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P

engelolaan sampah bisa dikatakan sesuatu yang baru di Indonesia sehingga kita harus lebih
banyak lagi belajar dari yang sudah lebih dulu melaksanakannya, terlebih dari negara-negara yang
sudah maju. Sumber-sumber pengetahuan ini banyak dan tersebar, tapi tidak semua bisa diakses
karena berbagai kendala, diantaranya adalah masalah komunikasi. Selain itu, ternyata kegiatan-kegiatan
heroik di dalam negeri juga tidak kalah seru dan sangat menginspirasi untuk melakukan upaya yang sama
yakni, mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan Indonesia yang lebih bersih. Untuk itulah KELOPAK
hadir sebagai media informasi, pengetahuan, dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan sampah
di Indonesia. Diharapkan KELOPAK bisa menjadi ‘guru’ bagi semua pelaku pengelolaan sampah.
Pembiayaan merupakan satu dari lima aspek paling penting dalam pengelolaan sampah. Namun, aspek
ini pula yang sering diabaikan dan masih dianggap tidak penting. Ini terlihat dari alokasi pembiayaan
sampah hampir di semua daerah sangat minim. Padahal pengelolaan sampah di Indonesia ibarat anak
yang baru lahir, perlu perencanaan matang agar bisa berkembang dengan baik. Perencanaan ini
harus didukung infrastruktur yang juga baik yang pada akhirnya membutuhkan alokasi
pendanaan yang cukup baik pula.
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Berbicara konsep pengelolaan sampah memang tidak ada habisnya. Konsep
yang baru diperkenalkan di Indonesia—sejak terbitnya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah—adalah Extended Producer
Responsibility (EPR). Dalam bahasa Indonesia berarti tanggung jawab produsen
yang diperluas paska penggunaan sebuah produk di tingkat konsumen. Di dunia,
EPR sudah cukup berhasil diimplementasikan sebagai strategi efisiensi sumberdaya.
Jepang dan Korea bisa menjadi contoh yang baik di Asia untuk pengelolaan sampah
rongsokan kendaraan, perangkat rumah tangga termasuk sampah elektronik, sampah
makanan, dan sampah kemasan. Konsep ini pula yang sedang gencar-gencarnya
diperkenalkan di Indonesia.
Untuk kemasan, terutama kemasan plastik, Indonesia sudah cukup berbangga karena telah
ada beberapa kegiatan inisiatif penggunaan kantong plastik ramah lingkungan di banyak
toko dan supermarket. Sampah plastik memang menjadi perhatian karena produksinya
sudah mencapai 14% dari komposisi produksi sampah nasional saat ini. Berarti jenis terbesar
nomor 2 setelah sampah mudah membusuk (sampah makanan).
n sumber foto cover: http://lifestyle.kompasiana.com

Majalah ini diterbitkan oleh Indonesia Solid Waste Association (InSWA) sebagai media komunikasi dan
penyebaran informasi para pelaku kegiatan pengelolaan sampah di Indonesia. KELOPAK menerima karya
berupa naskah, artikel, dan foto sebagai bentuk kontribusi dan peran aktif para pelaku pengelolaan
sampah untuk Indonesia yang lebih bersih. Pengiriman naskah, artikel, dan foto dialamatkan ke: Kantor
InSWA Jl. Letjend Suprapto No 29 N Jakarta Pusat. Telp (021) 426 7877. Fax (021) 426 7856. Atau melalui
email ke alamat: inswa.org@gmail.com

Susunan Redaksi

Ketua Pengarah: Ketua Umum InSWA Sri Bebassari, Anggota Pengarah: Mohammad Helmy, Pudji
Nugroho, Tirtamarta Sudarman, Djoko Heru Martono, Guntur Sitorus, Nurina Aini Herminindian, Dini
Trisyanti, Redaktur Pelaksana: Rafianti, Kontributor: Oswar Mungkasa, Dyota Condrorini, Ova Candra
Dewi, Noverra Mardhatillah Nizardo, Dini Trisyanti, Kiki Damayanti, Mohammad Helmy, Olly Tasya Syarudin,
Sekretariat Redaksi dan Distribusi: Abdul Khamim, Destiani Afriana. Layouter: Agus Sumarno.

2

www.inswa.or.id

d a f t a r

i s i

Cover...................................................1
Pengantar Redaksi dan
Susunan Redaksi ........................2
Daftar Isi............................................3
Surat Pembaca.................................4
			
		
			
			

Konsep, Extender Producer 		
Responsibility: Pendekatan Baru
Pertanggungjawaban
Para Produser........................................6-9

Utama:
- Ongkos Pengelolaan Sampah
Terhambat Mekanisme
Anggaran.............................10-11
- Strategi Agar Tidak Pusing Biayai Sampah.............12-13
- Mengukur Kemampuan Daerah Biayai Pengelolaan
Sampah.................................................................14-18
- Wawancara dengan Prof. Enri Damanhuri,
Pakar Sampah ITB: ‘’Harus Ada Tupoksi Anggaran
Minimal SK Menteri’’.............................................. 20-21
Ulasan Khusus:
- Indonesia Produksi Sampah Plastik 5.4 Juta Ton
per Tahun.................22-23
- Kenapa Plastik Konvensional Sangat Lama Terurai?...24
		

Wacana, Mengurangi Timbulan Sampah 		
Perkantoran sebagai Bagian dari Pengelolaan
Sampah Perkotaan. Oleh Oswar Mungkasa 		
(Pemerhati Sampah)....................................26-28

Praktik Unggulan, Padat Tak Berarti Kumuh di
Kampung Hijau Rawajati.......................................30-31

		
		
		
		
		
		
		
		

Edisi I - 2013

Liputan:
- AEON Asia Eco-Leader 2013
“Waste Management in Asia”.............................32
- Setiap Tahun 1.3 Miliar Ton Pangan Dunia 		
Terbuang Percuma.............................................33
- Provinsi Binh Dinh, Vietnam, Belajar Sampah
ke Indonesia.......................................................34
- ‘Reusable Bag’ Mulai Populer di
Supermarket Indonesia........35

Internasional, Food Waste
Costing the Earth – and $750 Billion
per Year...................................36-37
Kami Menjawab,............................38
Regulasi..........................................39
Serba Serbi ................................40-41
Panduan.....................................42-43
Website............................................44
Pustaka.......................................46-49
			
Agenda.................................................50
			
Galeri....................................................51

			

Cover Belakang...................................52

Prof. Enri Damanhuri

‘’Harus Ada Tupoksi Anggaran Minimal SK Menteri’’
Sampah, adalah ‘santapan’ kritis sehari-hari bagi Prof. Enri Damanhuri, Dosen di
Program Studi Teknik Lingkungan ITB sejak tahun 1976 ini. Sejak menyelesaikan
pendidikan S2 dan S3-nya di Universitas Paris VII, Peracis,
dalam bidang Kimia Pencemaran, dia sudah memilih
sampah sebagai spesialisasinya. Prof Enri kerap
dimintai pendapat akademis maupun praktis-nya
berkenaan dengan pengelolaan sampah di Indonesia.
Beliau mendirikan Laboratorium Persampahan
(sekarang Laboratorium Buangan padat dan B3), Pusat
Pengolah Sampah (PPS) ITB, dan sering diminta
sebagai konsultan di lembaga-lembaga
nasional maupun internasional.

hal. 20-21

InSWA

Indonesia Solid Waste Association

Selamat dan Sukses
Satu Dekade InSWA untuk Indonesia
( 2003 - 2013 )
Terus Berkarya untuk Indonesia yang lebih
Bersih dan Sehat
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KONSEP
Extended
Producer
Responsibility
Pendekatan Baru
Pertanggungjawaban Para Produsen

E

PR adalah konsep baru yang dikedepankan ak
hir-akhir ini dalam upaya strategi pengurangan
sampah di Indonesia. Maka itu, tulisan mengenai EPR ini akan disajikan dalam dua seri. Seri pertama
akan memperkenalkan konsepnya, dan yang kedua
akan mengupas beberapa best practice dari negara
lain, terutama Asia, yang telah berhasil melakukan
pendekatan EPR dalam pengelolaan sampahnya.
Konsep Extended Producer Responsibility (EPR)
secara formal merupakan amanat Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Intinya, para produser juga harus bertanggung jawab
terhadap sampah yang dihasilkan pada post consumer. Apalagi ini?.. Memangnya peraturan yang telah ada
masih belum cukup?.. Ini sangat membebani kaum
industri, jangan bikin susah..!! Demikian suara-suara
protes ‘berteriak’ menyatakan keberatannya terhadap
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konsep yang sudah diterapkan di banyak negara maju
(bahkan di Jepang sejak tahun 70-an) dan baru diperkenalkan di negera-negara berkembang ini.
Untuk mengurangi dampak lingkungan hidup ter
hadap suatu aktivitas tertentu, Indonesia telah me
nerapkan banyak perangkat pengelolaan lingkungan.
Ada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL , RPL),
ada konsep Produksi Bersih dan 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) yang secara proaktif dapat memperkecil
potensi pencemaran melalui minimisasi limbah yang
akan terjadi akibat proses produksi, dan ada undangundang tentang tata ruang yang sejak awal sudah
memagari kemungkinan terjadinya pencemaran dan
kerusakan di lokasi yang bukan peruntukannya.

Edisi I - 2013
Beda EPR dengan yang Lain
EPR ini memang beda. Perangkat-perangkat yang
sudah ada seperti AMDAL, Produksi Bersih, Baku Mutu
Lingkungan, dan sebagainya hanya dapat mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan di batas pengaruh
dampak yang ditimbulkan oleh proses produksi yang
berarti hanya mampu mencegah terjadinya dampak
lingkungan di sekitar lokasi pabrik dengan radius
tertentu sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan.
Namun siapa yang akan bertanggungjawab terhadap
dampak lingkungan yang timbul setelah produk yang
dihasilkan oleh suatu industri tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat? Siapa yang bertanggung jawab terhadap
kemasan makanan dan minuman yang jumlahnya
puluhan miliar kemasan per tahun dan tersebar di
seantero Indonesia.
Ada banyak aktor sebenarnya yang secara langsung
ikut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan
yang muncul setelah suatu produk dikonsumsi oleh
masyarakat. Pertama adalah produsennya sendiri;
kedua, konsumen yang mengkonsumsi suatu produk
tertentu; ketiga, pemerintah/pemerintah daerah yang
salah satu tugas pokoknya sebagai penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat (public service). Tapi
tidak hanya itu, karena masih ada aktor penting
lainnya seperti, importer barang-barang konsumsi
beserta kemasannya, distributor, retailer, dan supplier.
Dalam kaitan ini produsen barang tidak selalu sebagai
produsen kemasannya. Pada umumnya produsen
kemasan men-supply produk kemasannya kepada para
produsen barang atau consumer good (seperti, produk
makanan, minuman, dan produk-produk keperluan
sehari-hari masyarakat lainnya).

Dengan demikian, walaupun sudah ada perangkat
pengelolaan lingkungan yang handal untuk mencegah
dampak lingkungan seperti yang sudah disebutkan di
atas, namun masih belum mampu menanggulangi
dampak lingkungan yang timbul setelah produkproduk yang dihasilkan oleh suatu industri dikonsumsi
oleh masyarakat.
Contoh nyata, saat ini Pemerintah Indonesia kewa
lahan mengatasi sampah plastik yang menduduki
tingkat kedua dalam produksi sampah nasional yakni
mencapai 15 % atau sebanyak 5.4 juta ton per tahun
(KLH, 2008). Di Amerika Serikat, berdasarkan laporan
USEPA, kategori sampah plastik yang terbesar berasal
dari kemasan dan wadah seperti botol minuman,
tutup botol, botol sampo dan lainnya. Jenis sampah
plastik dapat ditemukan pada jenis barang plastik
yang penggunaanya bertahan lama seperti pada
peralatan perlengkapan dan perabotan, dan barang
plastik yang penggunaannya tidak bertahan lama
seperti, diaper, kantong plastik, cangkir sekali pakai,
perkakas, dan perlengkapan medis (http://www.epa.
gov/osw/conserve/materials/plastics.htm).
Asian Development Bank dalam kajian krisis
sampah mengestimasi jumlah sampah yang
dihasilkan oleh kota-kota besar di Asia rata-rata
sebanyak 760 ribu ton per hari. Jika kita semua
tidak bersungguh-sungguh mengatasinya,
diperkirakan pada tahun 2025 akan menjadi
lebih dari dua kalinya yakni, 1,8 juta ton
per hari. Oleh karena itu, tiada jalan lain kita
semua harus bersungguh-sungguh melakukan

7

Konsep
Lingkup program EPR oleh beberapa negara
Negara

Program EPR

Jepang

Sampah kemasan dan kontainer, perlengkapan rumah
tangga (home appliance), rongsokan kendaraan (End
of Live Vehicles, ELV), sampah makanan (food waste),
dan puing bangunan (construction waste)

Jerman

Kemasan (packaging), sampah elektronik (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE),
rongsokan kendaraan (ELV), sampah organik
(biowaste)

an dan lingkungan hidup.
Jika dilihat dari tabel lingkup pro
gram EPR yang telah dilaksanakan di
European
Kemasan (packaging), sampah elektronik (WEEE),
Union
rongsokan kendaraan (ELV).
beberapa negara di atas, program EPR
untuk produk kemasan telah diimple
Kemasan (packaging), perlengkapan rumah tangga
mentasikan di banyak negara, diikuti
Korea Selatan
(home appliances), sampah makanan (food waste),
puing bongkaran bangunan (construction waste)
oleh sampah makanan (food waste dan
biowaste). Kemudian ada juga barangsegala upaya dan melibatkan seluruh para pihak
barang perlengkapan rumah tangga,
utuk memperlambat pertumbuhan jumlah sampah rongsokan kendaraan, sampah, dan sampah puing
tersebut seiring kemajuan yang telah dicapai.
bongkaran bangunan.
OECD sendiri telah mengeluarkan 15 prinsip pan
Gerakan EPR Dunia
duan jika negara anggotanya hendak melaksanakan
Organization for Economic Cooperation and Deve Program EPR. Ke-15 prinsip itu adalah:
lopment (OECD) yang beranggotakan hampir seluruh 1. Memfasilitasi produsen dengan insentif
negara di Eropa, termasuk Turki dan Amerika Serikat, 2. Kebijakan yang dibuat harus memicu kegiatantelah mulai bekerja melakukan kajian untuk penerapan
kegiatan inovasi
EPR sejak tahun 1994. Pelaksanaan rangkaian kajian, 3. Dilakukan dengan pendekatan ‘life cycle’
workshop dan perumusan pedoman dilakukan secara 4. Tugas dan tanggung jawab yang jelas
bertahap sejak tahun 1994 hingga tahun 2000 yang 5. Kebijakan spesifik untuk setiap jenis produk
didukung oleh negara-negara industri seperti Amerika 6. Komunikasi dengan para aktor mata rantai
Serikat, Jepang, Inggris dan lain-lainnya. Sejak awal
produk
tahun 2000 tersebut, hampir seluruh negara anggota 7. Strategi komunikasi
OECD menerapkan EPR.
8. Konsultasi dengan para stakeholder terkait
Beberapa negara maju seperti Jerman, Jepang dan 9. Pemerintah lokal
lain-lain sebenarnya telah menerapkan EPR, namun 10. Melalui pendekaran voluntary dan mandatory
sejak awal tahun 2000 negara-negara tersebut lebih 11. Melakukan analisis yang komprehensif
memperluas cakupan penerapan EPR. Hal ini teru- 12. Evaluasi secara periodik
tama didorong oleh semakin meningkatnya timbulan 13. Menghindari dislokasi ekonomi
sampah yang kecenderungannya akan terus terjadi jika 14. Transparan
tidak dilakukan suatu upaya khusus dan dengan sung- 15. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang
guh-sungguh. Meningkatnya jumlah timbulan sampah,
berlaku.
secara signifikan telah menyebabkan peningkatan biaya pengelolaan sampah dan penggunaan sumber daya
EPR di Indonesia
yang selanjutnya akan menjadi penyebab timbulnya
Di Indonesia amanat pelaksanaan EPR terdapat
persoalan baru yang kompleks di bidang perekonomi- dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 dalam
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pasal 20 ayat (3) : “ Pelaku usaha dalam melaksanakan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bahan produksi yang menimbulkan
sampah sesedikit mungkin , dapat diguna ulang , dapat
didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.’’
Pasal tersebut menegaskan agar dalam memproduksi
barang dan/atau kemasan, pelaku usaha benarbenar mempertimbangkan pengurangan sampah
yang pada pasal 20 ayat (1) meliputi pembatasan
timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/
atau pemanfaatan kembali sampah. Pasal 20 ayat
(1) dan ayat (3) tersebut mengamanatkan kepada
para pelaku usaha untuk memikul tanggung jawab
dalam pengurangan sampah pada tahap hulu sejalan
dengan maksud dari EPR yang mengedepankan upaya
pencegahan dan minimisasi sampah.
Dengan kata lain, prinsip utama pemberlakuan EPR
dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah adalah adanya pembagian peran dan
tanggung jawab yang fair antara pemerintah
dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu, mekanisme EPR yang biasa
digunakan adalah melalui penarikan
kembali produk dan/atau kemasan
yang habis masa pakainya (take-back
schemes),
jaminan/pembayaran
kembali (deposit/refund systems),
dan biaya penanganan sampah
di TPA (disposal fee programs).
Penanganan lebih lanjut atas produk
dan/atau kemasan yang terkena
kewajiban EPR dapat berupa daur urang material
(material recovery) dan daur ulang sampah menjadi
energi (energy recovery). Seluruh proses ini dapat
dilaksanakan sendiri oleh produsen/perusahaan atau
mendelegasikan tanggung jawab tersebut ke pihak
ketiga, dimana pihak ketiga tersebut dibayar untuk
mengumpulkan dan mengelola produk dan/atau
kemasan mereka.
Lalu bagaimana implementasi selanjutnya? Me
ngenai ini telah terjadi perdebatan panjang antara
pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kementerian Perindustrian yang dikoordinir oleh
Menko Bidang Ekonomi dengan para pelaku usaha.

