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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembangunan Berkelanjutan 

A. Definisi Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development memiliki 

berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan President’s Council on 

Sustainable Development in the United States as (USEPA, 2013), pembangunan 

yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat 

meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan 

keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa 

depan.  

 

B. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan 

Pada tahun 2002, Konferensi Dunia dalam agenda Pembangunan 

Berkelanjutan yang di laksanakan di Johannesburg untuk memperbaharui 

komitmen dunia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konferensi tersebut 

menyetujui rencana Johannesburg untuk mengimplementasikan nilai – nilai 

keberlanjutan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menandakan 

pendekatan dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang 

berkelanjutan mecoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, 

kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem 

pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian konsep dari 

pembangunan yang berkelanjutan berawal dari sistem berpikir, definisi 

pembangunan yang berkelanjutan pada ilustrasi ini mewajibkan bahwa 

keterkaitan antara ruang dan waktu. Pemberian konsep pembangunan yang 

berkelanjutan ini didasarkan oleh sistem berpikir, definisi dari pembangunan 

berkelanjutan dalam ilustrasi gambar diatas membutuhkan keterkaitan antara 

ruang dan waktu di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan 

bergantung kepada pendekatan sistem dasar yang mencoba untuk memahami 

interaksi yang ada dari tiga pilar (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam suatu 
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upaya untuk mewujudkan konsekuensi yang lebih baik dari perbuatan kita 

(USEPA, 2013). Berdasarkan, United States Environmental Protection Agency 

(USEPA) memiliki wawasan untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan melalui enam aspek yang ada di dalam setiap pilar pembangunan 

(USEPA, 2013 dalam Chang, 2015). 

Gambar 2.1 Tiga Pilar Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber : Chang, 2015 

 

1. Pilar Lingkungan 

▪ Pelayanan ekosistem: Melindungi, keberlanjutan dan memperbaiki kualitas 

lingkungan hidup dari habitat dan ekosistem, seperti dampak dari patahan 

hidrolik. 

▪ Teknik dan bahan kimia yang berwawasan lingkungan : Membangun 

produk kimia dan proses untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia, guna 

ulang atau daur ulang bahan kimia, mengurangi dampak dari bahaya bahan 

kimia, dan mengatur kadar bahan kimia sewajarnya. Seperti hubungan 

dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. 

▪ Kualitas udara : Mencapai dan memelihara standar kualitas udara yang 

berisiko untuk terkena polusi udara. Seperti strategi untuk mengurangi 

dampak dari emisi gas. 

▪ Kualitas air : Mengurangi dampak untuk kontaminasi negatif terhadap air 

minum, termasuk melindungi dari sumber air seperti ikan dan kerang dan 

hal lain yang berkaitan dengan reaksi air 
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▪ Tekanan : Mengurangi efek tekanan terhadap masyarakat (misalnya, polusi, 

emisi gas rumah kaca, organisme hasil rekayasa genetika) ke ekosistem 

(misalnya, nasib nanopartikel dimodifikasi dalam media air). 

▪ Integritas sumber daya: Mengurangi dampak yang merugikan dari 

pengurangan sampah, meningkatkan daur ulang, menjamin pengelolaan 

sampah yang tepat, memperbaiki sumber daya dengan mengurangi dan 

membersihkan kecelakaan yang disengaja maupun tidak. 

2. Pilar Ekonomi 

▪ Pekerjaan : Membuat atau mempertahankan pekerjaan dimasa sekarang atau 

dimasa depan. 

▪ Insentif : Menghasilkan insentif yang bekerja dengan sifat manusia untuk 

mendorong praktek-praktek berkelanjutan (misalnya, Program cadangan 

konservasi, mendorong praktik penebangan berkelanjutan). 

▪ Supply and demand: Memajukan harga atau perubahan terhadap 

peningkatan ekonomi, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial 

▪ Perhitungan sumber daya alam : Menggabungkan penyusutan modal alam 

di indeks akuntansi dan jasa ekosistem dalam analisis biaya-manfaat (CBA) 

(misalnya, produk nasional yang berwawasan lingkungan). 

▪ Biaya : Dampak positif biaya proses, layanan, dan produk (misalnya, 

berusaha untuk mengembangkan proses bebas sampah untuk 

menghilangkan kebutuhan untuk biaya regulasi) 

▪ Harga : Mempromosikan struktur biaya yang menyumbang eksternalitas 

produksi (misalnya, botol tagihan-minuman hukum penyimpanan 

kontainer) di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia) 

3. Pilar Sosial 

▪ Keadilan lingkungan : Melindungi kesehatan masyarakat yang terlalu 

dibebani oleh polusi dengan memberdayakan mereka untuk mengambil 

tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan mereka (misalnya, 

membangun kemitraan dengan lokal, negara bagian, suku, dan organisasi 

federal untuk mencapai masyarakat yang sehat dan berkelanjutan). 
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▪ Kesehatan manusia : Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan 

kesehatan manusia (misalnya, parameterisasi model untuk memprediksi 

toksikologi perkembangan). 

▪ Partisipasi : Menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang 

melibatkan pemangku kepentingan terkait (misalnya, mengembangkan 

database pestisida pengurangan risiko untuk produk yang umum digunakan, 

membuat akses publik yang lebih besar dan pemahaman tentang 

keberlanjutan) 

▪ Pendidikan : Meningkatkan pendidikan pada keberlanjutan untuk 

masyarakat umum, para pemangku kepentingan, dan kelompok-kelompok 

yang berpotensi terkena dampak (misalnya, memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk belajar tentang keberlanjutan) 

▪ Keamanan sumber daya : Melindungi, memelihara, dan memulihkan akses 

ke sumber daya dasar (mis, makanan, tanah, dan energi, dan mempelajari 

dampak dari dispersan / kombinasi minyak di atas saluran air alami). 

▪ Masyarakat yang berkelanjutan : Mempromosikan pengembangan, 

perencanaan, pembangunan, atau modifikasi dari masyarakat untuk 

mempromosikan hidup yang berkelanjutan (misalnya, landscape dengan 

spesies tanaman asli, membangun "hijau" bangunan). 

 

2.1.2 Perencanaan Kota 

Perencanaan kota memiliki berbagai paradigma, salah satunya paradigma 

“tradisional” yang mempunyai karakteristik berupa penekanan pada rencana 

jangka panjang, dengan rencana yang lebih merupakan kepada produk dari 

proses; penekanan pada rencana fisik, kualitas strategis yang rendah dan tidak 

adanya keterkaitan dengan pengguna; ternyata tidak dapat memecahkan 

masalah perkotaan secara mendasar. Dalam konteks ini, sebuah rencana kota 

biasanya hanya terbatas pada rencana tata guna lahan dan infrastruktur fisik 

lainnya dalam rencana detailnya, namun kurang menyentuh pada proyeksi 

ekonomi dan elemen sosial yang terkait dengan rencana fisik tersebut (Pontoh 

dan Iwan Kustiawan, 2009). 
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Menurut UNCHS (1994) dalam Pontoh dan Iwan Kusniawan (2009), 

paradigma baru dalam perencanaan kota yang mencakup beberapa unsur agar 

perencanaan kota lebih efektif, yaitu : 

• Partisipasi masyarakat 

• Keterlibatan seluruh kelompok yang berkepentingan 

• Koordinasi horizontal dan vertical 

• Keberlanjutan 

• Kelayakan finansial 

• Subsidiaritas 

• Interaksi perencanaan fisik dan perencanaan ekonomi 

Perencanaan dan pengelolaan perkotaan di negara berkembang dewasa 

ini menghadapi tantangan yang berat. Penduduk perkotaan dunia tumbuh pada 

tingkat yang fenomenal : Pada beberapa kota lebih dari seperempat juta jiwa 

bertambah setiap tahunnya, melebihi semua usaha yang dilakukan untuk 

peningkatan fasilitas perkotaan. Sementara kota – kota yang telah tumbuh besar 

pada waktu sebelumnya terus meluas tanpa adanya limitasi yang jeals. 

Tantangan besar yang terkait dengan pertumbuhan perkotaan, terutama di 

negara – negara berkembang seperti Indonesia (Devas dan Rakodi, 1993 dalam 

Pontoh dan Kusniawan, 2009).  

• Implikasi Pertumbuhan Kota Terhadap Kebutuhan Sarana dan 

Prasarana Perkotaan 

Menurut Pontoh dan Kusniawan (2009), pertumbuhan yang sangat pesat 

dari populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan prasarana dan sarana 

perkotaan. Kegagalan untuk meningkatkan supply air bersih, sistem sanitasi, 

sistem persampahan, supply perumahan dan transportasi untuk mengimbangi 

pertumbuhan populasi telah menjadi penyebab utama dari masalah kota – kota 

di negara – negara berkembang. 

The UN Centre for Human Settlements (dalam Global Report on Human 

Settlements, 1986), menyatakan sekitar 30 persen dari populasi perkotaan di 

negara berkembang tidak memiliki akses ke penyediaan air bersih, bahkan 
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meningkat lebih dari 40 persen untuk negara berkembang di Afrika (UNHCS, 

1987 dalam Pontoh dan Kusniawan, 2009). Dalam laporan yang sama 

dinyatakan bahwa banyak kota – kota di negara berkembang, 40 – 50 persen 

dari populasi hidup di perumahan kumuh dan perkampungan. Penyediaan 

sarana dan prasarana lainnya juga tidak mampu mengimbangi kebutuhan yang 

terus meningkat. Biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang 

mencukupi semua kebutuhan masyarakat tentu sangat besar, oleh karenanya 

permasalahan ini belum kunjung berhenti.  

 

2.1.3 Pengelolaan Sampah  

A. Definisi Sampah 

Dalam perkembangannya, para ahli atau sumber litertaur lainnya memiliki 

definisi sampah yang berbeda – beda. Namun, satu pengertian sampah yang 

dirasakan sesuai untuk studi ini yaitu berdasarkan McDougall (2001) dalam 

Integrated Solid Waste Management definisi sampah merupakan hasil ataupun 

produk dari kegiatan manusia yang secara fisik memiliki material yang sama 

yang ditemukan dalam produk yang masih baru dan belum digunakan oleh 

manusia. Namun material ini mengalami pengurangan nilai akibat kegiatan 

yang dilakukan oleh manusia tersebut. 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan Antara Sampah dan Nilai 

Sumber : McDougall (2001) 
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B. Sumber – Sumber Sampah 

Menurut Gilbert dkk (1996) dalam Hermawati et al (2015), sumber-sumber 

timbulan sampah adalah sebagai berikut : 

1. Sampah dari pemukiman penduduk 

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu kluarga yang 

tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan 

biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat 

basah, kering, abu plastik dan lainnya. 

2. Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan 

Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang 

berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat – tempat tersebut mempunyai 

potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat 

perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan 

umumnya berupa sisa – sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, 

dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya. 

3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah 

Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, 

rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang 

menghasilkan sampah kering dan sampah basah. 

4. Sampah dari industri 

Dalam pengertian ini termasuk pabrik – pabrik sumber alam perusahaa kayu 

dan lain – lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun 

proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini 

biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan 

bangunan 

5. Sampah Pertanian 

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya 

sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa 

bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman. 

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian 

kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam 
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kehidupan sehari - hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia 

tidak akan pernah lepas dari sampah. 

 

C. Jenis Sampah 

Berdasarkan Sudjarwo (2014), jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup 

beranekaragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, 

sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, 

sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. 

Gambar 2.3 Jenis Sampah 

Sumber : Sudjarwo, 2014 

 

1. Sampah Organik 

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati 

yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini 

dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga 

sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya 

sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan 

plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting. 

2. Sampah Anorganik 

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan 

nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi 

pengolahanbahan tambang. Sampah an organik dibedakan menjadi : sampah 

logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah 

kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat 
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diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). 

Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. 

Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, 

tas plastik, dan kaleng (Gelbert dkk, 1996 dalam Sudjarwo et al (2012)). 

Berdasarkan keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas : 

1. Sampah basah (garbage) 

Sampah golongan ini merupakan sisa – sisa pengolahan atau sisa sisa 

makanan dari rumah tangga atau merupakan timbulan hasil sisa makanan, 

seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat mudah membusuk, sifat umumnya 

adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan 

bau. 

Gambar 2.4 Visualiasasi Sampah Basah 

Sumber : Sudjarwo, 2014 

 

2. Sampah kering (rubbish) 

Sampah golongan ini memang diklompokkan menjadi 2 (dua) jenis:  

a. Golongan sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa 

lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun – tahun, 

contohnya kaca dan mika. 

b. Golongan sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis 

ini akan bisa lapuk perlahan – lahan secara alami. Sampah jenis ini masih 

bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti 

kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, 
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seperti kaleng dan kawat (Gelbert dkk, 1996 dalam Sudjarwo et al 

(2012)). 

Gambar 2.5 Visualiasasi Sampah Kering 
Sumber : Buku Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik, 2014 

 

D. Kontruksi Sosial Sampah 

Di tingkat masyarakat terdapat berbagai jenis barang yang dibuang ke 

tempat sampah, antara lain barang yang sudah tidak berfungsi lagi, sisa dari 

barang yang kita gunakan (seperti sisa makanan), kemasan dari barang (seperti 

bungkus makanan atau kotak pembungkus barang yang kita beli), atau barang 

yang sebenarnya masih berfungsi tetapi kita tidak membutuhkannya lagi 

(seperti ponsel yang tidak digunakan karena pemiliknya tertarik pada model 

ponsel baru), dan lain – lainnya. Kebanyakan barang harus dipisahkan dari 

bagian tertentu yang bisa dibuang sebelum direalisasikan kemanfaatannya 

(Reno (2009) dalam Hartiningsih et al. (2015)). Contohnya adalah kulit pisang, 

pembungkus makanan kaleng minuman ataupun pembungkus barang – barang 

elektronik. Dalam kegiatan produksi juga ada kelebihan yang karena tidak bisa 

dipakai lagi kemudian menjadi limbah, seperti serbuk gergaji di industri 

penggergajian kayu, ataupun potongan kain di industri garmen. 

Masih dalam Hartiningsih dkk (2015), banyak kelebihan material ini 

awalnya tidak kotor ataupun bau. Dan, orang juga tidak jijik memegangnya 

sampai kelebihan material tersebut dibuang di tempat sampah. Sesampainya di 

tempat sampah, apalagi di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau 

tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), sampah yang awalnya bersih pun 

bercampur dengan sampah organik yang membusuk ataupun sampah kimia 

yang bisa membahayakan kesehatan. Disini tindakan menjauhkan diri dari 

sampah bisa masuk akal. Namun, di tingkat rumah tangga, saat sampah 

dipisahkan dari sesuatu yang bisa kita gunakan, sebenarnya sampah tidak kotor. 
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Kesan kotor sampah ini kita tarik dari kesan kotor pada tempat sampah 

sebagaimana yang kita kenal. Karena ada kesan kotor ataupun rendah dalam 

memilah dan mengelola sampah rumah tangga ini sebenarnya merupakan 

konstruksi sosial. 

Setiap barang secara umum mengalami proses evaluasi terhadap nilainya 

sepanjang perjalanan hidupnya atau sepanjang rejim nilainya (regimes of value) 

(Appudurai, 1986). Ada peran subyek yang dipengaruhi lingkungan sosialnya 

ketika melakukan evaluasi tersebut. Karena itu subjek – subjek yang berbeda 

akan memberikan penilaian yang berbeda – beda tentang apakah suatu barang 

masih diperlukan atau masih layak untuk digunakan. Jika dianggap sudah tidak 

layak oleh subyek tersebut, maka nilai barang tersebut akan jatuh dan barang 

tersebut akan dibuang menjadi sampah.  

Proses jatuhnya nilai barang tersebut bisa berbalik arah. Barang atau 

komoditas, menurut Kopitoff (1986) dalam Hartiningsih et al. (2015), bisa 

mengalami proses singularisasi, dimana barang tersebut menjadi unik atau 

istimewa. Ini kebalikan dari komoditisasi dimana barang menjadi seragam 

dengan yang lain. Contohnya adalah mobil yang baru dibeli dengan harga 

mahal, semakin lama dimiliki nilainya akan semakin turun, sehingga terancam 

tidak berharga sama sekali, dan bisa menjadi sampah. Namun setelah melewati 

waktu yang cukup panjang, mobil tersebut bisa menjadi mobil antik yang 

harganya justru melebihi harga ketika mobil tersebut masih baru. Jadi sesuatu 

dianggap sampah atau bukan, dan bahwa sampah ditingkat rumah tangga bersih 

atau kotor merupakan suatu konstruksi sosial atau persepsi masyarakat.   

