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INTISARI 

Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat dimana umum (semua 

orang) dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan 

baik secara insidentil maupun terus menerus (Suparlan, 1977). Salah satu tempat-

tempat umum yaitu obyek wisata. obyek dan daya tarik wisata adalah segala yang 

menjadi sarana perjalanan wisata. tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai 

tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan 

kesehatan lainnya. Sebagai sebuah tempat tujuan wisata Jalan Malioboro harus di 

lengkapi dengan pengelolaan sampah yang baik. Sebab jika pengelolaan tidak 

baik akan menyebabkan timbunan sampah yang dapat menyebabkan berbagai 

macam permasalahan, baik dalam kesehatan maupun estetika. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di Jalan 

Malioboro, Kota Yogyakarta tepatnya mengetahui jarak penempatan tempat 

sampah, ketepatan pemilahan sampah menurut jenis tempat sampah, pengelolaan 

tempat sampah dan pengumpulan sampah.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei degan menggunakan metode 

survei descriptive. Obyek pada penelitian ini adalah  tempat sampah di tempat 

pejalan kaki bagian timur Jalan Malioboro dan depan gedung agung, serta 

pengumpul sampah yang pengumpulannya meliputi daerah Malioboro.  

Jumlah pengumpul sampah di Jalan Malioboro berjumlah 25 orang dengan 

pembagian jam kerja menjadi 3, yaitu pagi, siang, dan malam. Pengumpul sampah 

di atur oleh pihak UPT Malioboro. Jarak penempatan tempat sampah di 

pedesterian timur Malioboro dan depan Gedung agung memiliki total jarak 1293 

meter, dengan 99 grub yang terdiri dari 183 tempat sampah. Jarak antara grub 

tempat sampah memiliki rata- rata jarak 13, 0606 meter. Tempat sampah di 

pedesterian timur Malioboro dan depan Gedung Agung memiliki 4 bentuk tempat 

sampah kotak, tempat sampah silinder, tempat sampah tong, dan tempat sampah 

kontainer. Kondisi kebersihan tempat sampah terdiri dari 43,72 % tempat sampah 

bersih dan 56,28 % kurang bersih. 
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