Syukurlah perdebatan tersebut berakhir dengan baik
dan selanjutnya dirumuskan pada pasal 15 ayat (1) PP
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga bahwa: “Penggunaan bahan baku produksi
dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam
yang menimbulkan sesedikit sampah, dan yang dapat
di daur ulang dan/atau diguna-ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14
dilakukan secara bertahap per-sepuluh tahun melalui
peta jalan.”
Tugas pemerintah/pemerintah daerah dan para
pelaku usaha saat ini dan dimasa mendatang terkait
dengan EPR adalah menyusun Road Map 2013 – 2023
pelaksanaan EPR. Jika menilik pasal 15 UU Nomor
18 Tahun 2008, maka prioritas pelaksanaan EPR
tersebut adalah penanganan produk dan kemasan
berbahan plastik yang secara nyata jumlahnya cukup
besar yaitu sekitar 12 -14 % dari total timbulan
sampah. Sebagai ilustrasi untuk kota Jakarta
yang total timbulan sampahnya sebesar 6500
ton/hari, berarti jumlah plastiknya sebesar
780 – 910 ton per hari. Seandainya plastik
sebesar hampir 1000 ton tersebut dapat
dimanfaatkan dengan baik tentunya
dapat menghasilkan suatu nilai
tambah yang sangat berarti,
serta sekaligus dapat mendorong
perekonomian masyarakat dan
mengurangi beban lingkungan.
Dalam konteks rencana penerapan
EPR sesuai dengan garis kebijakan dalam PP Nomor
81 Tahun 2012, Pemerintah/Pemerintah Daerah perlu
segera menyusun Road Map atau Peta Jalan untuk
produk atau kemasan plastik melalui penetapan
prioritas jenis-jenisnya.
Tahapan selanjutnya setelah penanganan produk
atau kemasan plastik adalah melakukan penetapan
jenis-jenis material lainnya yang disatu sisi potensi
pencemarannya relatif tinggi dan disisi lainnya pe
merintah daerah belum mampu menangani dengan
baik. Jenis-jenis material ini antara lain logam, gelas,
dan sampah makanan (food waste).
(Mohammad Helmy)
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UTAMA
Ketika Mekanisme Anggaran
Hambat Pengelolaan Sampah

P

engelolaan sampah merupakan sistem yang terdiri
dari rangkaian kegiatan dari mulai sumber sampah
hingga lokasi pembuangan akhir. Pengelolaan
sampah melibatkan perpindahan sampah dari satu lokasi
ke lokasi lainnya, dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Meski
pun terkesan sederhana, setiap perpindahan dan perlakuan
yang dialami oleh sampah hingga pemusnahannya membutuhkan infrastruktur, operasional peralatan, dan jam kerja petugas yang cukup memakan biaya. Di kota-kota besar
dan metropolitan di Indonesia, anggaran pemerintah dae
rah untuk biaya persampahan umumnya mencapai puluhan
hingga ratusan miliar rupiah per tahun.
Kebutuhan biaya pengelolaan sampah pada dasarnya
dapat dihitung dari biaya spesifik (specific cost) yang dinyatakan dalam rupiah per ton sampah. Misalnya untuk meng
operasikan TPA yang sesuai standard sanitary landfill, biaya
spesifik nya minimal adalah Rp. 100 ribu per
ton (sumber: Handbook – Tchobanoglous).
Artinya, jika jumlah sampah sebuah kota
metropolitan yang masuk ke TPA adalah 1.000 ton per hari, maka dibutuhkan
Rp. 100 juta per hari, atau anggaran lebih
dari Rp. 30 miliar per tahun. Biaya ini ha
nya untuk operasional TPA, belum termasuk
pengangkutan dari kota menuju TPA. Untuk
pengangkutan biaya spesifiknya tergantung
dari jarak tempuh truk pengangkut. Umumnya untuk jarak tempuh ke TPA sekitar 10 km
dibutuhkan sekitar Rp. 60 ribu per ton, sehingga
biaya pengangkutan adalah lebih dari Rp. 18 miliar per tahun. Jika dijumlahkan, maka lebih dari Rp. 48 miliar per tahun dibutuhkan untuk operasional penanganan sampah di
kota metropolitan tersebut, yang nilainya setara dengan Rp.
24.000/orang/tahun.
Ironisnya, acuan biaya spesifik yang dapat digunakan
sebagai panduan pemerintah daerah belum ditetapkan secara resmi oleh kementerian teknis terkait hingga saat ini.
Hal ini seringkali melemahkan argumentasi pemerintah
daerah ketika mengajukan anggaran persampahan kepada
DPRD, karena dianggap besarnya anggaran yang diajukan
tidak berdasar.
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Insentif pemilahan dan daur ulang
Besarnya kebutuhan biaya penanganan sampah pada
dasarnya dapat ditekan semaksimal mungkin dengan me
ngurangi jumlah sampah sejak di sumber. Di sinilah peran
masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan menjadi
penting. Sampah yang dipilah memiliki tambahan manfaat
(co-benefit) dari potensi nilai daur ulang seperti kompos,
plastik, kertas, logam, dan lain-lain yang dapat menjadi insentif bagi masyarakat yang berperan aktif mendukungnya.
Namun demikian, untuk proses daur ulang yang dimaksud,
diperlukan biaya yang besarnya sekitar Rp. 100 ribu– Rp
150 ribu per ton untuk proses pemilahan dan pengompos
an secara komunal berbasis masyarakat (skala RW). Belum
lagi pengumpulan dari rumah ke lokasi pengomposan yang
umumnya menggunakan gerobak, biaya spesifiknya sekitar
Rp. 150 ribu – Rp 250 ribu per ton. Oleh karena itu, sangat
tidak tepat jika operasional proses sistem komunal
semacam ini tidak didukung secara finansial oleh
pemerintah karena dianggap mampu cost reco
very dari hasil penjualan produk daur ulang.
Biaya untuk pengolahan ini lebih tepat dianggap sebagai pengalihan dari kebutuhan
biaya pengangkutan. Sehingga anggaran
total pemerintah tidak mengalami kenaikan
yang signifikan.
Peran pemerintah daerah untuk mensi
nergikan beberapa dinas terkait sebenarnya juga
memiliki potensi untuk insentif daur ulang ini. Salah satunya adalah kompos dari sampah kota, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan pertamanan. Namun demikian, sinergi tersebut sulit terjadi dengan alasan
sulitnya mekanisme anggaran, Misalnya, aturan pengadaan
pembelian kompos yang harus melalui mekanisme tender
dan lain-lain. Sinergi lainnya adalah pengembangan bank
sampah atau konsep sejenisnya sebagai usaha kecil menengah ataupun koperasi. Dukungan finansial pemerintah
daerah dapat diberikan melalui modal awal bagi pembentukan badan usaha yang menjadi induk kegiatan bank
sampah, disamping juga pendampingan kepada kelompok masyarakat. Kebijakan publik terkait mekanisme anggaran untuk mewujudkan hal ini memang sering menjadi

Edisi I - 2013
hambatan, dan membutuhkan keseriusan. Namun di Kota
Malang, hal ini sudah berhasil dikembangkan, yang berdampak positif pada meningkatnya antusias masyarakat
dalam pemilahan sampah. Dukungan pemerintah juga
sangat berpengaruh pada kuatnya bargaining position Bank
Sampah dalam menjalankan operasionalnya bersama para
mitra pelaku bisnis daur ulang.
Insentif Waste to Energy
Saat ini semakin banyak pihak yang sudah mengetahui
dan tertarik dengan konsep waste to energy, karena mampu
menjadi solusi penanganan sampah sekaligus mengurangi
pemakaian energi tidak terbarukan yang berbasis fossil fuel.
Apalagi baru-baru ini Pemerintah RI melalui kebijakan feed
in tariff Kementerian ESDM sudah menaikkan tarif listrik dari
sumber energi terbarukan. Potensi listrik dari sampah salah
satunya dapat melalui pembakaran sampah diatas 1000
derajat celcius (incineration) seperti dilakukan di Jepang,
Singapura, dan Eropa. Namun
demikian, biaya investasi dan
operasional yang dibutuhkan
umumnya sangat tinggi, mencapai triliunan rupiah, sehingga
dibutuhkan investasi pihak
swasta. Pemerintah daerah
kemudian mengembalikan investasi insinerator tersebut dalam bentuk tipping fee, yang besarnya dapat mencapai Rp. 400 SUMBER FOTO: ISTIMEWA
ribu per ton kepada pihak swasta yang akan mengoperasikan instalasi tersebut hingga masa kontrak yang berlaku.
Jumlah ini tentu sangat fantastis dibandingkan kemampuan pemerintah daerah di Indonesia. Namun demikian, di
tahun-tahun mendatang, khususnya kota-kota metropolitan, pilihan ini akan semakin sulit dihindari mengingat semakin sulitnya mencari lahan penimbungan sampah. Saat
ini, baru DKI Jakarta dan Kota Bandung yang sudah memproses untuk tender investasi insinerator ini yang sesuai
dengan ketentuan dalam Perpres 67/2006 terkait Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS).
Alternatif lain dari waste to energy adalah pemanfaatan
gas metana dari TPA (landfill gas recovery). Gas metana dapat digunakan secara langsung (direct use) sebagai bahan
bakar gas, atau dikonversi menjadi pembangkit listrik. Kebutuhan biaya untuk sistem penangkapan dan pemanfa
atan gas metana jauh lebih rendah dibandingkan insinerator. Beberapa TPA di Indonesia sudah memulainya, seperti
DKI Jakarta, Kota Bekasi, Bali, Kabupaten Malang, Kota Ma-

lang, dan Kota Kendari. Namun baru DKI Jakarta dan Bali
yang telah melakukan kontrak dengan PLN untuk penjualan
listrik. Selebihnya, gas metana yang ditangkap umumnya
didistribusikan melalui sistem perpipaan sederhana untuk
dimanfaatkan oleh penduduk sekitar TPA untuk kebutuhan
memasak. Pendekatan ini sangat efektif untuk merubah
persepsi bahwa TPA adalah musuh warga menjadi TPA adalah fasilitas umum yang perlu dilindungi.
Namun demikian pengembangan waste to energy dari
gas metana TPA ini masih membutuhkan pengembangan
payung regulasi, terutama jika ada investasi swasta untuk
proyek pembangkit listriknya. Kontrak pembelian listrik
(Power Purchase Agreement) dengan PLN membutuhkan badan hukum non-pemerintah sebagai pihak penandatangan
kontrak. Antara investor swasta dengan pemerintah daerah
pun memerlukan adanya kesepakatan yang berisi peran
masing-masing pihak. Inilah yang sering membuat proses
persiapan dan pelaksanaan projek menjadi panjang dan
rumit. Selain itu, perlu pula diingat, bahwa biaya operasional
dan pemeliharaan TPA tetap
menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Kesesuaian
operasional dengan standar,
khususnya penanganan lindi
dan penutupan sampah, sa
ngat mempengaruhi jumlah
gas yang dapat ditangkap dan
dimanfaatkan.
Pengembangan waste to energy yang bersinergi dengan
proses produksi industri semen melalui penggunaan bahan
bakar berbasis sampah (refused derived fuel) sebagai substitusi bahan bakar batu bara juga layak untuk dikembangkan.
Dari sudut pandang perubahan iklim, metoda co-processing
ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah
kaca yang cukup signifikan, karena melibatkan kombinasi sektor limbah dan sektor industri. Namun demikian,
teknologi proven yang ada saat ini menggunakan bio-drying masih terbilang mahal. Selain itu, meskipun produk RDF
yang dihasilkan akan memiliki nilai jual ke pabrik semen,
pertimbangan jarak ke lokasi pabrik semen juga menjadi
pertimbangan utama (sumber: Handbook Tchobanoglous).
Di negera-negara Eropa seperti Belanda dan Swedia, waste
to energy berkembang dengan baik karena sudah ada regulasi pajak pengelolaan sampah (waste tax) yang besarnya
250 Euro per rumah tangga per tahun. Besarnya energi yang
dijual dari ‘recovered’ material merupakan profit tambahan
bagi usaha pemerintah yang menangani sampah.(Dini)
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Tidak Pusing Biayai Sampah

P

embiayaan pengelolaan sampah oleh sebagian besar daerah menjadi tanggung jawab yang sangat
berat. Tapi sebenarnya jika daerah mengetahui
komponen biaya apa saja yang harus dialokasikan dan
bagaimana caranya, hal itu tidaklah seperti dibayangkan. Ini menjadi sebuah tantangan karena memerlukan
sebuah strategi dan kejelian yang cerdas.
Komponen pembiayaan menjadi satu dari lima aspek
penting pengelolaan sampah. Maka itu, aspek ini menjadi sangat penting untuk dipersiapkan. Namun, sebelum
merelokasi sejumlah dana, pemerintah sebaiknya me
nyusun komponen pembiayaan apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan pilihan cara pengelolaan sampahnya,
bagaimana cara membiayainya, dan dari
mana saja sumber dananya.
Selain itu, adanya kewajiban untuk
mengurangi sampah mencerminkan bahwa layanan yang diberikan bersifat terbatas sehingga perlu dikenakan biaya pada
penggunanya. Dengan demikian, instrumen pembiayaan yang cocok untuk pelayanan umum seperti ini adalah user fee.
User fee yang digunakan dalam pelayanan sampah termasuk ke dalam kategori
service charge, yaitu dengan menetapkan
iuran/retribusi untuk membiayai anggaran operasional dan pemeliharaan yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan jasa
tersebut. Dengan demikian, retribusi ini
diharapkan dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan dari pelayanan persampahan yang diberikan
pemerintah daerah, sehingga bersifat cost recovery.
Di Indonesia, panduan penerapan retribusi untuk pelayanan persampahan dimuat pada Pasal 30 Permendagri
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah, dengan rincian komponen sebagai berikut:
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• Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber
sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
• Biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
• Biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan
akhir sampah
• Biaya pengelolaan
Sedangkan penetapan tarif retribusi sampah dilakukan dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya pasal 152. Ayat 1 dari pasal tersebut mencantumkan
bahwa penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya
yang dimaksud meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga,
dan biaya modal (ayat 2). Akan tetapi,
pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa
penetapan tarif hanya untuk menutup
sebagian biaya. Dengan demikian, pe
netapan tarif retribusi daerah, termasuk
retribusi sampah, tidak mengikuti prinsip cost-recovery sesuai prinsip user fee di
atas.
Secara teoritis, sangat memungkinkan untuk menetapkan tarif retribusi
dengan konsep user fee di bawah tarif yang seharusnya
maupun di atas tarif yang seharusnya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Dengan
landasan ini serta rujukan yang diberikan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
maka hampir semua kepala daerah di Indonesia me
netapkan tarif retribusi yang jauh lebih rendah daripada

Edisi I - 2013
yang seharusnya agar pembayarannya tidak membebani
masyarakat. Sebagai akibatnya, penerimaan dari retribusi
masih jauh dari target cost-recovery. Hal ini dialami oleh
hampir semua kabupaten/kota di Indonesia. Penetapan
target retribusi juga tidak menghitung semua pengguna
yang mendapatkan pelayanan karena mengecualikan
pengguna yang tidak mampu untuk membayar serta
fasilitas-fasilitas yang dianggap perlu dibebaskan dari
pungutan retribusi.
Selain retribusi, dalam menghitung biaya pengelolaan
sampah, juga dikenal istilah tipping fee atau biaya jasa
penanganan sampah. Tipping fee menggunakan satuan
biaya/ton, dan umumnya digunakan jika ada kerjasama
dengan pihak swasta sebagai penyedia jasa penanganan sampah, misalnya operator TPA, dalam kurun waktu
tertentu. Tipping fee ini akan dibayarkan oleh pihak yang
membuang sampah kepada pihak operator fasilitas
persampahan. Jika pihak swasta juga menjadi investor
pembangunan fasilitas tersebut, maka besarnya biaya
investasi dan biaya Operasional dan Pemeliharaan (O&P)
menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai tipping
fee. Di Indonesia, yang umumnya penanganan sampah
dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Daerah, total biaya O&P per ton sampah juga dapat dipadankan sebagai tipping fee.
Belajar dari Negara lain
Penggunaan user fee atau retribusi bukanlah suatu
hal yang ketinggalan zaman, walau pun beberapa nega
ra memang menerapkan sistem yang berbeda untuk
memperoleh pembiayaan pengelolaan persampahan.
Namun di antara semua sistem yang diterapkan, pada
umumnya menganut konsep Pay As You Throw (PAYT)
ataupun Polluters Pay Principle (PPP). Kedua konsep tersebut pada prinsipnya menekankan akan pentingnya tanggung jawab dari penghasil sampah untuk membayar atas
sampah yang dibuang tersebut. Penerapan PAYT dan PPP
dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan pada
prinsipnya sama, yaitu menerapkan berbagai kombinasi
pemungutan user fee melalui penjualan kantong, kontainer, ataupun label yang menjadi biaya pengganti dari
pelayanan persampahan yang diterima oleh pengguna
jasa persampahan.
Dari beberapa strategi pemungutan retribusi, penggunaan sistem berbasis volume dan berat dapat digunakan
untuk berbagai tipe pengguna, termasuk rumah tangga.
Sedangkan tarif tetap tidak mempertimbangkan kemampuan untuk membayar dari penggunanya ataupun ting-

kat penghasilan pengguna jasa persampahan. Sistem
tarif tetap ini bertentangan dengan prinsip Polluter Pays
Principle. Sebagai perbandingan, Belanda menggunakan
tarif tetap, sistem kantong, serta sistem berbasis berat.
Swedia menggunakan sistem keranjang sebagai pengganti kantong/kontainer/label. Sedangkan Kota Milan di
Italia menggunakan kombinasi dari tarif tetap dan sistem
berbasis berat. Kota-kota di Benua Amerika seperti New
York menggabungkan biaya pengelolaan persampahan
dalam pajak properti lokal, lalu Seattle menggunakan
sistem keranjang untuk apartemen berkepadatan rendah, San Fransisco menggunakan sistem PAYT untuk
bangunan yang maksimal memiliki 5 unit saja, sedangkan Vancouver di Kanada menggunakan tarif tetap untuk
volume yang tetap dan mengenakan tambahan biaya
untuk pertambahan volume sampah yang dibuang. Kota
Sidney di Australia menggunakan sistem keranjang, sedangkan Kota Christchurch di Selandia Baru menggunakan sistem kantong.
Kecenderungan yang berbeda ditunjukkan oleh
negara-negara tetangga di Asia. Kota Taipei di Taiwan
menggunakan sistem kantong berdasarkan konsumsi
air yang digunakan. Korea menggunakan sistem tarif
tetap sebelum tahun 1995, lalu menggantinya dengan
sistem kantong setelah tahun 1995. Setelah penerapan
sistem kantong ini, sampah yang dihasilkan mengalami
penurunan sampai 16.6% dan pendauran ulang mengalami peningkatan dari 15.7% menjadi 43% dalam 8 tahun (1994-2001). Di Beijing (RRC) diterapkan sistem tarif
tetap dengan mengecualikan kalangan tidak mampu.
Singapura juga menetapkan tarif tetap untuk pelayanan
persampahan, demikian juga dengan sebagian kota-kota
di Jepang. Sebagian kota-kota Jepang lainnya menerapkan sistem campuran seperti yang dilakukan kota-kota
lainnya di Eropa. (Kiki, Dini, Evi)
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
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emerintah wajib membiayai penyelenggaran
pengelolaan sampah, baik untuk biaya modal
maupun biaya operasional dan perawatan. Ketentuan ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena
hal itulah yang diamanatkan Undang-undang Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peme
rintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota). Pertanyaannya adalah, sebenarnya sanggup tidak ya pemerintah melakukan pembiayaan salah
satu pelayanan publik ini?
Di Indonesia, pengelolaan sampah merupakan dua
gabungan kegiatan; yakni pengurangan (pembatasan,
pemanfaatan kembali, dan daur ulang) dan pena
nganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
dan pengolahan). Aktivitas pengurangan menekankan
pada aktivitas di sumber sampah, sementara aktivitas
penanganan umumnya dilakukan oleh dinas atau instansi yang bertanggung jawab terhadap kebersihan,
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dimulai dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Berdasarkan aktivitas inilah, kemudian komponen pembiayaan
pengelolaan sampah dirumuskan.
Sistem pengumpulan di Indonesia umumnya meli
batkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yaitu
lokasi sementara untuk menampung sampah dari
berbagai sumber. Sampah dari sumber rumah tangga
umumnya dikumpulkan menggunakan kendaraan
berupa gerobak yang ditarik secara manual, atau
modifikasi gerobak bermotor, agar dapat melewati
gang ataupun jalan yang sempit di lingkungan
permukiman. Dari TPS, sampah akan diangkut oleh
kendaraan yang lebih besar ke Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA), atau ke lokasi pengolahan antara. Dari
keseluruhan biaya penanganan sampah, sekitar 50 –
70% digunakan untuk kegiatan pengumpulan.
Biaya operasi dan pemeliharaan (O&P) pengumpulan
yang menggunakan gerobak manual umumnya sekitar
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Rp. 150 - Rp 250 ribu per ton, karena menggunakan
tenaga kerja informal yang dikoordinir oleh warga
setempat. Sedangkan untuk pengangkutan, biaya
O&P cukup bervariasi, tergantung dari jarak tempuh
truk. Umumnya, biayanya mencapai Rp160 ribu/ton
untuk jarak tempuh sekitar 10 km. Sehingga total
pengumpulan dan pengangkutan menjadi sekitar
Rp. 200.000/ton atau 20 $/ton. Perlu dicatat, jumlah
diatas belum termasuk O&P fasilitas TPS serta biaya
penyapuan jalan, yang umumnya ada di Indonesia.