Karena itu, masalah penanganan sampah juga bisa dibilang termasuk 

masalah sosial. Selain karena penanganan sampah melibatkan banyak pihak, 

anggapan masyarakat juga sangat menentukan dalam mendorong individu 

untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi sampah. Penilaian individu 

terhadap sampah akan sangat ditentukan oleh penilaian masyarakat juga.  
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E.  Pengelolaan Sampah Secara Umum  

Mengutip dalam Tchobanoglous (2003), pengelolaan sampah merupakan 

proses yang kompleks karena melibatkan banyak teknologi dan disiplin. 

Termasuk teknologi dalam proses pengurangan di sumber, di tempat 

penanganan dan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan transportasi, 

pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Semua proses ini harus dilakukan 

dalam yang ada hukum, sosial, dan pedoman lingkungan yang melindungi 

kesehatan masyarakat dan lingkungan dan estetis dan ekonomis diterima. Untuk 

menjadi responsif terhadap publik sikap, disiplin yang harus diperhatikan dalam 

pengelolaan sampah yang terpadu meliputi administrasi, keuangan, hukum, 

arsitektur, perencanaan, fungsi lingkungan hidup, dan rekayasa. Untuk sukses 

terintegrasi padat rencana pengelolaan limbah, perlu bahwa semua disiplin ilmu 

ini berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dalam hubungan 

interdisipliner yang positif. 

Gambar 2.6 Paradigma Pengelolaan Sampah 

Sumber : Panduan Praktis Pengelolaan Sampah Tahun 2015 

 

Menurut E. Damanhuri (2004), pengelolaan sampah merupakan 

rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan sampah pada wadah di 

sumber (penghasil) menuju penampungan sementara, kemudian diangkut ke 

tempat pemrosesan dan daur ulang, seperti pengomposan, insenerasi, landfilling 

atau cara lain. Pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi 

mencakup juga aspek non teknis seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana 
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membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil limbah agar ikut 

berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut. 

 

Gambar 2.7 Aspek – Aspek Dalam Pengelolaan Sampah 

Sumber : Pengelolaan Sampah Perkotaan, Hartiningsih et al. (2015) 

 

Berdasarkan Gambar 2.7, dalam pengelolaan persampahan terdapat 

beberapa aspek yang saling mmepengaruhi satu sama lainnya. Adapun aspek – 

aspek tersebut diantaranya aspek teknis dan non teknis. Untuk aspek teknis 

hanya meliputi aspek teknis operasional dan peran serta masyarakat, sedangkan 

aspek non teknis meliputi aspek – aspek di bawah ini : 

a. Aspek Manajemen dan Organisasi (Kelembagaan) 

b. Aspek Pembiayaan dan Retribusi  

c. Aspek Pengaturan/ Hukum 

 

1. Aspek Teknis Operasional 

 Berdasarkan G.H. Tohobanoglus (1993) dalam Damanhuri (2004) 

menyebutkan bahwa aspek teknis operasional pengelolaan sampah meliputi : 

a. Pewadahan sampah 

b. Pengumpulan sampah 

c. Pemindahan sampah 

d. Pengangkutan sampah 

e. Pengolahan sampah 

Persampahan

Manajemen 
& Organisasi

Teknis 
Operasional

Peran Serta 
Masyaralat

Pengaturan/ 
Hukum

Pembiayaan 
& Retribusi
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f. Pemrosesan akhir sampah 

Untuk lebih jelasnya, pengelolaan sampah secara teknis operasional 

akan di jelaskan pada uraian di bawah ini. 

a. Pewadahan Sampah 

Menurut G.H. Tohobanoglus (1993) dalam Damanhuri (2004), pewadahan 

sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik 

individu (dari sebuah rumah) maupun komunal (beberapa rumah). Wadah 

sampah individual umumnya ditempatkan di muka rumah atau bangunan 

lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di tempat terbuka 

yang mudah di akses. Sampah diwadahi sehingga memudahkan 

pengangkutannya. Idealnya jenis wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang 

akan di kelola (minimal organik, anorganik dan B3) agar memudahkan dalam 

penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya daur ulang. Disamping itu 

dengan adanya wadah yang baik maka : 

• Bau akibat pembusukan sampah yang menarik datangnya lalat dapat 

diatasi 

• Air hujan yang berpotensi menambah kadar air disampah dapat 

dikendalikan 

• Percampuran sampah yang tidak sejenis dapat dihindari 

Wadah sampah hendaknya mendorong terjadinya upaya daur ulang yaitu di 

sesuaikan dengan pemilihan jenis sampah. Di Indonesia, sampai saat ini masih 

belum berhasil menerapkan konsep pemilahan, maka hendaknya wadah 

tersebut paling tidak menampung secara terpisah, misalnya : 

a. Sampah organik, seperti daun sisa sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan 

dengan wadah warna gelap seperti warna hijau 

b. Sampah non organik seperti gelas, plastik, logam dan lain – lain dengan 

wadah warna terang seperti warna kuning 

c. Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari rumah tangga dengan warna 

merah dan dianjurkan di beri label khusus. 
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b. Pengumpulan Sampah 

Pengumpulan sampah merupakan proses penanganan sampah dengan cara 

mengumpulkan dari masing – masing sumber sampah untuk diangkut ke 

Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau ke tempat pengolahan sampah. 

Operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari sumber 

sampah sampai ke tempat pengolahan sistem komunal dilakukan dengan cara 

langsung (door to door) atau secara tidak langsung (dengan menggunakan 

Transfer Depo/ Container) sebagai TPS (G.H. Tohobanoglus (1993) dalam 

Damanhuri (2004)). 

Proses pengumpulan sampah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

• Secara Langsung : Pada sistem ini proses pengumpulan dan 

pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap – tiap 

sumber oleh petugas akan diambil, dikumpulkan dan diangkut ke tempat 

pemrosesan/ pengolahan atau ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

• Secara Tidak Langsung : Pada sistem ini sebelum diangkut ke tempar 

pemrosesan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sampah dari tiap – 

tiap sumber sampah akan dikumpulkan dahulu oleh sarana pengumpul 

dan diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS) dapat difungsikan sebagai lokasi 

pemrosesan skala kawasan guna mengurangi smapah yang harus 

diangkut ke pemrosesan akhir. 

 

c. Pemindahan Sampah 

Menurut G.H. Tohobanoglus (1993) dalam Damanhuri (2004), pemindahan 

sampah merupakan tahapan untuk memindahkan sampah hasil pengumpulan ke 

dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pemrosesan atau ke tempat 

pembuangan akhir. Lokasi pemindahan sampah hendaknya memudahkan bagi 

sarana pengumpul dan pengangkut sampah untuk masuk dan keluar dari lokasi 

pemindahan dan tidak jauh dari sumber sampah. Pemrosesan sampah atau 

pemindahan sampah dapat dilakukan di lokasi ini sehingga sarana ini dapat 

berfungsi sebagai lokasi pemrosesan tingkat kawasan. Pemindahan sampah 
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dilakukan oleh petugas kebersihan yang dapat dilakukan secara manual atau 

kombinasi misalnya pengisian container yang secara manual oleh petugas 

pengumpul, sedangkan pengangkutan container ke atas truk dilakukan secara 

mekanis (load hand). 

 

d. Pengangkutan Sampah 

 Menurut Damanhuri (2010), pengangkutan sampah merupakan sub sistem 

yang bersasaran membawa/mengangkut sampah dari pemindahan atau sumber 

sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir dengan sarana angkut 

yang lebih besar. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen 

penting dan membutuhkan perhitungan yang teliti, dengan sasaran 

mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut 

khususnya apabila : 

• Terdapat sarana pemidahan sampah dalam skala cukup besar yang harus 

menangani sampah 

• Lokasi titik tujuan sampah relatif jauh 

• Sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari 

berbagai area  

• Ritasi perlu diperhitungkan secara detail 

• Masalah lalu – lintas jalur menuju titik sarana tujuan sampah 

 Dengan optimasi sub – sistem ini diharapakn pengakutan sampah menjadi 

mudah, cepat dan biaya relatif murah. Untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pengoperasian sarana angkutan sampah kemungkinan penggunaan 

stasiun atau depo kontainer layak diterapkan. Dari pusat kontainer ini, truk 

kapasitas besar dapat mengangkut kontainer ke lokasi pemrosesan atau tempat 

pembuangan akhir (TPA), sedangkan untuk truk sampah kota yang kapasitas 

kecil tidak semuanya perlu sampai ke lokasi tersebut, hanya cukup sampai depo 

kontainer saja. Dengan demikian, jumlah ritasi truk sampah kota dapat 

ditingkatkan. Usia pakai (life time) minimal 5 – 7 tahun. Volume muat sampah 

6 – 8 m3 atau 3 – 5 ton. Ritasi truk angkutan perhari dapat mencapai 4 – 5 kali 

untuk jrak tempuh di bawah 20 km, dan 2 – 4 rit untuk jarak tempuh 20 – 30 
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km, yang pada dasarnya akan tergantung pada waktu ritasi sesuai kelancaran 

lalu lintas, waktu pemuatan dan pembongkaran sampah. 

 

e. Pengolahan Sampah 

 Menurut Damanhuri (2010), pengolahan merupakan bentuk mengubah 

karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, melalui kegiatan pemadatan, 

pengomposan, daur ulang materi, dan mengubah sampah menjadi sumber 

energi. Dimana secara pengolahan sampah meliputi : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Hierarki Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah 

Sumber : Panduan Praktis Penataan Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan Tahun 2015 

 

f. Pemrosesan Akhir 

 Menurut Damanhuri (2010), pemrosesan akhir sampah merupakan bentuk 

pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media 

lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode 

open dumping, control landfill, sanitary landfill, dan teknologi ramah 

lingkungan.  

 Adapun tahap pemrosesan akhir sampah di TPA meliputi kegiatan 

penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, dan penangan gas. 

 

2. Aspek Peran Masyarakat 

 Menurut Damanhuri dan Tripadma (2010), salah satu ciri utama 

masyarakat negara industri maju adalah tingkat produksi dan konsumsi barang 

– barang yang tinggi, Karena itu masyarakat ini disebut masyarakat konsumsi 

massa (mass consumption society). Namun, dalam proses ini, masyarakat 
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menghasilkan lebih banyak sampah daripada barang, 99 persen material awal 

yang digunakan dalam produksi, atau terkandung di dalam produk akan menjadi 

sampah 6 minggu setelah penjualan (Hawken, 1994, dikutip dalam Pardo, 

1997). Masyarakat di kota – kota besar di Indonesia juga sudah menjadi 

masyarakat konsumsi massa, dan ini di perparah oleh kemampuan masyarakat 

dan negara yang masih lemah dalam mengelola sampah. 

 Banyak kota besar di Indonesia kewalahan menangani sampahnya. Bukti 

materialnya mudah di temui, sampah berserakan dimana – mana, dijalanan, di 

tempat – tempat umum, bahkan sampai sungai pun jadi tempat pembuangan 

sampah. Ini bisa dikarenakan pemerintah kota tidak menyediakan tempat 

sampah di lokasi – lokasi yang memerlukannya, dan bisa juga Karena banyak 

warga kota yang mengabaikan keberadaan tempat sampah. Banyak warga kota 

yang membuang sampah seenaknya, tidak memasukkan ke tempat sampah, 

meskipun tempat sampah tersebut hanya beberapa langkah dari tempatnya 

berdiri. Kalaupun ada kawasan tertentu yang Nampak bersih, sering bukan 

Karena warganya yang menjaga kebersihan, tetapi karena adanya tenaga 

kebersihan yang menyapu dan memunguti sampah. 

 Meskipun banyak sampah dibuang di sembarang tempat ataupun dibuang 

ke sungai, sehingga tidak terangkut dinas kebersihan kota ke Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA), sebagian besar sampah yang dibuang ke TPA juga 

tidak bisa terurai. Ini mengakibatkan tumpukan sampah di TPA makin lama 

makin menggunung, dan lambat laun TPA ini tidak mampu lagi menampung 

sampah yang ada sehingga harus dicarikan TPA yang baru.  

 Menurut Sucipto (2012) keberadaan TPA juga bisa memunculkan 

permasalahan. Pada tahun 2005, TPA Leuwigajah, Bandung, pernah terjadi 

longsor sampai menelan korban seratus orang lebih, sehingga TPA tersebut 

terpaksa ditutup meskipun TPA yang baru belum disiapkan. Kondisi ini 

membuat Bandung beberapa waktu menjadi lautan sampah, karena sampah – 

sampah di seluruh kota tidak terangkut. Masyarakat sangat tersiksa dengan bau 

busuk dan timbunan yang merusak keindahan kota. Beberapa tahun 

sebelumnya, yakni pada tahun 2001, warga Surabaya juga mengalami 
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penderitaan yang diakibatkan oleh sampah – sampah yang tidak terangkut ke 

TPA. Warga sekitar TPA menutup paksa TPA Keputih karena sudah tidak tahan 

lagi dengan bau busuknya.  

Dalam berbagai aspek, peran masyarakat selalu menjadi unsur yang utama 

dalam pengelolaan sampah di perkotaan, karena dalam proses perencanaan 

masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan, pelaksanaan dan 

evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, masyarakat dalam proses perencanaan 

merupakan suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi, karenanya 

masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi harus menjadi subjek yang 

dilibatkan agar masyarakat bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam 

pengelolaan sampah peran masyarakat menjadi penting karena beberapa faktor, 

antara lain : 

(1) Masyarakat merupakan penghasil sampah yang cukup besar, karena makin 

besarnya kebutuhan masyarakat terkait timbulan atau hasil limbah rumah 

tangga yang tidak dapat dikelola secara makimal. Dengan begitu 

masyarakat dapat menjalankan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle) 

(2) Masyarakat seharusnya bisa mandiri dalam pengelolaan sampah untuk 

mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan 

sehingga tidak selamanya menjadi beban pemerintah kota. Di sisi lain 

peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dimulai dari kesadaran 

masyarakat yang perlu ditumbuhkan dalam penanganan masalah 

kebersihan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah ke 

tempat penampungan sementara, terutama di daerah-daerah permukiman 

dengan kondisi jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui gerobak sampah 

saja. 

Selain itu, dalam hal pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan 

sampah dapat dilakukan dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang 

didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat 

dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat 



42 

 

 

 

terwujud perlu ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah 

kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan 

kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai 

kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan 

terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan 

pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu 

(pengelola dan seluruh masyarakat). Pembinaan terhadap peran serta 

masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan 

berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait. 

  

3. Aspek  Manajemen dan Organisasi 

Di Indonesia, pengelolaan sampah kota dilaksanakan oleh dinas kebersihan 

kota, meskipun dalam praktiknya kadang di kontrakkan kepada pihak swasta. 

Struktur organisasi dinas kebersihan kota pada lazimnya seperti terlihat pada 

Gambar 2.9. Ada beberapa aspek manajemen yang penting antara lain 

manajemen personil, manajemen keuangan dan retribusi, manajemen 

kendaraan dan angkutan sampah serta manajemen pengolahan (Sudrajat, 2002). 

a. Manajemen Personil  

Struktur organisasi menetukan besarnya jumlah personil sekaligus 

mempengaruhi biaya operasional pengelolaan sampah kota. Seorang top 

manajemen (kepala dinas) dari organisasi biasanya setara dengan eselon 3. 

Sementara manajer administrasi dan manajer operasional serta dengan 

eselon 4 di pemkot tersebut. Di bawah manajer administrasi adalah eselon 

5, sedangkan selebihnya adalah personil honorer yang diberi upah dari 

retribusi agar tidak memberikan beban yang berat bagi keuangan pemkot. 

