatu lingkungan 

yang bersih, mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana mengelola sampah, serta 

mendapatkan pengetahuan baru bagaimana lingkungan yang bersih sangat mendukung bagi 

meningkatnya kesehatan para pedagang dan pengunjung pasar. Secara garis besar para 

responden menanggapi positif sosialisasi tersebut karena: 

 Mengetahui arti penting kebersihan lingkungan 

 Memberikan cara menjaga lingkungan tetap bersih 

 Memberikan informasi tentang pengelolaan sampah 

 Terkait erat dengan kesehatan pengunjung dan pedagang pasar. 

 Memberikan informasi tentang jenis sampah plastik dan harga jualnya 

Sementara itu, hampir semua responden menyarankan agar sosialisasi dilakukan 

sesering mungkin melalui melalui pengeras suara/TOA agar semua pedagang mengetahuinya, 

bukan hanya diambil perwakilan saja. Ketika diutarakan tentang adanya mading (majalah 

dinding) di Pasar Baru, hanya sekitar 22% responden (7 orang) responden yang mengetahui 

keberadaan mading tersebut. Sementara terdapat 16% (5 orang) responden yang menyatakan 

bahwa selain mengetahui keberadaan mading tersebut, mereka juga sempat melihat mading 
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tersebut. Responden yang menyatakan mengetahui dan melihat mading tersebut menyatakan 

bahwa keberadaan mading tersebut berguna/bermanfaat. 

Tabel 4.53. Pengetahuan Tentang Mading –  

Responden Los  

1. Apakah mengetahui  tentang adanya mading Persentase 

  Ya 22 

  Tidak 78 

2. Apakah pernah melihat mading tersebut Persentase 

  Pernah  16 

  Tidak Pernah 84 

3. Apakah mading tersebut berguna/bermanfaat Persentase 

  Ya 16 

  Tidak 84 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Responden yang mengetahu tentang mading tersebut menilai meskipun mading 

memberikan manfaat bagi warga pasar, namun keberadaannya kurang dikenal karena banyak 

warga pasar yang tidak disosialisasikan tentang mading tersebut. Selain itu, kurang 

bervariasinya tulisan juga menyebabkan mading kurang menarik, secara umum masukan 

untuk mading tersebut antara lain: 

 Mading lebih diperkenalkan lagi (disosialisasikan) kepada warga pasar 

 Tulisan diperbanyak (variasinya) 

 Mading juga memuat berita-berita yang menarik 

 Ada juga responden yang menyarankan mading berada di lebih dari satu lokasi 

sehingga mudah dijangkau semua warga pasar. 

Sarana informasi dan komunikasi yang diketahui oleh responden adalah papan 

pengumuman dan pertemuan-pertemuan pedagang. Responden yang mengetahui sarana 

informasi dan komunikasi itu pun hanya sekitar 19% (6 orang responden).  
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Tabel 4.54. Pengetahuan Tentang Sarana Informasi dan Komunikasi –  

Responden Los  

Sarana Infokom Tahu Tidak 

Tahu 

1 2 

Radioland   100 

Poster/banner   97 

Papan pengumuman 19 81 

TOA/speaker   100 

Pertemuan-pertemuan 19 81 

Lainnya, Sebutkan:     

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

3. Pedagang yang Tidak Mempunyai Los/Lesehan 

Hampir semua responden di area non-kios menyatakan tidak pernah menerima 

sosialisasi tentang kesehatan lingkungan. Dari 15 orang responden hanya sekitar 7% (1 

orang) yang menyatakan pernah disosialisasikan tentang kesehatan lingkungan, sosialisasi 

tersebut dalam bentuk pertemuan/rapat pedagang Pasar Baru. 

Responden yang pernah menerima sosialisasi tentang kesehatan lingkungan tersebut 

menyatakan tidak mengetahui dari pihak mana yang telah memberikan sosialisasi, yang pasti 

responden tersebut pernah mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan. Responden 

tersebut menanggapi sosialisasi tersebut karena merasa bahwa hal itu dapat menambah 

wawasannya tentang lingkungan sehat dan pengelolaan sampah.  

Dari 15 responden pedagang non-kios yang disurvei, hanya sekitar 20% (3 responden) 

yang menyatakan mengetahui keberadaan mading di Pasar Baru. Dari 3 (tiga) responden 

yang menyatakan mengetahui adanya mading, hanya terdapat 2 orang yang menyatakan 

pernah melihat mading tersebut. Hanya 1 (satu) orang responden yang menyatakan bahwa 

mading tersebut memberikan manfaat bagi mereka. Responden memberikan saran agar lokasi 

mading tidak terlalu jauh dari stand mereka berdagang. 
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Tabel 4.55. Pengetahuan Tentang Mading –  

Responden Non-Kios  

1 Apakah mengetahui tentang adanya mading Persentase 

 Ya 20 

 Tidak 80 

2. Apakah pernah melihat mading tersebut Persentase 

 Pernah  13,3 

 Tidak Pernah  

3. Apakah mading tersebut berguna/ bermanfaat Persentase 

 Ya 6,7 

 Tidak  

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Tabel 4.56. Sarana Informasi dan Komunikasi yang Diketahui –  

Responden Non-Kios 

Sarana Infokom Tahu Tidak Tahu 

Radioland   100 

Poster/banner   100 

Papan pengumuman 13,3   

TOA/speaker 100   

Pertemuan-pertemuan 6,7 93,3 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

 

4. Kader Pasar Sejahtera (Pasar Baru) 

Semua responden kader menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang 

kesehatan lingkungan. Bentuk sosialisasi tersebut bermacam-macam, 3 (tiga) orang 

responden menyatakan bahwa bentuk sosialisasi tersebut berupa pelatihan/seminar, 7 (tujuh) 

orang responden menyatakan bahwa sosialisasi tersebut diberikan pada acara rapat/pertemuan 

para pedagang.  