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia selama ini dikenal dari retribusi. Dasar dan besaran tarif retribusi ditetapkan oleh masing-masing
kepala daerah dengan memperhatikan faktor-faktor
tadi yang tentunya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian masing-masing kabupaten/kota. Provinsi DKI
Jakarta dan Kota Batam misalnya, menetapkan tarif
retribusi sampah untuk rumah tangga berdasarkan
luas bangunan, lalu Kota Surabaya menetapkan tarif
berdasarkan prasarana fisik di sekitar rumah (kategori
jalan, ukuran saluran/got), Kota Bogor menetapkan
berdasarkan kategori jalan dan luas bangunan, dan
Kota Bandung menetapkan berdasarkan daya listrik, luas tanah, dan luas bangunan. Ukuran-ukuran
tersebut diharapkan dapat mewakili kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan atas besaran tarif yang
ditetapkan khususnya untuk pengguna rumah tangga
yang memiliki proporsi paling besar.
Namun fakta di lapangan, retribusi yang ditarik
dari masyarakat masih sangat jauh untuk menutupi

anggaran biaya yang dibutuhkan pemerintah. Di
Jakarta, seperti dilansir Republika (2011), retribusi
sampah hanya mampu menyumbang 13 persen dari
kebutuhan anggaran pengelolaan sampah. Lebih jauh
lagi, anggaran belanja Dinas Kebersihan DKI Jakarta
juga tidak menunjukkan proporsi yang signifikan jika
dibandingkan dengan anggaran belanja total DKI
Jakarta, yaitu sebesar 3.3% saja.
Kota Bandung, yang mengenakan tarif retribusi
sampah bukan hanya untuk kawasan komersial, namun juga perumahan, hanya mampu menarik retribusi
pada sebagian pelanggan saja. Dari 400.000 – 500.000
kepala keluarga (KK) yang mendapat pelayanan persampahan, hanya 50% yang membayar retribusi pada
tahun 2010 (lintasjabar.com, 2011). Dengan demikian,
retribusi sampah yang diterima oleh PD Kebersihan
hanya sekitar Rp.400 juta dari target pendapatan sebesar Rp.800 juta untuk rumah tangga.
Sementara itu, sesuai Peraturan Walikota Bandung
Nomor 180 Tahun 2010, total penerimaan operasional
jasa kebersihan pada tahun 2009 –dalam hal ini
adalah retribusi sampah- adalah sebesar Rp.15,4 miliar
ditambah penerimaan lainnya sebesar Rp.22,7 miliar,
maka anggaran pendapatan untuk PD Kebersihan
yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bandung
pada tahun 2010 adalah Rp.40,1 miliar.
Sedangkan anggaran belanja yang dialokasikan
adalah sebesar Rp. Rp.66.7 miliar (2,3% dari total
anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung tahun
2010). Dengan demikian, kekurangan anggaran itu
ditutupi dengan subsidi dari Pemerintah Kota Bandung
sebesar Rp27.1 miliar kepada PD Kebersihan.
Sebaliknya Kota Surabaya terlihat memiliki komitmen yang lebih besar dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan. Anggaran yang dialokasikan
untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun
2012 adalah sebesar Rp.284, . miliar , yaitu 5.5% dari
anggaran belanja Kota Surabaya (diolah dari Peme
rintah Kota Surabaya, 2012 dan Perda Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2012 tentang APBD Kota Surabaya
Tahun 2012). Anggaran ini tentunya tidak sepenuhnya untuk pelayanan sampah, namun juga untuk
pelayanan limbah lainnya dan kepentingan pertamanan. Dari anggaran belanja tersebut, retribusi yang
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diterima dinas tersebut berkontribusi sebesar 11.9%. daerah mengingat peliknya pengelolaan keuangan
Namun demikian, dapat dilihat bahwa Dinas Keber persampahan di masing-masing kabupaten/kota.
sihan Kota Surabaya tidak hanya melakukan pelayanan persampahan saja, namun juga melakukan eduRealisasi Belanja Sanitasi
kasi kepada masyarakat melalui penyebaran fasilitator
Di pemerintahan, dana pembiayaan persampahan
dan kader lingkungan untuk mendorong dilakukan- masuk dalam kategori belanja sanitasi, bersamaan
nya pemilahan, pendauran ulang, dan pembatasan dengan aspek air bersih/air minum. Belanja sanitasi
sampah (3R) sehingga dapat melaksanakan program adalah, semua dana yang telah ditransfer pemerintah
zero waste dan rumah kompos (Dinas Kebersihan dan (pusat ke kota) baik berupa dana sektoral, bantuan
Pertamanan Kota Surabaya, 2008). Hal ini dapat dibuk- keuangan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Demikian
tikan dengan kebersihan kotanya yang relatif lebih pula anggaran yang disediakan SKPD khususnya yang
baik dibandingkan kota lain serta dijadikannya Kota memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di bidang
Surabaya sebagai tujuan bagi pembelajaran pengelo- sanitasi. Lebih spesifiknya belanja sanitasi dimaksud
laan persampahan oleh kota-kota lain maupun negara mencakup atas realisasi belanja di limbah cair, per
tetangga (Lensa Indonesia, 2012).
sampahan, dan drainase, baik untuk fisik maupun non
Gambaran di atas terkait rendahnya pendapatan fisik pada tiap-tiap tahun anggaran
dari retribusi sampah dan proporsi anggaran belanja
Alokasi belanja sanitasi ini bisa dijadikan bukti
yang rata-rata berada di bawah 5% secara umum juga komitmen dan keberpihakan pemerintah atas usamewakili gambaran yang sama untuk hampir di semua hanya meningkatkan akses pelayanan setiap tahun.
kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan Secara umum tujuan belanja sanitasi adalah untuk ; (i)
bahwa Dinas/Perusahaan Daerah Kebersihan di Mendukung pendanaan secara berkelanjutan dalam
masing-masing kabupaten/kota masih bergantung penyediaan infrastruktur sanitasi dengan mengerahpada subsidi/pembiayaan dari pemerintah di tingkat kan sumberdaya termasuk belanja SKPD yang memiyang lebih luas dan belum dapat mengandalkan liki tupoksi sanitasi ; (ii) Meningkatkan kuantitas dan
kontribusi dari retribusi sampah.
kualitas dan efisiensi pelayanan di daerah ; (iii) Me
Besarnya biaya operasional dan pemeliharaan ningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan
pengelolaan sampah juga ikut menggerus anggaran dalam penyediaan infrastruktur; (iv) Mendorong
untuk belanja investasi pengelolaan sampah yang daerah secara bertahap untuk membiayai sanitasi sehendaknya dialokasikan pemerintah daerah. Biaya cara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, realisasi
investasi ini akan cukup signifikan apabila peralatan belanja sanitasi pemerintah pusat dapat dilihat pada
yang digunakan sudah harus diganti (karena sudah tabel di bawah ini.
tidak layak pakai) ataupun apabila
Tabel Realisasi Belanja Sanitasi Pemerintah Pusat (Miliar Rupiah
teknologi yang digunakan sudah
Belanja Pemerintah
2005
2006
2007
2008
2009
2010***
(Fungsi /Sub Fungsi)
tidak mampu mengelola sampah secara efisien. Sudah diduga, biaya yang 1.Manajemen Limbah*
1,333,9
2.664,5
4.952,6
5.315,1
10.703,0
8.585,8
besar seperti ini akhirnya tidak dapat 2.Manajemen Air Limbah*
314,7
325,6
348,0
478,4
525,2
557,4
3.
DAK
Sanitasi*
347,5
dipenuhi oleh pemerintah kabupa
Lainnya*
113,4
127,8
136,8
131,5
144,3
165,8
ten/kota dari kocek mereka sendiri 4. (+Sanitasi
Bencana)**
(PAD), tapi akhirnya kebutuhan ini Jumlah (1 s/d 4)
1.762,0
3.117,9
5.437,4
5.925,0
11.372,5
9.656,5
dipenuhi dari subsidi dari pemerintah Total Belanja Pemerintah* 509.632,4 667.128,7 757.649,9 985.730,7 937.382,1 677,542,7
provinsi ataupun pemerintah pusat Persentasi Belanja Sanitasi
0,3
0,4
0,6
0,6
1,2
1,4
Terhadap Belanja Total
(government transfer) yang masuk daKeterangan ;
lam APBD. Mekanisme ini kemudian * Data Pokok APBN 2005-2010/Kemen Keu RI
** BNPB ,Data Sementara per Sept 2010
menjadi rutin dilakukan di berbagai *** Data September 2010/Kemen Keu RI
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(Bappenas pada Realiasi Belanja
Sanitasi, 2005 – 2010). Tabel di
2009
2010
bawah ini merupakan gamba(LPD-Milyar (LPD-Milyar
Rp)**
Rp)***
ran realisasi belanja sanitasi di
20,334
17,325
8 kota terpilih program peserta
13,422
22,650
ISSDP.
14,254
14,931
Dari data yang tertera
8,667
7,594
ada beberapa yang menjadi
7,887
8,270
catatan utama dalam laporan
9,334
8,563
realisasi belanja sanitasi 200530,554
27,432
2010 yakni, (i) Kesungguhan
54,332
47,665
dukungan pemerintah pusat da
158,784
154,430
lam membantu usaha pening
19,848
19,304
katan pelayanan sanitasi secara
nasional terlihat, (ii) Kondisi
itu direspons oleh pemerintah
kota di beberapa kota di
Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan dimana ratarata realisasi belanja sanitasi 8 pemko; Payakumbuh,
Jambi, Surakarta, Blitar,Tegal, Pekalongan, Denpasar,
dan Banjarmasin secara nominal naik hampir 2 kali
dari tahun 2005 ke tahun 2010.
(iii) Proporsi belanja sanitasi pemerintah pusat
pada 2009 terhadap belanja totalnya juga mengalami
kenaikan hampir 4 kali lebih besar dibanding tahun
2005. Proporsi belanja sanitasi 8 pemko masih beragam
ada yang mengalami kenaikan 2 kali,bahkan ada yang
6 kali. (iv) Jika di tingkat pemerintah pusat tren porsi
belanja sanitasi dari tahun ke tahun meningkat, hal
yang sebaliknya terjadi di 8 pemko tersebut, yang
justru cendrung tetap. (v). Jika pada periode 20052010, peran provinsi dan kabupaten/kota dalam
pengarusutamaan sanitasi masih sangat terbatas dan
sporadik. Namun sejak tahun 2010 dan selanjutnya,
peran provinsi, kabupaten/kota bersama pemerintah
pusat memantapkan tekad untuk bergerak bersama
sehingga tergabung dalam Program Nasional –
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PN-PPSP) 2010-2014, (termasuk dalam kesiapan
pendanaan.) (Bappenas dalam Realiasi Belanja Sanitasi,
2005 – 2010).
Sekarang, mari kita lihat seberapa besar proporsi
belanja sanitasi terhadap belanja total di 25 kabupa
ten dan kota yang tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel Realisasi Belanja Sanitasi
Kota-Kota Terpilih Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (2005-2010)*
Belanja PEMDA
(Fungsi/Sub
Fungsi)
1.Payakumbuh
2.Jambi
3.Surakarta

2005
2006
2007
2008
(LPD-Milyar (LPD-Milyar (LPD-Milyar (LPD-Milyar
Rp)**
Rp)**
Rp)**
Rp)**
3,413

7,894

13,516

18,878

12,136

24,454

20,353

10,358

5,106

5,381

9,675

10,440

4.Blitar

1,021

5,274

5,477

8,448

5.Tegal

13,997

6,898

19,239

8,085

6.Pekalongan

1,0667

1,745

5,240

1,543

7.Denpasar

17,971

32,484

28,880

27,405

8.Banjarmasin

18,325

20,955

35,203

47,698

Jumlah (1 s/d 8)

82,636

105,085

137,583

132,855

Rata-rata 8 Kota

10,330

13,136

17,198

16,607

Keterangan ;
* Kota peserta ISSDP,Revisi Data SSK
** LPD singkatan dari ; Limbah,Persampahan,Drainase
*** Data September 2010

Disebutkan, dari realisasi belanja sanitasi 2005 –
2020 yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, nominal
belanja pemerintah naik menjadi hampir sepuluh kali
,yakni dari Rp 1.762 miliar tahun 2005 menjadi Rp.
11,372 milyar pada tahun 2009. Sementara itu proporsi belanja sanitasi terhadap belanja total juga mengalami kenaikan. Realisasi belanja sanitasi pada tahun
2005 sebesar 0,3 persen dari total belanja pemerintah
pusat, kemudian sejak 2009 telah mencapai 1,2 % dari
total belanja pemerintah. Dengan demikian berarti
telah naik hampir 4 kali lebih besar dibanding proporsi
pada tahun 2005 (Bappenas, 2013).
Sementara itu, realisasi belanja sanitasi 8 pemerintahan kota terpilih peserta Indonesia Sanitation Sector
Development Program (ISSDP) di Sumatera, Jawa, Bali,
Kalimantan terjadi kenaikan hampir dua kali lipat dari
tahun 2005 ke tahun 2010. Kedelapan kota itu adalah
Payakumbuh, Jambil, Surakarta, Blitar, Tegal, Pengalo
ngan, Denpasar, dan Banjarmasin. Data tahun 2005
rata-rata 8 kota membelanjakan Rp 10.330 milyar dan
pada tahun 2009 menjadi Rp. 19,848 miliar. Kenaikan
dua kali lebih besar di delapan kota ini memberi indikasi bahwa pemerintah kota secara aktif dan konsisten untuk melakukan pengarusutamaan sanitasi
sejak 2005 hingga 2010 ini. Kenaikan secara signifikan
ini diyakini sangat besar dan dipengaruhi pula oleh
dana transfer dari pemerintah pusat (baik dana sektoral maupun DAK sanitasi, termasuk bantuan keuangan
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Utama
Tabel Proporsi Belanja Sanitasi
terhadap Belanja Total di Kabupaten dan Kota
Keterangan
A.Proporsi Belanja Sanitasi terhadap
Belanja Total PEMDA;
1.Brebes
2.Cilacap
3.Cirebon
4.Gunung Kidul
5.Jepara
6.Kebumen
7.Rembang
8.Purworejo
9.Sleman
10.Singkawang
11.Banjar
12.Lhoksemawe
13.Langsa
14.Deli serdang
15.Solok
16.Padang
17.Bukittinggi
18.Palembang
19.Prabumulih
20.Bogor
21.Depok
22.Semarang
23.Malang
24.Serang
25,Pontianak
Rata-rata (25 Kabupaten dan Kota)
Proporsi Belanja Sanitasi Pem
Pusat terhadap Belanja Total

Persentase
Rata2005 2007 2009 2010 rata

1,0
0,3
0,5
0,3
1,1
0,9
0,2
1,6
0,4
0,2
0,3
0,2
1,3
0,3
0,3
1,3
1,5
2,7
1,1
1,8
0,9
0,9
0,7
0,4
0,9
0,8

0,8
0,3
1,2
0,5
1,0
2,0
0,3
3,1
1,1
0,6
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
1,7
1,6
2,2
1,2
1,8
1,0
2,1
0,4
0,6
0,8
1,1

0,7
0,7
1,7
0,4
0,9
2,0
0,3
3,1
1,1
0,6
0,9
1,4
0,9
0,7
0,6
1,7
1,8
2,9
0,9
2,0
1,0
2,0
0,6
0,8
0,8
1,2

1,3
0,9
0,7
0,5
0,9
0,9
0,3
3,5
0,6
0,6
1,0
1,6
0,9
0,7
0,6
2,2
2,1
3,0
1,5
2,0
1,3
2,5
0,7
0,7
0,7
1,2

0,3

0,6

1,2

1,4

0,9
0,5
1,0
0,4
0,9
1,4
0,2
1,1
0,8
0,5
0,7
0,9
0,9
0,5
0,4
1,7
1,7
2,7
1,1
1,9
1,0
1,8
0,6
0,6
0,8

Sumber : Data diolah dari data Buku Putih Sanitasi

Komitmen Pemimpinnya
Gambaran dari beberapa pengalaman, alokasi
pembiayaan sampah di banyak daerah masih jauh dari
ideal. Ilustrasi belanja sanitasi di 8 kota di atas merupakan kota pilihan yang sudah terbilang memiliki niat
baik untuk memperbaiki lingkungannya. Terbukti, nilai
belanja sanitasi berbanding lurus dengan komitmen
pemimpin daerahnya. Para pemimpin daerah masih
menganggap alokasi belanja sanitasi belum prioritas
dibandingkan pos-pos belanja lainnya.
Data yang dihimpun dari laporan non fisik adipura,
rata-rata untuk pengolahan sampah (biasanya ada di
Dinas Kebersihan) di kota kategori sedang dan kecil,
angkanya masih di bawah 5 persen dari total APBD,
bahkan ada yang di bawah 1 persen. Sementara
kondisi di kota besar dan metropolitan sudah lebih
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baik seperti yang dilakukan Kota Surabaya.
Masalah lain yang dihadapi daerah dalam merancang anggaran adalah ‘kepentok’ palu DPRD. Artinya,
penentuan jumlah belanja tetap berada di tangan
anggota DPRD. Kalau pemda dan DPRD sepaham dan
satu kata, rancangan anggaran yang diajukan tidak
mengalami banyak pemotongan. Tapi kenyataannya,
banyak anggota DPRD yang berpikir pragmatis. Mereka berpikir, pengelolaan sampah itu profit center yakni,
sebagai sumber pemasukan PAD. Padahal pengelolaan sampah adalah cost center, bukan profit center.
Itulah yang sedang terjadi di banyak daerah saat ini.
Tapi, kembali lagi kepada seberapa kuat komitmen pemimpin daerah pada perbaikan penyehatan
lingkungan di daerahnya. Daerah yang berhasil memperoleh belanja sanitasi biasanya pemimpinnya bisa
berargumentasi di forum dewan. Seperti dikatakan
Staf Senior KLH Ujang Solihin, beberapa daerah yang
merasa ‘putus asa’ dengan sikap para anggota dewan
yang sangat pragmatis itu, sering bertanya dan berdiskusi agar besar anaggaran pengelolaan sampah ditentukan saja besarannya dan diperkuat dalam peraturan
perundangan seperti yang dilakukan untuk sektor
pendidikan. ‘’Tapi itu tidak mungkin karena dasarnya
tidak disebutkan dalam konstitusi yang kuat seperti
UUD. Kementerian Keuangan tidak mau seperti itu ka
rena bisa-bisa setiap sektor akan meminta yang sama,’’
katanya.(Kiki, Evi)

SUMBER FOTO: ISTIMEWA
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Utama

Wawancara dengan
Prof. Enri Damanhuri, Pakar Sampah ITB

‘’Harus Ada
Tupoksi
Anggaran
Minimal
SK Menteri’’

S

ampah, adalah ‘santapan’ kritis sehari-hari bagi
Prof. Enri Damanhuri, Dosen di Program Studi
Teknik Lingkungan ITB sejak tahun 1976 ini. Sejak
menyelesaikan pendidikan S2 dan S3-nya di Universitas
Paris VII, Peracis, dalam bidang Kimia Pencemaran, dia
sudah memilih sampah sebagai spesialisasinya. Prof Enri
kerap dimintai pendapat akademis maupun praktis-nya
berkenaan dengan pengelolaan sampah di Indonesia.
Beliau mendirikan Laboratorium Persampahan (sekarang
Laboratorium Buangan padat dan B3), Pusat Pengolah
Sampah (PPS) ITB, dan sering diminta sebagai konsultan
di lembaga-lembaga nasional maupun internasional.
Berikut adalah petikan wawancara KELOPAK dengan
Prof Enri berkenaan dengan pembiayaan pengelolaan
sampah di Indonesia.

sampah. Selama ini pengelolaan sampah diajukan oleh
dinas terkait dengan alokasi tertentu dan terbatas.
Apalagi, setiap anggaran yang diajukan oleh Bupati/
Walikota harus mendapat persetujuan dari DPRD. Kalau
DPRD dan Bupati/Walikota satu persepsi mengenai
pengelolaan sampah, itu mudah. Tapi kalau tidak , itulah
yang menjadi masalah di banyak kota/kabupaten saat
ini. Untuk dana infrastruktur tidak ada masalah karena,
anggarannya berasal dari APBD Provinsi dan APBN.
Di bandingkan dengan kota/kabupaten lainnya,
Jakarta terbilang sudah mampu. Ia punya anggaran
untuk mengangkut sampah, dan memadatkannya, serta
membiayai pemrosesan akhir sampah ke TPA Bantar
Gebang Rp 115 ribu /ton, Itu sudah bagus sekali.
l Apakah pemerintah daerah benar-benar tidak

l Menurut Bapak, seperti apa kemampuan
finansial daerah mengelola sampahnya?
Ada daerah yang kaya dan mampu, tapi ada
juga yang tidak. Yang repot, ada yang mampu, tapi
pengelolaan sampah dianggap belum penting. Di
beberapa daerah, kelemahannya adalah belum ada
peraturan daerah yang mengatur berapa besaran yang
seharusnya dianggarkan untuk operasional pengelolaan
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mampu atau ini masalah willingness sehingga
pemda tidak mengalokasikan anggaran yang cukup?
Menurut saya,kebijakan publiknya yang belum
ke sana. Contohnya, PU (Kementerian Pekerjaan
Umum, red) sudah menyediakan fasilitas infrastruktur
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tapi sebagian pemda
menganggap mereka tidak perlu mengalokasikan
anggaran operasionalnya. Padahal TPA tidak bisa
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dioperasikan dengan benar tanpa anggaran operasional
yang kontinyu.
Contoh lainnya adalah kegiatan pengomposan yang
dianggap cost dan mengharap kompos itu bisa dijual
sehingga bisa balik sebagai income. Di lapangan yang
terjadi tidak semudah itu. Kompos hasil pengolahan-apakah dilakukan oleh masyarakat atau pihak ketiga—
sulit untuk dijual. Solusinya adalah menjualnya ke dinas
pertamanan. Masalahnya, dinas pertamanan juga tidak
bisa begitu saja bisa membeli kompos tersebut karena
ini menyangkut pengadaan barang dan jasa dimana
prosesnya harus melalui tender. Jadi, di satu sisi, dinas
pertamanan tidak bisa melakukan tender pembelian,
di sisi lainnya dinas kebersihan
(sebagai pihak penghasil yang
berstatus milik pemerintah) tidak
boleh menjual. Ini satu contoh
kebijakan yang menghambat.
l Untuk mengatasi hambatan

tersebut apa yang sebaiknya
dilakukan?
Harus dibuat dasar hukum
dimana dinas dan atau pihak-pihak terkait lainnya bisa
bergerak tanpa ketakutan akan persoalan prosedural
tadi. Karena kerepotan ini, di beberapa kota/kabupaten,
kompos hasil pengolahan tidak menjadi soal apakah
bisa terjual atau tidak. Di beberapa kota lainnya bahkan
kompos hanya untuk prestise, ditampilkan pada saat
penilaian Adipura.
Yang repot itu, jika ada aspek jual-beli kompos tadi.
Karena jual beli antar dinas (organisasi pemerintah, red)
tidak bisa, harus ada pihak swasta. Ada pengomposan
dibeli oleh perusahaan petrokimia, tapi sebelumnya
memang melewati proses tender tadi. Yang perlu
dipertimbangkan lagi adalah kualitasnya sehingga
kompos bisa layak jual dan kompetitif. Jadi, yang
menjadi masalah pengolahan kompos itu ada 2 yakni,
kualitas kompos dan mekanisme hubungan jual beli
yang belum ada.
l Dukungan apa yang bisa dan sebaiknya
diberikan pemerintah pusat dalam aspek
pembiayaan pengelolaan sampah?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PU tugasnya
mengeluarkan dana untuk pembangunan infrastruktur
dan fisik pengelolaan sampah sesuai dengan
kebutuhan . Sedangkan untuk biaya operasional dan
perawatan merupakan tanggung jawab pemerintah
daerah. Anggaran ini yang tidak terpenuhi di daerah.
Harusnya memang ada Tupoksi, minimal SK Menteri.
Karena semiskin-miskinnya kota, pengelolaan sampah
adalah Tupoksi setiap kota/kabupaten karena hal ini
menyangkut pelayanan. Pengelolaan sampah sama
dengan perbaikan jalan, dan pelayanan kota lainnya
seperti drainase. Sampah berbeda dengan listrik dan air.
Jika pelayanan listik atau air bisa diputus jika pelanggan
tidak membayar, tapi pelayanan
sampah tidak bisa. Dampak
pelayanan persampahan yang
diputus sangat buruk. Masyarakat
bisa membuang sampahnya di mana
saja, di areal terbuka, di sungai,
dan membakarnya. Ini yang harus
dimengerti oleh setiap pemerintah
daerah.
l Saran Bapak meningkatkan anggaran

pembiayaan pengelolaan sampah?
Saat ini, ada dua sumber pendanaan persampahan
di daerah yakni, retribusi dan anggaran rutin. Retribusi
ditentukan oleh perda, sedangkan anggaran rutin
berasal dari APBD atas persetujuan DPRD. Maka,
satu-satunya peluang adalah menarik retribusi
seoptimal mungkin dengan memperbaiki mekanisme
pemungutannya.
Ini persoalan di banyak daerah, di Cimahi saja
efesiensi penarikan retribusi hanya mencapai 30 persen.
Di Bandung, retribusi menyumbang 40 persen dari
anggaran persampahan, sedangkan 60 persen berasal
dari anggaran rutin. Yang 40 persen dari retribusi itu
bisa hilang jika pungutannya tidak optimal. Kalau soal
kemampuan, masyarakat mampu membayar, hanya
masalah willingness to pay (keinginan untuk membayar,
red). Jadi, Ini menjadi tantangan bagaimana institusi
sampah bisa melakukan penarikan retribusi kepada
seluruh masyarakat.
(Evi)
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ULASAN KHUSUS
Indonesia Produksi

