
Sausapor sebagai Ibukota sementara 

Kabupaten Tambrauw harus berpenampilan 

bersih sehingga penanganan sampah menjadi 

hal penting yang harus dilakukan karena jika 

tidak dilakukan maka sampah akan berserakan 

dimana‐mana dan dan berdampak buruk bagi 

keindahan  Sausapor, sungai dan laut.

Upaya penanganan dilakukan melalui Kantor 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrauw yang 

menyediakan tempat penampung sampah di 

setiap sudut lingkungan Sausapor dan 

mempersiapkan petugas kebersihan yang 

setiap hari rutin membersihkan setiap jalan di 

lingkungan Sausapor.

Kabupaten Tambrauw merupakan Kabupaten yang 

baru dimekarkan sejak tahun 2008 dan 

mendapatkan julukan Kabupaten Konservasi, yang 

berarti harus bisa menyeimbangkan untuk 

mengelola alamnya dengan pembangunan yang 

berkelanjutan.

Kabupaten ini beribukota sementara di Distrik 

Sausapor, dimana Sausapor merupakan lalu lintas 

utama perekonomian masyarakat Kabupaten 

Tambrauw yang melalui jalur darat maupun laut. 

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan 

meningkatnya jumlah penduduk maka salah satu 

permasalahan adalah sampah, limbah rumah 

tangga yang semakin meningkat.

Peningkatan Kesadartahuan akan Pentingnya 
Lingkungan Hidup melalui Foto Bercerita bagi 

Generasi Muda Tambrauw



Sampah yang dikumpulkan oleh Petugas Kebersihan 

maupun sampah yang dibuang pada tempat 

penampung sampah akan diangkut dan dibuang pada 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang telah 

di sediakan yaitu di Kilometer 6.

Adanya fasilitas dan petugas kebersihan seharusnya 

tidak membuat masyarakat lain seenaknya 

membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, 

saluran drainase, sungai maupun di laut dan 

beranggapan biarkan saja petugas kebersihan yang 

membersihkan, pemahaman dan perilaku tersebut 

harus dirubah sebab kebersihan Sausapor bukan saja 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah tetapi 

tanggung jawab bersama masyarakat sebagai 

penduduk Sausapor.

Peningkatan Kesadartahuan akan Pentingnya Lingkungan Hidup melalui Foto Bercerita bagi Generasi Muda Tambrauw

Mari kita jaga keindahan dan kebersihan 

Sausapor dengan tidak membuang sampah 

sembarangan tetapi buanglah pada tempat 

yang telah disediakan. 
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Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?
Kalau Bukan Sekarang, Kapan Lagi?
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