Tabel 4.57. Sarana Informasi dan Komunikasi yang Diketahui – Responden Kader 

No. Bentuk Sosialisasi Persentase 

1. Pelatihan/seminar 30 

2. Rapat/pertemuan para pedagang 70 

3. Pengumuman dengan speaker/TOA   

4. Selebaran/surat/brosur  

5. Papan pengumuman/banner  

Sumber: temuan lapangan, diolah 



 
 

54 
 

Ketika ditanyakan siapakah yang memberikan sosialisasi tersebut, sebagian besar 

responden (70%) menyatakan bahwa yang memberikan sosialisasi adalah pihak dari aparat 

pemerintah. Dua orang (20%) responden menyatakan bahwa yang memberikan sosialisasi 

adalah sesama kader pasar sejahtera. Sedangkan 1 (satu) orang responden menyatakan bahwa 

yang memberikan sosialisasi tentang lingkungan sehat adalah petugas dari bank sampah. 

Tabel 4.58. Pengetahuan Tentang Pihak yang Memberikan Sosialisasi – Responden 

Kader 

No. Siapakah yang Memberikan Sosialisasi Pers. 

1. Tidak tahu  

2. Kader 20 

3. Aparat pemerintah 70 

4. Pengelola pasar  

5.  Lainnya, sebutkan:  Perwakilan bank sampah 10 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

Semua reseponden yang mengaku mengikuti sosisalisasi tentang pengelolaan 

lingkungan sehat menyatakan memperhatikan hasil sosialisasi tersebut dan berusaha untuk 

menerapkannya dalam kegiatan di pasar. Mereka menganggap bahwa informasi tersebut 

sangat bermanfaat untuk menjalankann fungsi sebagai kader. Selain itu, dengan sosialisasi 

mengenai pengelolaan lingkungan yang sehat, para kader jadi mengetahui bagaimana 

mengelola sampah, baik sampah kering maupun sampah basah. 

Ketika pertanyaan seputar mading di utarakan, semua kader menyatakan mengetahui 

keberadaan mading di pasar tersebut. Namun yang menyatakan pernah melihat/membca 

mading tersebut hanya 8 orang responden (80%), 2 orang responden lainnya menyatakan 

belum pernah membaca mading tersebut. Meski demikian keseluruhan responden kader 

(100%) menyatakan bahwa mading bermanfaat bagi warga pasar. Beberapa responden 

memberikan masukan agar mading lebih bermanfaat antara lain: 
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 Rubrik harus lebih bervariasi sehingga lebih menarik minat baca dan memberikan 

tulisan/tambahan isi untuk mading. 

 Selama ini mading dirasakan kurang inovatif, Hal ini karena hanya beberapa orang 

yang mengisi mading tersebut (menjadi kontributor). 

 Letak mading yang bagi beberapa kios terlalu jauh, karena itu responden 

menyarankan mading lebih dari satu lokasi. 

 Dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens kepada seluruh warga pasar agar mempunyai 

minat dan kesadaran untuk membaca madding. 

 Mengingat masih adanya warga pasar yang buta huruf, hendaknya mading memuat 

banyak gambar serta tampilan yang lebih menarik. 

Disinggung mengenai apa saja sarana komunikasi dan informasi yang diketahui oleh 

para responden kader, media pertemuan-pertemuan antar warga pasar/pedagang adalah yang 

paling diketahui oleh responden. Selain itu, papan pengumuman dan pengeras suara juga 

merupakan sarana informasi dan komunikasi yang diketahui oleh 90% responden.  

Tabel 4.59. Sarana Informasi dan Komunikasi yang diketahui – Responden Kader 

Sarana Infokom Tahu Tidak 

Tahu 

Radioland  100 

Poster/banner 10 90 

Papan pengumuman 90 10 

TOA/speaker 90 10 

Pertemuan-pertemuan 100  

Sumber: temuan lapangan, diolah 

5. Pengelola Pasar Baru 

 

Kedua responden menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan 

lingkungan, khususnya sampah dan mencuci tangan. Sosialisasi tersebut diberikan dalam 

bentuk pertemuan/rapat yang diikuti para pedagang. Kedua responden memperhatikan 
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sosialiasi tersebut karena selain memberikan informasi dan pengetahuan baru tentang 

kesehatan lingkungan, juga akan sangat berguna bagi kebaikan pasar kedepan. Agar lebih 

efektif, keduanya menyarankan agar sosialisasi semacam itu lebih dilaksanakan dan 

melibatkan lebih banyak pedagang. 

Disinggung tentang mading, kedua responden juga menyatakan bahwa mereka 

mengetahui keberadaannya dan pernah melihat mading tersebut. menurut kedunya mading 

tersebut dapat memberi manfaat kepada warga pasar, hanya saja menurut Pak Ali, mading 

bisa dibuat lebih dari satu agar semua pedagang dapat “menikmati” (membaca, pen.), selain 

itu menurut Pak Gani harusnya para kader lebih aktif lagi dalam mengisi mading. 

Tabel 4.60. Sarana Informasi dan Komunikasi yang Diketahui – 

 Responden Pengelola Pasar 

Sarana komunkasi yang 

diketahui 

Pak Ali Pak Gani 

Radioland Tidak Tahu Tidak Tahu 

Poster/banner Tdak Tahu Tahu 

Papan pengumuman Tahu Tahu 

TOA/speaker Tahu Tahu 

Pertemuan-pertemuan Tahu Tahu 

Sumber: temuan lapangan, diolah 

4.1.2.5.  PEMAHAMAN KADER PASAR BARU TERHADAP TUGAS DAN 

FUNGSINYA 

Para kader adalah para pengurus paguyuban pedagang yang ditunjuk untuk menjadi 

penggerak bagi para pedagang dalam hal berperilaku sehat. Semua responden kader 

menyatakan telah memahami tugas dan fungsi mereka antara lain: 

 Mensosialisasikan program Pasar Sejahtera kepada seluruh warga pasar, khususnya 

pedagang. 
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 Menyampaikan hasil-hasil pelatihan/pembekalan kepada warga pasar dan mengajak 

warga pasar untuk berpartisipasi dalam hal menjaga kesehatan dan kebersihan 

lingkungan, mengelola sampah, serta perilaku mencuci tangan dengan sabun. 

