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I. PENDAHULUAN 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 46.666 Ha atau 1,43% luas 

wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Sukoharjo 

terletak pada 110° 42’ 06.79” – 110° 57’ 33.70” Bujur Timur dan 7° 32’ 17.00” 

– 7°49’ 32.00” Lintang Selatan. 

Secara administrasi, 

Kabupaten Sukoharjo di sebelah 

utara berbatasan dengan Kota 

Surakarta dan Kabupaten 

Karanganyar, di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten 

Karanganyar, di sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Gunung 

Kidul (DIY) dan di sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten 

Boyolali dan Kabupaten Klaten.  

Wilayah Kabupaten Sukoharjo secara topografis, memiliki kemiringan 

datar (0-2%) seluas 36.443 Ha, bergelombang (2-15%) seluas 8.609,25 Ha, 

curam (15-40%) seluas 1.088,75 Ha dan sangat curam seluas 525 Ha. Secara 

geohidrologi berdasar Satuan Kesesuaian Lahan (SKL) ketersediaan air dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu : (a) SKL ketersediaan air rendah, wilayah ini 

meliputi : Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Tawangsari, Weru, Bulu dan 

sebagian Nguter. (b) SKL ketersediaan air tinggi, wilayah ini meliputi : 

Kecamatan Kartosuro, Gatak, Baki, Mojolaban, Polokarto, Bendosari dan 

sebagian Nguter.  

Sumber daya air di Kabupaten Sukoharjo dibedakan menjadi 2 yaitu : 

(a) Air Tanah, terdiri dari sumber mata air alami dan sumur dalam. (b) Air 

Permukaan, yaitu terdiri dari 34 ruas sungai dimana Sungai Bengawan Solo 
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merupakan sungai yang terpanjang di wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu 41,5 

Km, 19 embung dan 1 waduk. Untuk sarana irigasi pertanian, terdapat 70 

daerah irigasi yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. 

Persentase penggunaan lahan utama Kabupaten Sukoharjo terbesar adalah 

sawah (41,95%), selanjutnya adalah non-pertanian (39,94%) dan sisanya 

penggunaan yang lain. 

Jumlah penduduk Kabupaten 

Sukoharjo berdasarkan data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

semester I tahun 2017 tercatat 

sebanyak 893.169 jiwa dengan 

kepadatan penduduk sebesar 1.914 

jiwa/km
2
. Data Jumlah penduduk 

dari tahun 2013–2017 menunjukkan 

kecenderungan kenaikan.  

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Sukoharjo yang ditunjukkan oleh angka 

PDRB mengalami kecenderungan 

kenaikan dari tahun 2014–2016. Angka 

PDRB tahun 2016 naik 7,53% jika 

dibandingkan tahun 2015. Sektor 

industri memberikan sumbangan 

tertinggi sebesar 38,80%. 

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama terkait dengan 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, 

diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan 

lingkungan hidup. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah (IKPLHD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 disusun untuk 

menjelaskan kondisi aktual lingkungan (state), tekanan terhadap lingkungan 

(pressure), dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas 
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lingkungan hidup (response). Proses penyusunan Dokumen IKPLHD 

dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim 

penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas dengan melibatkan 

masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data 

dengan pendekatan Pressure-State-Response (PSR). 

 

II. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP 

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan 

lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Pada umumnya 

permasalahan lingkungan hidup menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas 

ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Penentuan isu prioritas 

pada Dokumen IKPLHD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dilakukan dengan 

pertimbangan : 

a. Mendapat perhatian publik yang luas dan aktual, 

b. Perlu ditangani segera, 

c. Sesuai kebutuhan masyarakat, 

d. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, dan 

e. Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda terhadap 

masyarakat/publik. 

Penetapan isu prioritas 

didasarkan pada proses partisipatif 

melalui Focus Group Discussion 

(FGD) yang melibatkan beberapa 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

Perguruan Tinggi dan LSM 

lingkungan hidup.  

Berdasarkan hasil FGD, proses penentuan isu prioritas lingkungan 

hidup dengan menggunakan metode metaplan, diperoleh urutan isu prioritas : 

(1). Pencemaran Air, (2). Sampah (3). Alih Fungsi Lahan, (4). Pencemaran 

Udara dan (5). Limbah B3.  
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III. ANALISIS PRESSURE,  STATE, RESPONSE ISU PRIORITAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

A. Pencemaran Air  

Pressure 

Penyebab pencemaran air adalah air limbah, dimana sumber pencemar 

utama adalah air limbah domestik (rumah tangga) dan air limbah industri. 