Sampah
Plastik

5.4 Juta Ton
per Tahun

INFOGRAFIK PLASTIK: http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/berapa-kantung-plastik-yang-kita-pakai-sehari-.html

K

antong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah.
Harganya yang murah, gampang ditemukan,
dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan
makanan menggunakan plastik dan kantong plastik.
Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak,
alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis, dan
sebagainya.
Jumlah produksi plastik dunia, menurut Data Program Lingkungan PBB (UNEP), terus meningkat dari
116 juta ton pada 1992 menjadi 255 juta ton pada
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2007. Setelah krisis ekonomi, produksi plastik mencapai rekor baru yaitu sebesar 265 juta ton/tahun pada
2010. Dengan kata lain, dalam 16 tahun terakhir, jumlah produksi plastik naik 149 juta ton (tumbuh 15%
per tahun). Menurut UNEP, penduduk di negara maju,
rata-rata menggunakan plastik sebanyak 100 kg per
tahun pada 2005. Sementara penduduk di negara
berkembang mengonsumsi plastik sekitar 20 kg per
tahun.
Plastik menjadi primadona karena beberapa sifatnya yang istimewa yakni, mudah dibentuk sesuai
dengan kebutuhan; bobotnya ringan sehingga bisa
menghemat biaya transportasi; tahan lama; aman dari
kontaminasi kimia, air dan dampaknya; aman sebagai
kemasan barang maupun makanan; dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah; dan yang lebih
penting lagi adalah harganya murah.
Fenomena booming sampah plastik telah menjadi
momok yang menakutkan di setiap belahan bumi.
Tidak saja di negara-negara berkembang tetapi juga
di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan
Jepang. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Batat mencapai 60kg/orang/tahun,
di Amerika Serikat mencapai 80kg/orang/tahun, sementara di India hanya 2kg/orang/tahun (http://
id.wikipedia.org/wiki/Plastik).
Akibat sampah plastik yang memerlukan ratusan
bahkan ribuan tahun untuk terurai kembali ke bumi,
57 persen sampah yang ditemukan di pantai berupa
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sampah plastik. Sebanyak 46 ribu sampah plastik
mengapung di setiap mil persegi samudera bahkan
kedalaman sampah plastik di samudera pasifik sudah
mencapai hampir 100 meter. Bahkan menurut catatan
lebih dari 1 juta burung dan 100 ribu binatang laut
mati setiap tahunnya karena memakan atau terlilit
plastik (http://ariefkoeswanto.blogspot.com/2010/12/
plastik-ternyata-tidak-berbahaya.html).
Di Indonesia, menurut data statistik persampahan
domestik Indonesia (KLH, 2008), jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5.4 juta ton
per tahun atau 14 persen dari total produksi sampah.
Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser
sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua
menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3.6 juta ton
per tahun atau 9 persen dari
jumlah total produksi sampah.
Menurut laporan Environmental Protection Agency (EPA)
US, di Amerika saja, produksi
sampah plastik meningkat dari
kurang dari satu persen pada
tahun 1960 menjadi 12 persen
atau sekitar 30 juta ton pada
2008 dari jumlah total produksi sampah domestik negara
ini. Kategori sampah plastic
yang terbesar berasal dari kemasan dan wadah seperti;
botol minuman, tutup botol,
botol sampo dan lainnya. Jenis
sampah plastik dapat ditemukan pada jenis barang plastik
yang penggunaanya bertahan
lama seperti pada peralatan perlengkapan dan perabotan, dan barang plastik yang penggunaannya tidak
bertahan lama seperti, diaper, kantong plastik, cangkir
sekali pakai, perkakas, dan perlengkapan medis (http://
www.epa.gov/osw/conserve/materials/plastics.htm).
Sementara itu, Inggris memproduksi sedikitnya
3 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sebanyak 56
persen dari jumlah tersebut berasal dari kemasan, dan
75 persen (dari proporsi kemasan) berasal dari sampah
rumah tangga. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya

kita memakai 100 miliar kantung plastik. Untuk memproduksi kantung plastik dalam jumlah itu, kita menggunakan 12 juta barel minyak bumi. Dengan hitungan
itu, artinya setiap orang di Indonesia kurang lebih
menggunakan 700 tas plastik per tahun. Kira-kira dua
tas plastik dalam sehari (http://id.berita.yahoo.com/
blogs/newsroom-blog/berapa-kantung-plastik-yang-kita-pakai-sehari-.html). Indonesia Solid Waste Association (InSWA) menyebutkan, Sampah kantong plastik
yang dihasilkan oleh Kota Jakarta saja dalam sehari
mencapai 1.000 ton. Sampai saat ini belum ada pe
ngelolaan khusus sampah plastik di tingkat kota. Namun pemulung memiliki peran yang sangat penting
dalam mata rantai daur ulang sampah plastic yang dilakukan secara informal.
Namun seiring dengan pro
duksi plastik yang meningkat
tajam dari tahun ke tahun,
kemampuan mendaur ulang
Amerika juga menunjukkan
kondisi yang sangat memu
askan. Saat ini, 80 persen
masyarakat di sana telah memiliki akses pada kegiatan daur
ulang plastik. Ini seiring pertumbuhan bisnis daur ulang
yang meningkat, tercatat lebih
1.600 unit usaha terlibat dalam daur ulang plastik sehingga berbagai jenis plastik bisa
didaur ulang.
Selain
memperkenalkan
kegiatan daur ulang plastik, ilSUMBER FOTO: ISTIMEWA
muwan juga terus dipicu untuk
bisa mencari alternatif lain bahan pengganti plastik
konvensional. Maka saat ini mulailah diperkenalkan
plastik ramah lingkungan, degradable plastic, biodegradable plastic, atau bio plastik di tengah masyarakat.
Di Jakarta, tiga produsen baru-baru ini memperkenalkan dirinya memproduksi plastik ramah lingkungan di
Indonesia. Ketiganya memiliki produk yang berbeda
tapi fokus produknya sama yakni, menyediakan alternatif kantong dan kemasan plastik yang ramah lingkungan. (Evi/Vera)
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Ulasan Khusus

Kenapa Plastik Konvensional

Sangat Lama Terurai?

P

lastik dalam dunia ilmiah dikenal merupakan bagian
dari polimer. Polimer yang ada sekarang ini dapat di
bagi menjadi dua kelompok, yaitu polimer yang bera
sal dari alam dan polimer hasil buatan manusia yang dikenal
sebagai polimer sintetik. Polimer terdiri dari unit-unit kecil
yang biasa disebut sebagai monomer, yang dapat bereaksi
dan menghasilkan molekul dengan rantai yang panjang dab
disebut polimer. Penamaan polimer secara sederhana biasa
nya mengacu pada nama monomernya yang diberi tambahan kata “poli”. Misalnya jika monomernya adalah etilen, maka
poli yang dihasilkan disebut sebagai polietilen.
Plastik sintetik (plastik buatan) yang kita kenal dan ba
nyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan
kemasan adalah plastik jenis termoplastik seperti polietilena, polipropilena, polistirena dan lain-lain. Plastik
jenis termoplastik biasanya dapat didaur-ulang,
sehingga tidak mengherankan kalau para pemulung sampah mengumpulkan sampah-sampah
botol plastik jenis ini. Plastik jenis ini dikenal juga
sebagai poliolefin yang terbuat dari bahan kimia
yang berasal dari minyak bumi, sehingga makin
banyak kita memakai plastik jenis ini makin ba
nyak kita menghabiskan minyak bumi. Kelebihan
yang dimiliki plastik sintetik adalah mempunyai kekuatan
mekanik yang baik, misalnya mempunyai kuat tarik dan kuat
tekan yang baik. Namun kekurangannya adalah sangat sulit
untuk diuraikan (dirusak) oleh lingkungan atau mikroorga
nisme sehingga plastik sintetik, yang kini dikenal juga sebagai
plastik konvensional, mempunyai sifat tidak ramah terhadap
lingkungan. Para pakar mengatakan diperlukan waktu yang
sangat lama untuk menguraikan plastik-plastik sintetik tersebut, bahkan diperkirakan memerlukan waktu hingga ratusan
atau ribuan tahun. Hal ini sangat lama jika kita bandingkan
dengan waktu yang diperlukan untuk merusak kertas yang
hanya memerlukan waktu 2 - 5 bulan atau merusak kulit jeruk
yang hanya memerlukan waktu selama 6 bulan (http://aircikijing.wordpress.com/2012/01/20/berapa-lama-sampah-akanterurai/).
Mengapa plastik konvensional sangat sulit terurai? Hal
ini disebabkan karena plastik-plastik jenis ini merupakan senyawa hidrokarbon, yang secara kimia sulit untuk bereaksi.
Sebetulnya plastik poliolefin bukan tidak dapat dirusak (diu-
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rai), hanya saja diperlukan waktu yang sangat lama untuk
menguraikannya. Plastik dapat dirusak atau diurai melalui
beberapa cara seperti dipanaskan, disinari dengan sinar ultraviolet atau dirusak secara mekanik yang dikenal dengan istilah degradasi mekanik. Perusakan plastik dengan cara di atas
berlangsung secara perlahan-lahan dan akan menyebabkan
molekul plastik konvensional menjadi lebih kecil dan seperti
yang telah disebutkan sebelumnya memerlukan waktu hingga ratusan atau ribuan tahun untuk merusaknya agar menjadi
molekul-molekul dengan berat molekul rendah. Cara yang
paling sedehana untuk mengetahui apakah suatu plastik
sudah mulai mengalami kerusakan adalah dengan memperhatikan penurunan sifat mekaniknya, misalnya melihat penurunan kuat tariknya.
Penguraian atau perusakan sampah plastik
sintetik dapat dipercepat dengan cara pemanas
an pada temperatur yang tinggi. Pada praktek
kesehariannya, banyak masyarakat mengurangi
sampah plastik dengan cara membakarnya se
hingga dengan cepat plastik itu rusak dan secara
visual kita melihat volume plastik menjadi sangat
berkurang bahkan hampir tidak ada setelah dibakar. Apakah cara pembakaran ini menyelesaikan
masalah sampah plastik? Jawabannya adalah belum tentu
karena jika pembakaran dilakukan dengan cara yang tidak
benar akan muncul masalah lain yaitu dihasilkannya senyawa-senyawa yang beracun hasil pembakaran sampah plastik
tersebut, seperti gas klor, yang membahayakan kesehatan
makhluk hidup.
Apa Ada Plastik Ramah Lingkungan?
Istilah degradable material belakangan ini telah mulai
banyak dikenal oleh masyarakat karena biasanya istilah tersebut berkaitan dengan kemudahan suatu bahan untuk dapat
terurai secara alami di lingkungan. Degradable adalah istilah
bila suatu bahan dapat terurai, baik dengan bantuan keadaan
lingkungan, seperti panas, sinar matahari (ultraviolet), kadar
air/kelembaban, maupun mikroorganisme. Proses degradasi yang dilakukan oleh mikroorganisme memiliki istilah
khusus, yaitu biodegradable. Masih banyak masyarakat yang
berpendapat bahwa bahan yang dapat terurai di lingkungan
hanya bahan yang berasal dari alam. Pada kenyataannya ada
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juga bahan sintetik yang dapat terurai di alam alias ramah
lingkungan. Sebagai contoh, cis-poliisoprena, baik yang ber
asal dari karet alam maupun sintetik keduanya mempunyai
struktur kimia yang sama dan keduanya dapat terdegradasi.
Untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya plastik, saat ini telah dikembangkan plastik degradable, artinya
plastik ini dapat diuraikan kembali menjadi senyawa yang
ramah lingkungan. Plastik konvensional biasanya berbahan
dasar minyak bumi, sementara plastik degradable biasanya
mengandung campuran bahan-bahan yang dapat diperbaharui, yaitu senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman misalnya zat pati (http://mawardikartasasmita.blogspot.
com/2011/12/plastik-biodegradable-sebagai-solusi.html).
Selain itu ada pula istilah plastik biodegradable, yaitu plastik yang dapat terbiodegradasi artinya dapat diurai oleh mikroorganisme. Jenis plastik sintetik yang dapat terbiodegradasi
ini contohnya antara lain adalah poly(hidroksi alkanoat) yang
biasanya disingkat menjadi PHA, poli(asam laktat) disingkat
sebagai PLA, dan polikaprolakton disingkat sebagai PCL. Beberapa negara sudah mengembangkan plastik biodegradable
berbahan dasar tepung, dan plastik jenis ini dapat didegradasi oleh bakteri pseudomonas dan bacillus. Pada umumnya,
biodegradasi ini menyebabkan pemutusan rantai polimer
menjadi rantai yang lebih pendek, yang disebut oligomer
dan/atau monomer, karbon dioksida dan air, serta senyawa
organik lain yaitu asam organik dan aldehid, yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Mekanisme biodegradasi plastik dapat
dilihat pada skema berikut:

Skema 1: Biodegradasi Plastik
(Sumber: G. Scott dalam buku Polymers and The Environment, 1999)

Plastik berbahan dasar zat pati memiliki laju degradasi
yang lebih cepat dibandingkan plastik konvensionel (murni
dari minyak bumi), sehingga mulai banyak diproduksi sebagai
bahan kantong belanja ramah lingkungan Sebagai perbandingan, plastik konvensional membutuhkan waktu sekiranya
ratusan tahun agar dapat terdekomposisi alami, sementara
plastik degradable dapat terdekomposisi 10 hingga 20 kali

Skema 2. Sifat ideal dari plastik terdegradasi
(Sumber: G. Scott dalam buku Polymers and The Environment, 1999)

lebih cepat.
Kendala pemakaian plastik berbahan dasar tepung adalah menyebabkan harga plastik menjadi lebih mahal. Namun plastik jenis ini menjadi alternatif yang utama untuk
menggantikan plastik konvensional yang sulit terurai agar
lingkungan hidup menjadi lebih terjaga. Indonesia sangat
berpotensi untuk mengembangkan plastik berbahan dasar
tepung, karena kita mempunyai berbagai tanaman penghasil
tepung seperti singkong, beras, kentang, dan tanaman lainnya. Apalagi harga umbi-umbian di Indonesia relatif rendah.
Dengan memanfaatkan tepung sebagai bahan plastik biodegradable, akan memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi.
Penelitian plastik berbahan dasar tepung ini perlu didukung
oleh pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, kalangan industri,
lembaga penelitian dan universitas. Bukan tidak mungkin
kelak Indonesia menjadi produsen terbesar plastik biodegradable di dunia
Sifat ideal plastik yang mengalami degradasi, baik dengan
bahan dasar yang berasal dari alam maupun sintetik yang
digunakan untuk pemakaian komersial, dapat dilihat pada
Skema 2. Plastik pada awalnya harus mempunyai sifat yang
kuat dan tahan sehingga tidak rusak selama masa pemakaian.
Setelah plastik tersebut menjadi sampah baru sifat-sifat tadi
menurun karena plastik tersebut terurai oleh lingkungan.
Sejauh ini ada empat jenis plastik yang dapat terdegradasi di lingkungan, yaitu photolytic plastics, peroxidisable plastics, photo-biodegradable plastics dan hydro-biodegradable
plastics. Secara komersial dapat saja plastik-plastik tersebut
merupakan plastik komposit dimana hydrolysable dan peroxidisable plastics digabung sebagai contoh plastik komposit
tepung-polietilen yang mengandung prooxidants. Sepengetahuan penulis plastik komposit tepung-polietilen juga sudah
diproduksi di Indonesia. (Vera)
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WACANA
Mengurangi Timbulan
Sampah Perkantoran

sebagai Bagian dari Pengelolaan Sampah Perkotaan

S

Oleh Oswar Mungkasa (Pemerhati Sampah)

ampah telah menjadi bagian dari keseharian
kita. Di rumah, kantor, pasar, kendaraan, di
mana pun sampah dapat ditemukan dalam
beragam bentuknya. Di satu sisi sampah telah menjadi bagian keseharian kita namun
di sisi lain sampah cenderung menjadi masalah baru
bagi lingkungan. Banyaknya timbulan sampah yang
tidak terkelola dengan baik merupakan ancaman baru
bagi lingkungan.
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Sekedar memberi gambaran, timbulan sampah di
Jakarta setiap harinya mencapai sekitar 6.000 – 6.500
ton, atau sama dengan berat sekitar 6.000 ekor gajah
dewasa. Dari jumlah tersebut, sebagian berasal dari
sampah perkantoran. Timbulan sampah yang berasal
dari perkantoran sebagian terbesar berupa sampah
anorganik (kertas bekas, tissu, alat tulis kantor) dan
hanya sebagian kecil sampah organik.
Tidak tersedia data timbulan sampah dari gedung
perkantoran di Jakarta. Namun dengan mengetahui
perkiraan jumlah total penduduk yang bekerja di gedung perkantoran maka perkiraan jumlah timbulan
sampahnya dapat dihasilkan. Diperkirakan jumlah
penduduk Jakarta mencapai 9,6 juta jiwa ditambah
dengan sekitar 2,5 juta orang yang bekerja di Jakarta
yang berasal dari luar Jakarta, maka total jumlah penduduk Jakarta di siang hari mencapai angka sekitar 12,1
juta orang (Dinas Kependudukan DKI Jakarta, 2013).
Jika diasumsikan penduduk Jakarta yang bekerja di
gedung perkantoran mencapai 20 persen, ditambah
sekitar 50 persen dari penduduk luar yang bekerja di
Jakarta, maka terdapat sekitar 3,2 juta orang yang bekerja di gedung perkantoran di Jakarta. Selanjutnya jika
diasumsikan setiap pegawai membuang setidaknya 2
lembar kertas per hari maka jumlah kertas yang menjadi sampah adalah sekitar 6,4 juta lembar per hari
atau sekitar 12 ribu rim. Ini perkiraan minimal. Belum
terhitung timbulan sampah non kertas.
Ketika misalnya jumlah timbulan ini dapat dikurangi sekitar 25 persen saja maka dapat dibayangkan biaya yang dapat dihemat. Selain itu, tentu saja sumber
alam kita juga bisa lebih berkelanjutan. Termasuk juga
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penghematan oleh pemerintah berupa berkurangnya
beban operasional termasuk memperpanjang usia
Tempat Pengelolaan Akhir (TPA).
Manfaat Pengurangan Timbulan Sampah
Perkantoran
Menangani sampah di hulu akan lebih luas dam
paknya dibanding di hilir. Ketika timbulan sampah
berkurang, dengan sendirinya beban pemerintah dalam mengangkut, menyediakan lahan penampungan
(TPS/TPA), termasuk biaya operasional menjadi jauh
berkurang. Secara keseluruhan beban masyarakat
juga menjadi berkurang. Akibatnya beban lingkungan juga menjadi jauh lebih ringan. Pencemaran baik
udara, air, dan bau dari keberadaan sampah menjadi
jauh berkurang.
Selain manfaat yang bersifat umum, secara khusus
bagi pengelola gedung perkantoran dan penyewa
terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu
(i) volume timbulan sampah menjadi berkurang sehingga biaya operasional pun dapat dihemat; (ii) biaya
yang dibebankan pada penyewa gedung menjadi
berkurang; (iii) bagi penyewa, biaya operasional dari
penggunaan kertas menjadi berkurang dan biaya ikutannya seperti listrik, disamping manfaat lebih lamanya masa pakai alat seperti printer dan mesin foto copy.
Mengapa Fokus pada Gedung Perkantoran
Terdapat beberapa alasan memrioritaskan penanganan pengurangan timbulan sampah di perkantoran. Pertama. Prinsip utama pengurangan timbulan sampah adalah dengan melakukannya sedekat
mungkin dengan sumbernya. Kedua. Jumlah timbulan sampah yang
dihasilkan oleh gedung perkan-