 Menjalin komunikasi secara intensif dengan warga pasar serta menyampaikan aspirasi 

warga pasar khususnya yang berkaitan dengan Program Pasar Sejahtera. 

 Menggerakkan partisipasi warga pasar dan ikut serta secara langsung dalam menjaga 

kebersihan lingkungan dan perilaku sehat. 

Para responden kader juga menyatakan telah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Hal-

hal yang telah dilakukan oleh kader menurut para responden antara lain: 

 Membantu dalam pengaturan lapak 

 Menyampaikan informasi yang didapat kepada para pedagang 

 Menginformasikan Program Pasar Sejahtera termasuk program bank sampah kepada 

para pedagang 

 Aktif berkontribusi untuk mading, menuliskan dan menyampaikan aspirasi warga 

pasar 

 Memberikan contoh untuk penyadaran warga pasar agar membuang sampah pada 

tempatnya 

 Ikut terlibat langsung dalam memelihara dan mengawasi kebersihan lingkungan pasar 

 

Jika diperhatikan berdasarkan hasil wawancara, nampaknya para kader telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kader lingkungan. Namun dari sisi para pedagang, 

umumnya para pedagang hanya mengenal para kader sebagai pengurus paguyuban, bukan 

sebagai kader. Masih besarnya persentase respoden pedagang yang menyatakan tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi tengan kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa fungsi 

komunikasi antara kader dan pedagang belum berjalan secara efektif. Bahkan dari beberapa 
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responden pedagang yang menyatakan pernah menerima sosialisasi tentang lingkungan sehat 

tidak ada yang menyatakan bahwa yang memberikan sosialisasi adalah kader. 

Secara perilaku, responden kader menunjukkan kecenderungan perilaku yang tidak 

jauh berbeda dengan responden dari kelompok pedagang. Dalam hal perilaku mencuci tangan 

misalnya masih ditemukan tidak kurang dari 20% responden kader yang sesekali tidak 

mencuci tangan dalam berbagai aktivitas misalnya saat akan/setelah memegang makanan, 

saat bekerja, saat selesai bekerja, dll. Juga masih ditemukan responden kader yang jarang atau 

bahkan tidak pernah mencuci tangan setelah bekerja. Untuk perilaku membuang sampah pada 

tempatnya memang sudah terlihat responden kader kerap memberikan contoh kepada 

pedagang lainnya bagaimana menangani sampah yang ada di pasar, meskipun masih 

ditemukan juga kader yang menyatakan jarang membuang sampah pada tempatnya, terutama 

ketika berada di jalan umum. 

Secara umum kader belum dapat menjalankan perannya secara maksimal, karena 

beberapa responden kader sendiri mengeluhkan masih cukup rendahnya kesadaran pedagang 

dalam berperilaku sehat khususnya dalam hal menangani sampah dan mencuci tangan. 

Padahal justru peran kader lah yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga pasar. 

Para responden kader juga menyatakan bahwa seharusnya semua warga pasar diberikan 

sosialisasi yang sama dengan kader sehingga informasi dapat ditangkap semua warga pasar. 

Dalam hal ini sekali lagi terlihat bahwa para responden kader masih belum begitu memahami 

perannya dalam komunikasi dengan warga pasar, bahwa seharusnya kader yang bertugas 

mengkomunikasikan apa yang telah didapat dari pelatihan/pembekalan kepada seluruh 

pedagang (anggota paguyuban), sehingga informasi dapat diterima seluruh warga pasar, hal 

ini karena para kader lah yang secara intensif berinteraksi dengan para pedagang sehingga 

diharapkan dapat memberikan sosialisasi dengan pendekatan yang tepat. 
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4.1.2.6.  KEAMANAN DAN KESELAMATAN 

Pasar Baru tutup sekitar pukul 16.00 – 24.00. Pada saat pasar ditutup, petugas 

keamanan bersiaga di luar pasar sebagai anitisipasi tindak kriminal, setelah itu aktivitas di 

pasar telah kembali. Walaupun tidak sepenuhnya namun beberapa lapak telah memulai 

aktivitas lebih awal. Selain itu, terdapat petugas keliling yang membawa pengeras suara 

berkeliling ke seluruh bagian pasar, untuk memberitahukan pengumuman dan mengingatkan 

kewaspadaan akan potensi tindak kriminal.  

Belum pernah ada kasus kebakaran di Pasar Baru. Untuk masalah kebakaran tidak 

terjadi karena penggunaan hal – hal yang berhubungan dengan api cenderung minim. 

Perlengkapan kebakaran yang tersedia hanya APAR, dan terpasang di pintu masuk di sisi 

jalan Cut Nyak Dien. Menurut pengelola kegiatan di lapak/los jarang sekali menggunakan 

listrik karena pasar hanya buka sampai dengan jam 16.00. Meskipun demikian pengelola 

tetap menganggap perlu untuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran. 
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TAMBAHAN 

Komunitas Sadar PHBS dan Berperilaku PHBS 

Merujuk pada data tentang membuang sampah dan mencuci tangan, dalam kaitannya 

dengan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) akan didapatkan dua komunitas yaitu 

Komunitas sadar tujuan PHBS yaitu untuk hidup bersih dan sehat dan mencegah penyakit. 

Komunitas kedua bukan hanya sadar tujuan PHBS tetapi sudah mewujudkannya dalam 

perilaku sehari-hari diantaranya adalah dengan selalu membuang sampah pada tempatnya 

serta selalu mencuci tangan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Secara kuantitatif, 

komunitas tersebut digambarkan pada tabel di bawah.    

Komunitas Sadar PHBS – Pasar Baru Probolinggo 

Kriteria Responden Persentase 

Responden non-los 60% 

Responden los ikan (los percontohan) 57% 

Responden los di luar percontohan 53% 

Responden kader 70% 

 

Komunitas Sadar dan Berperilaku PHBS - Pasar Baru Probolinggo 

Kriteria Responden Persentase 

Responden non-los 7% 

Responden los ikan (los percontohan) 29% 

Responden los di luar percontohan 22% 

Responden kader 40% 

 

Efektivitas Peran Kader untuk Menumbuhkan PHBS 

Jika dihitung secara kuantitatif berdasarkan data primer yang didapatkan dari survei, 

di Pasar Baru efektivitas peran kader sangatlah kecil. Untuk responden pedagang yang berada 

di area non-los, diantara responden yang masuk dalam kelompok sadar PHBS, tidak ada yang 

menyatakan memperoleh sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dari kader. 