Jumlah personil di lapangan disesuaikan dengan volume sampah yang harus 

di angkut setiap hari, kemudian dibuat standar jumlah personil per satuan 

volume sampah (Sudrajat, 2002). 
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Gambar 2.9 Diagram Struktur Organisasi Pengelolaan Sampah Kota 

Sumber : Sudrajat (2002) 

 

b. Manajemen Kendaraan dan Angkutan Sampah 

Manajemen angkutan sampah tidak terlepas dari manajemen kendaraan 

angkutan (truk) yaitu penetapan jumlah truk yang diperlukan serta 

kendaraan bengkel yang berfungsi menjaga agar kondisi truk selalu layak 

operasio. Jumlah kendaraan dan personil angkutan di tentukan oleh buangan 

volume sampah per hari (Sudrajat, 2002). 

1. Asumsi  

Adapun asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya retribusi 

sampah adalah sebagai berikut. 

a. Satuan terkecil untuk bangunan volume sampah adalah 100 ton/hari atau 

setara dengan 500 m3/hari.  

b. Kapasitas 1 kali angkut adalah 10m3 dan setiap menjalani 10 kali angkut. 

Dengan demikian, kebutuhan jumlah truk untuk setiap 100 ton sampah/ 

hari adalah 5 buah truk. 

c. Satu buah truk memiliki 4 orang personil termasuk sopir sehingga untuk 

setiap 100 ton sampah/ hari dibutuhkan 20 orang personil.  

Dinas Kebersihan Kota 

Administrasi 

Operasi 

Keuangan 

Personalia 

Bengkel Angkutan Sampah Pengolahan di TPS Pengolahan di 

TPA 
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d. Upah personil angkutan akan lebih murah bila digaji bulanan yaitu 

sekitar Rp.500.000,00/bulan. 

e. Biaya pembelian bahan bakar untuk setiap truk sekitar 50 liter atau Rp. 

250.000,00 untuk 10 kali angkutan/hari (jarak ke TPA 20 Km). Untuk 5 

buah truk maka biaya bahan bakarnya adalah Rp.1.250.000,00 

f. Biaya pemeliharaan harus diperhitungkan sebesar 10 persen dari biaya 

bahan bakar. 

Dari data asumsi tersebut bisa dihitung besarnya biaya yang dibutuhkan 

untuk operasional pengangkutan sampah pertimbangan untuk menetapkan 

biaya retribusi yang layak dibebankan kepada masyarakat.  

2. Prakiraan biaya operasional angkutan sampah per bulan (Tahun 

2006) 

• Biaya honorarium 20 personil  

@Rp. 500.000/bulan……………………..Rp. 10.000.000 

• Biaya bahan bakar untuk 5 truk  

@Rp. 250.000,00/hari……………………Rp. 37.500.000,00 

• Biaya pemeliharaan 5 truk  

(10% dari biaya bahan bakar)……………Rp. 3.750.000,00 

Total biaya operasional………………...Rp. 51.250.000,00 

Berdasarkan perhitungan, biaya operasional angkutan sampah per 

bulan adalah Rp. 51.250.000,00 

3. Prakiraan biaya retribusi 

Berdasarkan perhitungan buangan sampah 0,5 kg/kapita/hari maka 100 

ton sampah berasal dari 200.000 orang/ hari. Bila 1 keluarga anggotanya 5 

orang maka buangan tersebut berasal dari 40.000 keluarga. Biaya retribusi 

rata – rata per keluarga per bulan adalah Rp. 51.250.000,00/40.000 keluarga 

= Rp. 1.281,00/ keluarga. 

Perhitungan ini sangat kasar, tetapi mampu memberikan gambaran 

bahwa retribusi angkutan sampah yang layak antara Rp. 2.000,00 -  Rp. 

5.000,00 per bulan. Tarif tersebut sangat realistis bagi kedua belah pihak, 

yaitu pada PEMDA dan masyarakat. Namun, tarif definitif tetap harus 
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disesuaikan dengan strata kemampuan ekonomi daerah permukiman 

tersebut. 

4. Manajemen Pengolahan 

Teknologi pengolahan sampah kota di Indonesia yang paling tinggi 

yaitu model tumpukan (windrow). Oleh karena itu, bahasan akan dibatasi 

pada manajemen untuk model pengolahan secara tumpukan tersebut. 

Seorang manajer pengolahan minimal berpendidikan S1 Kesehatan 

Lingkugan karena banyak masalah yang akan muncul di TPA dan 

memerlukan pemecahan segera di lapangan (Sudrajat, 2002). 

Prinsip manajemen pengolahan adalah sebagai berikut. 

a. Produk habis (zero output) 

b. Polusi rendah (lesser polution) 

c. Aman dan sehat (safety and healthy) 

d. Luasan areal mencukupi dan memiliki cadangan untuk perluasan 

e. Pemilihan teknologi yang tepat, yaitu murah, mudah dan efisien. 

f. Menghasilkan produk yang dapat dijual dan habis terjual (zero 

output/ expanation) 

g. Memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial dan 

ekonomi masyarakat lemah 

 

4. Aspek  Pembiayaan dan Retribusi 

Aspek pembiayaan dan retribusi meliputi manajemen keuangan dan 

retribusi yang dimana harus bisa menghitung besarnya retribusi sampah yang 

optimal bagi pemerintah daerah. Namun, biaya tersebut juga disesuaikan 

dengan kemampuan masyarakat berdasarkan strata kemampuan ekonominya. 

Misalnya, untuk suatu lingkungan perumahan real estate, besarnya retribusi 

berbeda dengan lingkungan kompleks pegawai negeri, lingkungan BTN, dan 

lingkungan masyarakat ekonomi lemah/ kampug. Sumber keungan tidak hanya 

berasal dari retribusi saja, tetapi juga bisa berasal dari penjualan hasil 

sampingan sampah kota seperti penjualan kompos dan bahan anorganik. Biaya 

pengolahan sampah harus bisa diatasi dari hasil penjualan kompos tersebut. Bila 
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biayanya terlalu tinggi maka perlu di pertimbangkan kemungkinan 

pengeolaannya diserahkan ke pihak ketiga (diluar pemerintah daerah) 

sepanjang kelayakan ekonominya memungkinkan (Sudrajat, 2002).. 

 

5. Aspek Hukum/ Pengaturan 

 Aspek ini merupakan komponen yang menjaga pola/dinamika sistem 

agar dapat mencapai sasaran yang efektif. Umumnya kompleksitas 

permasalahan justru di redam oleh penerbitan peraturan yang mengatur seluruh 

komponen yang secara umum. Dalam perkembangannya setelah munculnya 

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

perkembangan pengelolaan persampahan di Indonesia menjadi salah satu hal 

yang sekarang mendapati tingkat perhatian yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya.  

 Selain Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, ada juga Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah yang salah satu bagiannya mengatur mengenai paradigma 

baru dalam pengelolaan sampah, beberapa instansi pemerintah juga terkait 

dengan penanganan sampah (Sudrajat, 2002). 

 

F. Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan 

Konsep keberlanjutan diterapkan di seluruh sistem pengelolaan sampah yang 

memanfaatkan proses teknologi maupun peran masyarakat. Pengelolaan 

sampah yang berkelanjutan merupakan suatu upaya pengelolaan sampah di 

perkotaan yang menggunakan prinsip pemanfaatan sampah menjadi hal yang 

berguna untuk  pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi konsumsi dan 

menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, 

pengolahan, konservasi sumber daya dan daur ulang yang efektif. Nilai – nilai 

keberlanjutan dari pengelolaan sampah dilihat dari pewadahan dan 

pengumpulan, rute dan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah. Disamping itu, indikator keberlanjutan juga dilihat 
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melalui korelasinya dengan nilai – nilai ekonomi, lingkungan dan perspektif 

sosial yang dilihat secara holistik (Brennan, 2013 : 11). 

Gambar 2.10 Perbedaan Paradigma dalam Hierarki Pengelolaan Sampah 

Sumber : Chang (2015) 

 

G. Padanan Hukum Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan 

Menurut Chang dan Pires (2015), tantangan perkembangan dan 

implementasi padanan hukum/ perundang – undangan mengenai sampah 

tergantung kepada keadaan hukum/ undang – undang di suatu negara. Di negara 

berkembang, aturan perundang – undangan mengenai sampah masih terbilang 

jarang; ketika perkembangan dari instrument kebijakan secara spesifik, 

integrasi/keterpaduan yang tepat dengan peratuan perundang – undangan 

eksisting merupakan hal yang sangat penting untuk mensukseskan dan 

mendukung program yang ada. Di negara berkembang, dimana peraturan 

mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan melimpah, pengintegrasian 

sudah terimplementasi, dan mekanisme untuk mengidentifikasi konflik dan 

ketidak harmonisan sudah di terapkan. Peraturan perundang – undangan sudah 

tidak dirasakan sebagai suatu representasi dari keadilan dan kejujuran. 

Peraturan mengukur secara normal pengaturan secara normal dan spesifik, 

termasuk lingkup geografis (baik secara lokal, regional, nasional, internasional, 

dan global), dimensi waktu (ukuran waktu peraturan seringkali sudah tidak 
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sesuai dan harus diganti disesuaikan dengan revisian yang lebih sesuai dengan 

dimensi waktu atau bahkan diganti,), cakupan teknis (hanya berlaku untuk 

teknologi pengolahan sampah tertentu), dan tugas yang relevan dan tepat 

(kadang-kadang hanya diterapkan pada pemangku kepentingan tertentu). Fitur-

fitur ini membantu untuk mengkoordinasikan undang-undang pada skala yang 

berbeda, yang dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan sampah yang 

berkelanjutan. 

 

H. Prinsip dan Kebijakan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan 

Menurut Chang dan Pires (2015), ketika mendefinisikan peraturan 

perundang – undangan mengenai persampahan, prinsip dan kebijakan 

mengarahkan aturan yang akan didirikan. Mempersepsikan semangat hukum 

adalah dasar untuk memahami tujuan dan bagaimana mengikuti bagaimana 

mencapai tujuan tersebut. Berikut ini merupakan kebijakan dan prinsip yang 

mungkin terkait dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. 

1. Kebijakan End of Pipe 

Ini adalah regulasi teknis dan berhubungan dengan proses individu 

dalam pengolahan dan pembuangan sampah. Mengontrol emisi untuk 

insinerator adalah contoh utama. Peraturan tersebut dapat ditetapkan secara 

nasional. Peraturan tersebut penting untuk memastikan operasi yang aman 

dari proses pembuangan limbah. Mereka beroperasi sebagai 'fine tuning' 

sistem, dengan mempromosikan teknologi terbaik yang tersedia dan 

mencoba untuk menerapkannya, tetapi seperti hal lainnya solusi dengan 

konsep end of pipe, tidak akan menyebabkan perubahan besar dalam cara 

operasi sistem pengelolaan sampah. Ini akan diproduksi oleh keputusan 

strategis antara opsi pengelolaan sampah yang berbeda melalui waste 

hierarchy management (Chang dan Pires, 2015). 

 

2. Waste Hierarchy Principle (WHP) 

Waste Hierarchy Principle atau selanjutnya disebut WHP 

merupakan suatu prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang 
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mengacu pada konsep 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle, dimana dalam 

konsep ini pengklasifikasian pengelolaan sampah merupakan pilihan dalam 

upaya untuk meminimalisir sampah (Singh, 2010 dalam Chang, 2015). 

Lebih dalam lagi, komponen – komponen yang ada dalam pengelolaan 

sampah yang ada mungkin ditambahkan untuk membentuk hirarki dengan 

berbagai tingkat. Misalnya, dari konsep 3R lebih di tentukan lagi hirarki 

dalam pengelolaannnya, seperti dengan membentuk hirarki "7Rs": rethink, 

redesign, reduce, reuse, renew, refurbish, dan recycle. Tujuan dari WHP 

adalah untuk mengekstrak manfaat maksimal dari produk dan, secara 

bersamaan, untuk menghasilkan jumlah terkecil dari sampah (Singh, 2010 

dalam McElhatton dan Pizzuto, 2012 dalam Chang, 2015). 

Meskipun WHP sudah di terapkan di seluruh dunia, penerapannya 

sebagai alternatif lingkungan terbaik masih di perebutkan. Sedikit atau 

beberapa pilihan pertama, seperti tindakan pencegahan, pengurangan, dan 

penggunaan kembali sudah cukup diterima, belum lagi sering muncul dalam 

proses pengolahan sampah. Urutan holistik daur ulang dan pembakaran 

telah mendapatkan perhatian sebagai suatu hal yang memiliki urutan 

holistik pembakaran dan penimbunan yang tergantung pada asumsi dan 

batasan sistem yang dipertimbangkan (Moberg et al., 2005 dalam Chang, 

2015). Untuk membantu pengambilan keputusan, pilihan pengolahan 

sampah harus dievaluasi lebih lanjut oleh penilaian siklus hidup atau Life 

Cycle Assessment (LCA).  

 

3. Polluter – Pays Principle / Pay As You Throw 

Prinsip pollter – pays di definisikan oleh OECD pada tahun 1972 

dalam Chang, 2015, sebagai "Prinsip yang digunakan untuk 

mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan pengendalian untuk 

mendorong pemanfaatan sumber daya lingkungan dan untuk menghindari 

distorsi di internasional perdagangan dan investasi". 

Dalam prakteknya, polluter - pays menspesifikasikan prinsip bahwa 

pencemar (salah satu entitas yang menghasilkan sampah atau emisi dari 
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pengelolaan sampah) harus mendukung biaya pencegahan dan 

pengendalian pencemaran. Terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan, 

prinsip polluter - pays menyaratkan bahwa semua generator sampah, 

termasuk warga, perusahaan, industri, bertanggung jawab untuk membayar 

biaya yang berhubungan dengan buangan yang mereka hasilkan (Nahman 

dan Godfrey, 2010 dalam Chang 2015). Emisi dari pengolahan sampah ini 

juga termasuk dalam pilihan untuk pertimbangan dalam prinsip polluter – 

pays.  

Menurut Majalah Kelopak yang diterbitkan oleh Indonesia Solid 

Waste Association (InSWA) penggunaan user fee atau retribusi bukanlah 

suatu hal yang ketinggalan zaman, walau pun beberapa negara 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 tingkat penghasilan pengguna jasa persampahan. Sistem tarif tetap 

ini bertentangan dengan prinsip Polluter Pays Principle. 

 

4. Extended Producer Responsibility (EPR) 

OECD (2001) dalam Chang (2015) mendefinisikan Extended Producer 

Responsibility – selanjutnya disebut EPR sebagai suatu kebijakan 
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lingkungan di mana tanggung jawab produser, baik secara fisik dan / atau 

finansial, untuk produk diperpanjang ke pos-konsumen tahap siklus hidup 

produk. EPR ditandai dengan menggeser tanggung jawab untuk  

produsen bukan pengguna, dan dengan dampak lingkungan yang terkait 

dengan akhir kehidupan produk, sedemikian rupa yang dapat 

mempengaruhi desain produk (yaitu, mempromosikan eco-design). 

Yu et al. (2008) dalam Chang (2015) mencatat bahwa ada sedikit 

bukti bahwa EPR telah mendorong eco-desain di WEEE. Subramanian et 

al. (2009) dalam Chang 2015 mencatat bahwa dalam rantai pasokan, di 

mana terdapat hubungan antara produsen dan remanufacturer (sebelum 

pergi ke pengguna akhir), penggunaan biaya selama konsumsi dan pasca-

konsumsi fase dapat diterapkan sebagai pengaruh untuk mendorong desain 

produk yang menguntungkan lingkungan. Brouillat dan Oltra (2012) dalam 

Chang (2015) menunjukkan melalui simulasi yang dimana EPR 

menginduksi eco - design ketika sistem subsidi pajak dan norma-norma 

yang ketat dapat menyebabkan inovasi desain tersebut. Karena EPR 

dikhususkan untuk membawa produsen ke dalam rantai tanggung jawab 

tersebut, EPR juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan para 

pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam tahap akhir kehidupan 

produk, termasuk sektor persampahan daur ulang informal. Dalam kasus 

Brazil, salah satu tujuan dari Kebijakan Nasional Persampahan adalah untuk 

mengintegrasikan pemulung untuk dapat digunakan kembali dan / atau 

mendaur ulang sampah ke dalam tindakan dan program EPR. Dalam hukum 

yang sama, insentif untuk penciptaan dan pengembangan asosiasi untuk 

kolektor sampah ini harus dipromosikan. Hal ini merupakan suatu inklusi 

yang dilakukan mereka dari segi ekonomi ke perspektif sosial yang 

berkaitan dengan pasar sampah dan konsensus sosial lainnya. Skema 

pengumpulan sampah selektif dan pengembalian logistik pemulung juga 

telah diakuisisi oleh hukum. 
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5. Prinsip Kehati – Hatian : Perlindungan Kesehatan Manusia dan 

Lingkungan 

Salah satu formulasi yang dikutip dari prinsip kehati-hatian yang 

diperkenalkan di Konferensi Wingspread pada tahun 1998 yang 

menyatakan bahwa: "Di mana ada kegiatan yang menimbulkan ancaman 

ataupun bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia, tindakan 

pencegahan harus diambil bahkan jika beberapa hubungan sebab dan akibat 

tidak terpenuhi maka akan ditetapkan lebih jauh dalam suatu kepastian yang 

ilmiah "(Sehn, 1998 dalam Chang, 2015). Formulasi lain diungkapkan di 

1992 Rio Pernyataan (PBB, 1992), di mana ada ancaman kerusakan serius 

atau permanen terhadap lingkungan di masa depan, alasan untuk menunda 

langkah-langkah efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan tidak harus 

didasarkan pada kurangnya seluruh kepastian ilmiah. 

