
BEACH CLEAN-UP
SAMPLING (MAKRODEBRIS)

Halo! Terima kasih sudah mengunduh panduan ini. Sebelum kamu melakukan clean-up 
sampling, baca seluruh panduan di dokumen ini hingga selesai. Jika ada pertanyaan, 
silahkan hubungi Tim Peneliti kami via email agung@diverscleanaction.org.

PENDAHULUAN

Sampah yang dihasilkan oleh manusia kini sudah banyak dijumpai dalam ekosistem 
laut, sehingga mengganggu kehidupan yang bergantung pada kekayaan sumber 
daya laut yang melimpah. Kini diperlukan gerakan nyata untuk mencegah munculnya 
sampah dari sumber dan mengurangi sampah yang berada di bawah laut, maka 
dengan itu Divers Clean Action (DCA) hadir untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah laut melalui program penelitian sampah pesisir dan sampah laut di Indonesia 
yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. 

DCA bersama LIPI dan Ilmu Kelautan UNPAD bekerjasama untuk merumuskan sebuah 
metode ilmiah yang bertujuan menghimpun data sampah laut se-Indonesia agar 
dapat diaplikasikan oleh pemerintah, organisasi nasional maupun lokal, universitas 
dan akademia, dan kalangan industri. Metode pengumpulan data sampah laut akan 
membantu DCA menyusun satu peta sampah laut se-Indonesia yang dapat digunakan 
di dalam maupun di luar negeri sebagai dasar untuk pemutusan kebijakan, subjek 
penelitian lebih lanjut, dan perumusan kegiatan prioritas dalam mengurangi sampah 
laut. Dokumen metode pengumpulan sampah laut ini terdiri dari metode pengumpulan 
dan lembar kerja lapangan.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Melakukan clean-up sampah pesisir
2. Mengumpulkan data potensi sampah yang terdampar di wilayah pesisir dengan 

metode dan prosedur standar, yang selanjutnya akan digabungkan menjadi sebuah 
database nasional.

REKOMENDASI LOKASI CLEAN-UP

Clean up dapat dilakukan di beberapa jenis lokasi, seperti:
1. Sekitar tempat wisata pesisir
2. Sekitar pelabuhan/dermaga
3. Sekitar perumahan pesisir
4. Sekitar tempat pembuangan sampah
5. Sekitar muara sungai
6. Sekitar teluk

Lokasi-lokasi ini direkomendasikan menjadi tempat clean-up karena sering menjadi 
sumber sampah. Struktur morfologi dari daratan dan lautan juga dapat meningkatkan 
potensi keberadaan atau tersangkutnya sampah laut.
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PERLENGKAPAN

1. Perlengkapan yang harus dimiliki:
- Roll meter 50m
- Timbangan digital (timbangan gantung untuk koper ; satuan kg)
- Timbangan digital (timbangan dapur ; satuan gram)
- Pancang/tongkat (dapat menggunakan ranting yang ditemukan di lokasi)
- Karung/kantung jaring
- Alas untuk pemilahan sampah (spanduk bekas / terpal)
- Global Positioning System (GPS) handheld. *catatan: bisa menggunakan aplikasi 

pada telepon genggam (contoh: Google Earth).
- Lembar kerja (dapat diunduh pada laman website)
- Alat tulis

2. Perlengkapan tambahan:
- Sarung tangan pakai ulang (kain/karet)
- Air minum
- Topi
- Pembersih tangan
- Perlengkapan P3K

PROSEDUR

A. Perencanaan

1. Menentukan tempat melaksanakan beach clean-up
Pilihlah lokasi clean-up sampling di pesisir yang landai dan berada di pantai 
terbuka (tidak terlindung oleh struktur pemecah gelombang, ekosistem mangrove 
maupun penghalang lainnya). Pastikan lokasi mudah dijangkau dan tidak 
membahayakan keselamatan anda.

2. Mempersiapkan perlengkapan sampling
Persiapkanlah semua perlengkapan untuk memperlancar kegiatan selama di 
lapangan. Bawalah barang-barang perlengkapan dengan jumlah yang 
disesuaikan dengan banyaknya transek dan peserta sampling.