Sedangkan untuk responden pedagang di area percontohan (los ikan) hanya sebagian kecil 
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saja (sekitar 14%) yang menyatakan bahwa mereka memperolah sosialisasi perilaku hidup 

bersih dan sehat dari kader. Untuk responden pedagang yang berada di los luar area 

percontohan, hanya sekitar 3% yang menyatakan memperoleh sosialisasi dengan perilaku 

hidup sehat dari kader. 

Persentase Efektivitas Peran Kader Dalam PHBS – Pasar Baru 

Area Responden Persentase 

Los 3% 

Los ikan 14% 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1. KESIMPULAN 

5.1. 1. Status Sosial Ekonomi Pedagang 

1. Ditinjau dari tingkat SES (Status Sosial Ekonomi) pedagang di kedua pasar (Pasar 

Baru dan Pasar Semampir) mempunyai tingkat SES yang cukup tinggi. Bila ditinjau 

dari sisi usia pedagang didominasi kelompok 35 hingga 45 tahun untuk Pasar Baru, 

sedangkan untuk Pasar Semampir antara 35 hingga 39 tahun. Artinya masih 

didominasi oleh kelompok pedagang muda yang merupakan potensi sumber daya 

yang bagus. 

2. Dari sisi tingkat pendidikan juga didapatkan bahwa rata-rata pendidikan terakhir yang 

paling banyak adalah tingkat SMP (sekitar 31,7%), sedangkan untuk pasar Semampir, 

terbanyak para pedagang telah menamatkan pendidikan setingkat SMA (sekitar 38%), 

bahkan di Pasar Semampir terdapat responden yang mempunyai jenjang tingkat 

pendidikan S2. Setelah ditelusuri, ternyata responden tersebut tidak hanya mempunyai 

usaha dagang di Pasar Semampir, tetapi juga mempunyai pekerjaan lain sebagai 

dosen. Meski terdapat responden yang telah menamatkan pendidikan formalnya 

hingga tingkat sarjana/pasca sarjana, namun masih terdapat responden yang tidak 

tamat SD. Setidaknya temuan penelitian mencatat sebayak 9 responden (15%) di 

Pasar Baru tidak tamat SD. Untuk Pasar Semampir, meskipun secara rata-rata tingkat 

pendidikan lebih tinggi dari Pasar Baru, namun juga masih terdapat responden yang 

tidak tamat SD. Baik di Pasar Baru maupun pasar Semampir, responden dengan 
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tingkat pendidikannya tidak tamat SD tersebut  berada pada kelompok usia 35 hingga 

diatas 60 tahun. 

5.1.2. Pengelolaan Sampah 

1. Pengelolaan sampah belum berjalan secara maksmimal, selain masih ditemukannya 

responden yang enggan membuang sampah di waktu-waktu dan tempat tertentu, juga 

ditemukan bahwa Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) masih belum 

difungsikan dengan baik, terutama di wilayah pasar semampir, dimana TPST hanya 

berfungsi sebagai TPS (Tempat Penampungan Sementara). 

2. Inisiatif para pedagang dalam mengelola sampah, terutama dalam menjaga kebersihan 

pasar dan tempat bekerja, masih sangat tergantung pada petugas kebersihan yang 

bekerja pada pagi dan sore hari. Hal ini ditemukan baik di Pasar Baru maupun di 

Pasar Semampir. Sebagian besar pedangang tidak mempunyai tempat sampah per 

kios, baik itu pada pedagang pakaian, pracangan dan juga sayur dan buah-buahan, 

Sehingga kebanyakan dari pedagang hanya mengumpulkan sampah di depan kios 

saja. Dulu sempat dari pihak pengelola menyedikan bak sampah dari anyaman di 

setiap kios, namun banyak yang hilangdan bahkan di bawa pulang. 

5.1.3. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

Meskipun sebagian besar responden tidak mengetahui tujuan dan manfaat 

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, namun mereka sudah mengetahui bahwa sampah 

dapat diolah lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Sebagian besar responden 

mengetahui bahwa dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa menjadi barang bernilai 

ekonomis. Responden mengetahui bahawa sampah organik dapat diolah menjadi 

kompos, dapat diolah juga untuk pakan ternak. Responden mengetahui bahwa beberapa 

sampah anorganik dapat didaur ulang. Namun karena minimnya sosialisasi tentang 
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keberadaan, tujuan, dan  manfaat TPST, maka responden responden banyak yang tidak 

mendapatkan manfaat dari TPST kecuali sebagai tempat penampungan sampah 

sementara.  

5.1.4. Perilaku Mencuci Tangan 

1. Responden masih terkesan enggan untuk membiasakan diri mencuci tangan. Salah 

alasan responden yang enggan untuk melakukan cuci tangan adalah jarak fasilitas cuci 

tangan yang terlalu jauh. Untuk menjangkau fasilitas tersebut dari kios terjauh rata-rata 

dibutuhkan waktu sekitar 2-3 menit, berarti jika PP setidaknya dibutuhkan waktu 4-6 

menit. Waktu tempuh tersebut sangat berarti bagi pedagang, terutama jika pasar 

sedang ramai (jam sibuk).  

2. Para pedagang pasar mengatasi masalah jarak tersebut dengan mengambil air dari 

toliet umum yang ada dengan menggunakan botol air mineral atau ember yang 

kemudian di bawa ke kios masing-masing, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke toilet 

umum jika ingin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau usai menutup kios. 