toran dianggap cukup signifikan. Ketiga. Tingkat pendidikan pegawai yang bekerja di perkantoran relatif
jauh lebih tinggi. Keempat. Pengorganisasiannya lebih
mudah. Setiap gedung perkantoran mempunyai unit
pengelola, yang bertanggungjawab atas keseluruhan
aspek pengelolaan gedung termasuk pengelolaan
sampahnya. Penanganan timbulan sampah melalui
organisasi pengelola akan lebih mudah dibanding
misalnya di masyarakat berhubungan dengan RT atau
RW. Pengurangan timbulan sampah dapat dikaitkan
sebagai bagian dari persyaratan penyewaan gedung.
Pembayaran iuran sampah lebih teratur. Kelima. Pengurangan timbulan sampah kertas berdampak pada
penghematan biaya kantor. Keenam. Pengangkutan
timbulan sampah lebih mudah di gedung perkantoran.
Bagaimana Mengurangi Timbulan Sampah
Perkantoran
Menjadikan atau menerapkan suatu program perlu
dimulai dengan langkah penyadaran terlebih dahulu.
Suatu gerakan akan berjalan baik ketika seluruh pihak
yang terlibat mengerti betul filosofi dan manfaat dari
gerakan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan kerjasama antara pihak pengelola gedung dengan masingmasing penyewa atau ketika gedung perkantoran
dikelola sendiri maka pengelola gedung berkoordinasi dengan masing-masing unit kerja yang ada. Bentuk
kesepakatannya sebaiknya dituangkan dalam bentuk
kesepakatan tertulis, termasuk tanggungjawab maupun insentif yang diperoleh dari kerjasama tersebut.
Kesepakatan tersebut kemudian dirinci dalam
bentuk prosedur pelaksanaan pengurangan timbulan
sampah. Prosedurnya mencakup tujuan, sasaran, peran dan tanggungjawab, tahapan, pemantauan, dan
evaluasi. Termasuk tentunya hukuman dan insentif.
Promosi merupakan langkah yang penting bagi
penerapan pengurangan timbulan sampah. Dalam
promosi ini perlu dijabarkan filosofi dan pentingnya
mengurangi timbulan sampah dalam lingkungan
kantor tersebut. Dampak, manfaat dan insentif yang
diperoleh perlu dijelaskan secara
rinci. Diharapkan semua pihak yang
terlibat mempunyai pandangan
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Wacana
sama tentang pentingnya pengurangan
timbulan sampah di lingkungan kantor
mereka. Prinsipnya semua memperoleh
manfaat.
Promosi ini akan efektif ketika digunakan perangkat promosi yang efektif.
Misalnya dengan memberikan perbandingan kondisi sebelum pengurangan
timbulan sampah dan setelah pengurangan timbulan sampah. Perbandingan
tersebut harus jelas dan memberi semacam ‘kejutan’.
Seperti penghematan biaya operasional dalam jangka
waktu setahun dari penerapan pengurangan timbulan
sampah dikaitkan dengan misalnya biaya operasional
yang dikeluarkan dalam setahun. Dukungan dari pegawai akan mudah diperoleh ketika jumlah tersebut
terlihat signifikan, dan dikaitkan dengan kemungkinan penggunaan hasil efisiensi tersebut bagi peningkatan kesejahteraan pegawai.
Perlu disadari juga bahwa pendekatan terhadap
pegawai akan berbeda. Tidak semua pegawai berorientasi pada aspek keuangan. Banyak diantaranya yang
juga masih berpikiran ideal, sehingga untuk menyentuh kesadaran mereka, perlu dilakukan pendekatan
dari aspek lingkungan misalnya. Pengurangan timbulan sampah perlu dikaitkan dengan seberapa banyak
sumber alam yang dapat dihemat. Selain itu, waktu
yang dibutuhkan oleh sampah plastik agar dapat terurai secara alamiah yang mencapai ribuan tahun dapat
merupakan salah satu cara memberi kesan mendalam
bagi pegawai.
Langkah penyadaran melalui promosi akan lebih
efektif jika didukung ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Misal saja, menyediakan tempat
sampah kering dan sampah basah secara terpisah. Selain itu, poster yang bersifat mengingatkan dan mengajak mengurangi timbulan sampah dapat ditaruh di
tempat yang mudah terlihat. Penyampaian informasi
dapat diefektifkan melalui forum ‘news letter’ berkala. Untuk mengurangi pemakaian kertas, news letter
tersebut diedarkan secara on-line atau cukup di tempel di tempat strategis.
Pengenalan langkah nyata dari gerakan mengurangi timbulan sampah perlu dilakukan dan ditindak-
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lanjuti oleh semua unit atau penyewa
gedung. Sebagai misal, pemanfaatan
kertas pada kedua sisi. Jika selama ini
kertas hanya dipergunakan pada salah
satu muka saja maka mulai sekarang
diharuskan menggunakan kertas bolak-balik. Cara lain adalah memanfaatkan amplop surat berkali-kali. Langkah
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lainnya adalah mengurangi kebiasaan
memperbanyak dokumen yang tidak
perlu. Jika dokumen tersebut perlu dibaca oleh setiap
pegawai, maka dokumen tersebut dapat diedarkan
bergantian. Bahkan sebaiknya diedarkan secara online saja.
Langkah yang lebih maju adalah menerapkan
konsep ‘paperless’, yaitu mengurangi sebanyak mungkin penggunaan kertas. Jadi semua dokumen dibaca
melalui komputer masing-masing. Nota atau memo
dinas cukup disampaikan secara on line.
Selain pengurangan timbulan sampah berupa kertas, perlu juga dipikirkan untuk mulai mengurangi
penggunaan plastik. Salah satu sumber plastik adalah
kantin. Pesanan minuman diberikan dalam gelas plastik,
termasuk makanan juga dibungkus menggunakan plastik atau kresek. Langkah mengurangi plastik jelas jauh
lebih sulit dibanding kertas. Salah satu langkah yang
dapat dilakukan adalah melarang melakukan aktifitas
makan dan minum selain di lokasi kantin. Jika memang
terpaksa maka prinsip reuse perlu diterapkan yatu penggunaan tas yang dapat dimanfaatkan secara berulang,
serta tempat makanan yang ramah lingkungan.
Timbulan sampah perlu dipisahkan antara sampah
organik dan non organik. Petugas sampah di gedung
perkantoran perlu dilatih. Insentif bagi petugas tersebut perlu disiapkan. Sebaiknya dikaitkan dengan nilai timbulan sampah berupa kertas
yang dapat dijual
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ke pemulung. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dengan pihak pemulung.
Usaha pengurangan timbulan sampah mempunyai
peluang pendapatan yang cukup besar. Untuk itu, sebaiknya dikelola oleh sebuah unit tersendiri misal saja
memanfaatkan keberadaan koperasi pegawai yang
ada. Hasilnya pun perlu diumumkan secara berkala.
Untuk mengefektifkan langkah pengurangan timbulan sampah ini, perlu diterapkan hukuman yang jelas
bagi pelanggar, baik kepada individu maupun unit atau
penyewa. Sebagai pelengkap, penghargaan perlu diberikan bagi unit kegiatan atau penyewa yang dianggap
paling berhasil dalam melakukan pengurangan timbulan sampah. Penghargaan dapat dikaitkan dengan peringatan 17 Agustus atau hari lingkungan. Bahkan hadiahnya dapat berupa pengurangan sewa tahunan.
Tentunya kegiatan pengurangan timbulan sampah bersifat terus menerus. Untuk itu,
pemantauan perlu dilakukan
untuk memastikan bahwa
langkah pengurangan
timbulan sampah berjalan efektif, dan hasil
evaluasi akan memberikan masukan bagi
penyempurnaan kegiatan ini.

Pengurangan Timbulan Sampah Tanggungjawab Bersama
Selama ini kegiatan pengurangan timbulan sampah
banyak dilakukan pada komunitas masyarakat. Sementara timbulan sampah dari perkantoran cukup signifikan jumlahnya. Untuk itu, sewajarnya lah pengurangan
timbulan sampah dilakukan tidak hanya di komunitas
tetapi di berbagai lokasi termasuk perkantoran.
Keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan. Dalam skema pengurangan timbulan sampah
di perkantoran, keterlibatan pemda dalam bentuk
penyiapan regulasi, pemantauan dan evaluasi dan
penyediaan insentif menjadi keniscayaan. Insentif dapat berupa piagam penghargaan bahkan pemberian
insentif pengurangan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, kesuksesan pengurangan timbulan sampah
dari sebuah gedung perkantoran sebaiknya dijadikan
contoh bagi gedung yang lain. Sementara pihak pengelola gedung dapat menjadikan kegiatan ini sebagai
bagian dari skema ‘Corporate Social Responsibility’ perusahaan (OM)
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PRAKTIK UNGGULAN
Padat Tak
Berarti Kumuh

di Kampung Hijau Rawajati

P

erkampungan padat selalu
diidentikkan dengan kekumuhannya;
sampah menumpuk dan menebar
lalat, got tersumbat dengan jentikjentik nyamuknya, suasananya suram
dan gersang. Siapa yang bahagia tinggal di tempat
begini? Coba kalau kampung-kampung padat bisa
disulap sehijau Kampung Rawajati, pasti tidak ada
predikat perkampungan kumuh di Jakarta.
Sebelum tahun 2001, Kampung Rawajati
--dikenal dengan Kampung Agrowisata di RW 03

Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran Jakarta
Selatan—menyandang predikat kampung padat
dan kumuh juga. Tapi komitmen warga untuk
berubah dengan komando Pak Warso yang kala itu
menjabat sebagai Pak RW sangat kuat.
‘’Dulu kampung ini banyak sampahnya dan
sangat gersang,’’ ujar Pak Warso mulai bercerita.
Kemudian, mulailah dikumpulkan tokoh
masyarakat dan warga membicarakan langkahlangkah yang akan diambil untuk mulai melakukan
perubahan di kampung tersebut. Kesepakatan
SUMBER FOTO: InSWA

Delegasi dari Pemeriintah Vietnam belajar
tentang TASAKE atau Tabungan Sampah
Kering di Kampung Rawajati.
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awal itu adalah setiap rumah diharuskan menanam
minimal 7 macam tanaman. Potnya bisa dari
apa saja, mulai dari kaleng hingga ember bekas.
Perubahan mulai terlihat, kampung sedikit
menghijau karena warga sudah mulai menanam
bunga dan pohon, walaupun masih seadanya.
Kemudian, pada 2004 ada program penilaian
kampung hijau yang dilaksanakan UNESCO, dan
Kampung Rawajati pun dinobatkan sebagai
kampung terbaik karena menanam tanaman
dengan memanfaatkan wadah limbah seperti
kaleng dan plastik bekas. Dituturkan Pak Warso,
sejak saat itu pemerintah terkait memberikan
‘perhatian’ lebih dengan menawarkan berbagai
fasilitas fisik maupun non fisik. Dinas Kebersihan
DKI membantu menyediakan tong-tong dan
gerobak sampah. Dinas Pertanian melakukan
pembinaan mengenai tanaman dalam bentuk
pelatihan yang diagendakan rutin setiap Rabu.
Selain itu, perangkat RT/RW seperti ibu-ibu
pengurus PKK dan pengurus RT/RW dikerahkan
melakukan sosialisasi penghijauan ke wargawarga seperti di acara pengajian dan acara rutin
warga lainnya, sembari mendistribusikan pot dan
tanaman. Untuk memaksimalkan penghijauan di
lahan terbatas, got ditutup dan diberi tanaman
dalam pot. Pokoknya, tidak ada lahan yang
terbuka percuma, semuanya ditanami. Usaha ini
membuahkan hasil manis ketika pada 18 Juni 2005
Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutiyoso meresmikan
RW 03 Rawajati sebagai perkampungan agrowisata.
Mulai Mengolah Sampah
Penghijauan sudah oke, tanaman tumbuh subur.
Berbagai macam tanaman ada mulai dari tanaman
obat, tanaman produktif hingga tanaman hias yang
secara swadaya ditanam warga. Warga bahagia
kampungnya tidak lagi gersang. Namun masalah
lain muncul, warga kekurangan pupuk padahal
tanaman semakin bertambah dan harus dipupuk
secara rutin.
Dari kondisi ini tercetus ide untuk mengolah

sampah mudah busuk menjadi kompos. Program
yang diperkenalkan ini adalah Pilah Pilih Olah.
Menurut Pak Warso, untuk men-support program
baru ini, Dinas Pertanian memberi pelatihan
pembuatan kompos dari sampah mudah busuk
sekaligus membantu pengadaan mesin pencacah.
Sementara untuk sampah jenis tidak mudah busuk
(lebih dikenal dengan sampah an-organik), para
pengurus PKK mengembangkan program Tabung
an Sampah Kering, TASAKE. TASAKE ini diresmikan
oleh ibu Fauzi Bowo pada 12 Januari 2011 lalu.
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Di bawah komando Pak Warso (kaus oranye), kampung yang padat dan
kumuh itu menjadi kampung hijau.

Sampah yang diterima oleh TASAKE dari
jenis sampah kertas, kaleng, plastik dan besi.
Sampah ini kemudian dikumpulkan dan dijual ke
pengepul sampah. Dengan cara ini, masyarakat
bisa mendapatkan penghasilan tambahan,
selain meningkatkan kenyamaan di lingkungan
mereka. Dengan program ini, menurut Pak Warso,
70 persen sampah yang dihasilkan berhasil di
kelola warga Kampung Rawajati. Selain berfungsi
melatih warga memilah sampah, TASAKE juga
untuk mengkoordinasikan dan menertibkan para
pemulung yang suka mengaduk-aduk tempat
sampah warga. Kabar terakhir, TASAKE tidak lagi
dalam skala RW, tapi akan diperbesar menjadi skala
kelurahan. Dengan demikian, warga kelurahan bisa
menjadi anggota TASAKE. (Evi)
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LIPUTAN
AEON Asia Eco-Leader 2013

“Waste Management in Asia”

P

erhatian terhadap lingkungan sudah makin
membaik namun kita sering lupa untuk menyiapkan
generasi muda dalam menghadapi kondisi
lingkungan di masa depan. Sejalan dengan pemikiran ini,
AEON sebagai salah satu kelompok perusahaan eceran
(retail) di Jepang melalui unit bentukannya AEON 1% Club,
berinisiatif menyelenggarakan AEON Asia Eco-Leader 2013.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang menyiapkan
generasi muda yang berpotensi menjadi pemimpin
di masa depan untuk sedini mungkin memahami isu
lingkungan.
AEON 1% Club sendiri dibentuk pada tahun 1989 oleh
AEON Group untuk melakukan konservasi lingkungan
dan berkontribusi kepada komunitas sebagai bagian
dari skema Corporate Social Responsibility (CSR). Setiap
perusahaan anggota AEON Group menyumbangkan 1%
pendapatannya untuk kegiatan sosial dalam bidang
lingkungan, dan kebudayaan.
Kegiatan AEON Asia Eco-Leader untuk pertama kalinya
diadakan di Indonesia pada tanggal 19-27 Agustus 2013
dengan mengambil tema utama Pengelolaan Sampah
di Asia. Kegiatan diikuti oleh murid SMA dari 6 (enam)
negara yaitu Cina, Jepang, Malaysia, Thailand, Vietnam
dan Indonesia selaku tuan rumah. Indonesia diwakili oleh
murid SMA AL Azhar 1 Jakarta.
Untuk mempererat ikatan antarpeserta, dibentuk 10
SUMBER FOTO: OSWAR MUNGKASA

Pemenang Pertama sedang menerima piagam dan hadiah.
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(sepuluh) kelompok yang masing-masing anggotanya
berasal dari berbagai negara. Mereka kemudian
mengunjungi beberapa lokasi pengelolaan sampah
seperti Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bantar Gebang
Bekasi dan Bank Sampah Bantul Yogyakarta, untuk
memperoleh gambaran secara langsung pengelolaan
sampah baik di tingkat kota maupun masyarakat. Berdasar
pengamatan mereka di lapangan, peserta kemudian
diminta menyiapkan usulan pengelolaan sampah di DKI
Jakarta.
Usulan peserta dipresentasikan pada hari terakhir
di depan tim penilai yang terdiri dari wakil Dana Mitra
Lingkungan, Pemda DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan
Hidup, SMA AL Azhar 1 Jakarta, dan AEON. Secara umum,
keseluruhan peserta menunjukkan kemampuan yang
sangat baik dalam menyajikan usulan mereka.
Direncanakan pada bulan Nopember 2013 akan
diselenggarakan acara yang sama di Indonesia dengan
peserta merupakan mahasiswa dari negara yang sama.
Diharapkan dengan demikian, dalam waktu 10-20 tahun
ke depan akan terdapat banyak generasi muda Asia yang
mempunyai pengetahuan tentang lingkungan yang
memadai. Selanjutnya, acara ini akan berlangsung setiap
tahun dan dilakukan secara bergilir .
Pada kesempatan berbincang diantara para anggota dewan juri, timbul ide untuk melaksanakan kegiatan yang sama
untuk skala Indonesia, yang nantinya pemenangnya akan
mewakili Indonesia di tingkat Asia. Mengapa tidak? (OM)
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Setiap Tahun
1.3 Miliar Ton Pangan Dunia

Terbuang Percuma

P

erilaku dan gaya hidup konsumsi masyarakat modern
saat ini terbukti berdampak
pada penurunan kualitas lingkungan.
Terbukti, setiap tahunnya, 1/3 dari
pangan yang diproduksi di dunia
–sekitar 1.3 miliar ton—terbuang
dan menjadi sampah. United Nation
Environmental Programme (UNEP)
mengungkapkan, dari 1.3 miliar ton
limbah makanan tersebut, negaranegara industri menyumbang limbah
makanan sebesar 670 juta ton setiap
tahun, yang jika dikonversikan ke
dalam nilai uang setara dengan 680
miliar Dolar AS. Sedangkan negaranegara berkembang menyumbang
630 jutan ton limbah makanan setiap
tahun, setara dengan 310 miliar Dolar
AS (KLH, 2013).
Lebih lanjut, setiap tahun 22
persen produksi minyak sayur dan
kacang-kacangan terbuang sia-sia,
266 miliar ton (30 persen) produksi
sereal tidak termakan alias terbuang,
20 persen susu terbuang, 45 persen
umbi dan akar tanaman terbuang,
dan 45 persen buah-buahan dan
sayuran terbuang sia-sia. Fakta lain
penduduk di negara-negara kaya
memiliki kebiasaan membuangbuang makanan secara berlebihan
dengan jumlah mencapai 222 juta ton
per tahun. Jumlah tersebut adalah
hampir sama dengan produksi pangan sub-Sahara Afrika dengan total
23- jutan ton.
Eksploitasi sumberdaya alam
besar-besaran terjadi hampir di
seluruh permukaan bumi; air; tanah,

dan udara demi memenuhi kebutuhan hidup 7 miliar penduduk dunia.
Mengatasi upaya kegiatan produksi
dan konsumsi yang berlebihan ini,
konsep Sustainable Consumption and
Production (SCP) kemudian diperkenalkan kepada segenap masyarakat,
baik masyarakat konsumen maupun
masyarakat industri di dunia.

velopment (Rio+20) di Rio de Janeiro,
Brasil pada bulan Juni 2012. Dalam
Konferensi Rio+20 tersebut, penerapan SCP dikaitkan dengan upaya
pengentasan kemiskinan dan green
economy.
SCP pada dasarnya merupakan
upaya mewujudkan kegiatan konsumsi dan produksi yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan,
melibatkan multi stakeholders
melalui pendekatan sosial budaya
dan komunikasi, kebijakan, teknologi,
insititusi, dan finansial. Di Indonesia,
untuk mendukung penerapan SCP,
beberapa perangkat kebijakan dan
SUMBER FOTO: ISTIMEWA

Salah satu sasaran ecotourism - satu dari lima program prioritas SCP 10 Year Indonesia-- adalah tidak
merusak lingkungan alami dan respek pada kondisi sosial setempat.