B. Sampling di lapangan

1. Melakukan briefing awal dan pembagian perlengkapan
Saat melakukan sampling secara berkelompok, lakukanlah briefing dengan seluruh 
peserta agar kegiatan sampling dapat terorganisir dan berjalan lancar. Hal-hal 
yang perlu disampaikan ketika briefing yaitu, menyampaikan prosedur agar semua 
peserta paham, penjelasan batas lokasi sampling, pembagian kerja di lapangan, 
pembagian perlengkapan sampling dan titik pengumpulan dan pemilahan sampah 
hasil sampling.
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2. Memasang transek
o  Pilihlah lokasi pesisir yang landai, terbuka, dipengaruhi perubahan pasang surut 

dan memiliki panjang kurang lebih 100 meter.
o Bagilah lokasi pesisir yang panjang awalnya kurang lebih 100 meter menjadi 3 

bagian sama panjang untuk membentuk 3 transek garis. 3 bagian tersebut 
memiliki panjang masing-masing minimal 25 meter. Batas 3 bagian tersebut 
harus bersebelahan, berhimpit namun tidak boleh saling berpotongan (seperti 
Gambar 1.)

Gambar 1. Atas: benar ; tengah: benar ; bawah: salah

o Buatlah batasan yang sejajar transek garis pada masing-masinig sisi dengan 
jarak 1 meter (seperti Gambar 2.)

Gambar 2. Batasan sisi transek
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3. Pencatatan koordinat lokasi
Catatlah koodinat lokasi sampling dengan bantuan Global Positioning System 
(GPS). Catatlah titik awal dan titik akhir pada masing-masing transek.

4. Pengambilan sampah
Lakukan penyisiran dengan berjalan kaki dari satu sisi transek garis ke sisi lainnya 
sembari memungut sampah anorganik yang tergolong makroplastik (≥2,5 cm atau 
≥tutup botol plastik). Pungutlah sampah-sampah yang terdapat dalam lingkup 
transek saja (50 m^2). Simpanlah sementara sampah yang telah diambil dalam 
karung atau kantung jaring hingga selesai menyisir sepanjang transek. Berilah 
catatan/penanda pada masing-masing karung atau kantung untuk menentukan 
transek sumber sampah.
*Catatan: Berilah catatan tambahan di lembar kerja apabila ada sampah yang 

tidak bisa terangkut karena terlalu besar atau ada catatan penting 
lainnya yang sekiranya dapat menjelaskan sumber sampah di pesisir 
(contoh: wilayah rekreasi, wilayah pemukiman, dll.) atau yang membuat 
sampah tersangkut di lokasi tersebut (contoh: ada pohon di transek 1).

5. Pemilahan, penghitungan dan penimbangan
Setelah selesai memungut sampah dari semua transek, bukalah sebuah alas 
(spanduk bekas atau terpal) dan timbunlah sampah diatas alas (pisahkan tumpukan 
setiap transek). Selanjutnya pilah, hitung dan timbang sampah-sampah dari setiap 
tumpukan sesuai kategori pada lembar kerja.

6. Pengisian lembar kerja
Catatlah hasil penghitungan dan penimbangan pada lembar kerja. Apabila 
terdapat jaringan internet, peserta dapat langsung mengisi lembar kerja pada 
laman website (jangan lupa melampirkan foto-foto selama pelaksanaan), apabila 
tidak terdapat jaringan internet, peserta dapat mengisi lembar kerja yang sudah 
dicetak sebelumnya. 
*Catatan: 1. Sangat disarankan membawa lembar kerja yang sudah dicetak 

sebelumnya untuk mengantisipasi kendala pengisian lembar kerja 
secara online seperti tidak ada jaringan internet, gangguan pada 
server, maupun gangguan pada sistem online lainnya.

2. Foto yang dilampirkan akan digunakan sebagai bahan validasi 
bahwa benar telah dilakukan sampling di lapangan dan tidak akan 
dipublish. Foto yang dilampirkan harus menggambarkan anda 
sedang melakukan sampling sampah.

7. Pengumpulan data
Peserta yang telah mengisi lembar kerja secara online di lapangan dapat langsung 
mengumpulkan data dengan menekan tombol “kumpulkan” di akhir laman lembar 
kerja. Apabila peserta mengisi lembar kerja cetak di lapangan, maka peserta perlu
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menyalin ulang hasil sampling pada lembar kerja online kemudian menekan tombol 
“kumpulkan” untuk mengumpulkan lembar kerja online.