5.1.5. Sarana Komunikasi, Informasi, Edukasi 

1. Dalam hal sosialisasi tentang kesehatan lingkungan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi. Setidaknya 52% 

responden di Pasar Semampir menyatakan bahwa mereka tidak ikut/dilibatkan dalam 

sosialisasi mengenai kesehatan lingkungan dan program pasar sejahtera yang kini 

berjalan di pasar tersebut. Di Pasar Baru, jumlah responden yang mengaku tidak 

pernah diberikan sosialisasi lebih banyak yaitu sekitar 75%.  

2. Majalah dinding (Mading) dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi. Namun 

ternyata banyak responden yang mengaku tidak mengatahui adanya mading tersebut 

di pasar. Di Pasar Semampir, sekitar 49% responden menyatakan tidak mengetahui 
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adanya mading. Sedangkan di Pasar Baru terdapat sekitar 65% responden tidak 

mengetahui adanya mading di pasar. 

 

5.2. REKOMENDASI 

1. Perlu keterlibatan para pedagang yang mewakili los-los masing-masing, bukan hanya 

beberapa pengurus paguyuban. Hal ini untuk menyiasati agar sosialisasi program 

dapat diketahui semua anggota paguyuban. 

2. Untuk menumbuhkan inisiatif menjaga kebersihan lingkungan perlu dibuatkan 

program yang sifatnya merangsang kreatifitas misalnya lomba kebersihan kios dengan 

reward tertentu bagi pemenang. 

3. Perlu juga para kader dan perwakilan pedagang di berikan contoh keberhasilan pasar 

sejahtera atau program sejenis di lokasi lain sehingga lebih termotivasi dalam 

menyukseskan program. 
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Lampiran 1 

Kuesioner Baseline Survey Perubahan Perilaku 

Kuesioner Pedagang/Kader 

 

 

Pewawancara               : No Kuesioner: PDK/ 

Tanggal Wawancara    : 

Lama Wawancara        :                           menit Mulai pukul: Selesai pukul: 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden : 

2. Alamat Responden  

 Alamat Kios : 

 Alamat Rumah : 

3.  Jenis Kelamin   

 1). Laki-laki 2).  Perempuan 

4.  Usia 

1). 20 – 24 th 4). 35 – 39 th 7). 50 – 54 th 

2). 25 – 29 th 5). 40 – 45 th 8). 55 – 60 th 

3). 30 – 34 th 6). 46 – 49 th 9). > 60 th 

 

B. Karakteristik Responden 

5. Pendidikan formal terakhir  

1). Tidak tamat SD 4). SMA   7). Pasca Sarjana (S2/S3)  

2). SD   5). Diploma    

3). SMP  6). Sarjana (S1) 

6. Apakah berdagang di pasar ini merupakan pekerjaan utama? 

 1). Ya   2). Tidak    

7. Apakah bapak/ibu juga berdagang di pasar/tempat lain? Bila ya, di mana? 

 1). Ya (Lokasi:……………………………………………………………………) 2). 

Tidak 

8. Apakah berdagang di pasar merupakan satu-satunya usaha yang anda miliki? 

 1). Ya  

2). Tidak (Sebutkan usaha/pekerjaan 

lainnya:……………………………….……………………………………………….) 

9. Jenis dagangan yang Bapak/Ibu jual saat ini, Sebutkan: 

 

C. Perilaku Membuang Sampah 

10. Apakah anda membuang sampah pada tempatnya?  
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Lokasi 

Frekuensi Membuang sampah pada 

tempatnya 

Selalu 

(1) 

Sering 

(2) 

Jarang 

(3) 

Tidak pernah 

(4) 

10a. Rumah     

10b. Tempat Jualan/Kerja     

10c. Pasar      

10d. Jalan umum     

10e. Rumah ibadah     

6f. Lainnya, sebutkan 

 
    

(jika semua jawaban (1), pertanyaan no. 12 tidak perlu ditanyakan) 

 

11. Manakah hal berikut ini yang merupakan alasan bapak/ibu membuang sampah pada 

tempatnya? 

Alasan 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

11a. Sudah terbiasa (kebiasaan)   

11b. Agar hidup sehat dan mencegah penyakit   

11c. Ada Fasilitasnya (tempat sampah)   

11d. Takut terkena sanksi/denda/teguran   

11e. Lainnya 

(sebutkan:…………………………………………………………………..) 

  

 

12. Manakah hal berikut ini yang merupakan alasan anda tidak membuang sampah pada 

tempatnya? 

Alasan 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

12a. Merepotkan   

12b. Tidak ada tempat sampah   

12c. Terbiasa   

12d. Lokasi tempat sampah terlalu jauh   

12e. Lainnya 

(sebutkan:…………………………………………………………………..) 

  

 

13. Seperti apa kebiasaan Bapak/Ibu ‘menangani’ sampah di kios?  

Cara menangani sampah 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

13a. Membiarkan saja, menunggu diangkut petugas   

13b. Dikumpulkan dengan kantong plastik/wadah   

13c. Dipinggirkan ke pojok    

13d. Dibawa pulang   

13e. Dipilah terlebih dahulu (sampah kering, sampah basah), lalu 

dimasukkan ke dalam wadah/kantong 
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Cara menangani sampah 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

13f. Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

14. Seperti apa kebiasaan Bapak/Ibu setelah selesai berjualan di kios?  

Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup kios 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

14a. Mengumpulkan sampah lalu dibuang   

14b. Area kios dan sekitarnya disapu   

14c. Meja kios dibersihkan/dilap    

14d. Bergotong royong membersihkan blok   

14e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

 

15. Manakah manfaat sampah berikut ini yang anda ketahui? 

Manfaat Sampah 
Tahu 

(1) 

Tidak tahu 

(2) 

15a. Sampah sayur/buah dapat diolah menjadi kompos   

15b. Sampah sayur/buah bisa menjadi pakan ternak   

15c. Sampah plastik bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang    

15d. Sampah plastik bisa dijual   

15e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

16. Manakah Jenis penyakit berikut ini yang menurut anda dapat ditimbulkan akibat sampah? 

Manfaat Sampah 
Tahu 

(1) 

Tidak tahu 

(2) 

16a. Masalah pencernaan (Diare, cacingan)   

16b. masalah pernapasan (sesak napas, batuk)   

16c. Lainnya, (sebutkan: 

  

  

 

17. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang keberadaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu) yang ada di pasar/sekitar pasar ini? 