Seperti dikatakan Asisten Standardisasi dan Teknologi Kementerian Lingkungan Hidup Ir Noer Adi
Wardojo MSc, SCP sendiri merupakan
agenda dunia bagian dari pewujudan membangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang telah
dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992. Komitmen penerapan SCP
dilanjutkan dan dikuatkan dengan
Johannesburg Plan of Implementation
tahun 2002 dan Konferensi United
Nations Conference on Sustainable De-

perangkat teknis telah dikembangkan sebelumnya antara lain produksi
bersih, teknologi ramah lingkungan,
kajian dampak lingkungan sepanjang
daur hidup barang/jasa, produk/jasa
ramah lingkungan (ekolabel), pengadaan barang/jasa ramah lingkungan, “green lifestyle”, dan lain-lain.
DI Indonesia, ada ada lima program
prioritas SCP yang akan dilaksanakan
yakni. “Green Building”, “Green Procurement”, “Green Industry”, “Green Tourism”
dan Pengelolaan Sampah.(Evi)
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Liputan
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Delegasi dari Pemerintah Provinsi Binh
Dinh, Vietnam, saat mengunjungi Pasar
Buah Gamping, Jogyakarta, yang listriknya
tersedia dari buah-buahan yang sudah
kadaluarsa.

Provinsi Binh Dinh,

Vietnam, Belajar Sampah ke Indonesia

S

etelah melalui proses
pelatihan yang intensif
selama 3 tahun mengenai
berbagai hal tentang pengelolaan
sampah padat di Vietnam, maka
pada 14 -17 July lalu, sebanyak
18 delegasi yang merupakan
para pemimpin daerah di 4
district (setingkat kabupaten)
di Provinsi Bind Dinh, Vietnam,
melakukan kunjungan studi
pengelolaan sampah di Indonesia.
Para pemimpin daerah ini telah
menyatakan komitmennya
mengurangi sampah yang masuk
ke landfill sebanyak 40 persen dari
produksi sampah.
Untuk mencapai target
penurunan sampah masuk ke
landfill tersebut, Project Advisor
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Water Supply and Sanitation in
Central Vietnam, Josef De Smet
mengatakan, para pemimpin
daerah tersebut telah menyusun
rencana strategi pengelolaan
sampah 2010 – 2025. Bahkan,
mereka juga telah membuat
model pengelolaan sampah yang
sesuai dengan kondisi di lokasi
masing-masing. Maka itulah, kata
Josef De Smet, kunjungan studi
ini fokus ke kawasan pertanian
atau kota-kota kecil yang telah
mempraktikan pengelolaan
sampah yang baik yang berbasis
komunitas sekaligus memiliki
peluang ekonomis, terutama
kegiatan pengelolaan sampah
organik yang dikonversi kan
menjadi produk yang bisa

dipasarkan. ‘’Jadi kunjungan
bukan ke pengelolaan sampah
yang memiliki investasi besar
seperti sanitary landfill atau projek
infrastuktur lainnya,’’ ujarnya.
Di Indonesia, 7 lokasi
kunjungan kemudian ditentukan
berdasarkan kriteria yang
diminta. Ketujuhlokasi itu ada
di tiga provinsi yakni; Jakarta,
Yogyakarta, dan Bali. Lokasilokasi tersebut adalah TPST
Rawasari dan Kampung Rawajati
di Jakarta; Bank Sampah Gemah
Ripah, Koperasi Gemah Ripah
Telogodado, dan Desa Wisaya
Sukunan di Yogyakarta; dan
Gianyar Waste Recovery Project
dan Integrated Waste Treatment
Facility di Bali. (Evi)
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‘Reusable Bag’

Mulai Populer di Supermarket Indonesia

B

elanja di supermarket di
kota-kota besar di Indonesia biasanya sangat
dimanjakan dengan fasilitas
kantong plastiknya. Bagian kasir
juga biasanya sangat humble
melayani dengan menyediakan
kantong plastik sebanyak yang
diperlukan konsumen. Konsumen minta tambah kantong,
bukan masalah.
Yang pernah punya pengalaman tinggal di luar negeri, umumnya di negara yang telah lebih
maju, jangan harap layanan serupa
diterima. Pengalaman di Belanda,
ketika di depan kasir, pembeli
sudah siap dengan tas belanjaannya masing-masing. Ada yang
membawa keranjang, tas kain,
atau kantong plastik bekas dari
rumah masing-masing. Yang belanjaannya banyak, seperti ibu-ibu
yang belanja keperluan bulanan,
yang disiapkan bahkan tas troli
seperti koper. Jadi sembari si kasir
menghitung belanjaan, si pembeli
tinggal ‘nyemplungin ‘ barang-barangnya ke dalam tas. Kalau lupa

bawa tas belanjaan bagaimana?
Terpaksa membeli karena supermarket juga menyediakan kantong
plastik dan dijual. Setiap kantong
plastik harganya 25 cent Euro,
waktu itu tahun 2007. Nilainya
memang tidak seberapa, tapi jika
dikali tiga menjadi 75 cent, dan
itu senilai dengan seloyang roti,
sangat berarti buat anak kos.
Namun, syukurlah beberapa
supermarket di Jakarta sudah
mulai mempopulerkan ubah
perilaku para konsumen yang
tergantung pada kantong plastik.
PT Lion Super Indo sejak 12 April
2013, contohnya, melaksanakan
program kampanye yang diberi
nama I Choose to Reuse. Kampanye
ini menggandeng Indonesia Solid

Waste Association (InSWA) dan
Yayasan Pusat Pengembangan
Riset Sampah Indonesia (PERISAI) agar konsumen mengganti
penggunaan kantong plastik
belanja di Super Indo dengan
reusable bag.
Serangkaian dengan kampanye tadi, diluncurkan pula program bernama ‘’Bijak Mengelola Sampah’’ yang bertujuan untuk
mengajak dan membiasakan para
pelanggan Super Indo menggunakan kantong belanja yang dipakai
ulang. Caranya mudah, para pelanggan cukup berbelanja tanpa
menggunakan kantong belanja
plastik atau menggantinya dengan tas belanja pakai ulang, maka
pelanggan akan diberikan reward
mendapatkan uang kembali (cashback). Cashback tersebut bisa digunakan untuk memotong nilai total
belanja atau didonasikan melalui
Yayasan PERISAI yang berada
dibawah naungan InSWA. Dana
yang terkumpul tersebut akan
dipakai untuk kegiatan pengolahan sampah yang sudah berjalan
di bawah koordinasi yayasan.
Program ini berlangsung
dalam periode bulan Januari
2013 hingga Desember 2013
di seluruh gerai Super Indo di
Indonesia.(evi)

Serah terima souvenir dari PT Lion Super Indo ke InSWA diwakili oleh Melanie
Dharmosetio sebagai Vice President Sustainability, Organizational Development & HR
PT. Lion Super Indo dan Sri Bebassari sebagai Ketua Umum InSWA.
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INTERNASIONAL
Food Waste
Costing
the Earth –
and $750
Billion per Year
SUMBER FOTO: ISTIMEWA

Writer : Ben Messenger
Source : http://www.waste-management-world.com
(Access: 24 September 2013)

A

round the world some 1.3 billion tonnes of food
waste is produced annually, at a direct economic
cost of some $750 billion, according to a new
report by the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO).
The report claimed that the huge volume of food
going to waste annually is not only causing major
economic losses but also wreaking significant harm on
the natural resources that mankind relies upon.
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The study, Food Wastage Footprint: Impacts on
Natural Resources is said to be the first to analyse the
impacts of global food waste from an environmental
perspective, looking specifically at its consequences
for the climate, water and land use, and biodiversity.
Who wastes what?
According to the FAO, 54% of the world’s food
waste occurs ‘upstream’ - during production, postharvest handling and storage, while 46% happens
‘downstream,’ at the processing, distribution and
consumption stages.
As a general trend, developing countries were found
to suffer greater losses during agricultural production,
while food waste at the retail and consumer level tends
to be higher in middle- and high-income regions where it accounts for 31% to 39% of total wastage than in low-income regions (4% to 16%).
The report also found that the later a food product
is lost along the chain, the greater the environmental
consequences - as the environmental costs incurred
during processing, transport, storage and cooking
must be added to the initial production costs.
Hot spots
Several world food waste hot-spots’ were identified
by the study:
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The waste of cereals in Asia was found to be a
significant problem, with major impacts on carbon
emissions and water and land use. Rice’s profile
is particularly noticeable, given its high methane
emissions combined with a large level of wastage.
The volume of meat waste across the globe
was found to be comparatively low. However, the
meat sector generates a substantial impact on the
environment in terms of land occupation and carbon
footprint, especially in high-income countries and
Latin America, which in combination account for 80%
of all meat wastage. Excluding Latin America, highincome regions are responsible for about 67% of all
meat waste
Meanwhile fruit waste was said to contribute
significantly to water waste in Asia, Latin America, and
Europe - mainly as a result of extremely high wastage
levels.
Similarly, large volumes of vegetable wastage
in industrialised Asia, Europe, and South and South
East Asia was shown to translate into a large carbon
footprint for that sector.
Causes and solutions
A combination of consumer behaviour and lack
of communication in the supply chain were found to
underlie the higher levels of food waste in affluent
societies. According to the FAO consumers fail to plan
their shopping, over purchase, or over react to ‘best
before dates’, while quality and aesthetic standards
lead retailers to reject large amounts of perfectly
edible food.
In developing countries, significant post-harvest
losses in the early part of the supply chain were
reported to be a key problem, occurring as a result
of financial and structural limitations in harvesting
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
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techniques and storage and transport infrastructure,
combined with climatic conditions favourable to food
spoilage.
To tackle the problem, FAO has launched a ‘toolkit’ that contains recommendations on how food loss
and waste can be reduced at every stage of the food
chain and details three general levels where action is
needed:
High priority should be given to reducing food
wastage in the first place. Beyond improving losses of
crops on farms due to poor practices, doing more to
better balance production with demand would mean
not using natural resources to produce unneeded food
in the first place.
In the event of a food surplus, reuse within the
human food chain - finding secondary markets or
donating extra food to feed vulnerable members
of society - represents the best option. If the food is
not fit for human consumption, the next best option
is to divert it for livestock feed, conserving resources
that would otherwise be used to produce commercial
feedstuff.
Where reuse is not possible, recycling and recovery
should be pursued: by-product recycling, anaerobic
digestion, compositing, and incineration with energy
recovery allow energy and nutrients to be recovered
from food waste were all said to represent a significant
advantage over dumping it in landfills.
“All of us - farmers and fishers; food processors
and supermarkets; local and national governments;
individual consumers - must make changes at every
link of the human food chain to prevent food wastage
from happening in the first place, and re-use or recycle
it when we can’t,” urged FAO director general, José
Graziano da Silva. (BenMessenger )
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Kami Menjawab
Membuang Sampah
Minyak Jelantah
Redaksi Kelopak yang saya hormati, selamat atas
terbitnya perdana majalah Kelopak semoga bisa
membantu mendidik masyarakat Indonesia untuk
lebih bijak dalam mengelola sampah.
Saya sering kebingungan membuang sampah
minyak jelantah. Memang jumlah produksi
perharinya tidak banyak, tapi kalau dikumpulkan
lama-lama bisa satu botol besar. Saya bingung sekali,
kemana sebaiknya saya buang minyak jelantah ini?
Eva, Cikupa
Ibu Eva yang baik, terima kasih atas perhatiannya.
Sampah minyak jelantah ini memang termasuk
sampah dapur yang unik karena bentuknya yang cair.
Sifat minyak yang tidak bisa bercampur dengan air
mengisyaratkan perlunya pengelolaan khusus untuk
minyak jelantah ini. Di negara maju, minyak jelantah
langsung dibuang ke dalam sink atau saluran air

Sampah Tekstil yang Berupa
Pakaian Dalam Bekas
Ibu dan Bapak Redaksi Kelopak, keluarga kami
selalu berusaha mereduksi sampah rumah tangga
sebanyak-banyaknya, baik itu sampah organik
maupun yang non organik. Pertanyaan saya kali
ini terkait dengan sampah tekstil. Kami biasa
menyumbangkan baju-baju bekas yang masih
layak pakai ke beberapa intansi sosial. Namun
begitu, kami tidak pernah memberikan *maaf*
pakaian dalam kami kepada siapapun. Kami biasa
mengumpulkannya. Masalahnya adalah lama-
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kotor untuk bersama-sama diolah dengan limbah
cair lainnya. Di Indonesia, misalnya di Bali dan di
Bogor, sudah ada juga beberapa industri yang mulai
menggunakan minyak jelantah sebagai alternatif
energi yaitu biodiesel. Namun lagi-lagi, kendala
pengelolaan di Indonesia adalah belum adanya sistem
saluran terpusat, baik dalam skala besar maupun kecil.
Jadi untuk mengumpulkannya dibutuhkan konsistensi
dan dukungan dari berbagai pihak. Mungkin Ibu bisa
mencari informasi, apakah ada industri serupa di
lingkungan Ibu. Untuk saat ini, inilah yang bisa kami
jawab terkait minyak jelantah.

SUMBER FOTO: ISTIMEWA

kelamaan stok tumpukan pakaian dalam bekas ini
semakin banyak, dan akhirnya mengganggu juga.
Apa yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih.
Angki, Pasar Minggu
Ibu Angki yang baik, wah menarik sekali pertanyaan
Ibu ini. Memang biasanya sampah tekstil atau kain
yang sudah tidak layak pakai digunakan kembali untuk
produksi berbagai macam benda yang berbahan dasar
kain perca. Tentu saja ini tidak sepenuhnya berlaku
untuk sampah tekstil, seperti bra ataupun celana
dalam strip, apalagi jika dikaitkan dengan kultur
sosial masyarakat. Tentunya barang-barang seperti
ini tergolong ‘private things’. Saran kami, mengingat
sebagian besar kandungannya adalah organik, maka
sebaiknya Ibu menggolongkan ini ke bagian residual
waste untuk kemudian di timbun di TPA atau bisa juga
di bakar di incineration kota. Namun sebelum itu, yang
sangat penting untuk di perhatikan adalah pastikan
unsur logamnya sudah diambil terlebih dahulu ya, Bu.
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Beberapa Essensi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

P

ersoalan sampah perkotaan bermula dari belum adanya
kebijakan yang menyeluruh dan konsisten dalam penge
lolaan sampah sehingga arah pengelolaan sampah berjalan secara parsial dan tidak mempunyai visi ke depan. Kenyataan lainnya adalah bahwa pengelolaan sampah perkotaan
belum menjadi prioritas pembangunan pada sebagian kota
sejajar dengan aspek pembangunan penting lainnya.
Dalam pengelolaan sampah perkotaan, aspek peraturan
perundangan merupakan salah satu bagian dari aspek-aspek
penting lainnya, tanpa dukungan dari (i) aspek peraturan per
undangan, (ii) aspek pendanaan, (iii) aspek institusi pelaksana
an dan (iv) aspek peran serta masyarakat, terakhir adalah (v)
aspek penerapan teknologi berbagai pengolahan sampah , itu
semua tidak ada artinya.
Penerapan peraturan perundangan akan berjalan baik apabila mendapat dukungan dari kelima aspek tersebut.
Lahirnya suatu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga membawa angin segar bagi awal
upaya perbaikan pengelolaan sampah di Indonesia.
Apa Itu Sampah?
Sampah merupakan salah satu
produk samping dari setiap kegiat
an manusia setiap harinya. Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
Sampah Rumah Tangga dalam Pasal
1: (1) dikatakan bahwa Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang
berasal dari kegiatan sehari-hari
dalam rumah tangga tetapi tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik.
Dengan berkembangnya perekonomian suatu perkotaan, maka jumlah
sampah yang dihasilkan makin bertambah seiring dengan lajunya pertambahan penduduk dan ragam kegiatannya
PP Nomor 81 Tahun 2012 menegaskan kembali dalam Pasal
10: (2) bahwa setiap orang wajib untuk melakukan pengu
rangan sampah dan penanganan sampah. Yang dimaksudkan
dengan terminologi orang tidak hanya orang perseorangan
saja melainkan juga termasuk kelompok orang dan atau badan hukum. Penyelenggaran pengelolaan sampah dalam peraturan pemerintah terbaru ini meliputi kegiatan pengurangan
dan penanganan.
Pengurangan melalui pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah, dan/atau pemnafaatan kembali
sampah atau yang lebih dikenal dengan kegaitan 3R (Reduce,
Reuse, Recycle). Sementara Pasal 16 menerangkan bawah pe
nanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, peng
angkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Jadi,
bukan lagi seperti metode dahulu kala yang hanya kum-

pul, angkut, dan buang. Bisa dikatakan telah ada perubahan
pendekatan pengelolaan sampah yang sangat signifikan antara
dulu dan sekarang dalam PP ini
Dalam menindaklanjuti dan menerapkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) seperti yang diamanatkan PP
Nomor 81 Tahun 2012 terutama dalam pasal 12, 13, 14 peluang berkembangnya bank sampah ke depan tampak semakin
cerah. Mengapa? Karena dalam peraturan yang diterbitkan pemerintah pada 1 November 2012 itu posisi bank sampah akan
semakin strategis karena difungsikan menjadi collection point /
dropping point bagi pengumpulan dan penimbangan sampah
yang sulit terurai seperti plastik, metal, gelas, dan kertas yang
masih sering ditemukan berserakan di lingkungan kita sehari
hari.
Apa itu Extended Producer Responsibility?
Extended Producer Responsibility atau yang seringkali terdengar dengan nama “EPR” adalah suatu strategi yang telah
didisain dalam upaya mengimplementasikan seluruh biaya
(lingkungan yang timbul) ke dalam seluruh proses produksi
suatu barang hingga produk tersebut tidak dapat dipakai lagi
(life cycle product cost). Dengan kata
lain sebagian beban tanggung jawab
pemerintah telah dipindahkan kepada pelaku usaha.
Ada imbas penting dari penera
pan EPR ini yaitu timbulnya beban
yang harus ditanggung oleh pihak
konsumen terkait dengan adanya kenaikan harga dari produk/kemasan
yang dihasilkan. Disinilah, dalam PP
Nomor 81 Tahun 2012 sangat diperlukan adanya kejernihan mencerna
secara eksplisit-implisit dan harus
ada kejelasan pembagian peran dan
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
tanggung jawab yang fair antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
Bisa jadi, masih banyak yang belum mengetahui bahwa PP
Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) mengindentifikasikan
sampah itu ada 5 jenisnya yaitu; (i) sampah yang mengandung
bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya
dan beracun, (ii) sampah yang mudah terurai, (iii) sampah
yang dapat digunakan kembali, (iv) sampah yang dapat didaur
ulang, (v) sampah lainnya.
Akhir kata, untuk mencapai tujuannya, pengelolaan sampah
di Indonesia masih memerlukan perjalanan yang sangat panjang. Namun begitu, kehadiran Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81
Tahun 2012 sudah membawa angin segar bagi upaya awal perbaikan pengelolaan sampah nasional. Karena tidak hanya di
Indonesia, negara negara di dunia lain pun mengakui bahwa
sampah telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan
untuk ditangani secara serius.(Oly)
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Serba Serbi
Tahukah Anda Sampah Bisa Ditukar dengan Tiket Bis atau Sayur?

K

ota Curitiba, salah satu kota di Brazil
adalah salah satu kota yang pertama kali
mempromosikan pemilahan sampah. Bahkan
kota ini pun pernah mendapatkan penghargaan
dari United Nations Environment Program (UNEP)
di tahun 1990 untuk program inovatif
dalam mengelola sampah. Progam
“garbage that is not garbage” atau
dalam bahasa Indonesia “sampah
yang bukan sampah” adalah program
unggulannya yang banyak disoroti
seluruh dunia. Seperti kota padat
penduduk lainnya, kota ini memiliki
banyak penduduk yang miskin dengan
akses-akses jalanan yang kecil. Tak ayal lagi, masalah
kesehatan adalah isu terpenting untuk daerah seperti ini.
Inisiatif pemerintah setempat memang acungan
jempol. Pemerintah setempat tidak menyerah dengan
keadaan, melainkan menginisiasikan program kreatif
dalam pengelolaan sampah. Pertanyaan dasarnya

sederhana, yaitu bagaimana cara “mengeluarkan”
sampah-sampah dari permukiman padat penduduk
yang sulit diakses tadi secara efektif. Nah salah
satu caranya adalah pemerintah mengirimkan
mobil box ke titik-titik yang mudah dijangkau.
Setiap kali ada mobil itu, penduduk akan
berdatangan membawa satu kantong
sampah sebesar 8-10 kg dan dapat
ditukarkan dengan tiket bis atau
bisa juga sayuran. Hasilnya, 70%
penduduk ikut aktif dalam kegiatan
daur ulang dan 13% sampahnya
terdaur ulang. Kita semua juga tau kan, siapa
sih yang tidak butuh tiket bis atau sayuran?
Sumber:
http: //sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=99&
nr=57&menu=1449
http: //www.un.org/cyberschoolbus/habitat/units/un06txt4.asp
https: //sites.google.com/site/webpagedevelopmentdoakley/curitibacase-study
http: //www.mariavazphoto.com/curitiba_pages/curitiba_recycling.html
http: //wwf.panda.org/?204414/Curitiba

Kenalkah Anda Siapa “Primadona”-nya Botol Bekas?