8. Validasi dan konfirmasi
Setiap data yang dikumpulkan akan divalidasi oleh tim verifikator. Ketika data yang 
dikumpulkan sudah lengkap dan dinyatakan valid maka pengirim akan dikonfirmasi 
bahwa datanya “sudah lengkap dan valid”. Ketika data yang dikumpulkan “belum 
lengkap dan tidak valid”, maka pengirim akan dikonfirmasi bahwa datanya belum 
lengkap dan tidak valid serta pengirim akan diminta  untuk melengkapi lembar 
kerjanya kembali sampai dinyatakan “lengkap dan valid”.

9. Data ditampilkan pada web
Data-data hasil sampling sampah pesisir yang dinyatakan “sudah lengkap dan 
valid” akan disimpan pada database marinedebris.id dan ditampilkan pada 
laman website. Data yang ditampilkan pada website akan disertakan dengan 
nama/komunitas/organisasi pengumpul data.

GLOSARIUM

Makrodebris : Sampah dengan ukuran 2,5 < n < 1000 mm.
Pasang surut : Fenomena naik turunnya permukaan air laut pada periode tertentu.
Pesisir : Wilayah pertemuan antara darat dan laut serta masih dipengaruhi  

  pasang surut air laut.
Sampling : Kegiatan pengambilan data.
Transek : Garis/pembatas di sepanjang wilayah pengambilan data sampel
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Metode (sampling sampah pantai/sampah bawah laut)

Nama (perorangan/kelompok/organisasi/acara)

Jumlah peserta  orang

Tanggal 

Waktu mulai - akhir (hh:mm - hh:mm ; waktu lokal) 

Nama Lokasi (nama pantai/laut ; Kota/kabupaten ; Provinsi) 

Koordinat Lintang titik awal (decimal degrees) 

Koordinat Lintang titik akhir (decimal degrees) 

Koordinat Bujur titik awal (decimal degrees) 

Koordinat Bujur titik akhir (decimal degrees) 

Panjang Transek meter

meter persegi

meter

Luas Transek 

Nama pemukiman terdekat 

Jarak dengan sungai terdekat 

Kondisi Pasang Surut (pasang/surut/peralihan) 

Kondisi Cuaca 

Lembar Kerja Sampling Sampah

Botol Plastik AMDK

Tutup botol plastik AMDK

Ember plastik

Mainan plastik anak-anak

Alat makan plastik

Sedotan plastik

Plastik kemasan (sachet)

Gelas plastik AMDK

Plastik kemasan mika

Pipa

Plastik kresek

Plastik bening (plastik kiloan)

Styrofoam

PLASTIK

JumlahKategori Sampah Berat (g)
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Styrofoam

Kemasan tetra pak (kemasan minuman kotak)

Kemasan tebal (kemasan minyak goreng)

Plastik kemasan dengan alumunium

Kemasan pasta gigi

Kemasan rokok

Multilayer lainnya

Puntung rokok

Tali rafia

Jaring / tali pancing

Plastik lainnya

Kertas putih

Dupleks

Kardus

Kertas lainnya

Lembar Kerja Sampling Sampah

PLASTIK

JumlahKategori Sampah Berat (g)

KERTAS

Sendal jepit / sol sepatu

Selang

Karet gelang

Ban

Balon/bola

Karet lainnya

Pakaian  

Tas

Tekstil lainnya

Kayu olahan

KARET

TEKSTIL

KAYU
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JumlahKategori Sampah Berat (g)

Kaleng

Besi

Tembaga

Logam lainnya

Botol kaca

Pecahan kaca lainnya

Alat makan keramik

Keramik material bangunan 

Popok/pembalut

Kemasan obat (kemasan alumunium maupun botol )

Korek api / lighter

Alat elektronik bekas (bohlam, baterai)

Kaleng semprot

B3 Lainnya

Catatan:

*silahkan tulis sampah-sampah diluar kategori diatas dan sampah-sampah yang tidak dapat terangkut

LOGAM

KACA

KERAMIK

B3

SAMPAH LAINNYA