 1). Tahu   2). Tidak tahu (langsung ke pertanyaan no. 21) 

18. Apakah anda pernah berkunjung ke TPST? 

 1). Ya   2). Tidak pernah 

19. Apakah pernah diberikan informasi mengenai tujuan/manfaat TPST di pasar? 

 1). Ya   2). Tidak pernah 

20. Sejak kapan Anda Mengetahui TPST tersebut? 

 1). < 2 bulan  4). 9 – 11 bulan 

 2). 3 - 5 bulan   5). Satu tahun atau lebih 

 3). 6 – 8 bulan 
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D. Perilaku Mencuci Tangan 

21. Seberapa sering anda mencuci  tangan pada aktifitas-aktifitas berikut? 

Aktifitas 

Frekuensi Mencuci Tangan 

Selalu 

(1) 

Sering 

(2) 

Jarang 

(3) 

Tidak 

pernah 

(4) 

21a. Sebelum makan     

21b. Setelah makan     

21c. Setelah dari kamar kecil     

21d. Ketika merasa kotor     

21e. Setelah bekerja     

21f. Lainnya, sebutkan 

 
    

 (Jika semua jawaban (1), pertanyaan no. 23 tidak perlu ditanyakan) 

22.  Manakah berikut ini yang menjadi alasan anda untuk mencuci tangan? 

Alasan mencuci tangan 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

22a. Sudah terbiasa   

22b. Agar hidup sehat   

22c. Dapat mencegah penyakit    

22d. Ada fasilitasnya (tempat cuci tangan)   

22e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

23. Apa alasan berikut ini yang menyebabkan anda tidak mencuci tangan? 

Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup kios 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

23a. Tidak terbiasa mencuci tangan   

23b. Merepotkan   

23c. Tidak ada tempat/fasilitas mencuci tangan    

23d. Lokasi tempat cuci tangan jauh   

23e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

E. Sarana Komunikasi,  Informasi, Edukasi 

23. Pernahkah Bapak/Ibu mendapatkan informasi/sosialisasi tentang kesehatan lingkungan, 

khususnya sampah dan cuci tangan? 

 1). Pernah    2). Tidak/belum pernah 

24. Jika pernah, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut? 

 1). Pelatihan/seminar      4). Selebaran/surat/brosur 

 2). Rapat/pertemuan para pedagang    5). Papan pengumuman/banner 

 3). Pengumuman dengan speaker/TOA  6). Lainnya, Sebutkan: 

25. Siapakah yang menyampaikan sosialisasi tersebut? 

 1). Tidak tahu    4). Pengelola pasar 
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 2). Kader     5). Lainnya, sebutkan: 

 3). Aparat pemerintah 

26. Apakah Bapak/Ibu mendengarkan/menanggapi  sosialisasi tersebut?  

1). Ya. 

Alasan_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

2). Tidak. 

Alasan_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

27. Jika sosialisasi dirasa kurang efektif, mohon tuliskan saran agar sosialisasi tersebut cocok 

dan dapat diterima:  

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________

______ 

28. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya Mading di pasar ini?  

  1). Tahu    2). Tidak Tahu 

29. Apakah anda Pernah melihat mading tersebut? 

  1). Pernah    2). Tidak pernah 

30. Menurut anda apakah mading tersebut berguna/bermanfaat? 

  1). Ya     2). Tidak  

 

Mohon berikan masukan agar mading tersebut lebih bermanfaat: 

 

 

 

31. Manakah sarana/media komunikasi dan informasi berikut yang anda ketahui ? 

Sarana infokom 
Tahu 

(1) 

Tidak tahu 

(2) 

31a. Radioland   

31b. Poster/banner   

31c. Papan pengumuman   

31d. TOA/speaker   

31e. Pertemuan-pertemuan   

31f. Lainnya, Sebutkan: 
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F. Pertanyaan Tambahan Khusus Kader 

32. Apakah Bapak/Ibu paham peran sebagai Kader? 

1). Ya, perannya adalah: 

 

 

2). Tidak, karena: 

 

33. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan tugas sebagai kader selama ini?  

1). Sudah, yaitu: 

 

 

2). Belum, karena (kendala) 

 

 

34. Apa saja yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tugas sebagai 

kader? 

 

 

35. Apakah pelatihan/pembekalan yang diberikan selama ini efektif?  

1). Ya,  hal yang efektif adalah: 

 

 

2). Tidak, hal yang tidak efektinya adalah: 

 

 

mohon berikan masukan untuk memperbaiki hal yang tidak efektif tersebut: 

 

Terima kasih atas partisipasi dalam survei ini. 
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Kuesioner Baseline Survey Perubahan Perilaku 

Kuesioner  Pengelola Pasar 

 

Pewawancara               : No Kuesioner: P/ 

Tanggal Wawancara    : 

Lama Wawancara        :                           menit Mulai pukul: Selesai pukul: 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden : 

2.  Jabatan  : 

3. Alamat Responden  

 Alamat Kantor : 

 Alamat Rumah : 

4.  Jenis Kelamin   

 1). Laki-laki 2).  Perempuan 

5.  Usia 

1). 20 – 24 th 4). 35 – 39 th 7). 50 – 54 th 

2). 25 – 29 th 5). 40 – 45 th 8). 55 – 60 th 

3). 30 – 34 th 6). 46 – 49 th 9). > 60 th 

 

B. Karakteristik Responden 

6. Pendidikan formal terakhir  

1). Tidak tamat SD 4). SMA   7). Pasca Sarjana (S2/S3)  

2). SD   5). Diploma    

3). SMP   6). Sarjana (S1) 

7. Berapa lama bertugas dipasar 

 1). < 1 tahun   4). 6 – 7 tahun 

 2). 2 – 3 tahun   5). 8 – 9 tahun 

 3). 4 – 5 tahun   6). > 10 tahun 

8. Apakah pekerjaan menyebabkan bapak/ibu harus selalu berinteraksi dengan komunitas dan 

lingkungan pasar? 