Potensi air limbah domestik berasal dari aktivitas penduduk sehingga 

dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta berkembangnya industri 

perhotelan dan rumah sakit di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan air limbah 

industri berasal dari limbah cair industri. Jumlah penduduk Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2017 sebesar 893.169 jiwa dan jumlah industri sebesar 

724 industri, dimana keduanya terjadi kecenderungan peningkatan dari 

tahun 2012 - 2017, maka hal tersebut yang akan semakin meningkatkan 

beban pencemaran air permukaan.  

State 

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo 

melakukan pemantauan air sungai sejumlah 12 titik pada 6 sungai di lokasi 

hulu dan hilir. Pemantauan dilakukan pada musim hujan dan musim 

kemarau. Hasil analisa menunjukan kondisi eksisiting konsentrasi 

beberapa parameter kunci air sungai melebihi baku mutu kualitas air 

sungai kelas II, dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) sungai di 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 secara rata – rata sebesar 2,77 

berada pada status “cemar ringan” dengan parameter pencemar dominan 

adalah total phospat (54,16%), TSS (29,17%) dan BOD (16,67%). 

Pemantauan di air waduk Mulur dilakukan pada 3 titik yaitu inlet, karamba 

dan outlet yang menunjukkan secara rata – rata sebesar 1,19 berada pada 

status “cemar ringan” dengan parameter pencemar dominan adalah BOD 

(67,13%) dan TSS (16,67%). 
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Isu pencemaran air juga muncul 

pada air tanah (sumur) diindikasikan 

dengan adanya beberapa parameter 

kualitas air sumur yang tidak 

memenuhi standar kualitas air 

minum. Data time series (2013-

2017) menunjukan kecenderungan 

penurunan penggunaan air tanah 

(sumur) sebagai sumber air minum. 

Pemantauan kualitas air sumur di 12 Puskesmas Kecamatan 

menunjukkan parameter pH, TDS dan Fecal Coliform memenuhi baku 

mutu berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017. Sedangkan untuk 

parameter NO2 (Nitrit sebagai N) dan klorin bebas menunjukkan nilai 

yang melebihi baku mutu.  

Response 

Upaya penanggulangan pencemaran air dilakukan dengan : (a). 

pemantauan kualitas air sungai dengan pengujian dan analisa di beberapa 

titik hulu dan hilir sungai yang masuk program Program Kali Bersih 

(Prokasih). (b). Pada Tahun 2013 – 2016, pembuatan IPAL Domestik 

Komunal dilengkapi sambungan jaringan pipa dari pemanfaat/(KK) 

dengan total penerima 1.215 KK dan program jambanisasi sampai tahun 

2017 yang menyentuh 3.500 KK. Pada tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo 

secara resmi telah terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan 

sehingga Program ODF (Open Defecation Free) sudah tercapai 100%. (c). 

Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh 

usaha/industri yang menghasilkan air limbah untuk melakukan 

pengelolaan air limbah melalui IPAL dan melaporkan hasil uji kualitas air 

limbah secara rutin setiap bulan. (d) Program IPAL Biogas untuk industri 

kecil tetap dilakukan pada tahun 2017. (e) Pengembangan program 
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“sekolah sungai” yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan fungsi 

sungai. 

B. Sampah 

Pressure 

Tekanan terhadap permasalahan sampah di Kabupaten Sukoharjo 

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah industri, yang 

akan berdampak pada jumlah timbulan sampah yang semakin besar. 

Permasalahan sampah lebih sering terjadi pada daerah perkotaan, kawasan 

padat penduduk (perumahan) dan kawasan industri, seperti di Kecamatan 

Grogol, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Sukoharjo.  

State 

Timbulan sampah rumah tangga 

sebesar 2.115,63 m
3
/hari (91,77%), 

sedangkan untuk timbulan sampah 

industri sebesar 189,62 m
3
/hari 

(8,23%). Timbulan sampah rumah 

tangga lebih dominan daripada 

sampah industri. 

Kabupaten Sukoharjo 

memiliki 118 TPS permanen, 42 

TPS kontainer dan 1 TPA Mojorejo 

yang belum bisa mengakomodir 

semua timbulan sampah terutama 

di perkotaan, wilayah perumahan 

dan kawasan industri. 

Response 

Upaya penanggulangan masalah sampah dengan melakukan : (a). 

Pengurangan sampah dari sumbernya melalui kegiatan : sosialisasi, bimtek 

persampahan, pembuatan TPS 3R di 5 lokasi, pembentukan dan 

pembinaan bank sampah sejumlah 33 unit, (b). Pengembangan pelayanan 
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UPT Persampahan, (c). Pembenahan dan perluasan TPA Mojorejo dan (d). 