B

ukan hanya pemulung yang berburu barang-barang
yang masih bisa dijual dari tumpukan sampah,
karena ternyata masih banyak barang yang bukanlah
sampah bagi mereka yang tahu nilai ekonomisnya. Sebut
saja kemasan luar susu bubuk atau yang biasa disebut
“boncos”, kaleng bekas susu cair atau minuman, dan
juga botol bekas! Rata-rata barang-barang tersebut
dikumpulkan dulu sampai jumlah tertentu, lalu dijual
kepada pengepul barang bekas misalnya. Harga barang
tersebut pun berbeda-beda per jenisnya dan juga naikturun, tergantung ketersediaannya saat itu. Jika sedang
langka, tentu harganya akan melejit. Nah, ada yg unik dari
penjualan barang bekas ini. Untuk semua jenis yang umum
seperti boncos, plastik asoy, kaleng, plastik ember, kardus
dan lainnya, biasanya dijual per kg. Satu yang berbeda
adalah botol bekas saos dan kecap merk tertentu dan
botol bir. Dimana terletak keunikannya? Kalau botol kaca
lainnya dihargai sekitar Rp 700 per kg, maka botol tersebut
dihargai Rp 1,000 per botol-nya. Nah, sekarang sudah
kenalkan primadonanya botol bekas?
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Tahukah Anda di Jepang Sampah Produk Kemasan
Dicuci Dulu Sebelum Dibuang?

S

ejak dulu masyarakat Jepang memang terkenal ulet
dan gesit. Kita juga tahun bahwa banyak negara maju
yang sudah mempraktekkan pemilahan sampah
pada sumbernya. Namun tahukah anda jika di bandingkan
dengan negara maju lainnya, kemungkinan di Jepang inilah
anda bisa menemukan sampah produk kemasan yang
kualitasnya terbaik? lalu bagaimana cara mengetahuinya?
Pemerintah Jepang memilih menggunakan plastik sampah
yang transparan ketimbang plastik berwarna. Sebelum
diangkut, biasanya plastik sampah ini diletakkan di pinggir
jalan untuk kemudian diangkut sampai menunggu jemputan
truk sampah datang. Lalu apa hubungannya? Nah kalau kita
menyusuri jalan dan melihat plasti tersebut maka kita bisa
melihat kumpulan plastik yang isinya kemasan produk yang
sudah bersih. Pasalnya, adalah kebiasaan bagu sebagian
masyarakat Jepang, terutama yang tinggal di pinggiran kota,
untuk membasuh dahulu sampah produk kemasan sebelum
dibuang dengan cara memasukkan kedalam kantung plastik
transparan tadi.

Tahukah Anda, di Jerman 4 Botol Bekas Setara dengan 1 Burger?

J

erman dan juga banyak negara maju lainnya sudah
menerapkan sistem deposit pada produk-produk
minuman dalam kemasan. Sistem deposit ini
“memaksa” pembelinya untuk membayar lebih dari yang
mereka beli. Namun, kelebihan bayaran tersebut bisa
didapat kembali jika mereka mengembalikan kemasan
ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Besarnya pun
di setiap negara tidak sama, berkisar antara 15-25 ct. atau
sekitar Rp 2.000- Rp 3.500 per kemasan.
Di Jerman sendiri, kebanyakan botol
minuman plastik bekas dihargai
0,25 ct., dan harga ini adalah harga
resmi, tertera di label minuman
dengan bertuliskan ‘pfand 0,25
ct’. Dengan adanya sistem deposit
ini, diharapkan kemasan yang
masih bisa didaur ulang akan
terpusat pengumpulannya sehingga
memudahkan perusahaan yang
membutuhkan untuk mendapatkan
kembali material tersebut. Nah

pasalnya, untuk kota yang banyak turisnya seperti di Berlin,
Hamburg, dan lainnya, para pendatang ini kebanyakan
belum tahu akan sistem ini. Kalaupun tahu, karena hanya
singgah sebentar, maka botol-botol tersebut akan dibuang
setiap kali mereka membeli minuman dalam kemasan ini.
Inilah cikal bakal, mengapa banyak orang berburu botol
bekas dari tempat-tempat sampah, terutama di bandara,
stasiun, dan juga tempat-tempat kunjungan wisatawan.
Bayangkan saja, dengan mengumpulkan 4
botol saja, maka bisa diuangkan menjadi 1 Euro
atau bisa setara dengan 1 Burger di restoran
franchise yang ada dimana-mana. Tak heran
kalau banyak orang yang tidak tinggal
diam kalau menemukan botol
minuman bekas ini, di dalam
kereta sekalipun. Tapi hati-hati,
ada juga beberapa produk yang
tidak ikutan loh, ini ditandai
dengan tulisan “ohne pfand”
atau tanpa deposit. Happy
hunting!
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PANDUAN
Judul Buku:
Guidelines How
to Design Appropriate
Management Fee – Principles,
Practices and Applications
of Waste Management Fee
Penerbit:
International Solid Waste Association (ISWA)
Tahun:
2011
Tebal:
25 halaman

I

uran merupakan salah satu komponen penting
untuk mendorong kesuksesan sebuah sistem
pengelolaan sampah. Iuran bukan hanya untuk
kepentingan pembiayaan saja, namun iuran juga
harus bisa menjadi fungsi pengarah yang mendorong
penghasil sampah untuk bisa turut berkontribusi
dalam sistem pengelolaan sampah secara
keseluruhan, salah satunya dalam hal pemilahan
sampah.
Iuran ini merupakan kompensasi terhadap layanan
pengelolaan sampah di kota, karenanya harus bisa
mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan mulai
dari pengumpulan, pengolahan, kegiatan sosialisasi,
upah, dsb.
Panduan ini disusun berdasarkan lokakarya
yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Lithuania
serta Bosnia dan Herzegovina, untuk memberikan
gambaran mengenai perencanaan iuran
pengelolaan sampah. Di samping itu, panduan ini
juga memberikan gambaran mengenai hambatan-
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hambatan yang muncul terkait iuran pengelolaan
sampah.
Panduan ini memberikan gambaran mengenai
dampak-dampak yang timbul dari berbagai macam
model iuran pengelolaan sampah. Meskipun
demikian, panduan yang disusun tidak ditujukan
untuk memberikan rekomendasi terhadap model
iuran pengelolaan sampah tertentu. Dalam panduan
ini akan didiskusikan beberapa dampak dari iuran
pengelolaan sampah yang mencakup: aspek
keadilan, aspek sosial, ketergantungan dari model
iuran terhadap sistem pengumpulan sampah, faktorfaktor pembiayaan yang harus diperhatikan, perilaku
dari masyarakat, biaya administrasi, serta pengaruh
dari pemerintah setempat terhadap pengembangan
sistem pengelolaan sampah.(Dyota)
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
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Judul Buku:
1000 Terms in Solid Waste Management
Penyunting:
John Skitt
Penerbit:
International Solid Waste Association (ISWA)
Tahun:
1992
Tebal:
253 halaman

P

engelolaan sampah merupakan salah satu
fokus penting dalam pengelolaan lingkungan.
Pengelolaan sampah terkait dengan isu
penggunaan sumber daya alam, dampak yang
dihasilkan dari buangan, upaya-upaya pengumpulan
sampah, pengangkutan, pembuangan, pengolahan
dan masih banyak lagi. Setiap wilayah memiliki isu
tersendiri terkait pengelolaan sampah. Namun,
tidak dapat dipungkiri adanya kesamaan-kesamaan
isu dalam pengelolaan sampah antara satu daerah
dengan yang lainnya. Karenanya, ilmu mengenai
pengelolaan sampah dapat dipelajari dari banyak
daerah.
Kendala dari upaya saling mempelajari ini
salah satunya adalah bahasa. Ilmu pengelolaan
sampah semakin berkembang sebagai akibat dari
banyaknya penelitian-penelitian terkait dari berbagai
negara dengan berbagai bahasa. Padahal, bukan
tidak mungkin istilah-istilah yang ada sebenarnya
menjelaskan hal yang serupa, meskipun tidak identik.

Kebutuhan akan istilah internasional yang bisa
diacu untuk para praktisi pengelolaan sampah
maupun masyarakat luas yang tertarik dengan
pengelolaan sampah ini mendorong ISWA untuk
mencoba mengkompilasi istilah-istilah pengelolaan
sampah yang ada. Tahun 1992, ISWA menerbitkan
sebuah kamus istilah pengelolaan sampah yang bisa
dikatakan merupakan kamus internasional pertama
untuk istilah pengelolaan sampah. Terdapat 1000
istilah —sesuai dengan judul kamusnya— yang
disajikan dalam bahasa Inggris, dan diterjemahkan
ke dalam empat bahasa lain, yaitu Jerman, Spanyol,
Perancis dan Italia.
Dengan adanya kamus ini, diharapkan pembaca
dapat mencari terjemahan dari istilah pengelolaan
sampah ke dalam empat bahasa lainnya. Selain
itu, pembaca juga dapat memahami penjelasan
dari setiap istilah yang ada dalam bahasa inggris,
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami
artikel —atau makalah bagi para praktisi dan
pelajar— mengenai pengelolaan sampah.(Dyota)
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
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WEBSITE
Think Eat Save

T

hink.Eat.Save adalah kampanye perlindungan
makanan. Kampanye ini merupakan kerjasama
antara UNEP, FAO, dan Messe Düsseldorf
dengan didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB (Zero
Hunger Challenge), yang berusaha untuk menambah
kewenangan sehingga memperluas kampanye ini ke
tingkat global, regional, dan nasional. Kampanye ini juga
mengkatalisasi lebih banyak masyarakat untuk peduli
dan bertindak, termasuk melalui pertukaran ide inspiratif
dan proyek antara para pihak yang sudah terlibat
maupun dengan pihak-pihak yang baru akan bergabung.
Website Think.Eat.Save adalah sebuah portal
yang digunakan untuk menampilkan ide-ide,
berita dan sumber daya, serta sebagai media untuk
mengkampanyekan setiap orang untuk peduli dan
bertindak atas fenomena pembuangan makanan yang
saat ini terjadi secara global.

Asosiasi Toilet
Indonesia (ATI)

A

sosiasi Toilet Indonesia (ATI) merupakan
organisasi yang didirikan oleh Ibu Naning
Adiwoso dengan merangkul pihak-pihak
yang peduli terhadap permasalahan
kebersihan, kesehatan, dan
lingkungan hidup di Indonesia.
Pendirian organisasi ini berawal
dari didirikannya World Toilet
Organization (WTO). World
Toilet Organization merupakan
organisasi internasional yang
diikuti oleh berbagai negara
untuk mengatasi berbagai
permasalahan global dunia
yang berkaitan dengan
kebersihan, kesehatan,
dan lingkungan hidup.
Dengan berbagai
permasalahan
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Untuk informasi lebih lengkap, silakan klik
http://www.thinkeatsave.org/

kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup yang
terjadi di Indonesia begitu memprihatinkan, maka
WTO merasa perlu didirikan organisasi serupa di
Indonesia.
ATI memiliki beberapa kegiatan dan program
diantaranya school sanitation, pelayanan masyarakat,
pembuatan kit sosialisasi, talks show on air – radio,
toilet’s course, pameran dan seminar, aksi ciliwung
indah, WTO Summit di Hainan China,
inspeksi toilet bersih dan
toilet buruk kantor
pemerintah wilayah
Jakarta Timur,
kampanye green toilet,
Toilet Award 2007,
Sidak Toilet Bandara
oleh ATI dan Kementerian
Budaya dan Pariwisata.
Untuk informasi lebih
lanjut, silakan klik http://
asosiasitoiletindonesia.org/
index.php

Sekretariat:
Jl. Letjen Suprapto 29 N Jakarta Pusat
Phone: +6221 426 7877
Fax : +6221 426 756
Mobilephone: 0878 8165 2923

Field Office TPST 3R Rawasari   
Jl. Rawasari Selatan, Jakarta Pusat
Telp. (+6221) 28829500
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www.inswa.or.id

Bergabung dengan InSWA, dan dapatkan langsung free membership ISWA (International Solid Waste Association)
berlaku hingga desember 2013
http://inswa.or.id/wp-content/uploads/2013/05/Brosur-Keanggotaan.pdf

Tim Pengajar

Formulir Peserta Training
Nama

: __________________________________

Institusi : __________________________________
Telp

: _______________ Fax : ______________

Email

: __________________________________

Berminat untuk mengikuti Training sbb ( lingkari pilihan
tanggal sesuai kategori training )
Kategori
Training
Solid Waste
Basic
Solid Waste
Manager
Solid Waste
Technology

Mei
21

4

11

18

Spesialis pengelolaan sampah yang dikenal sebagai
‘Ratu Sampah’, lebih dari 30 tahun mendampingi
pemerintah daerah dan nasional untuk memprioritaskan
pendekatan multi aspek dalam pengelolaan sampah;
berpengalaman sebagai peneliti senior BPPT, tenaga ahli
World Bank, tim penasehat Provinsi DKI, direktur eksekutif Yayasan
Dana Mitra Lingkungan, dewan pertimbangan Adipura, dan Ketua
Yayasan Pusat Pengembangan Riset Sampah Indonesia (Perisai), serta
narasumber utama di berbagai media dan program terkait
persampahan

Mohammad Helmy - Wakil Ketua Umum /

Juni

28

Sri Bebassari - Ketua Umum dan Pendiri InSWA

25

29

12

26

30

13

27

Deputi InSWA bidang Pengembangan Regulasi dan
Kebijakan

Spesialis pengelolaan sampah, dan legislasi kebijakan
lingkungan perkotaan, yang mendorong paradigma
baru waste minimization dalam UU 18/2008;
Berpengalaman sebagai kepala kantor regional dan Asisten Deputi
Kementerian Lingkungan Hidup, tenaga ahli GIZ, UNIDO, dan
anggota aktif komunitas lingkungan internasional APRSCP dan IPLA

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

Kirimkan formulir yang sudah diisi ke :
Sekretariat InSWA
Jl. Letjen Suprapto 29 N Jakarta 10640
Telp
: 021 426 7877 Fax : 021 426 7856
Email : sekretariat@inswa.or.id
Website : www.inswa.or.id

Pelatihan Lanjutan

Pengelolaan Sampah Kota
MSW-04
MSW-05
MSW-06
MSW-07
MSW-08
MSW-09
MSW-10

Masterplan Pengelolaan Sampah
Pengomposan dan Anaerobic Digester
Waste to Energy
Landfill
Pembiayaan Pengelolaan Sampah
Pengurangan Sampah
Perubahan iklim dan Pengelolaan Sampah

Tiap pelatihan dilakukan selama 1 hari. Dapat diikuti oleh
peserta yang telah mengikuti seluruh Pelatihan Dasar
(MSW-01, 02, dan 03). Jadwal, biaya, dan informasi lainnya
dapat menghubungi Sekretariat InSWA

Djoko Heru Martono - Deputi InSWA bidang

Pengembangan Teknologi dan Bisnis
Spesialis pengelolaan sampah, khususnya infrastruktur,
teknologi dan skema pembiayaan penanganan sampah;
berpengalaman sebagai peneliti senior BPPT, tenaga ahli
World Bank, tim penasehat Provinsi DKI Jakarta dan Kota
Surabaya, dan narasumber utama di berbagai program terkait
persampahan

Dini Trisyanti - Deputi InSWA bidang

Pengingkatan Kapasitas dan pembinaan teknis
Spesialis pengelolaan sampah, khususnya pendekatan
pengelolaan berbasis masyarakat dan EPR; berpengalaman sebagai koordinator program ESP-USAID, tenaga
ahli World Bank, GIZ, Danida, Provinsi DKI Jakarta, dan
direktur eksekutif InSWA

Nurina A. Herminindian - Deputi InSWA
bidang Pengembangan Riset Aplikasi
Spesialis pengelolaan sampah; berpengalaman sebagai
tenaga ahli berbagai proyek persampahan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, World Bank, Yayasan Dana
Mitra Lingkungan, dan Wakil Ketua Yayasan Pusat
Pengembangan Riset Sampah Indonesia (Perisai), serta narasumber di
berbagai media dan program terkait persampahan

Pelatihan Dasar
Pengelolaan Sampah Kota
Permasalahan sampah di Indonesia bersifat
kompleks dan multi-aspek, sehingga membutuhkan
pemahaman yang komprehensif agar mampu
menemukan solusi yang tepat sasaran. Sistem
pengelolaan sampah merupakan rangkaian upaya
untuk mengurangi dan menangani sampah sesuai
dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.
Pelatihan ini merupakan upaya InSWA untuk
memberikan gambaran yang utuh dan sistematis
mengenai permasalahan dan solusi dalam
pengelolaan sampah di Indonesia. Lingkup materi
yang luas, mulai dari pendekatan pencegahan di
hulu hingga pemrosesan di hilir, dikombinasikan
dengan contoh kasus dalam konteks yang terkini
dan aplikatif.
Lokasi Pelatihan :
Pusat Riset dan Pelatihan 3R-TPST Rawasari.
Jl. R awasari Selatan. Jakarta Pusat
Pelatihan ini diselenggarakan oleh Indonesia
Solid Waste Association (InSWA), sebuah organisasi
profesi yang bekerja pada bidang pengelolaan
sampah dengan fokus pada paradigma baru
pengurangan
sampah
di
sumber
(waste
minimization) dan pendekatan multi aspek dalam
pengelolaan sampah. Mulai Januari 2013, InSWA
telah resmi menjadi National Member oleh
International Solid Waste Association (ISWA) –
organisasi induk pengelolaan sampah internasional
yang berbasis di Vienna, Austria – sebagai organisasi
perwakilan terpilih di Indonesia.
Pelatihan ini tidak menetapkan kuota minimal
jumlah peserta.
Kombinasi dengan kunjungan lapangan dapat di
usulkan dan di jadwalkan secara terpisah.

Indonesia Solid Waste Association
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PUSTAKA
Beberapa Skema Pendekatan dalam
Pembiayaan Pengelolaan Sampah
Judul Asli:
Financing of Waste Management –
Different Approaches and Example
Penulis:
Wiliams, R. dan Koller, H. (2011), ISWA

S

elain melalui pendapatan dari pajak (tax
system), skema yang paling umum dalam
pembiayaan pengelolaan sampah adalah
menetapkan biaya retribusi yang ditarik langsung
dari masyarakat. Retribusi semacam ini bisa juga
diberlakukan khusus untuk pihak produsen yang
menghasilkan jenis sampah tertentu (fee system).
Contoh kota yang memberlakukan fee system
adalah Vienna. Di kota ini semua pemilik bangunan
diwajibkan membayar retribusi sesuai yang telah
ditetapkan. Biaya yang dibayarkan sudah termasuk
biaya pengelolaan semua jenis sampah (kertas, gelas
berwarna dan tidak berwarna, logam, plastik dan
sampah bio), termasuk juga sampah berbahaya dan
penggunaan fasilitas di pusat daur ulang.