Dalam konteks pengelolaan sampah yang berkelanjutan, prinsip 

kehati-hatian dianggap sebagai suatu kebijakan untuk melengkapi 

kecukupan informasi tentang tahapan pengelolaan sampah dan hubungan 

sebab – akibat dari pengelolaan sampah kepada manusia dan lingkungan. 

Menerapkan prinsip pencegahan dapat meringankan beban dan mendukung 

mereka yang ingin mengatur tindakan, meskipun standar ilmiah yang 

normal untuk membangun hubungan kausal antara aktivitas dan 

membahayakan tidak terpenuhi (Kuhkau et al., 2011 dalam Chang, 2015). 

 

6. Prinsip Swasembada dan Kedekatan 

Swasembada dan prinsip kedekatan berniat untuk memastikan bahwa 

keterbatasan geografis wilayah bisa didukung oleh terpadu padat 

pengolahan sampah, pemulihan, dan instalasi pembuangan jaringan 

sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan ekspor sampah 

(berbahaya dan / atau tidak berbahaya) dan memastikan benar fase 

berakhirnya kehidupan suatu produk. Prinsip ini telah dipertimbangkan 

dalam Uni Eropa, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 

negara-negara Uni Eropa dapat menemukan solusi untuk limbah padat 
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mereka dalam masyarakat. Kebijakan ini akan mendukung solusi 

pengelolaan sampah terpusat di mana skala ekonomi dapat dicapai, tidak 

memerlukan bahwa setiap berbagai pemulihan akhir dan fasilitas 

pembuangan. 

 

7. Prinsip Zero Waste 

Zero waste dapat didefinisikan sebagai kondisi ideal di mana tidak ada 

generasi sampah karena semua bahan baik dalam keadaan fisik (padat, cair 

atau gas) akan diolah sebelum mereka mencapai tahap menjadi sampah 

(Mei dan Flannery, 1995 dalam Chang, 2015). Prinsip ini termasuk 

didalamnya juga proses daur ulang tetapi juga mengambil pendekatan 

holistik untuk mencapai aliran sumber daya dan sampah dari antropogenik 

lingkungan hidup. Zero waste memaksimalkan daur ulang, meminimalkan 

sampah mendekati nol, mengurangi konsumsi, dan memastikan bahwa 

produk yang direncanakan untuk digunakan kembali, regenerasi, diperbaiki, 

dan daur ulang secara internal atau kembali ke alam atau pasar (Glavic dan 

Lukman, 2007 dalam Chang, 2015).  

Selanjutnya, zero waste tidak mempertimbangkan buangan bahan 

yang harus dibuang atau dibakar, tapi memperlakukan sebagai sumber daya 

yang dapat digunakan kembali untuk mengambil keuntungan penuh dari 

potensi limbah (Glavic dan Lukman, 2007 dalam Chang, 2015). Aplikasi 

dari prinsip zero waste dapat ditemukan di beberapa studi kasus pengelolaan 

sampah yang berkelanjutan (SWM) yang mungkin terkait dengan alasan-

alasan dalam simbiosis industri dalam konteks ekologi industri dan nol kota 

sampah dalam konteks ekonomi melingkar. 

 

8. Kebijakan Produk yang Terintegrasi 

Konsep kebijakan produk yang terintegrasi (IPP) adalah sebuah 

pendekatan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan selama siklus 

hidup produk dari pertambangan bahan baku produksi, distribusi, 

penggunaan, dan pengelolaan limbah (Komisi Eropa Komunitas, 2001 
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dalam Chang, 2015). Semua dampak lingkungan dari siklus hidup produk 

harus diintegrasikan ke dalam produk itu sendiri, dengan konsekuensi pada 

tingkat keputusan untuk semua stakeholder (Komisi Masyarakat Eropa, 

2001 dalam Chang, 2015). Lima kebijakan IPP "bangunan blok" tersebut 

(Komisi Eropa, 1998 dalam Chang, 2015) yaitu : 

a. Langkah-langkah yang dirancang untuk pengurangan limbah dan 

manajemen yang dihasilkan dari konsumsi produk 

b. Langkah yang direncanakan untuk inovasi produk yang lebih ramah 

lingkungan 

c. Langkah-langkah untuk menciptakan permintaan dan menawarkan 

produk ramah lingkungan 

d. Langkah-langkah untuk menyebarkan informasi atas dan ke bawah 

rantai produk 

e. Langkah-langkah yang menunjuk tanggung jawab untuk mengelola 

beban lingkungan sistem produk. 

 

Cara lain untuk memastikan berkelanjutan dalam pengelolaan 

sampah adalah melalui penjabaran Integrated Solid Waste Management 

(ISWM) melalui rencana dan program (Plan and Programm). Rencana dan 

program (plan and programm) digunakan untuk menentukan langkah-

langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan kebijakan 

pengelolaan sampah dengan mengidentifikasi instrumen (peraturan, 

ekonomi, atau lunak) untuk dimasukkan ke dalam praktek untuk 

memastikan bahwa kebijakan dan strategi yang akan dicapai. Integrated 

Solid Waste Management (ISWM) melalui rencana dan program (Plan and 

Programm) sangat relevan dengan keberlanjutan sosial bahwa hal tersebut 

merupakan (di sebagian besar negara) dokumen hukum yang harus diikuti 

dan dipenuhi oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Integrated 

Solid Waste Management (ISWM) melalui rencana dan program (Plan and 

Programm) dapat memiliki geografis dan waktu skala/ periode yang 

berbeda, hal tersebut dapat ditujukan untuk aliran sampah tertentu seperti 
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sampah kemasan atau diuraikan untuk semua sampah campuran mengalir, 

seperti sampah perkotaan (Municipal Solid Waste). Karena termasuk 

instrumen kebijakan yang berbeda, rencana dan program juga bisa dianggap 

sebagai kebijakan yang bercampur dengan berbagai instrumen pendukung. 

Unsur-unsur utama termasuk (BIS / CRI / ETAGIW, 2012; ETAGIW, 2012 

dalam Chang, 2015) : 

a. Pertimbangan umum dan latar belakang 

b. Status untuk menilai situasi aktual dan identifikasi masalah 

c. Perencanaan tujuan, visi, tindakan, target indikator, ruang lingkup 

dan batasan, dan bidang prioritas 

d. Pelaksanaan melalui penjadwalan tindakan yang akan 

dikembangkan 

e. Pemantauan tindakan dilaksanakan, dan 

f. Revisi 

  

I. Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi (Terpadu) 

 Sampah merupakan produk yang tak terelakkan dari masyarakat. Praktek 

pengelolaan sampah yang awalnya dikembangkan untuk menghindari efek 

buruk pada kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah 

sampah yang dibuang tanpa pengumpulan atau pembuangan. Praktek sampah 

ini lebih efektif saat dimana paradigm bahwa sampah merupakan kebutuhan 

yang masyarakat harus atasi. Dalam berurusan dengan sampah, ada dua 
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persyaratan mendasar yaitu mengurangi sampah dan kemudian sistem yang 

efektif untuk mengelola samoah masih diproduksi (Mc Dougall, 2001 pg.15) 

Gambar 2.11 Peranan dalam Pengelolaan Sampah Terpadu 

Sumber : Mc Dougall, 2001  

 

 Konsep pengelolaan sampah terpadu terus mengalami pengembangan. 

Pada awalnya, pengelolaan sampah terpadu dikembangkan untuk meningkatkan 

rantai pengelolaan sampah yang efisien, yang meliputi pemilahan sampah di 

sumber asalnya, pengumpulan dan pengangkutan sampah, tempat 

penampungan sementara, perawatan, dan pembuangan (Tchobanoglous et al., 

1993 dalam Sunarto et al., 2013). Akhir-akhir ini, pengelolaan sampah terpadu 

dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai pengelolaan sampah yang 
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berkelanjutan dengan cara mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, 

memaksimalkan pemulihan sampah untuk bahan daur ulang dan energi, dan 

meminimalkan pencemaran terhadap lingkungan (Hickman et al., 1999; 

McDougall et al., 2001; Tchobanoglous et al., 2002; dan Anschutz et al., 2004 

dalam Sunarto et al, 2013). Untuk menuju pengelolaan sampah yang 

berkelanjutan, pendekatan pengurangan-penggunaaan kembali-daur ulang atau 

3R (reduce, reuse, and recycle) masih merupakan elemen penting dari semua 

tahapan pengelolaan sampah hingga saat ini. Disamping itu McDougall et al. 

(2001) dalam Sunarto et al, (2013) mengusulkan pengelolaan sampah terpadu 

dengan pendekatan yang menyeluruh dimana semua pilihan pengelolaan 

sampah memiliki peran yang penting. Tidak seperti pendekatan hirarki, 

pendekatan menyeluruh ini tidak memprediksi jenis pengelolaan yang terbaik 

karena pengelolaan sampah di suatu kota tergantung kondisi setempat, termasuk 

kondisi geografis yang mempengaruhi komposisi dan jumlah sampah, 

ketersediaan pilihan pengelolaan sampah, dan ketersediaan pasar material daur 

ulang. Sedangkan Anschutz et al. (2004) dalam Sunarto et al (2013) mengaitkan 

pengelolaan sampah terpadu dengan tiga dimensi untuk mencapai keberlanjutan 

pengelolaan sampah. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.12, ketiga dimensi 

tersebut adalah: 1) pihak-pihak berkepentingan (stakeholders); 2) elemen 

praktis dan teknis pada sistem pengelolaan sampah; dan 3) aspek keberlanjutan. 

Elemen praktis dan teknis sistem pengelolaan sampah merupakan cara 

penanganan sampah hingga tahap akhir. Cara penanganan yang dipilih akan 

berpengaruh terhadap lingkungan sehingga pengelola sampah kota seharusnya 

menerapkan hirarki pengelolaan sampah dengan dampak pencemaran yang 

seminimal mungkin. 

Penerapan 3R tersebut dapat dilakukan di sumber asal sampah, di TPS, atau 

di TPA (Anschutz et al., 2004 dalam Sunarto et al., 2013) Pengolahan sampah 

dengan penerapan daur ulang sampah di TPS adalah salah satu penanganan 

sampah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk merubah 

karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah (Pasal 22 UU No 18/2008) (RI, 

2008). Sebagaimana teori pengelolaan sampah terpadu yang dikemukakan oleh 



58 

 

 

 

Anschutz et al. (2004) dalam Sunarto et al., (2013), pengolahan sampah adalah 

elemen penting dari elemen teknis sampah. Berbagai cara pemrosesan sampah 

yang dipilih, yaitu pencegahan, pengurangan, daur ulang sampah, dan 

pemulihan material, akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan 

sampah. Pengolahan sampah di TPS diperlukan jika material daur ulang 

terkumpul secara bercampur (McDougall et al., 2001 dalam Sunarto et al., 

2013). Salah satu program daur ulang sampah dapat dilakukan di TPS untuk 

memilah sampah yang masih tercampur dengan pemrosesan sampah yang 

bervariasi tingkatannya (Tchobanoglous et al., 2002). Sebagaimana 

rekomendasi McDougall et al. (2001) dalam Sunarto et al., (2013), peningkatan 

peran TPS menjadi tempat pengolahan sampah untuk produk daur ulang adalah 

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pengelola sampah untuk mereduksi 

emisi GRK dan mengurangi beban TPA. Pilihan tersebut sesuai dengan kondisi 

di Kota Malng yang di beberapa TPS-nya telah menerapkan praktek pemilahan 

sampah. Peningkatkan peran TPS menjadi tempat pengolahan sampah untuk 

produk daur ulang dan kompos juga dalam kewenangan pengelola sampah kota 

untuk menerapkannya sebagaimana kategori permasalahan persampahan yang  

dikemukakan oleh Idris et al. (2004) dalam Sunarto et al., (2013). 

Secara teoritis, apabila program pengurangan sampah dilakukan juga 

dengan cara yang terpadu, maka dapat mengurangi sampah volume/ berat 

sampah sampai dengan hanya 3 persen, sehingga jumlah truk dan lahan TPA 

pun akan berkurang sesuai pengurangan jumlah sampah tersebut, dengan 

demikian sistem pengelolaan sampah terpadu sangat menunjang program 

kebersihan di wilayah perkotaan, yang mana masalah keterbatasan lahan 

merupakan isu utama. 
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Gambar 2.12 Dimensi Pengelolaan Sampah Terpadu 

Sumber : Sunarto, 2013 

 

Katakanlah dari setiap 100 ton sampah di wilayah perkotaan, komposisinya 

terdiri dari 80 ton sampah basah dan 20 ton sampah kering. Selanjutnya sampah 

basah (organik) dapat menjadi bahan baku kompos yang menghasilkan kompos 

sekitar 20 ton, sedangkan sisanya sebanyak 48 ton menguap dan sisa proses 12 

ton. Sampah kering (anorganik) dapat menjadi bahan daur ulang menghasilkan 

14 ton produk dan sisa proses 6 ton. Sisa proses kompos dan daur ulang (18 

ton), dapat diolah lagi atau langsung dibuang ke sanitary landfill. Ini berarti 

secara teoritis telah terjadi pengurangan sekitar 82 persen (Sucipto, 2012).  

Alternatif lain, sisa sampah tersebut dapat diolah dengan teknologi yang lain 

yang masih perlu di kaji. Sebagai pilihan terakhir sisa sampah dapat dibakar di 

incinerator. Incenerator sampah kota biasanya mempunya kapasitas lebih dari 

100 ton/hari, hal ini berhubungan dengan syarat teknis dan ekonomis dan 
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antisipasi pencemaran lingkungan akibat asap yang timbul dari emisi gas 

incinerator.  

Hal ini perlu diwaspadai mengingat banyak penawaran incinerator 

kapasitas kecil akhir – akhir ini. Seandainya digunakan incinerator untuk sisa 

sampah ini (18%), masih ada sisa abu sekitar 3 persen yang dapat diolah 

menjadi bahan bangunan seperti batako. Dengan demikina sampah dapat ditelan 

hingga zero.  

Masih dalam Sucipto (2012), konsep pengeloaan sampah seperti ini 

diterapkan diatas adalah sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Konsep ini 

menjadi acuan umum di berbagai negara. Namun, tentu saja belum ada satupun 

negara yang dapat menerapkan seperti konsep pengelolaan sampah terpadu 

hingga sampai ke zero waste, karena permasalahan sampah sangat kompleks 

yang melibatkan aspek sosial, teknologi, institusi, hukum dan finansial.  

 

Gambar 2.13 Proporsi Pengelolaan Sampah Terpadu 

Sumber : Sucipto, (2012) 

 

J. Konsep Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi (Terpadu) 

 Sampai saat ini jumlah timbulan sampah selalu bertambah dari tahun ke 

tahun sesuai dengan pertumbuhan penduduk, terutama dalam hal yang berkaitan 

dengan produksi dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Demikian juga 

komposisi dan karakteristik sampah yang selalu berubah sesuai dengan 

kemajuan peradaban manusia baik dari segi style dan gaya hidupnya (Sucipto, 

2012).  
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 Menurut Sucipto (2012), dengan adanya trend pertumbuhan sampah 

baik secara kuantitas maupun kualitas maka perlu adanya sistem pendekatan di 

dalam mencari penyelesaian dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. 