  1). Ya    2). Tidak  

9.  Jika “ya” berapa jam intensitas interaksi tersebut dalam satu minggu? 

  1). < 3 jam / minggu  4). 7 – 8 jam / minggu 

  2). 4 – 5 jam / minggu  5). 9 – 10 jam / minggu 

  3). 6 – 7 jam /minggu  6). > 10 jam / minggu 
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C. Perilaku Membuang Sampah 

10. Apakah anda membuang sampah pada tempatnya?  

Lokasi 

Frekuensi Membuang sampah pada 

tempatnya 

Selalu 

(1) 

Sering 

(2) 

Jarang 

(3) 

Tidak pernah 

(4) 

10a. Rumah     

10b. Tempat Jualan/Kerja     

10c. Pasar      

10d. Jalan umum     

10e. Rumah ibadah     

6f. Lainnya, sebutkan 

 
    

(jika semua jawaban (1), pertanyaan no. 12 tidak perlu ditanyakan) 

 

11. Manakah hal berikut ini yang merupakan alasan bapak/ibu membuang sampah pada 

tempatnya? 

Alasan 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

11a. Sudah terbiasa (kebiasaan)   

11b. Agar hidup sehat dan mencegah penyakit   

11c. Ada Fasilitasnya (tempat sampah)   

11d. Takut terkena sanksi/denda/teguran   

11e. Lainnya 

(sebutkan:…………………………………………………………………..) 

  

 

12. Manakah hal berikut ini yang merupakan alasan anda tidak membuang sampah pada 

tempatnya? 

Alasan 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

12a. Merepotkan   

12b. Tidak ada tempat sampah   

12c. Terbiasa   

12d. Lokasi tempat sampah terlalu jauh   

12e. Lainnya 

(sebutkan:…………………………………………………………………..) 

  

 

13. Seperti apa kebiasaan Bapak/Ibu ‘menangani’ sampah di kantor?  

Cara menangani sampah 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

13a. Membiarkan saja, menunggu diangkut petugas kebersihan 

kantor  

  

13b. Dikumpulkan dengan kantong plastik/wadah   
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Cara menangani sampah 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

13c. Dibawa pulang   

13d. Dipilah terlebih dahulu (sampah kering, sampah basah), lalu 

dimasukkan ke dalam wadah/kantong 

  

13e. Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

14. Seperti apa kebiasaan Bapak/Ibu setelah selesai bekerja dikantor?  

Kebiasaan saat selesai bekerja 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

14a. Mengumpulkan sampah lalu dibuang   

14b. Meja kerja dirapikan dan dibersihkan / dilap   

14c.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

15. Manakah manfaat sampah berikut ini yang anda ketahui? 

Manfaat Sampah 
Tahu 

(1) 

Tidak tahu 

(2) 

15a. Sampah sayur/buah dapat diolah menjadi kompos   

15b. Sampah sayur/buah bisa menjadi pakan ternak   

15c. Sampah plastik bisa dimanfaatkan dengan didaur ulang    

15d. Sampah plastik bisa dijual   

15e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

16. Manakah Jenis penyakit berikut ini yang menurut anda dapat ditimbulkan akibat sampah? 

Manfaat Sampah 
Tahu 

(1) 

Tidak tahu 

(2) 

16a. Masalah pencernaan (Diare, cacingan)   

16b. masalah pernapasan (sesak napas, batuk)   

16c. Lainnya, (sebutkan: 

  

  

17. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang keberadaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah 

Terpadu) yang ada di Pasar ini? 

 1). Tahu   2). Tidak tahu (langsung ke pertanyaan no. 23) 

18. Apakah anda pernah berkunjung ke TPST? 

 1). Ya   2). Tidak pernah 

19. Apakah pernah diberikan informasi mengenai tujuan/manfaat TPST di pasar? 

 1). Ya   2). Tidak pernah 

20. Sejak kapan Anda Mengetahui TPST tersebut? 

 1). < 2 bulan  4). 9 – 11 bulan 

 2). 3 - 5 bulan   5). Satu tahun atau lebih 

 3). 6 – 8 bulan 
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21. Apakah menurut Bapak/Ibu keberadaan TPST dapat membantu pemahaman para 

pedagang tentang sampah?  Mengapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Selain dengan sarana TPST apakah Bapak/Ibu saran lain untuk membangkitkan 

semangat/niat para pedagang untuk merubah perilaku mereka terkait sampah?  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Bagaimana pengaturan dan bentuk peraturannya terkait pembuangan dan pengelolaan 

sampah di pasar? Bagaimana bentuk sanksi bagi yang melanggar? Jika ada peraturan 

tertulis mohon ditunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

(surveyor meng-copy peraturan tertulis jika ada) 

 

24. Apakah peraturan tersebut sudah berjalan / diterapkan dengan baik? Bagaimana 

sosialisasi peraturan tersebut sehingga semua pedagang pasar dapat mengetahui? 
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D. Perilaku Mencuci Tangan 

25. Seberapa sering anda mencuci  tangan pada aktifitas-aktifitas berikut? 

Aktifitas 

Frekuensi Mencuci Tangan 

Selalu 

(1) 

Sering 

(2) 

Jarang 

(3) 

Tidak 

pernah 

(4) 

25a. Sebelum makan     

25b. Setelah makan     

25c. Setelah dari kamar kecil     

25d. Ketika merasa kotor     

25e. Setelah bekerja     

25f. Lainnya, sebutkan 

 
    

 (Jika semua jawaban (1), pertanyaan no. 27 tidak perlu ditanyakan) 

 

26.  Manakah berikut ini yang menjadi alasan anda untuk mencuci tangan? 

Alasan mencuci tangan 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

26a. Sudah terbiasa   

26b. Agar hidup sehat   

26c. Dapat mencegah penyakit    

26d. Ada fasilitasnya (tempat cuci tangan)   

26e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

 

 

27. Apa alasan berikut ini yang menyebabkan anda tidak mencuci tangan? 

Kebiasaan saat selesai berjualan/tutup kios 
Ya 

(1) 

Tidak 

(2) 

27a. Tidak terbiasa mencuci tangan   

27b. Merepotkan   

27c. Tidak ada tempat/fasilitas mencuci tangan    

27d. Lokasi tempat cuci tangan jauh   

27e.Lainnya, sebutkan: 

 

  

 

E. Sarana Komunikasi,  Informasi, Edukasi 

28. Pernahkah Bapak/Ibu mendapatkan informasi/sosialisasi tentang kesehatan lingkungan, 

khususnya sampah dan cuci tangan? 