Pembetukan satuan tugas (satgas) penangganan sampah.  

C. Alih Fungsi Lahan 

Pressure 

Tekanan terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo berupa : 

(a). Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang mendorong 

penambahan kebutuhan akan lahan perumahan dan sarana/prasarana 

penunjang lainnya. (b). Terjadinya perluasan industri dan bertambahnya 

industri baru, sehingga membutuhkan lahan. 

State 

Alih fungsi lahan di 

Kabupaten Sukoharjo terjadi pada 

lahan pertanian, yaitu penurunan 

luas lahan pertanian. Pada Tahun 

2017 luasan lahan pertanian 

sebesar 20.518 Ha (41,95% luas 

lahan di Kabupaten Sukoharjo).  

Meskipun terjadi konversi lahan sawah ke non pertanian sehingga 

mengurangi luas lahan sawah, tetapi berdasarkan data dari Dinas Pertanian 

dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2017 terjadi peningkatan 

produktivitas padi sebesar 74,16 Ku/Ha dibanding tahun 2016 sebesar 

72,08 Ku/Ha, dengan total produksi padi sebesar 390.052 Ton, sehingga 

Kabupaten Sukoharjo masih mampu menjadi penyangga pangan Provinsi 

Jawa Tengah. 

Sebagian kecil di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat alih guna 

lahan yang mengubah lahan kurang produktif menjadi lebih produktif. 

Aktivitas pertambangan galian tanah urug yang dapat meningkatkan 

luasan lahan produktif melalui kebijakan pencetakan lahan pertanian baru 

pada lahan bekas tambang. Luasan peruntukan tambang berdasarkan 
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RTRW seluas 89 Ha, sedangkan jumlah total areal pertambangan sesuai 

Izin WIUP sebesar 74.84 Ha.  

Response 

Respon yang dilakukan terhadap alih fungsi lahan yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo yaitu : (a). Pengendalian terkait penggunaan lahan 

melalui BKPRD yang mengatur pemanfaatan lahan sesuai dengan Perda 

RTRW, (b). Moratorium penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) usaha 

pertambangan, dan (c). Pemanfaatan bekas tambang untuk mencetak 

sawah.  

D. Pencemaran Udara 

Pressure 

Tekanan terhadap masalah pencemaran udara di Kabupaten Sukoharjo 

disebabkan oleh : (a). Semakin meningkatnya jumlah penduduk sehingga 

mendorong peningkatan kebutuhan akan moda transportasi. Peningkatan 

jumlah moda transportasi akan meningkatan paparan konsentrasi gas 

buang yang berdampak pada pencemaran udara oleh emisi dari sumber 

bergerak, dan (b). Seiring dengan bertambahnya jumlah industri, akan 

berdampak terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi 

sumber tak bergerak yang berasal dari penggunaan batubara, BBM dan 

bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri. 

State 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2017 

telah melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas udara di 15 titik 

lokasi sampling yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hasil 

analisa menunjukkan parameter SO2, CO, NO2, dan O3  masih berada di 

bawah baku mutu kualitas udara ambien Provinsi Jawa Tengah yang 

tertuang dalam  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001. 

Berdasarkan hasil pengukuran, parameter TSP (debu) terdapat tiga lokasi 

sampling yang melebihi baku mutu yaitu : Kantor Kecamatan Kartasura 

(319,50 µg/Nm
3
), Kantor Kecamatan Polokarto (305,20 µg/Nm

3
) dan 
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Kantor Kecamatan Nguter (283,50 µg/Nm
3
). Berdasarkan analisis Indeks 

Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan 8 lokasi sampling berada 

pada status “Tidak Sehat” dengan parameter pencemar dominan TSP 

(Partikulat/Debu). 

Response 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya menekan pencemaran  

udara  telah melaksanakan usaha-usaha antara  lain : (a). Secara periodik 

melakukan pemantauan udara di beberapa tempat yang berpotensi terjadi 

pencemaran udara. (b). Bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha 

melaksanakan gerakan penanaman pohon. Sebagaimana yang diketahui 

bahwa pohon merupakan biofilter alam terhadap pencemaran udara. (c). 

Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh 

usaha/industri yang menghasilkan emisi untuk melakukan pengelolaan dan 

melaporkan hasil uji kualitas udara emisi secara rutin setiap tiga bulan. (d). 

Komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Pelaksanaan 

Efisiensi Penggunaan Energi, tertuang dalam Surat Edaran Bupati 

Sukoharjo No. 660.1/1469/IV/2017.  

E. Limbah B3 

Pressure 

Tekanan terhadap limbah B3 di Kabupaten Sukoharjo berasal dari : 

(a). Meningkatnya jumlah penduduk akan mendorong peningkatan 

kebutuhan sarana dan prasarana penunjang seperti : rumah sakit, pusat 

perdagangan, hotel dan industri sehingga akan meningkatkan jumlah 

timbulan limbah B3 padat maupun cair. (b). Tidak terkelolanya limbah B3 

yang dihasilkan dari usaha kecil menengah. 

State 

Terdapat kurang lebih 700 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten 

Sukoharjo yang menghasilkan limbah B3 dari beberapa sektor : (a). 

Industri besar dan menengah menghasilkan kemasan bahan kimia, bottom 

ash & fly ash batu bara, sludge IPAL, oli bekas, batere bekas, lampu 
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bekas, (b). Hotel, pusat perdagangan dan terminal menghasilkan lampu 

bekas, oli bekas. (c). Perkantoran dan aktivitas pendidikan menghasilkan 

batere bekas, lampu bekas, cartridge dan tinta bekas, (d). Rumah Sakit dan 

Puskesmas menghasilkan limbah medis, batere bekas, lampu bekas, 

cartridge dan tinta bekas, (e). Pertanian dan peternakan menghasilkan 

kemasan bekas obat-obatan, pestisida dan herbisida kadaluarsa, dan (f). 

Bengkel menghasilkan oli bekas. 

Timbulan limbah B3 padat di Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh 

bottom ash & fly ash batu bara (95,88%), sludge IPAL (2,79%) dan limbah 

medis padat (1,24%). Sedangkan untuk limbah B3 cair didominasi oleh oli 

bekas (96,23%) dan limbah medis cair (2,71%). 

Response 

Respon terhadap permasalahan limbah B3 yaitu : (a). Mendorong 

penaatan kegiatan dan/atau usaha industri dalam melakukan pengelolaan 

limbah B3 melalui sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pengelolan dan 

manajemen limbah B3, (b). Pengawasan dan pemantauan sesuai dengan 

peraturan dan tata cara pengelolaan limbah B3 dan (c). Penyediaan lokasi 

pengolahan limbah B3 dalam Perda RTRW.  

 

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP 

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan 

beberapa inovasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup antara lain : 

A. Program Open Defecation Free (ODF) 

Pada akhir tahun 2016 ditetapkan target bahwa pada tahun 2017 dapat 

tercapai “KABUPATEN SUKOHARJO ODF”. Akses sanitasi 

Kabupaten Sukoharjo sampai Bulan Juni tahun 2017 sudah mencapai 

97,05%. Dengan rincian : 

1. KK Akses Jamban Sehat Permanen (JSP) sebesar 80,2 %, 

2. KK Akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sebesar 7,58 % 
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3. KK Sharing (numpang) sebesar 9,26 %; dan  

4. KK yang masih buang air besar sembarangan sebesar 2.95% atau masih 

ada 7.214 KK yang masih BABS. 

Untuk mempercepat pencapaian target ODF 100%, Bupati Sukoharjo 

mengeluarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo No 440/2195.1 tanggal 4 

Juli 2017 tentang langkah-langkah percepatan ODF di Kabupaten 

Sukoharjo. Percepatan program ODF ini dilakukan dengan bantuan 

pembuatan jamban dan IPAL domestik komunal. Sampai pada tahun 2017 

telah terbangun sistem IPAL domestik komunal dilengkapi sambungan 

jaringan pipa dari pemanfaat/(KK) dengan total penerima 1.214 KK dan 

program jambanisasi yang menyentuh 3.451 KK. Sehingga pada Bulan 

Desember 2017 telah tercapai Kabupaten Sukoharjo Open Defecation 

Free (ODF) dan telah dideklarasikan pada tingkat Kabupaten pada tanggal 

29 Desember 2017, yang berarti bahwa semua masyarakat Kabupaten 

Sukoharjo telah memiliki akses untuk buang air besar secara sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sekolah Sungai 