Pada gambar pendekatan di bawah ini, menunjukkan tindakan pada empat fase 

penyelesaian, sebagai berikut : 

Fase I  : Waste Reduction 

Pada fase ini diusahakan pengurangan (reduksi) sampah mulai dari 

sumbernya  

Fase II : Pemanfaatan kembali dan daur ulang 

Pada fase ini diusahakan adanya : a. Pertukaran jenis sampa dari 

sampah yang tidak dapat di daur ulang menjadi sampah yang dapat 

di daur ulang (waste exchange), dijual lagi atau di berikan begitu 

saja; b. Mendaur ulang sampah yang masih bermanfaat dan 

bernilai jual seperti metal, kertas, glass, kayu, tulang, dan lain – 

lain; c. Material recovery, energy recovery 

Fase III : Proses stabilisasi 

Melakukan efisiensi dan efektivitas dalam sistem pengelolaan 

sampah, terutama mulai dari sumber, pengumpulan dan 

pengangkutan sampah sampai ke tempat pemrosesan akhir 

Fase IV : Dalam fase ini mengusahakan pengelolaan pemrosesan akhir 

memperhatikan aspek – aspek lingkungan, terutama efek/ 

dampak lingkungan dari TPA itu sendiri terhadap pencemaran 

air, tanah, udara, dan tanah itu sendiri yang menyebabkan 

perubahan – perubahan habitat baru. 
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Level 1 : 

 

Level 2 : 

 

Level 3 : 

 

Level 4 : 

Gambar 2.14 Tahapan Pengelolaan Sampah Terpadu 

Sumber : Sucipto, (2012) 

 

Pada tabel dibawah ini tersusun permasalahan sistem pengelolaan 

sampah secara terpadu dalam lima kategori, yang menerangkan tentang 

kondisi permasalahan yang ada dan begitu kompleksnya. Beberapa masalah 

digolongkan menjadi lima kelompok permasalahan yaitu : 

a. Perubahan kualitas sampah 

b. Kenaikan jumlah sampah 

c. Dampak terhadap lingkungan  

d. Konservasi sumber daya alam 

e. Kenaikan biaya 

Dari masing – masing permasalahan tersebut akan di uraikan isinya pada 

kolom isi permasalahan pokok (kolom ke 2), kolom ini  menggambarkan 

uraian lebih detail dari pokok permasalahan. Kemudian pada kolom ke 3, 

yaitu kolom pendekatan solusi, yang menggambarkan pencarian beberapa 

alternatif pemecahan dengan pendekatan  dari masing – masing masalah 

pada kolom pertama dan kolom kedua (Sucipto, 2012). 

Tabel 2.1 Karakteristik Masalah Dalam Sistem Pengelolaan Sampah 

No Masalah Uraian Masalah Pendekatan Pemecahan 

1 Perubahan kualitas 

sampah 

Kontaminasi logam, berat, 

plastik, metal, gelas yang 

tidak dapat diperoleh 

dengan incenerator atau 

composting, perubahan 

Penyesuaian peralatan dan proses, 

pemisahan sampah dari sumbernya, 

perubahan style dan pola hidup 

masyarakat, pembelian barang konsumsi 

yan selektif 

Waste 

Reduction 

Utilization 

Recycling 

Stabilization 

Adequate Final Disposal 

with Consideration of 

Environmental Effects 
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No Masalah Uraian Masalah Pendekatan Pemecahan 

komposisi dan 

karakteristik sampah 

2 Kenaikan jumlah 

sampah 

Kenaikan jumlah 

penduduk dan hasil 

produksi masyarakat dan 

konsumsinya 

menyebabkan kenaikan 

timbulan sampah per 

orang per hari. 

Menyebabkan kenaikan 

timbulan sampah per 

orang per hari. 

Menyebabkan 

kekuarangan fasilitas 

pengelolaan sampah 

Perubahan style dan pola hidup 

masyarakat, penyesuaian peralatan dan 

proses, kenaikan jumlah fasilitas 

pengelolaan, penyediaan lahan untuk 

fasilitas pengelolaan sampah 

3 Lingkungan Perlindungan dampak 

lingkungan, evaluasi, 

monitoring, pengkajian 

lingkungan terhadap 

masalah sampah 

Pengkajian, penerapan dan analisis 

dampak lingkungan, monitoring, 

pengontrolan polusi 

4 Konservasi sumber 

alam 

Sampah dijadikan sebagai 

secondary resources : 

Reduced, Reused, 

Recycle, Recovery (4R), 

dari sumber sampah, 

dalam usaha mengurangi 

jumlah sampah mulai dari 

sumbernya 

Pemanfaatan kembali barang bekas baik 

secara langsung maupun melalui proses 

terlebih dahulu. Pengembangan 

teknologi pemisahan untuk pemanfaatan 

barang bekas maupun yang berupa 

energi. Pengembangan dan kampanye 

untuk pasar barang bekas dan energy 

recovery 

5 Kenaikan biaya Adanya kenaikan jumlah 

sampah, kondisi 

pengangkutan, jarak 

pengangkutan, 

pengendalian dampak 

lingkungan, dan kenaikan 

tingkat pelayanan kepada 

masyarakat menyebabkan 

4R : Efisiensi manajemen, 

pengembangan, pengumpulan dan 

pengangkutan sampah, menurunkan 

tingkat pelayanan kepada masyarakat 

dengan membina partisipasi masyarakat 

dan pengembangan teknologi 
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No Masalah Uraian Masalah Pendekatan Pemecahan 

kenaikan biaya untuk 

pengelolaannya 

Sumber : Sucipto, (2012) 
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Sub – System  Fungsi Metoda (Contoh) 

Pengumpulan 

(Collection) 

Pengumpulan, 

pewadahan, pemindahan, 

dari sumber – sumber 

sampah; timbulan 

sampah per orang per 

hari; waktu dan frekuensi; 

pemilahan jenis sampah; 

identifikasi titik, lokasi 

sumber sampah, 

kuantitas, komposisi dan 

karakteristik; jenis 

pewadahan dan 

pengumpulan, dan lain – 

lain. 

Pengumpulan door to door, daytime 

collection, fixed container collection, 

mixed collection, classified – waste 

collection method, fix day (time) 

collection atau unfixed day (time) 

collection, spesific collection, dan lain – 

lain. 

Pengangkutan  

(Transportation) 

Mengangkut atau 

memindahkan sampah 

dari sumbernya melalui 

TPS menuju ke 

pengolahan antara atau 

langsung ke pengolahan 

antara atau langsung ke 

pengolahan akhir dengan 

berbagai jenis alat 

pengangkut; dengan 

kajian : jarak, waktu, dan 

frekuensi, rute dan alat 

pengangkutannya, sarana 

jalan darat, sungai, laut, 

dna lain – lain. 

Pengangkutan dengan berbagai jenis 

dan ukuran truk : compastor, container, 

dumptruck, capsuletruck, dan lain – lain 

maupun lewat air dengan perahu / kapal 

yang dimodifikasi; dengan 

menggunakan pipa (pipeline collection 

and transportation system) 

Tabel 2.2 Subsistem, Fungsi dan Peranannya dalam Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu 
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Sumber : Sucipto, (2012) 

 

K. Manfaat Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi untuk Negara 

Berkembang 

 Berdasarkan Mc Dougall (2001), meskipun dibatasi oleh sumber daya 

teknis dan keuangan, negara-negara dengan ekonomi berkembang masih 

memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan 

sampah. Pelaksanaan unsur-unsur tertentu dari pengelolaan sampah yang 

terintegrasi – selanjutnya disebut (Integrated Waste Management) IWM seperti 

yang dipraktikkan di Eropa, Amerika Utara dan daerah maju lainnya dari dunia 

ini menyajikan kesempatan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang 

baik lingkungan, sosial dan ekonomi yang diinginkan. Pindah dari paradigm 

open dumping ke sanitary landfill, pemindahan ini memulai dari perubahan 

sederhana tempat pembuangan sampah bersamaan dengan pemisahan dan 

pembuatan kompos dari sampah organik cenderung menghasilkan signifikan 

Pengolahan antara 

(Intermediate 

treatment) 

Pengolahan antara 

sampah (intermediate 

treatment of solid waste)  

dengan : physical, 

chemical atau 

biochemical dengan 

tujuan mengurangi 

jumlah berat dan volume 

sampah serta 

memanfaatkan kembali 

sampah tersebut. 

Inceneration; pirolysis; composting; 

feedmaking; material recovery method; 

energy recovery method; material 

conservation method 

Pengolahan akhir 

(final disposal) 

Restoring sampah; residu 

dari pengolahan antara ke 

lingkungan natural. 

Merupakan tahap terakhir 

dari sistem pengelolaan 

sampah dengan cara 

penimbunan di darat atau 

di laut. 

Aerobic landfill 

Anaerobic landfill 

Sanitary landfill 

Unsanitary landfill 
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manfaat. Polusi dari permukaan dan air tanah oleh lindi, migrasi yang mudah 

terbakar gas (metana), bau dan pemuliaan dari pembawa penyakit dapat 

diminimalisir. Kondisi hidup pemulung dapat ditingkatkan dan risiko kesehatan 

berkurang. Keterlibatan formal mereka dalam pengumpulan, sortasi dan daur 

ulang bahan dapat menawarkan orang-orang ini potensi untuk melengkapi 

pendapatan dan peningkatan tingkat daur ulang mereka. Sebuah analisis yang 

cermat dari kondisi pasar untuk didaur ulang bahan dan kompos bisa dilakukan 

untuk mencegah ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi akhir mereka 

harga. Seperti di negara-negara dengan ekonomi maju, apa yang dibutuhkan di 

negara-negara dengan mengembangkan ekonomi kurang limbah untuk 

menangani dalam contoh pertama, dan kemudian pengelolaan sampah secara 

terpadu atau terintegrasi merupakan suatu sistem untuk mengelola sampah yang 

masih dapat diproduksi secara efektif lingkungan, terjangkau secara ekonomi 

dan dapat diterima secara sosial. Dimana untuk menerapkan konsep 

pengelolaan sampah yang teritegrasi ini di lakukan dengan menggunakan 

metode life cycle inventory.  

 

L. Analisis Daur Hidup (Life Cycle Assessment) 

Menurut Mc Dougall (2001), sebagai hasil dari upaya terakhir yang intensif 

untuk menentukan struktur LCA dan menyelaraskan berbagai metode yang 

digunakan, LCA kini dianggap terdiri dari empat tahap yang berbeda (ISO, 

1997) (lihat Gambar 2.15). 

Analisis daur hidup (life cycle assessment, LCA) dengan demikian 

merupakan perangkat pengelolaan lingkungan yang dipergunakan untuk 

memahami dan membandingkan bagaimana suatu produk atau layanan ’mulai 

dari lahirnya hingga penguburannya’ (’from cradle to grave’) (McDougall et al, 

2001). Pada pengelolaan sampah, LCA dimulai pada saat sampah dibuang di 

wadah atau tong sampah dan berakhir apabila sampah dikirim ke TPA atau 

dibakar (Velumani et al., 2007 dan McDougall et al., 2001). Dengan LCA, 

sistem pengelolaan sampah dapat dihitung pemakaian sumber dayanya dan 

emisi yang dilepaskannya ke lingkungan (ke udara, air, dan tanah) baik melalui 
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sistem utama pengelolaan sampah maupun sistem lain yang terkait dengan 

pengelolaan sampah seperti daur ulang dan konversi sampah menjadi energi 

(Kirkeby et al, 2006 dan Velumani et al., 2007 dan McDougall et al., 2001). 

Secara skematis, batasan sistem untuk pengelolaan sampah terpadu untuk 

analisis daur hidup adalah seperti Gambar 2.16. Selain sampah itu sendiri, 

masukan yang lain pada sistem adalah energi dan material lain (bensin, solar, 

dan lain - lain).  

Gambar 2.15 Fase Life Cycle Assesment (LCA) 

Sumber : Mc Dougall, 2001 

 

Keluaran dari sistem adalah produk material yang berguna termasuk 

kompos, emisi (ke udara dan air), dan material lain yang tidak dapat diproses 

(inert). Energi juga bisa dihasilkan dari sistem bila sampah diubah menjadi 

energi. Hasil LCA akan digunakan untuk mengevaluasi perencanaan sistem 

pengelolaan sampah kota sesuai target yang telah ditentukan. Dalam skala kota, 

pendekatan daur hidup telah digunakan untuk menghitung jejak karbon dan 

membandingkan dampak lingkungan berbagai skenario pengelolaan sampah 

oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Beccali (2001), Weitz (2002), 

Kirkeby (2005), dan Purwanto (2009). Sedangkan Dadd (2007) telah 

menghitung jejak karbon pengolahan sampah di fasilitas pemulihan 

sampah/material.keberlanjutan dari pengelolaan sampah dilihat dari pewadahan 
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dan pengumpulan, rute dan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah. Disamping itu, indikator keberlanjutan juga dilihat 

melalui korelasinya dengan nilai – nilai ekonomi, lingkungan dan perspektif 

sosial yang dilihat secara holistik (Brennan, 2013 : 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Batasan Sistem Untuk LCA dalam Pengelolaan Sampah 

Sumber : Mc Dougall, 2001 

 

M. Analisis Life Cycle Inventory 

Menurut Mc Dougall (2001), Life Cycle Inventory atau Invetarisasi Daur 

Hidup merupakan suatu proses menghitung seluruh input dan output dalam 

analisis sistem produk daur hidup yang akan menghasilkan urutan sumber daya 

dan masukkan energi, dan emisi yang dihasilkan individu ke udara, air sebagai 

suatu sampah. Tahap ini terdiri dari perhitungan untuk semua bahan dan energi 

dari proses input dan output atas seluruh siklus hidup dari produk atau jasa. 

Langkah-langkah operasional disajikan pada Gambar 2.17. Prosedur ini 

memerlukan gambaran siklus hidup sebagai serangkaian langkah, dan 

kemudian menghitung proses input dan output untuk setiap langkah (lihat 

Gambar 2.18). Tahapan ini merupakan tahapan membangun bahan dan energi 

keseimbangan untuk setiap langkah dalam siklus hidup. Analisis semua proses 

input dan output untuk setiap tahap dalam siklus hidup kemudian dapat 

dikombinasikan untuk memberikan keseluruhan analisis life cycle inventory. 

Mengingat banyak pilihan, tidak mungkin bahwa alokasi akan bernilai standar. 
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Seperti unit fungsional dan keputusan batas, pilihan alokasi harus setara dalam 

efeknya pada sistem yang berbeda untuk perbandingan yang adil yang akan 

dibuat. Meskipun keterbatasan ini, sebuah metode LCI memberikan 

pengetahuan dan wawasan yang sangat besar ke dalam operasi sistem tertentu, 

yang dapat memberikan dasar untuk menerapkan dan mengintegrasikan 

informasi lingkungan lainnya dan alat penilaian dalam perbandingan sistem. 

Gambar 2.17 Prosedur dalam Analisis Life Cycle Inventory 

Sumber : ISO 14041 (1998) dalam Mc Dougall, 2001 

 

Gambar 2.18 Tahapan Suatu Produk Dalam Daur Hidup 

Sumber : ISO 14041 (1998) dalam Mc Dougall, 2001 
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N. Potensi Pemanfaatan Sampah 

Berdasarkan Hartiningsih et al. (2015), sebagian besar sampah secara 

potensial bisa dimanfaatkan. Sampah organic bisa dijadikan pupuk kompos, 

sementara bagian sampah anorganik masih bisa di daur ulang. Rantai nilai 

industri daur ulang ini telah berjalan di beberapa kota besar, dengan melibatkan 

mulai dari pemulung yang mengais – ngais sampah, pengepul, sampai pemodal 

besar yang mengolah kembali bahan daur ulang menjadi produk yang di jual ke 

pasar. Namun, keberadaan industri daur ulang ini belum mampu menuntaskan 

persoalan sampah. Proses pengambilan dan pengumpulan bahan daur ulang dari 

sampah tidak bisa maksimal, karena sampah kota bercampur baur sehingga 

menyulitkan pemilihan dan pengambilannya. Selain itu, banyak pula sampah 

yang dibuang ke sungai sehingga lebih mempersulit lagi proses pengambilan 

bagian – bagiannya yang masih bisa dimanfaatkan  

Proses daur ulang ini  akan jadi lebih mudah jika sampah sudah dipilah – 

pilah di tingkat rumah tangga sebagaimana yang terjadi di negara – negara maju. 