 1). Pernah    2). Tidak/belum pernah 

29. Jika pernah, dalam bentuk apa sosialisasi tersebut? 

 1). Pelatihan/seminar   4). Selebaran/surat/brosur 

 2). Rapat/pertemuan para pedagang 5). Papan pengumuman/banner 
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 3). Pengumuman dengan speaker/TOA  6). Lainnya, Sebutkan: 

30. Apakah Bapak/Ibu mendengarkan/menanggapi  sosialisasi tersebut?  

1). Ya. 

Alasan_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

2). Tidak. 

Alasan_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

31. Jika sosialisasi dirasa kurang efektif, mohon tuliskan saran agar sosialisasi tersebut cocok 

dan dapat diterima:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

32. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang adanya Mading di pasar ini?  

  1). Tahu    2). Tidak Tahu 

33. Apakah anda Pernah melihat mading tersebut? 

  1). Pernah    2). Tidak pernah 

34. Menurut anda apakah mading tersebut berguna/bermanfaat? 

  1). Ya     2). Tidak  

Mohon berikan masukan agar mading tersebut lebih bermanfaat: 

 

 

 

 

 

35. Manakah sarana/media komunikasi dan informasi berikut yang anda ketahui ? 

Sarana infokom 
Tahu 

(1) 

Tidak tahu 

(2) 

35a. Radioland/radio komunitas   

35b. Poster/banner   

35c. Papan Pengumuman   

35d. TOA/Speaker   

35e. Pertemuan-pertemuan   

35f. Lainnya, Sebutkan: 

 

 

  

 

F. Pertanyaan Tentang Kader Pasar Sejahtera 

32. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang kader pasar? 

1). Ya 

2). Tidak 
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33. Apakah Bapak/Ibu mengetahui peran kader tersebut?  

1). Ya, yaitu: 

 

2). Tidak, karena : 

 

34. Apakah menurut anda para kader telah melaksanakan perannya dengan baik? 

 1). Sudah, yaitu: 

 

 

 2). Belum, karena (kendala): 

 

 

  

35. Bila ada kendala (baik yang sudah maupun belum melaksanakan tugas), apa saja yang 

diperlukan untuk membantu menjalankan tugas? 

 

 

 

35. Apakah pelatihan/pembekalan yang diberikan selama ini efektif?  

1). Ya, hal yang efektif adalah: 

 

 

2). Tidak, hal yang tidak efektinya adalah: 

 

 

mohon berikan masukan untuk memperbaiki hal yang tidak efektif tersebut: 

 

Terima kasih atas partisipasi dalam survei ini. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI PASAR 

PERILAKU PEDAGANG  PASAR: 

A. Pada saat jam kerja (mulai membuka kios hingga menutup kios): 

1. Perilaku pedagang terhadap sampah 

- Kebiasaan membuang sampah ditempat sampah (apakah masing-masing/sebagian besar 

kios sudah mempunyai tempat sampah). 

- Ada tidak pemilahan sampah 

- Jenis-jenis sampah yang paling banyak di hasilkan dari kegiatan pedagang 

- Saat menutup kios, apakah para pedagang sudah membuang sampah yang dihasilkan ke 

Tempat Penglolaan Sampah Terpadu (TPST) 

2. Perilaku cuci tangan 

- Ada/tidak fasilitas untuk mencuci tangan (wastafel/toilet umum) 

- Jarak fasilitas untuk cuci tangan dengan kios (kemudahan menjangkau fasilitas tersebut, 

berapa menit waktu yang diperlukan dengan jalan kaki menuju fasilitas tersebut) 

- Apakah para pedagang sudah terbiasa menjaga kebersihan tangan, terutama pedagang 

makanan? Bagaimana para pedagang menyiasati agar dapat selalu menjaga kebersihan 

tangan, terutama pedagang makanan (misalnya: memanfaatkan wastafel/toilet umum, 

menggunakan cairan pencuci tangan, tissue basah, dan lain-lain). 

3. Aktivitas kader lingkungan 

 

B. Pada saat kios tutup 

1.  Kebersihan kondisi kios (ada tidaknya sampah yang tergeletak, kebersihan meja/lapak, 

dll). 

2.  Apakah area sekitar kios juga dibersihkan/disapu, untuk penanganan sampah dari area 

sekitar kios apakah ditampung dengan kantong-kantong kemudian diambil oleh petugas 

kebersihan, atau langsung dibuang ke TPST oleh para pedagang). 

3.  Ada/tidak aktifitas petugas kebersihan 

 

KONDISI LINGKUNGAN PASAR 

1. Kondisi saluran air (lancar, buntu, penuh sampah/tidak, dsb) 

2. Ada tidaknya genangan air kotor disekitar area berdagang/kios 

3. Ada/tidaknya sampah yang berserakan, serta jenis sampah apa yang paling banyak 

berserakan (basah/kering?) 

4. Kondisi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), mekanisme pengeloaan sampah, 

daya tampung, dsb. 

5. Bagaimana kondidi sarana dan prasarana sanitasi lainnya seperti  penyediaan air bersih, 

toilet umum, dsb. 
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LAMPIRAN 3 

Dokumentasi Photo 

PERILAKU PEDAGANG  PASAR BARU: 

 

1. Perilaku pedagang terhadap sampah 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Perilaku cuci tangan 
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3. Aktivitas kader lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

(Mading) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(Papan Pengumuman) 
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KONDISI LINGKUNGAN PASAR 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 
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TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) 

   

 

 

 

 

            

                (Komposter) 

   

 

   

 

   

   

 