Selain itu ada juga skema pembiayaan melalui
deposit, untuk jenis sampah seperti botol plastik
PET yang bisa diisi ulang sampai 20-50 kali dan
botol gelas (deposit system). Tujuan utama skema
pembiayaan ini adalah mengurangi produksi sampah
dan juga mempromosikan penggunaan kemasan
yang bisa dipakai berulang-ulang.
Ada juga skema pembiayaan penuh untuk jenis
sampah seperti sampah elektronik (full cost system)
dan skema pembiayaan tambahan zang melibatkan
beberapa pihak yang terlibat. Contohnya seperti
dalam pembuatan kemasan (additional system).
Skema ini menitikberatkan pada tanggung jawab
produsen agar ikut membiayai sebagian atau
penuh pengelolaan sampah dari produk yang
merekaihasilkan.
Ada beberapa hal yang mempengaruhi besarnya
biaya pengelolaan sampah, diantaranya adalah
target pengumpulan sampah, jumlah sampah
yang diproduksi, jenis dan keunggulan sistem
pengumpulan sampah yang digunakan, harga
yang berlaku untuk pengumpulan,
pemilahan dan proses daur ulang,
serta besarnya biaya pelayanan itu
sendiri. Adapun proyeksi pendapatan,
biaya penempatan dan juga aspek
legal ikut mempengaruhi besarnya
biaya. (Ova)
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
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Edisi I - 2013

Globalisasi dan
Pengelolaan
Sampah
Judul asli:
Globalization and Waste Management
Penulis: ISWA
Penerbit: ISWA
Terbit: Juli 2012
Tebal Buku: 42 halaman

B

uku ini adalah laporan tahun pertama, Phase 1:
Concepts and Facts atau konsep dan realisasi, dari
Task Force Globalization and Waste Management
(TFGWM) ISWA dalam menelusuri kaitan antara globalisasi
dan pengelolaan sampah. Laporan ini memaparkan angkaangka terkait globalisasi dan pengelolaan sampah, keterkaitan
berkembangnya sistem informasi dan sistem pemerintahan,
sistem daur ulang yang informal, megacities dan kaitannya
dengan pengelolaan sampah, perdagangan global barangbarang daur ulang dan sistem pendampingan.
Laporan ini menggambarkan bagaimana globalisasi dan
pengelolaan sampah saling mempengaruhi terutama di daerah
perkotaan. Urbanisasi telah mengakibatkan meningkatnya
masalah persampahan. Saat ini tercatat sekitar 4 M ton sampah
diproduksi di seluruh dunia per tahunnya, dimana sampah
rumah tangga berada di kisaran 1.6-2 ton dan 70% diantaranya
masih dikelola di tempat pembuangan sampah tanpa
penanganan lebih lanjut (dumpsite) maupun sanitary landfill.
Hal ini tentu erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk
dan GNI per kapita di negara berkembang.
Fakta lainnya adalah lebih dari 50% penduduk dunia
juga tidak tersentuh oleh pergerakkan terkait pentingnya
sistem pengumpulan sampah, dan juga yang mengisyaratkan
pentingnya membawa sampah keluar dari lingkungan tempat
tinggal. Akibatnya, lebih dari 7 juta ton plastik memenuhi
area perairan di seluruh dunia pertahunnya. Fakta terus
meningkatnya ancaman kesehatan lingkungan inilah yang
menjadi landasan pentingnya pembahasan agenda pengelolaan
sampah pada tingkat global juga lokal.
Laporan ini juga membahasa tentang meningkatnya jumlah
pengguna internet, jumlah webiste dan jejaring di sosial media
yang ikut mempengaruhi globalisasi. Dengan peningkatan ini,
terbukalah kesempatan bagi para peneliti, para aktifis, para

edukator di bidang persampahan untuk saling berdiskusi dan
memperdalam lagi masalah yang terkait ranah persampahan
secara global. Interkonektifitas ini tentunya juga sudah
mempengaruhi aliran budaya, tren dan pada saat yang sama
juga menimbulkan dampak yang serius pada perubahan pola
pengelolaan sampah oleh pemerintah. Sebut saja sulitnya dan
pemerintah menggantungkan hanya pada peraturan nasional,
adanya kebutuhan mendasar untuk mendukung peraturan
global dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Globalisasi
juga membuka peluang bagi siapa saja yang ingin terlibat
seperti organisasi internasional, pemerintah daerah lain, dan
juga para pihak lainnya. Terbukanya koneksi terhadap dunia luar
ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang sifatnya
sangat lokal, terutama bagi tempat-tempat yang langsung
menerima dana asing baik sebagai hadiah atau hutang.
Terkait dengan tenaga kerja informal, saat ini diperkirakan
jumlahnya ada 20 juta dimana 50% diantaranya terlibat dalam
sektor persampahan. Sudah menjadi pengetahuan umum
bahwa untuk negara berkembang dan negara transisi, pekerja
ini sangatlah dibutuhkan, diluar potensi ganguan kesehatan
yang beresiko tinggi. Laporan ini juga melihat adanya
kesempatan untuk win-win solution, asalkan sektor informal ini
bisa diintegrasikan dalam kerangka pengelolaan sampah yang
berkesinambungan.
Selain itu, keberadaan megacities (kota yang penduduknya
berjumlah lebih dari 10 juta jiwa) di negara berkembang juga
mendapat perhatian khusus dalam TFGWM ini.Terkait dengan
perkembangan megacities, sudah banyak konsep terkait
masalah persampahan yang diterapkan. Beberapa contohnya
adalah pengurangan energi, peningkatan mutu daur ulang
pada level lokal dan global, dan tentunya pencegahan
terjadinya sampah atau yang lebih dikenal dengan waste
prevention. Kelemahan dari implementasi program-program
semacam ini adalah banyaknya jumlah pihak yang telibat
sehingga tidak jarang menimbulkan masalah dan juga sektor
informal yang masih jarang diintegrasikan.
Terkait dengan perdagangan produk daur ulang di pasaran
global, saat ini sekitar 50% dari sampah produk plastik, kertas
n metal diekspor ke negara di Asia Tenggara, dan tren ini
diperkirakan akan terus berlangsung. Salah satu yang perlu
diperhatikan dalam hal ini adalah perdagangan sampah itu
sendiri. Untuk ini pengetahuan yang cukup sangat dibutuhkan.
ISWA percaya bahwa pendanaan internasional terkait
pengelolaan sampah di negara berkembang harus dijadikan
prioritas karena penanganan sampah yang buruk akan
berdampak pada populasi. Pendanaan semacam ini juga bisa
melalu perjanjian internasional seperti terkait perubahan iklim,
keanekaragaman hayati, dan perlindungan kelautan.(Ova)
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Pustaka

Biaya dan Keuntungan dari
Pengembalian Deposito (Deposit Refund)
dalam Konteks United Kingdom
Judul Asli:
Costs and Benefits of
Deposit Refund iin the UK Context
Penulis:
Hogg, D. (2011) pada ISWA Beacon Conference on
Waste Prevention and Recycling, Vienna

S

ebuah studi yang dilakukan oleh lembaga
konsultasi dan penelitian di Inggris, Eunomia,
tentang model pembiayaan dan manfaat dari
sistem pengembalian deposito dilakukan di sebuah
daerah pedesaan di Inggris. Isu pertama yang diangkat
sebagai landasan model sistem pembiayaan ini
menggunakan model arsitektur yang terpusat, lebih
efisien/menekan biaya, dan melibatkan banyak pihak.
Adapun cakupannya adalah botol gelas, botol plastik
dan kaleng, namun tidak termasuk produk susu dan
saat ini didisain untuk bukan kemasan karton. Dalam
perkembangannya, kemasan dari produk susu juga
sudah diikutkan dan penggunaan RVM (Reverse
Vending Machine) untuk kemasan karton juga akan
segera diikutkan.
Isu kedua adalah menentukan besarnya deposito
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yang harus dibayarkan dengan pertimbangan 90%
pengembalian deposito. Untuk ini penetapan deposito
ditentukan atas besar rata-rata deposito yang harus
dibarakan untuk ukuran isi kemasan yang lebih besar
atau lebih kecil dari 500 ml, yaitu sebesar 20 Pounds.
Isu ketiga adalah menentukan skema
pengembalian (barang dan uang) dan juga sistem
distribusi lainnya. Mekanisme pengembalian harus
didukung oleh pusat pengumpulan yang cukup,
pengadaan mesin RVM, dan juga tempat-tempat
pengembalian lainnya. Selain itu pertimbangan
biaya sumber daya manusianya, penyewaan gudang,
tranportasi dan juga alat RVM tersebut juga harus
dimasukkan kedalam sistem pembiayaan (lihat
gambar).
Berdasarkan hasil penelitian ini, sistem deposito ini
berhasil meningkatkan jumlah material yang didaur
ulang dari yang semula 68% menjadi 90%. Sistem
ini juga mampu meningkatkan penjualan material
dan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah
setempat. Sistem inipun mempengaruhi sistem
pengumpulan bak sampah dan pembersihan jalan.
Secara umum keuntungan dari sistem pembiayaan
ini berasal dari daur ulang kemasan
produk, pengurangan biaya operasional
insinerasi atau landfil dari kemasan
produk tersebut dan kemudahan lain
terkait dengan persampahan.
Sebagai kesimpulan, sistem ini
sejalan dengan program pemerintah
sesuai dengan tujuan pengelolaan
sampah di UK (sesuai dengan Waste
Directive disana), merupakan bentuk
tanggung jawab dari produsen dan
juga pembagian beban distribusinya,
dan tentunya menghasilkan material
yang berkualitas. Selain itu sistem ini
juga dapat meningkatkan kualitas
landfill melalui terhindarnya produkproduk beracun atau terbuat dari metal
berbahaya.
(Ova)

Edisi I - 2013

Perangkat Bantu Pengambilan Keputusan dalam
Mengelola Sampah, Menuju Kawasan Eco dan Rendah Karbon
Studi Kasus Perkampungan Padat Penduduk di Daerah Perkotaan, Jakarta

Judul Asli:
“A Decision Support Model for Waste Management in Support
of Developing Low Carbon, Eco Regions: Case Studies of
Densely Populated Kampung Settlements in Urban Areas in
Jakarta”
Penulis: Ova Candra Dewi
Terbit : November 2013
Tebal Buku: xi + 116 + lampiran 75 halaman

P

ermasalahan sampah,
terutama didaerah
perkotaan tidak bisa
terelakkan lagi, seiring dengan
meningkatnya laju konversi
daerah rural ke daerah urban. Saat
ini lebih dari 50% penduduk dunia
tinggal di perkotaan, dan angka
ini akan terus meningkat. Uniknya,
porsi penduduk yang signifikan
dari penduduk perkotaan diwakili
oleh penduduk yang bermigrasi
dari luar kota (rural migrants),
penduduk perkotaan yang miskin
(urban poor), dan tinggal di perkampungan.
Banyak teknologi modern dan canggih yang diciptakan
untuk menangani masalah sampah tapi tidak semua teknologi
dapat diterapkan di semua tempat. Banyak pula diciptakan
perangkat bantu pengambilan keputusan atau yang lebih dikenal
sebagai “Decision Support”, untuk membantu menentukan
teknologi mana yang cocok untuk tempat tertentu. Sayangnya,
tidak banyak alat bantu tersebut yang dirancang untuk negara
berkembang, terutama dalam menghadapi situasi pada
kampung-kampung perkotaan. Pada kenyataannya, di negara
berkembang masih terdapat banyak keterbatasan data, kendala
infrastruktur dan juga pengaruh sektor informal yang kuat, yang
tentunya tidak masuk dalam bahasan model yang sudah ada
tadi. Terlebih, banyak nilai-nilai sosial-budaya yang tidak bisa
diintegrasikan dengan model tersebut.
Model yang dirakit dalam studi ini didisain khusus untuk
daerah perkampungan yang padat penduduk dan melibatkan
aspek geografis, sosial, teknologi dan dampak lingkungan.
Model ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap
inventarisasi data, gunanya untuk menciptakan sistem database
yang tersturktur. Data yang dikumpulkan berupa pemetaan
kondisi geografis yang pembuatannya dibantu dengan
Geographic Information System (GIS), karakteristik dari sampah
setempat dan kegiatan berbasis masyarakat beserta anggotannya
yang kerap berperan aktif.
Tahap kedua adalah pemilihan kader dalam masyarakat yang

gunanya sebagai penyambung lidah dalam setiap informasi dan
komunikasi, baik dengan sesama anggota masyarakat maupun
dengan pihak luar. Kader yang diutamakan adalah ibu rumah
tangga yang biasa aktif dalam kegiatan-kegiatan di kampung
setempat, seperti pengajian bulanan, gotong royong dan arisan.
Setiap kader bertanggung jawab atas satu atau beberapa
bagian daerah, untuk memastikan penyebaran informasi dan
tersampaikannya komunikasi yang efektif (2 arah). Sebisa
mungkin kader tersebut adalah pilihan masyarakat setempat,
tanpa harus merubah rutinitas yang ada, dan yang terpenting
adalah yang bersangkutan pun menyatakan kesediaannya.
Setelah sistem komunikasi dan informasi terbentuk, tahap
selanjutnya adalah menentukan bersama teknologi apa yang
dianggap lebih cocok untuk daerah mereka. Tujuan dasarnya
adalah menciptakan kawasan eko dan rendah karbon. Ditahap
ini ada 13 opsi pengolahan sampah yang ditawarkan, termasuk
diantaranya pengolahan thermal, pengolahan sampah bio,
bank sampah dan home composting. Dengan menggunakan
data karakter sampah setempat, setiap opsi akan di evaluasi
berdasarkan potensi dampak lingkungan, biaya yang harus
dikeluarkan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Evaluasi ini dibantu oleh 2 model unggulan yaitu, EASEWASTE ,
sebuah model Life Cycle Assessment (LCA) dari TU-Denmark, dan
juga STAN, sebuah model Material Flow Analysis dari TU-Wien.
Setelah hasil evaluasi dibandingkan, maka teknologi yang diambil
tetap akan diputuskan berdasarkan sistem komunikasi yang telah
dibentuk di tahap kedua.
Setelah teknologi pengelolaan sampah ditentukan, tahapan
selanjutnya adalah berembuk dalam rangka pengumpulan
sampah setempat. Untuk memfasilitasi tahap ini, sebuah formula
didisain sehingga jumlah tempat sampah dan berapa ukuran
yang dibutuhkan dapat disimulasikan. Berdasarkan peta yang
ada dan dibantu dengan menggunakan Network Analyst GIS, rute
penjemputan tempat sampah pun dapat disimulasikan, tentunya
setelah perletakkannya disepakati bersama untuk kemudian
direalisasikan menjadi satu sistem pengelolaan sampah yang
terintegrasi.
Dua tempat diambil sebagai contoh kasus dalam studi ini.
Tempat pertama adalah perkampungan Cipedak di Jakarta
Selatan yang mewakili umumnya perkampungan di pinggiran
kota. Untuk contoh di tengah kota, perkampungan di Cikini
tepatnya di belakang Pasar Ampiun dipilih sebagai contoh
kasus kedua. Model ini membantu penggunannya, terutama
masyarakat setempat, dalam meningkatkan kualitas kesehatan
lingkungan dengan mempromosikan pemilahan sampah pada
sumber dan juga pengurangan emisi dari sektor sampah. Ibu
rumah tangga adalah target jangka pendek kader dalam model
ini, sosok ibu juga dipilih karena kedekatannya dengan anak yang
dapat dibentuk sebagai target jangka panjang.(Ova)
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e. 1 – 22 Maret 2014
- Persiapan penganugerahan pada
hari air dunia.
- Penganugerahan desain terbaik pada
hari air internasional (22 Maret 2014)
- Pameran desain terbaik.

D

. A

Kesehatan Republik Indonesia, serta
Pemerintah Daerah Kota Solo.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai
kegiatan ini, silakan buka: www.
worldtoiletsummit-indonesia.com

Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik
www.sanitasitotal.com

Solid Waste World
Congress 2013

Lomba Teknologi Tepat Guna

Sanitasi Total berbasis masyarakat atau
disingkat STBM adalah sebuah strategi
nasional yang diluncurkan oleh Kementerian
Kesehatan melalui Kepmenkes No. 852. Tujuan
dibuatnya STBM ini adalah untuk mengubah
perilaku higienis dan sanitasi melalui
pemberdayaan dengan metode pemicuan,
yang mencakup beberapa poin yakni stop
buang air besar sembarangan, cuci tangan
pakai sabun, pengelolaan minuman dan
makanan rumah tangga, pengelolaan sampah
rumah tangga, serta pengelolaan limbah cair
rumah tangga.
Untuk mewujudkan tujuan dari STBM ini,
maka dibuatlah lomba, yaitu lomba teknologi
tepat guna. Lomba ini terbuka untuk umum,
baik perorangan maupun kelompok yang bisa
berasal dari kalangan akademisi (mahasiswa
dan dosen), kalangan professional (bidang
sanitasi dan higien), NGO, dan masyarakat
umum. Adapun jadwal pelaksanaan lomba ini
adalah ;
a. 31 Juli 0 30 September 2013
- Roadshow STBM.
- Pendaftaran dan pengajuan proposal.
b. 1 – 30 Oktober 2013
- Penilaian oleh dewan juri Nasional
(1 – 15 Okober).
- Pengumuman finalis pada acara KSAN
(30 Oktober).
c. 1 November – 16 Februari 2014
- Persiapan ujicoba lapangan:
assessment lokasi dan rembug warga.
- Penerapan prototype di masyarakat
dan pemantauan.
d. 17 – 28 Februari 2014
- Penilaian implementasi desain lapangan.
- Pemilihan desain terbaik.
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Setelah berhasil menggelar International
Solid Waste Association (ISWA) Wold Congress
baru-baru ini pada 7- 11 Oktober 2013
di Vienna, Austria, kegiatan serupa akan
dilakukan di San Paulo – Brasil tahun depan.
Rencananya Solid Waste World Congress ini
akan dilaksanakan pada 6 – 11 September
2014. Solid Waste World Congress adalah salah
satu kongres internasional terpenting dalam
bidang pengelolaan sampah.Tak kurang dari
seribu ahli dan para pembuat keputusan dari
seluruh dunia hadir dalam setiap kongres
sehingga menjadi ajang meng-update
informasi dan pengetahuan terbaru dalam
bidang pengelolaan sampah. Dalam kongres
ini terdapat presentasi ilmiah, pameran poster,
dan company booth, serta tur ke perusahaanperusahaan terkait pengelolaan sampah
dunia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan buka link
berikut : http://iswa2014.org/

World Toilet Summit 2013

World Toilet Summit (WTS) merupakan
salah satu kegiatan yang concern dalam hal
kebersihan, sanitasi, dan pentingnya toilet itu
sendiri. Kegiatan ini telah diselenggarakan di
12 kota dimana 12 kota tersebut merupakan
anggota dari World Toilet Organization (WTO)
yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2001.
Tahun 2013 WTS akan kembali
diselenggarakan pada 2 – 4 Oktober 2013,
dimana Kota Solo, Indonesia, bertindak
sebagai tuan rumah. Penyelenggaraan WTS
2013. WTS merupakan kerjasama antara
Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) dengan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan
Umum Republik Indonesia, Kementerian

Konferensi Sanitasi dan
Air Minum 2013

Untuk keempat kalinya, Kelompok Kerja Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja
AMPL) Nasional menggelar Konferensi
Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN)
yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta,
29 - 31 Oktober 2013 mendatang. Tema kali
ini “Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia
Lebih Sehat: Bangun Sanitasi, Jangkau Air
Minum.”
Konferensi yang ke-4 ini dimaksudkan
untuk menegaskan kembali komitmen
Indonesia dalam pencapaian target
Millenium Development Goals (MDGs) yang
telah disepakati, sekaligus mendorong
implementasi direksi Presiden yang tertuang
dalam Klaster IV, yaitu menyediakan air
minum dan sanitasi untuk masyarakat miskin.
Direktur Permukiman dan Perumahan,
Bappenas, selaku Ketua Pokja AMPL Nasional
Nugroho Tri Utomo menjelaskan, bahwa
pelaksanaan KSAN merupakan ajang advokasi
terbesar dan paling strategis tingkat nasional
karena akan dihadiri oleh berbagai pemangku
kepentingan tingkat pusat (pemerintah,
legislatif, LSM, donor, swasta) dan pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta
media.
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Presiden Internasional Solid
Waste Association (ISWA)
David Newman mengunjungi
Indonesia dan berdiskusi
dengan mitranya, Indonesia
Solid Waste Association (InSWA)
pada 30 Juni 2013 lalu. Sejak
Januari 2013 InSWA memang
resmi bagian dari ISWA yakni,
sebagai National Member ISWA.
Tampak Presiden ISWA David
Newman dan Ketua InSWA
Sri Bebassari saat meninjau
kampung hijau di RT 05 RW 01
Kelurahan Cempaka
Putih Timur Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat.

Petugas sedang menata
dropping box sampah
styrofoam di TPST
Rawasari. Dropping
box ini merupakan
kotak pengumpulan
sampah styrofoam
dan didistribusikan ke
kantor dan kantin sesuai
permintaan. Ketika
kotak pengumpulan
sudah penuh, sampahsampah styrofoam ini
siap diangkut ke TPST
Rawasari sebagai tempat
pengumpulan
akhirnya.

SUMBER FOTO: InSWA

Tumpukan sampah
styrofoam di Tempat
Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) Rawasari,
Cempaka Putih, Jakarta
Pusat. TPST Rawasari
menerima jenis sampah
yang dikenal masih belum
memiliki nilai ekonomis ini
sepanjang
kondisinya sudah
bersih.
SUMBER FOTO: InSWA

Tumpukan-tumpukan
sampah di TPST
Rawasari ini sedang
diproses untuk
dijadikan kompos
dengan proses selama 7
minggu. TPST Rawasari
merupakan TPST percontohan
yang selalu didatangi berbagai
kalangan untuk belajar
mengelola sampah mulai dari
sumbernya.

Kegiatan pemilahan sampah di TPST Rawasari. Pemilahan adalah proses awal sebelum
sampah diolah dan kunci efektivitas pengolahannya. Kalau saja jenis sampah
mudah membusuk sudah dipisahkan sejak dari rumah, berarti setiap orang sudah
mengurangi 65 persen sampah yang masuk ke TPA.

Pengujian plastik ramah lingkungan di Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Rawasari,
plastik yang mengklaim sebagai plastik ramah
lingkungan ada yang dijemur dan ditanam
bersamaan dengan proses pengomposan.
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‘’Harus Ada
Tupoksi
Anggaran
Minimal
SK Menteri’’

Setiap Tahun
1.3 Miliar Ton
Pangan Dunia
Terbuang Percuma
hal. 33

hal. 20-21
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Extended
Producer
Responsibility:
Pendekatan Baru
Pertanggungjawaban
Para Produsen
hal. 6

Food Waste
Costing
the Earth –
and $750 Billion
per Year
hal. 36