Namun, meminta masyarakat untuk memilah – milah sampah sangat tidak 

mudah, apalagi kalau sampai meminta mereka mengumpulkannya juga. 

1. Mengurangi dan Penggunaan Kembali (Reduce and Reuse) 

 Menurut Chang (2015), tujuan untuk mengurangi, mencegah, dan 

meminimalisir sampah adalah untuk menjauhi timbulnya timbulan sampah 

yang semakin meningkat. Pada hal ini, semua kemungkinan sumber sampah 

harus di inisiasikan agar mengembangkan dan mempromosikan proses yang 

lebih efisien, sehingga sampah pun dapat terminimalisir. Pertama,  kita 

harus mengenali apa itu pencegahan sampah? Beberapa dokumen 

perundang – undangan menyebutkan beberapa contoh, seperti EU Waste 

Framework Directive (WFD) 2008/98/EC (European Parliament and 

Council, 2008) yang menyebutkan bahwa pencegahan sampah : 

• Mengurangi jumlah sampah, termasuk menggunakan kembali 

atau memperpanjang masa hidup produk 

• Mengurangi dampak yang merugikan dari sampah untuk 

lingkungan dan kesehatan manusia 
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• Mengurangi bahan berbahaya dalam material dan produk 

 

 Pencegahan sampah dapat di lakukan  dalam setiap proses yang 

menghasilkan sampah yaitu pada semua daur hidup produk, termasuk 

pengumpulan sampah, pengolahan, dan pembuangan. 

 Penggunaan kembali yang merupakan ukuran lain yang dapat 

mempromosikan pencegahan sampah dan meminimalisir sampah, hal ini 

terjadi setelah produk di produksi dan digunakan. Namun, tergantung 

kepada konteks penggunaan, prinsip hirarki sampah dapat di fokuskan 

kepada penggunaan kembali sebagai suatu pendekatan tersendiri atau 

dikombinasikan dengan pencegahan sampah. 

 

2. Daur Ulang (Recycle) 

 Menurut Sucipto (2012), dalam proses pengelolaan sampah yang 

terpadu, kegiatan proses daur ulang dimulai dari sumber sampah, kegiatan 

pengumpulan dan pengangkutan, kegiatan pengolahan sampah, sampai ke 

final disposal (TPA) 

 Pengolahan sampah terpadu di mulai dari sumber sampah yang terdiri 

dari beberapa sumber seperti : rumah tangga, pasar, daerah komersial seperti 

hotel, tempat hiburan, perkantoran, sekolah, tamanu mum, sarana olahraga, 

sapuan jalan, rumah sakit, industri, dan sumber – sumber lain. Dari sumber 

– sumber sampah tersebut kegiatan pemulung dapat dilakukan. Kemudian 

dari sumber sampah, dibawa ke TPS, dan sebagian sampah yang sudah 

stabil langsung di bawa ke TPA (final disposal). Sedangkan sampah yang 

masih mempunyai nilai jual (recycle waste) dibawa ke Group Recycling. Di 

Group Recycling ini sampah yang sudah stabil langsung di bawa ke TPA, 

sedangkan sampah yang sifatnya combustible dibawa ke mesin pembakar 

sampah (inceneration plan). Sampah dari sumbernya yang mempunyai sifat 

mudah terbakar (combustible) di bawa ke incinerator. Sedangkan sampah 

yang sifatnya (compostable) dibawa ke tempat pembuatan kompos, sisa 

sampah yang tidak dapat dikomposkan dan bersifat combustible dibawa ke 
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incinerator, sedangkan diproses kompos sisa proses yang tidak dapat di 

bakar dan bersifat sudah stabil akan di bawa ke TPA. Dalam proses 

pembakaran di inceneration plant, sampah dapat dibakar sekitar 70 persen 

sampai 90 persen, dan sisanya berupa residu akan dibawa ke Tempat 

Pemrosesan Akhir (final disposal). 

  Adapun klasifikasi jenis sumber daur ulang di bagi menjadi 

beberapa jenis menurut Sucipto (2012), diantaranya : 

a. Daur ulang berupa material recovery 

 Daur ulang ini diperoleh dari dua macam yaitu dengan (a) Extraction 

materials recovery, dapat dilakukan dengan cara pemisahan dan refining. 

Dari kegiatan ini dapat dihasilkan dua macam, yaitu : 

a. Product recovery and renovation 

b. Raw materials recovery 

 Sedangkan daur ulang yang berupa materials recovery kedua adalah (b) 

Conversation materials recovery, dapat dilakukan dengan cara kimia 

maupun bilogi. 

 

b. Daur ulang berupa energy recovery 

 Daur ini dapat dilakukan dengan cara (a) Storable and Transportable 

energy recovery, yang dapat diperoleh dengan cara : pyrolysis, 

hydrogenation, dan lain – lain. Kemudian storable and transportable 

energy recovery dibagi menjadi dua cara yang akan dilakukan dengan cara: 

a. Refuse derived dan fuel recovery 

b. Refuse conversion – fuel recovery 

 Sedangkan energy recovery yang lain berupa (b), yang dilakukan dengan 

menggunakan cara therman maupun electrical, dan lain – lain. 

 

c. Daur ulang berupa land recovery 

 Dapat dilakukan dengan cara pengurukan kembali lahan (land 

reclamation) dan pemanfaatannya. Pemanfaatan kembali tanah yang berupa 

dataran dari kegiatan pembuangan akhir (final disposal) merupakan hasil 
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dari pengurukan lahan yang tadinya kurang bermanfaat karena topografinya 

terlalu rendah sehingga tergenang oleh air. Bahkan tanah yang kurang 

produktif karena sangat dekat dengan air permukaan tanah dapat menjadi 

tanah yang lebih bernilai. 

 Land recovery ini diperoleh dengan cara sebagai berikut : pengurukan 

kembali (landfilling), pengurukan kembali/ pengisian pantai (seashore 

filling), pelapisan permukaan (covering), dan dengan construction, dan lain 

– lain.  

 

3. Pengkomposan Sampah (Composting) 

  Menurut Sucipto (2012), salah satu upaya untuk membantu 

mengatasi permasalahan sampah kota adalah melakukan upaya daur ulang 

ulang sampah dengan penekanan kepada proses pengkomposan yaitu proses 

mengubah atau memanfaatkan sampah sebagai bahan baku untuk  

memproduksi kompos. Proses pengkomposan menjadi penting karena 70 – 

80 persen sampah kota merupakan bahan organik yang dapat dijadikan 

kompos. 

  Masih dalam Sucipto (2012), bahan baku kompos adalah sampah 

organikseperti sisa sayur, buah dan makanan serta daun atau rumput – 

rumputan dari kebun. Umumnya komposisi bahan organic sampah kota 

berkisar 70 – 80 persen, sehingga memberikan peluang besar untuk bisa 

memanfaatkan sampah kota menjadi kompos. Dilihat dari jumlah dan 

karakteristik sampah kota, maka proses pengkomposan merupakan proses 

yang sangat penting dan dapat diandalkan dalam mendaur ulang sampah 

organik kota menjadi produk pupuk organik kompos. Teknologi proses 

pengkomposan yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini 

adalah sistem open windrow dan sistem biopori. 

  Sampah kota biasanya memiliki kadar air antara 40 – 60 persen. 

Nilai tersebut cukup cocok untuk proses pengkomposan dimana kadar air 

yang optimal untuk proses pengkomposan 50 – 60 persen. Sementara itu, 
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rasio Karbon dan Nitrogen 30 – 40 persen berbanding 1, dimana rasio yang 

optimum adalah 30 berbanding 1.  

  

4. Pemanfaatan Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy) 

  Menurut Chang (2015), pemulihan biologis dan daur ulang, 

teknologi pemulihan akhir sampah yang tersedia adalah pemulihan energi, 

atau sampah-untuk-energi (WTE), proses pengolahan sampah mampu 

memberikan energi yang lebih bersih dibandingkan dengan proses produksi 

energi lainnya seperti pembangkit listrik tenaga batu bara. Sampah dapat 

dianggap sebagai sumber energi terbarukan. 

  WTE berbeda dari perlakuan termal sampah dan eliminasi karena 

termasuk pada proses pemulihan energi yang dihasilkan. Namun, "efisiensi 

produksi energi dari sampah jauh lebih rendah dari efisiensi pembangkit 

energi di pembangkit konvensional menggunakan bahan bakar fosil" 

(Pavlas et al., 2010). Sifat-sifat khusus dari sampah digunakan sebagai BBM 

membuat kendala seperti pengurangan output maksimum tekanan uap 

karena risiko korosi dan temperatur gas buang yang lebih tinggi 

meninggalkan boiler (Pavlas et al.,2010 dalam Chang, 2015). Dengan 

strategi pemanfaatan energi panas dari sampah yang berbeda, proses WTE 

dapat diklasifikasikan sebagai (Reimann, 2006 dalam Chang, 2015) : 

• Pembangkit listrik menghasilkan panas saja (dengan 63% efisiensi 

produksi) 

• Pembangkit listrik tanpa pengiriman panas (efisiensi 18%) 

• Sistem kogenerasi di mana panas dan listrik yang dihasilkan secara 

bersamaan (efisiensi 43%). 

  Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi ini, dapat di 

implementasikan dengan pemanfaatan teknologi RDF. Refuse Derived Fuel 

(RDF) adalah hasil proses pemisahan limbah padat antara fraksi sampah 

mudah terbakar dan tidak mudah terbakar seperti metal dank aca 

(Cheremisionoff, 2003 dalam Bimantara, 2012). Produksi RDF merupakan 

bagian dari sistem pengolahan termal yang bertujuan untuk valorize bagian 
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dari aliran limbah dengan memulihkan konten energi. Tahap kedua, 

pembakaran RDF, dapat terjadi pada tempat yang sama, atau RDF dapat 

diangkut untuk pembakaran di tempat lain. 

 Penggunaan RDF sebagai bahan bakar memberikan keuntungan seperti 

heating value yang tinggi, homogenitas komposisi fisik – kimia, kemudahan 

di simpan, ditanganin dan ditransportasikan, semakin sedikit emisi polutan 

yang dihasilkan dan berkurangnya udara yang dibutuhkan untuk proses 

pembakaran. Namun, produksi high calorific value RDF mengharuskan 

proses produksi yang kompleks yang mengarah kepada efisiensi massa yang 

kecil (sehingga efisiensi bahan baku RDF menjadi kecil) (Caputo et al, 2002 

dalam Bimantara, 2012). 

  Alasan lebih lanjut untuk mempertimbangkan pemisahan pemilahan 

RDFdari perlakuan termal adalah bahwa proses tidak hanya menghasilkan 

bahan bakar, tetapi juga dapat menghasilkan fraksi organik, yang dapat 

membentuk bahan baku untuk pengolahan biologis. Akibatnya, dalam 

beberapa kasus, proses penyortiran RDF terjadi dalam kombinasi dengan 

proses pengolahan biologis (misalnya pada Navaro di Italia (ETSU, 1993 

dalam Bimantara, 2012). Sekali lagi, meskipun RDF dapat dijadikan 

pengolahan biologis di tempat yang sama, namun hal tersebut merupakan 

proses yang terpisah. 

 Keunggulan lain dari penggunaa RDF sebagai bahan bakar menurut 

McDougall (2001) adalah : 

• RDF memiliki nilai kalori yang lebih tinggi daripada MSW, 

sehingga pemulihan energi yang lebih tinggi 

• RDF mengandung sedikit non – combustible material dibandingkan 

MSW, sehingga abu yang dihasilkan lebih sedikit 

• Pembakaran karakteristik RDF yang lebih konsisten dari MSW, 

sehingga pembakaran bisa lebih terkontrol 

 Refuse Derived Fuel (RDF) biasa digunakan dalam industri semen dan 

pembangkit listrik di negara – negara yang telah maju pengelolaan 

sampahnya. 
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a. Cement Kiln 

 Pabrik semen tidak langsung membakar limbah padat perkotaan 

yang tercampur karena masih bersifat heterogen yang dapat 

menyebabkan masalah pada kualitas dan lingkungan. Oleh karena itu, 

limbah padat perkotaan digunakan setelah pemilahan dan pemrosesan 

menjadi RDF pada cement kiln di Austria, Belgia, Denmark, Italia, dan 

Belanda (Gendebien et al, 2003 dalam Bimantara, 2012). 

 Pada cement kiln, pembakaran terjadi di bawah suhu api yang sangat 

tinggi sekitar 1.450oC dan waktu tinggal yang relatif lama. Berdasarkan 

pertimbangan teknis dan lingkungan, analisis RDF pembakaran dalam 

cement kiln menunjukkan bahwa tidak ada teknologi pembakaran khusus 

yang harus dipasang kecuali sistem penanganan RDF. Namun, ada batas 

atas untuk total konsumsi bahan bakar (tidak lebih dari 30 persen) untuk 

membakar RDF agar tidak ada kenaikan dalam emisi dari polutan udara 

seperti gas asam, dioxin, furan, dan lainnya (Lockwood dan Ou, 1993 

dalam Bimantara, 2012). 

 Penggunaan RDF untuk pembakaran cement kiln mulai digunakan 

oleh pabrik semen di Indonesia. Salah satu pabrik semen yang 

menggunakan RDF adalah Indocement  yang telah mengganti 5 persen 

bahan bakar dengan RDF (Indocement, 2012 dalam Bimanatara, 2012).  

b. Pembangkit Listrik 

 Pembakaran bersama refuse derived fuel dengan batubara pada 

pembangkit listrik umum digunakan di Denmark, Finlandia, Jerman, 

Belanda, dan Swedia. RDF hanya dibakar pada boiler untuk 

menghasilkan uap. Pergantian batubara dengan RDF bervariasi mulai 

dari 0 persen hingga 100 persen (Gendebien et al, 2003 dalam 

Bimantara, 2012). 

 Namun, kekurangan utama dari pembakaran RDF adalah korosi 

pada permukaan penukar panas dalam boiler yang disebabkan oleh gas 

asam seperti HCl. Selain itu, kehadiran HCl juga dapat merangsang 

pembentukan dioksin (Liu et al., 2001 dalam Bimantara, 2012). 
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➢ Jenis dan Karakteristik Bahan Bakar RDF  

 Sampah bahan baku pembuatan RDF tidak hanya berasal dari limbah 

padat perkotaan tetapi juga berasal dari limbah padat industri (Trang T.T. 

Dong, Byeong – Kyu Lee, 2009 dalam Bimantara, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Diagram Klasifikasi RDF 

Sumber : Trang T.T Dong Byeong – Kyu Lee, 2009 

  

 Gambar 2.19, menunjukkan bahwa RDF dapat diproduksi dengan 

menggunakan limbah padat perkotaan, sludge dari industri, limbah 

konstruksi dan limbah hasil proses industri. RDF – MS diproduksi dengan 

menggunakan bahan baku limbah padat perkotaan, RDF – IMC 

menggunakan bahan baku limbah konstruksi dan limbah hasil proses 

industri, serta RDF – IS diproduksi dengan menggunakan bahan baku 

sludge dari industri. 

 Menurut Cheremisinoff (2003), sampah RDF sebagian besar terdiri dari 

kertas, kayu, dan plastik yang memiliki kandungan energi yang lebih tinggi 

daripada limbah padat perkotaan yang belum dipilih dengan nilai energi 

sebesar 12 hingga 13 MJ/kg. Nilai energi tersebut bergantung dengan 

program daur ulang sampah plastik dan kertas.  
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➢ Referensi Nilai Kalor dan Standar RDF  

 Jenis dan nilai kalor sampah yang dapat diolah menjadi RDF dari 

berbagai referensi adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Jenis Sampah RDF dan Nilai Kalor Referensi Chereminoff 

Komponen Sampah Nilai Kalor (MJ/Kg) 

Kertas 17,7 

Kayu 20 

Tekstil 32,5 

Karet 23,5 

Plastik 33,5 
Sumber : Cheremisinoff (2003) dalam Bimantara (2012) 

   

 Tabel nilai kalor sampah diatas merupakan nilai kalor rata – rata sampah 

perkotaan yang berasal dari pendapat Nicholas P. Chereminsinoff, Ph.D. 