Sekolah Sungai adalah kegiatan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo dalam rangka melibatkan semua 

pihak mengembalikan fungsi sungai. Output yang diharapkan dari Sekolah 

Sungai adalah terselenggaranya kegiatan restorasi sungai sehingga 

kebersihan, fungsi serta ekohidrolik sungai tetap terjaga. Bentuk 

kegiatannya adalah sosialisasi fungsi sungai, fasilitasi pembentukan 

komunitas peduli sungai, kerja bakti membersihkan bantaran sungai, dan 
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penyusuran sungai mencari titik sedimentasi, lokasi penyempitan, pohon 

tumbang dan segala potensi yang mengganggu arus air sungai agar dapat 

segera ditangani. Pada tahun 2016 Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) memberikan penghargaan kepada Sekolah Sungai 

Kabupaten Sukoharjo yang telah menerapkan restorasi sungai sebagai 

wujud gerakan pengurangan resiko bencana. Harapan kedepannya kita 

tidak lagi memunggungi sungai, tetapi harus melihat sungai sebagai 

sumber daya alam yang dapat dikembangkan dengan baik.  

 

C. Pelaksanaan Efisiensi Penggunaan Energi 

Komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang 

Pelaksanaan Efisiensi Penggunaan Energi, tertuang dalam Surat Edaran 

Bupati Sukoharjo No. 660.1/1469/IV/2017. Penghematan penggunaan 

energi dimulai dari penghematan konsumsi BBM kendaraan dinas 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berhasil diturunkan dari 912,296 

kilo liter (bensin) dan 214,03 kilo liter (solar) turun menjadi 521,137 kilo 

liter (bensin) dan 139,237 kilo liter (solar). Hal ini sekaligus dapat 

menurunkan emisi Gas Rumah kaca (GRK) dari sektor armada kendaraan 

dinas pemerintahan dari 2.323 ton CO2E menjadi 1.583 ton CO2E (turun 

31,86 %). 

Sektor lain yang ditempuh adalah penggantian lampu penerangan 

jalan dengan lampu hemat energi Light Emiting Dioda (LED), serta 

penggunaan energi surya sebagai energi alternatif. 
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D. Program Kampung Iklim 

Sebelum Tahun 2017, di 

Kabupaten Sukoharjo baru ada satu 

lokasi Kampung Iklim. Setelah 

dikeluarkan Surat Edaran Bupati 

Sukoharjo No. 660.1/1396 tanggal 20 

April 2017, maka banyak wilayah 

kecamatan yang berupaya merintis 

pembentukan Kampung Iklim. 

Berdasarkan data Bulan Desember 2017 telah muncul rintisan 

kampung iklim baru sejumlah 20 kampung iklim. Pada tahun 2018 

direncanakan akan ada program perlombaan kampung iklim tingkat 

kabupaten sehingga dapat memberikan semangat dalam menjaga 

konsistensi pengelolaan kampung iklim sekaligus memicu munculnya 

rintisan kampung iklim yang lain. 

E. Pembuatan Pupuk Kompos Granul 

Pada tahun 2017, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sukoharjo menghibahkan peralatan 

pembuata kompos granul (butiran) 

kepada kelompok masyarakarat 

“Kampung Wisata Edukasi KOPEN 

(KWEK)” yang berlokasi di 

Kampung Kopen, Kelurahan 

Ngadirejo, Kecamatan Kartasura. 

Hasil pupuk kompos granul/butir ini memiliki keunggulan jika 

dibandingkan dengan kompos biasa, antara lain : komposisi pupuk kompos 

lebih merata, pengemasan lebih hemat sehingga harga lebih ekonomis, 

proses reduksi/pengurangan sampah lebih cepat serta aplikasi ke lahan 

lebih mudah. 
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F. Pemanfaatan Gas Methan dari TPA Mojorejo 

Sampah dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu sumber energi 

alternatif. Gas methan hasil dari 

proses fermentasi alamiah sampah 

di lokasi TPA Mojorejo ditangkap 

dan dialirkan ke rumah penduduk 

sekitar lokasi TPA sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

untuk memasak.  

Instalasi penangkap gas metan di TPA Mojorejo sampai tahun 2017 

baru terpasang dan dimanfaatkan oleh warga sekitar sebanyak 40 SR 

(sabungan rumah tangga) dari kapasitas maksimal sebesar 500 SR. Pada 

tahun 2018 direncanakan penambahan sambungan sebanyak 50 SR. 

 

V. PENUTUP 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan strategi dalam 

pengelolaan lingkungan hidup dengan mengedepankan prinsip partisipatif 

masyarakat dan pelaku usaha melalui program – program yang terencana dan 

tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaankebijakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan, peningkatan fungsi kelembagaan 

dan kapasitas personil lembaga lingkungan hidup dan pemberdayaan peran 

serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait isu prioritas 

lingkungan hidup. 



 

 

 


