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LAMPIRAN 

  Wawancara 

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang pengunjung 

pantai yang sedang merokok di pantai. Mereka adalah bapak ikhsan 35 th, 

bapak Anthony 45 th, bapak bagus 27 th, bapak Erga 28 th, bapak 

Muhhamad 33 th. Pekerjaan mereka bermacam-macam, teknisi, buruh, dan 

pedagang. Wawancara dilakukan dengan mereka dengan tujuan mengetahui 

informasi lebih lanjut mengenai kebiasaan mereka merokok, sampah rokok 

dan laut . Selain wawancara kepada pengunjung pantai, penulis juga 

bertanya kepada pedagang dan petugas pantai yang ada. 

o Hasil Wawancara Pengunjung Pantai 

Seberapa sering anda mengunjungi pantai? 

3 orang menjawab mereka mengunjungi pantai tidak menentu, 

biasanya pada saat ada waktu luang atau ketika liburan. 2 orang 

menjawab mereka mengunjungi pantai seminggu sekali atau 2 

kali biasanya pada saat weekend untuk memancing 

Berapakah rokok yang anda habiskan ketika sedang di 

pantai ? 

Tidak menentu, rata – rata 5 buah hingga 1 pack kalau 

menghabiskan waktu lama disini.  

Dimanakah biasanya anda membuang putung rokok? 

“Biasanya ya dibuah ke tanah di injak gitu” kata bapak Erga. 

“Disini masalhnya tempat sampah juga terbatas soalnya” 

tambanya nya. Sedangkan lainnya juga berkata sama ada juga 

yang di tanah. 

Mengapa anda membuang putung rokok sembarangan? 

Ya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang membuang 

rokok langsung ke tanah atau jalan. Jarang sih buang rokok di 
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tempat sampah kecuali kalau sedang berdekatan dengan tong 

sampah. Kalau disini tong sampah sedikit dan masih kurang 

jumlahnya. Jadi pengunjung juga bingung mau buang sampah 

dimana. 

Apakah anda mengerti bahwa membuang putung rokok 

sembarangan dapat merusak ekosistem laut? 

Iya. Tetapi sampah rokok saya buang ke tanah bukan ke laut 

nya kata bapak bagus 27 th. Biasanya aka nada tukang bersih2 

yang akan dating membersihkan katanya. 

Apakah anda tahu bahwa Indonesia merupakan penghasil 

sampah terbanyak kedua di laut dan rokok adalah jumlah 

sampah terbanyak? 

Sebagian besar menjawab tidak. Berita seperti itu kurang 

diangkat oleh pemerintah dan media katanya. 

Jika ada perbaikan fasilitas tempat sampah dan kebersihan 

disini apakah anda akan berhenti membuang sampah rokok 

sembarangan lagi? 

Mereka menjawab iya. Jika kebersihan dan fasilitasnya diberikan 

perhatian khusus oleh pemerintah maka kondisi dipantai akan 

jauh lebh baik dan bersih. 