Nilai kalor di dapatkan dari pengumpulan data beberapa pembangkit listrik 

tenaga sampah di Amerika Utara.  

 

5. Bank Sampah 

 Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara 

kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif di 

dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sanpah 

bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan 

ekonomi dari menabung sampah (Utami, 2013). 

 Semua kegiatan dalam sistem bank sampah dilakukan dari, oleh dan 

untuk masyarakat. Seperti halnya bank sampah konvensional, bank sampah 

juga memiliki sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan oleh 

masyarakat. Bank sampah bahkan bisa juga memberikan manfaat ekonomi 

untuk masyarakat (Utami, 2013). 

 Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan 

ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan 

sampah. Misalnya, berdasarkan jenis material : plastik, kertas, kaca, dan 

metal. Jadi bank sampah akan menciptakan budaya baru agar masyarakat 
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mau memilah sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa 

dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Sehingga terbentuk 

suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di 

masyarakat.  

  

6. Reclamation  

 Menurut Damanhuri dan Tri Padma (2010), bila sampah tersebut 

dikembalikan menjadi bahan baku baru, seolah-olah sumber daya alam yang 

baru. Sampah tersebut diproses terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi 

input baru dari suatu kegiatan produksi, dan dihasilkan produk yang 

mungkin berbeda dibanding produk asalnya. 

 

2.2 Kajian Kebijakan 

Pada sub bab ini, akan diuraikan beberapa kebijakan terkait dalam 

pengelolaan persampahan di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut dapat dilihat 

dalam uraian di bawah ini. 

2.2.1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

1. Bab I Ketentuan Umum 

a. Definisi 

Sampah dalam pengertian undang-undang ini adalah sisa kegiatan 

manusia dan/atau proses alam sehari-hari yang berbentuk padat. Dalam hal 

ini, sampah merupakan segala jenis benda buangan atau yang dibuang yang 

dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, 

komersial, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik 

dapat didaur ulang maupun tidak dapat didaur ulang. 

Pengelolaan sampah dalam undang-undang ini dimaksudkan sebagai 

kegiatan yang menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah. 

b. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pengelolaan sampah, terutama mengenai jenis sampah. 

Jenis sampah yang diatur adalah : 
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1. Sampah rumah tangga 

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan 

sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga 

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal 

dari kegiatan sehari-hari yang berasal bukan dari rumah tangga, namun 

berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. 

3. Sampah spesifik 

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah 

spesifik ini meliputi: 

▪ Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), 

seperti batere bekas atau obat bekas. 

▪ Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun 

(B3), seperti sampah dari kegiatan medis. 

▪ Sampah yang timbul akibat bencana. 

▪ Puing bongkaran bangunan, seperti kayu bekas, batu bata, besi. 

▪ Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. 

▪ Sampah yang timbul secara tidak periodik, seperti sampah hasil 

pembersihan saluran umum, sampah dari kegiatan bersih 

lingkungan. 

 

2. Bab II Azaz Dan Tujuan 

Azaz pengelolaan sampah berdasarkan : 

a. Azaz tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah 

mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan 

hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

b. Azaz berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan 

dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan 

sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 
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masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada 

generasi yang akan datang. 

c. Azaz manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan 

pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d. Azaz keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah 

dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada 

masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam 

pengelolaan sampah. 

e. Azaz kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah 

dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, 

kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah 

yang dihasilkannya. 

f. Azaz kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan 

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

g. Azaz keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin 

keselamatan manusia. 

h. Azaz keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin 

dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. 

i. Azaz nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya 

yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga 

memberikan nilai tambah. 

Tujuan pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 

sumber daya. 

3. Bab III Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah 

Daerah 

Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, meliputi beberapa hal 

diantaranya : 
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Tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah meliputi : 

▪ Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah. 

▪ Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan 

penanganan sampah. 

▪ Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. 

▪ Pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan 

sarana pengelolaan sampah. 

▪ Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 

pengolahan sampah. 

▪ Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang 

pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani 

sampah. 

▪ Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan 

dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. 

Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lebih pada 

kebijakan dan fasilitasi dalam pengelolaan sampah. Sementara, secara 

teknis, pengelolaan sampah lebih menjadi wewenang pemerintah 

kabupaten/kota. 

1) Wewenang Pemerintah 

Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah: 

a) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. 

b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan 

sampah. 

c) Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, 

kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. 

d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan 

kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. 

e) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah 

dalam pengelolaan sampah. 
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2) Wewenang Pemerintah Provinsi 

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah: 

a) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah 

sesuai dengan kebijakan Pemerintah.  

b) Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, 

kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.  

c) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan 

kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. 

d) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah 

antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi. 

3) Wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota 

Wewenang pemerintah kabupaten/kota, meliputi: 

a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 

b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota 

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (nspk) yang 

ditetapkan pemerintah; 

- Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang menjadi wewenang 

pemerintah kabupaten/kota tersebut, antara lain meliputi: 

penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, 

tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah 

terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. 

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; 

d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 

pengolahan sampah terpadu (tpst), dan/atau tempat pemrosesan 

akhir sampah (tpa); 

e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 

(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat 
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pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka 

yang telah ditutup; dan 

f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. 

Penetapan lokasi TPST dan TPA yang dilakukan pemerintah 

kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota 

yang telah ditetapkan masing-masing kabupaten/kota. Kebijakan ini 

mengharuskan adanya sinkronisasi dengan peraturan daerah lainya, 

khususnya mengenai kebijakan tata ruang wilayah kabupaten/kota. 

4. Bab IV Hak dan Kewajiban 

Pada bab ini mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam 

pengelolaan sampah. Selain itu, mengatur pula kewajiban pengelola 

kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, serta produsen. 

a. Hak 

Dalam pengelolaan sampah, hak setiap orang, meliputi : 

1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan 

berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. 

2) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, 

penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. 

3) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

4) Mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif 

dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. 

5) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 

sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. 

Penggunaan hak setiap orang dalam pengelolaan sampah diatur 

dengan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda).  
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b. Kewajiban  

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan 

menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 

• Kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, 

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, 

dan fasilitas lainnya adalah menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 

• Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang 

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada 

kemasan dan/atau produknya; 

• Setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang 

diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 

 

5. Bab VI Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam Undang – Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibagi menjadi dua pengelolaan 

sampah yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah 

tangga serta pengelolaan sampah secara spesifik. 

A. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah 

Tangga 

Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Pengurangan sampah 

Pada pengurangan sampah merupakan kegiatan pengurangan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi: 

a) Pembatasan timbunan sampah. 

b) Pendauran ulang sampah 

c) Pemanfaatan kembali sampah. 
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Dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah, sebagaimana 

diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: 

a) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam 

jangka waktu tertentu. 

b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 

c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. 

d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. 

e) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 

Dalam hal untuk mendorong masyarakat melakukan pengurangan 

sampah, yaitu pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang 

melakukan pengurangan sampah. Selain itu, pemerintah juga memberikan 

disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. 

 

2. Penanganan sampah 

Selain kegiatan pengurangan sampah, dalam Undang – Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pengelolaan sampah juga 

mengatur mengenai kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi: 

a) Pemilahan sampah 

Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kegiatan ini 

dilakukan dengan metode yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, 

lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. 

b) Pengumpulan sampah 

Pengumpulan dilakukan dalam bentuk pengambilan dan 

pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST. 

c) Pengangkutan sampah 

Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari 

sumber dan/atau dari tempat TPS atau TPST menuju ke TPA. 
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d) Pengolahan sampah 

Pengolahan dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, 

komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar 

sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke 

media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

e) Pemrosesan akhir sampah 

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian 

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 

secara aman. 

 

B. Pengelolaan Sampah Spesifik 

Perbedaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga dengan pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik 

menjadi tanggungjawab pemerintah.  

 

6. Bab VII Pembiayaan dan Kompensasi 

Dalam perihal pembiayaan dan kompensasi dalam pengelolaan sampah, 

terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan, diantaranya : 

a. Pembiayaan 

Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk membiayai 

penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kewajiban pembiayaan tersebut bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

b. Kompensasi 

Kompensasi yang bisa dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah 

secara sendiri maupun bersama-sama memberikan kompensasi kepada orang akibat 

dampak negatif kegiatan penanganan sampah di TPA. Kompensasi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa: 

• Relokasi 

• Pemulihan lingkungan 
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• Biaya kesehatan dan pengobatan 

• Kompensasi dalam bentuk lain. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan 

sampah dan kompensasi akibat dampak negatif penanganan sampah di TPA 

tersebut diatur dengan PP dan/atau Perda. Pengaturan lebih lanjut dengan PP 

termasuk pula bentuk kompensasi, sementara Perda hanya mengatur pembiayaan 

dalam APBD dan kompensasi secara sendiri atau bersama pemerintah yang 

diberikan kepada orang akibat dampak negatif penanganan sampah di TPA. 

7. Bab VIII Kerjasama Dan Kemitraan 

Dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan adanya kerja sama dan kemitraan 

agar pemerintah  tidak merasa kesulitan atau menanggung beban sendiri mengenai 

pengelolaan sampah di daerahnya. Adapun lebih lengkap mengenai kerja sama dan 

kemitraan  

a. Kerja Sama 

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah 

dalam melakukan pengelolaan sampah yang dapat diwujudkan dalam bentuk kerja 

sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Pedoman teknis dari 

bentuk kerja sama tersebut, diatur dengan Permendagri karena menyangkut tentang 

kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. 

b. Kemitraan 

Dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota secara sendiri- 

sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah. 

Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah 

kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. 

 

8. Bab IX Peran Masyarakat 

Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008, masyarakat dapat 

berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah. Peran yang tersebut dapat dilakukan melalui: 
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a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah. 

b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah. 

c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. 

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut, peraturan 

pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/ atau Peraturan 

Daerah. 

2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Adapun substansi yang di bahas dalam peraturan pemerintah ini, meliputi : 

1. Bab I Ketentuan Umum 

Menurut PP Nomor 81 Tahun 2012, definisi sampah rumah tangga 

merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang 

tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kemudian untuk definisi sampah sejenis 

sampah rumah tangga  merupakan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah 

sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk : 

a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat 

b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

2. Bab II Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah 

Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi juga 

menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dimana umur rencana induknya 

ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 tahun dan substansi yang terdapat 

dalam rencana induk paling tidak meliputi : 

a. Pembatasan timbulan sampah 

b. Pendauran ulang sampah 
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c. Pemanfaatan kembali sampah 

d. Pemilahan sampah 

e. Pengumpulan sampah 

f. Pengangkutan sampah 

g. Pengolahan sampah 

h. Pemrosesan akhir sampah, dan 

i. Pendanaan 

 

3. Bab III Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan 

penanganan. Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan 

sampah. Pengurangan sampah meliputi a) Pembatasan timbulan sampah, b) 

Pendauran ulang sampah; dan/atau c) Pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan 

sampah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara: 

a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur 

ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau 

b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau 

kemasan yang sudah digunakan. 

Dalam proses pengelolaan sampah, produsen dan stakeholder terkait lainnya 

juga memberikan kontribusi dan keterlibatan dalam pelaksanaannya, seperti yang 

telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, produsen wajib 

melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana dan/atau 

program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau 

kegiatannya, serta dengan menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan 

yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit 

mungkin. Selain itu, dalam penjelasan berikutnya produsen wajib melakukan 

pendauran ulang sampah dengan menyusun program pendauran ulang sampah 

sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya, menggunakan bahan baku 

produksi yang dapat didaur ulang, dan menarik kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk untuk didaur ulang. Kemudian, setelah tahapan pengemasan dan 

daur ulang, produsen juga wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan 
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menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian 

dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan 

sampah, menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang, dan menarik 

kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. 

Kemudian setelah melakukan pengurangan, upaya penanganan sampah 

meurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, meliputi kegiatan: 

a. Pemilahan 

Dalam tahapan ini adapun sarana yang harus memenuhi syarat agar 

terciptanya proses pemilahan yang ideal yaitu harus menyesuaikan 

beberapa syarat di bawah ini, diantaranya : 

• Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah  

• Diberi label atau tanda 

• Bahan, bentuk, dan warna wadah. 

b. Pengumpulan 

Pengumpulan sampah dapat dilakukan oleh dua pengelola yaitu 

pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasa industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya, dan 

pemerintah kabupaten/ kota 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 

lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan: 

• TPS 

• TPS 3R 

• Alat pengumpul untuk sampah terpilah. 

Kemudian untuk penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana 

dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, harus 

memenuhi persyaratan berupa : 

• Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah 

• Menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah 

• Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan 
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• Lokasinya mudah diakses 

• Tidak mencemari lingkungan 

• Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

c. Pengangkutan 

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan 

sampah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 

Tahun 2012, yaitu : 

• Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah 

terpilah yang tidak mencemari lingkungan; 

• Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPST 3R ke 

TPA atau TPST. 

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat 

menyediakan stasiun peralihan antara. 

d. Pengolahan 

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, meliputi kegiatan: 

• Pemadatan 

• Pengomposan 

• Daur ulang materi 

• Daur ulang energi. 

Pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya,  

pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

(berupa TPS 3R), serta pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, pemerintah 

kabupaten/kota harus menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada 

wilayah permukiman yang berupa: 

• TPS 3R 

• Stasiun peralihan antara 

• TPA 

• TPST. 
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e. Pemrosesan akhir sampah. 

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ 

kota. Adapun metode yang digunakan dalam pemrosesan akhir, 

diantaranya : 

• Metode lahan urug terkendali 

• Metode lahan urug saniter 

• Teknologi ramah lingkungan. 

 

2.2.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 

Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan 

Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga 

1. Rencana Umum 

Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Permen PU Nomor 

3 Tahun 2013, antara lain memuat rencana:  

a. Daerah pelayanan 

b. Kebutuhan dan tingkat pelayanan  

c. Penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, 

pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat  

d. Tahapan pelaksanaan. 

Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada Permen PU Nomor 3 

Tahun 2013 meliputi kegiatan:  

a. Pembatasan timbulan sampah  

b. Pendauran ulang sampah  

c. Pemanfaatan kembali sampah  

d. Pemilahan sampah 

e. Pengumpulan sampah  

f. Pengangkutan sampah  

g. Pengolahan sampah  

c. Pemrosesan akhir sampah. 
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Penanganan sampah menurut Permen PU Nomor 3 Tahun 2013, 

meliputi kegiatan:  

a. Pemilahan  

Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah 

menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas : 

• Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta 

limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud antara 

lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obatobatan, obat-

obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah 

tangga.  

• Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud antara lain 

sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-

bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau 

mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.  

• Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud 

merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui 

proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan 

kaleng.  

• Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud merupakan 

sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses 

pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.  

• Sampah lainnya sebagaimana dimaksud merupakan residu. 
 

b. Pengumpulan  

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Permen PU Nomor 

3 Tahun 2013, menyatakan bahwa pengumpulan tidak boleh dicampur 

kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan. Pengumpulan 

sampah meliputi beberapa pola, diantaranya :  

• Individual langsung 

• Individual tidak langsung  

• Komunal langsung 
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• Komunal tidak langsung  

• Penyapuan jalan.  

Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui:  

• Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah 

terpilah dan sumber sampah; dan  

• Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah. 

c. Pengangkutan  

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

menyatakan bahwa harus memperhatikan beberapa hal, seperti :  

• Memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan  

• Rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan 

sekecil mungkin 

• Frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau 

TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada  

• Ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas 

pengangkutan.  

Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud peraturan 

tersebut harus memperhatikan :  

• Pola pengangkutan 

• Sarana pengangkutan  

• Rute pengangkutan. 

d. Pengolahan 

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Permen PU 

Nomor 3 Tahun 2013 harus mempertimbangkan :  

a. karakteristik sampah 

b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan 

c. keselamatan kerja 

d. kondisi sosial masyarakat.  
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  Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada peraturan 

terkait dapat berupa :  

• Teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran 

sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan 

optik  

• Teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia 

atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya 

• Teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara 

aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan 

dan/atau biogasifikasi 

• Teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis 

dan/atau gasifikasi 

• Pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan 

teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu Refused Derifed 

Fuel (RDF) 

e. Pemrosesan akhir sampah.  
Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini  

dilakukan dengan menggunakan :  

• Metode lahan urug terkendali 

• Metode lahan urug saniter 

• Teknologi ramah lingkungan.  

Adapun kegiatan yang dilakukan selama tahapan pemrosesan akhir, 

meliputi :  

• Penimbunan/pemadatan 

• Penutupan tanah 

• Pengolahan lindi 

• Penanganan gas. 

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Permen 

PU Nomor 3 Tahun 2013 harus memperhatikan :  
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• Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, 

sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu 

• Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:  

1) Limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga 

2) Limbah yang berkatagori bahan berbahaya dan beracun sesuai 

peraturan perundang-undangan 

3) Limbah medis dari pelayanan kesehatan.  

• Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan 

berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan 

beracun 

• Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan 

beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di 

TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah 

bahan berbahaya dan beracun  
• Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA. 

 
2.3 Studi Kasus 

Dalam bab ini, akan di uraikan beberapa studi kasus terkait pengelolaan 

sampah yang terintegrasi di kota – kota besar di dunia.   

Studi kasus yang disajikan dalam dua format yang berbeda. Studi kasus Eropa dan 

studi kasus dari Amerika Utara termasuk deskripsi pengumpulan sampah, 

pengolahan dan pembuangan, informasi tambahan yang relevan dan diagram 

skematik. Skema diagram mewakili aliran material dari dasar sistem pengelolaan 

sampah dan menunjukkan rincian dari jumlah bahan yang dikumpulkan, diolah dan 

dibuang oleh sistem secara keseluruhan. Ini adalah relatif metode sederhana 

menyajikan gambaran dari apa yang sering rumit sistem dan memungkinkan untuk 

perbandingan cepat antara sistem yang tidak akan membutuhkan deskripsi yang 

panjang di teks yang menyertainya. Kemudian nantinya teks tersebut akan 

menggambarkan infrastruktur lokal yang ada dan menyoroti karakteristik 
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pendekatan terintegrasi untuk pengelolaan sampah yang ditunjukkan oleh masing-

masing studi kasus. 

2.3.1 Studi Kasus Lahn-Dill-Kreis, Germany, 1996 

IWM karakteristik kunci: Pengendalian semua kemunculan sampah 

(kecuali kemasan) dan perencanaan jangka panjang.  

Daerah dari Lahn-Dill-Kreis, selanjutnya disebut LDK di Jerman 

mengelola hampir seluruh pengumpulan sampah, dan pengangkutan dari rumah 

tangga dan beberapa sampah industri yang berasimilasi dari pengolahan dan 

pembuangan sampah yang terjadi di dalam daerah LDK mengelola 

pengumpulan, pengolahan dan pembuangan semua sampah, kecuali untuk 

sampah kemasan, yang dikelola oleh program DSD.  

Ringkasan Lahn – Dill – Kreis  

• Populasi    : 260.000 

• Total ton bahan yang dikelola : 268.000 

• Biaya total operasional  : Tidak tersedia 

• Metode pengumpulan  :  

1. Bring system for glass 

2. Source separation of PA, Organics, Packaging material and 

Restwaste. 

3. Kerbside collection of PA, Organics and Restwaste. 

4. Kerbside collection (DSD) of Packaging material 

• Jumlah kompos   :11% 

• Total daur ulang   : 42% 

• Total di TPA   : 47% 

 

Sampah perkotaan di Lahn-Dill-Kreis sebesar 42% di daur ulang, 

dengan rincian sebagai berikut : 8,3% Kertas, 2,1% Kaca, 1,4% Kemasan, 

Konstruksi 9,9% dan limbah pembongkaran dan 19,8% reklamasi tanah. 

Peraturan mengenai persampahan di Jerman mulai berlaku pada tanggal 12 

Juni 1991. Undang-undang ini membuat produsen bertanggung jawab untuk 

kemasan produk mereka 'dari buaian ke kuburan'. Produsen dan pengecer 
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dapat dibebaskan dari kewajiban mereka untuk menerima kemasan yang 

dikembalikan jika mereka bergabung dengan sistem yang diselenggarakan 

oleh swasta untuk pengumpulan dan daur ulang sampah kemasan. Untuk 

mencapai target daur ulang yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku di 

Jerman, yang secara signifikan lebih tinggi selain yang ditentukan oleh 

Legislasi Uni Eropa, skema pemulihan kemasan nasional didirikan oleh 

Duales System Deutschland (DSD). Sekarang DSD mengumpulkan bahan 

kemasan (dalam kantong kuning) di seluruh Jerman sebagai aliran yang 

terpisah dan mendaur ulang bahan kemasan ini sebagai aliran yang terpisah. 

a. Pengumpulan 

Sampah rumah tangga dikumpulkan dari pintu ke pintu setiap 2 

minggu. Semua warga menerima tempat sampah abu-abu untuk limbah 

sisa rumah tangga, cokelat untuk sampah organik, tempat sampah biru 

untuk kertas campuran (sistem koleksi ini dibiayai 25% oleh Duales 

System Deutschland - DSD, yang disebut sistem Green - Dot) dan tas 

kuning untuk bahan kemasan (didanai sepenuhnya oleh DSD). Jenis 

koleksi adalah karakteristik sistem DSD di seluruh Jerman. Untuk 

sampah kaca  warna tempat sampah dipisahkan dan dikumpulkan dalam 

wadah di tempat pengumpulan kerbside (koleksi ini juga dibiayai oleh 

DSD dan berjalan di bawah naungan sistem kenegaraaan). 

 

b. Pengolahan 

DSD memiliki wewenang untuk melakukan penyortiran pusat 

ada untuk bahan tas kuning serta kertas dikumpulkan. Bahan diurutkan 

ke dalam kertas, wadah komposit, plastik campuran, film plastik dan 

aluminium dan fraksi besi. Ada sekitar 25 persen residu dari proses 

penyortiran. Pemilahan untuk kertas dipisahkan ke dalam kardus, 

karton, dicetak dan fraksi koran. Bahan daur ulang dikelola di bawah 

naungan DSD.  

Semua dikumpulkan bio-limbah dibawa ke salah satu dari tiga 

situs kompos di LDK, yang terletak di tempat pembuangan sampah 
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LDK di Asslar, Oberseheld dan Beilstein. Pengomposan berlangsung 

dalam wadah (rotboxes), dan setelah biodegradasi awal, windrows 

dibuat di luar untuk pematangan akhir. Seluruh proses membutuhkan 

waktu antara 2 dan 4 bulan. Penjualan bahan dikelola oleh perusahaan 

swasta, dengan beberapa kompos di kemas dan beberapa dijual langsung 

untuk pertanian. Pengomposan melalui proses yang ketat dan dikontrol, 

dan kompos yang kualitas kompos yang dihasilkan merupakan kualitas 

yang sangat baik. Tidak ada energi dari insinerator sampah saat ini ada 

dalam proses LDK County. 

 

c. Tempat Pemrosesan Akhir 

Pada tahun 1996, semua limbah rumah tangga dikumpulkan di 

tempat sampah abu-abu, kemudian dikumpulkan dan dikirim ke TPA. 

Sistem TPA yang ada perlu dikendalikan, dengan gas dan pengumpulan 

cairan lindi, dimana cairan lindi tersebut kemudian  di alirkan/ di 

transfer untuk keperluan pemenuhan kebutuhan listrik, yaitu sekitar 500 

kWh listrik dihasilkan dari dua mesin gas untuk memanfaatkan gas 

TPA. Sampah hasil konstruksi juga didaur ulang di TPA, dengan mesin 

pengolahan besar setiap 6 minggu untuk menghancurkan beton dan batu 

bata materi ke potongan kerikil ukuran. Bahan ini kemudian dijual. 

d. Informasi Tambahan menuju Pengelolaan Sampah yang 

Terintegrasi 

Sistem ini, yang awalnya mungkin tampak terintegrasi, tetapi 

sebenarnya tidak, karena pengelolaan limbah dilakukan pararel dengan 

sistem manajemen yang ada untuk bahan kemasan. Oleh karena itu, 

sistem ini beroperasi pada tingkat efisiensi sub-optimal pada tingkat 

lingkungan maupun secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada harga 

rata-rata untuk plastik daur ulang adalah 2500 Deutschmarks (€ 1.278, 

1.325 US dolar) per ton di Jerman (EP & WL, 1999), apabila 

dibandingkan dengan harga untuk plastik perawan, yang mencapai 

harga 1400-1800 Deutschmarks (715-920 euro, 765-985 dolar AS) pada 
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saat penulisan (2001). Pengumpulan dan daur ulang bahan kemasan 

dilakukan oleh pengelolaan sampah yang terpisah. Sehingga 

menyebabkan sistem tidak terintegrasi ke dalam dan diperlakukan 

sebagai bagian dari limbah padat aliran tunggal. Hal ini mengakibatkan 

duplikasi putaran pengumpulan dan bahkan di duplikasi bahan fasilitas 

pemulihan (satu untuk kemasan dan satu untuk bahan daur ulang 

lainnya). Sistem dengan menggunakan konsep pararel dalam hal 

pengumpulan kemasan telah terbukti menjadikan harga plastik menjadi 

sangat mahal (Staudt, 1997). Namun, sistem pengelolaan sampah 

terpadu tetap dicoba untuk dilaksanakan. Meskipun pengelolaan sampah 

saat ini mengalami peningkatan pada volume bahan daur ulang yang 

terus meningkat selama 5 tahun terakhir, peningkatan yang stabil dalam 

jumlah bahan yang didaur ulang tiap tahunnya merupakan tren di 

Jerman sebelum undang – undang mengenai pengemasan produk mulai 

berlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20  Manajemen Sampah Terpadu Di Lahn-Dill-Kreis, Jerman, 1996, 

Sistem Non-Terpadu (Catatan: Dua Bahan Pemulihan Fasilitas : Composting 

dan Recycling) 

Sumber : ISO 14041 (1998) dalam Mc Dougall, 2001 
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2.3.2 Studi Kasus Zürich, Switzerland, 1997 

IWM karakteristik kunci: Ekonomi skala, stabilitas, kontrol semua 

timbulan sampah dan keberlanjutan teknologi. 

Abfuhrwesen Zürich (AWZ) adalah suatu departemen kota dari Kota 

Zürich, yang mengoperasikan sistem pengelolaan sampah terpadu regional. 

AWZ mengelola pengumpulan, daur ulang, kompos, insenerasi dan 

pembuangan timbulan sampah yang ada di dalam kota Zürich dan sekitarnya 54 

komune 

Ringkasan Zürich, Switzerland, 1997 

• Populasi    : 360.000 

• Total ton bahan yang dikelola : 239.000 

• Biaya total operasional  : 140 juta CHF (87,6 juta euro, 90,8 

juta US dollars) 

• Metode pengumpulan  :  

1. Bring system for glass and 

material 

2. Kerbside collection of Restwaste 

(Zuri-Sack) and Paper 

• Jumlah kompos   : 6% 

• Total daur ulang   : 19% 

• Total insenerasi   : 56% 

• Total di TPA   : 19% 

 

Pabrik pembakaran pertama dibangun di Zürich pada tahun 1904, 

dan sejak itu, peningkatan fasilitas terus menerus dilakukan diikuti dengan 

dengan peningkatan kontrol polusi terhadap proses insinerasi (pada relatif 

biaya tetap tinggi) dimana di dalamnya telah memainkan peran sentral 

dalam manajemen pengelolaan sampah di perkotaan di Zürich. Pada tahun 

1993 AWZ membuat peraturan melalui lembaga hukum tentang tata cara 

membayar polusi yang dikenal sebagai Züri-Sack. Penghasilan tambahan 

dibangkitkan dari biaya ini, komponen ini seharusnya untuk membantu 
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mengimbangi biaya pengelolaan sampah yang lebih tinggi, yang 

mempengaruhi orang-orang menghasilkan sampah secara langsung. 

Pengenalan Züri-Sack telah mengalami peningkatan dalam kegiatan daur 

ulang dan pengomposan, dan pengurangan sekitar 30% dalam jumlah 

sampah yang tersedia dalam aliran sampah residu.  

a. Pengumpulan 

Semua sampah rumah tangga harus terpantau dalam Züri-Sack dan 

ditempatkan dengan baik di depan gedung, atau di kontainer pengumpulan 

sampah khusus. Ini dikumpulkan, rata-rata, dua kali per minggu dari rumah 

tangga dan dikirimkan ke salah satu dari insenerator. Karena penurunan 

jumlah limbah yang dikumpulkan selama 5 tahun terakhir, sampah akan 

dikumpulkan pada setiap minggu. Perubahan ini akan berlangsung secara 

bertahap selama bertahun-tahun 1997-1998. Terdapat sebuah jaringan pusat 

pembuatan kompos masyarakat dan koleksi bahan organik juga bisa diatur 

dengan AWZ. Kaca dikumpulkan dalam pecahan yang jelas, hijau dan 

coklat dari 164 koleksi poin streetside, yang dilayani sekali setiap minggu 

atau setiap 2 minggu sekali. Seluruh anggur dan botol sampanye 

dikumpulkan dalam wadah terpisah. kertas dibundel dikumpulkan dari 

rumah tangga dan kantor sekali per bulan. Koleksi kardus berlangsung 

setiap 2 bulan dari rumah tangga dan kantor. kemasan komposit dan kertas 

laminasi tidak termasuk. Timah kaleng, logam, kawat, kabel, minuman 

kaleng, pipa dan puncak dari botol adalah salah satu item logam yang 

ditargetkan untuk koleksi wadah logam. Selain itu, khusus pick-up barang 

logam besar juga dilakukan pengaturan. 

b. Pengolahan 

Dengan adanya dua insinerator EFW yang lokasinya relatif dekat 

pusat kota, tidak ada stasiun transfer. Tidak ada pemilahan pusat bahan 

pulih. Mayoritas bahan di daur ulang dan diangkut langsung dari bahan yang 

dikumpulkan untuk di proses ulang. Hal ini membuat kualitas bahan sulit 

untuk dinilai, tapi tingkat kemurnian yang sangat mengesankan dari 98% 
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untuk kaca telah diukur. Di fasilitas pengomposan pusat semua bahan 

organik yang diparut dan kompos di mesin secara terbuka. Mereka berbalik 

secara teratur dan konsentrasi logam berat diukur enam kali setahun. 

Kompos yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, tapi tidak ada 

pengembangan pasar yang terjadi dan kompos diberikan gratis kepada 

petani (AWZ membayar petani untuk menutupi biaya pengangkutan). Dua 

pabrik EFW, Josefstrasse (dua baris insinerasi - satu dibangun kembali pada 

tahun 1975, yang lain dibangun di 1996) dan Hagenholz (dua baris 

insinerasi - dibangun pada tahun 1968, diperbaharui pada tahun 1989, 1993) 

beroperasi di kota Zürich. Sampah rumah tangga berasimilasi dan beberapa 

sampah rumah sakit dibakar. Kedua fasilitas menyediakan listrik dan 

pemanas. Keduanya terus menerus ditingkatkan dan dibangun kembali 

dengan teknologi kontrol emisi yang luas yang ditambahkan di awal 1990-

an. Komposisi sampah yang masuk insinerator telah berubah, nilai kalor 

juga terus bangkit. perkiraan saat mengatur angka di sekitar 12 MJ / kg. 

Fasilitas yang tidak dibangun berupa fasilitas untuk input energi yang tinggi, 

hal ini dikarenakan kesulitan tertentu telah dialami dan tambahan 

pemeliharaan fasilitas telah diperlukan. Sebelum tahun 1997, hasil terak dan 

debu insinerator digunakan untuk pembangunan jalan, namun, peraturan 

baru-baru ini sekarang melarang hal tersebut. Saat ini, semua terak dan debu 

filter yang diambil untuk tempat pembuangan sampah khusus di luar Zürich. 

Diperkirakan bahwa terdapat kandungan logam sekitar 9%, dan meskipun 

tidak ada proses pemisahan logam saat proses insenarasi terjadi, ada 

kemungkinan bahwa itu akan ditambahkan di masa depan. 

c. Tempat Pemrosesan Akhir 

Hanya terak dari tanaman insinerasi dikubur. Debu diekspor ke 

Jerman untuk pembuangan di tempat pembuangan sampah bahan berbahaya 

beracun. Terak disimpan di salah satu dari tiga TPA yang memiliki sistem 

controlled landfill (satu di St Gallen, dan dua di Bern). Semua adalah tempat 

pembuangan sampah reaktif khusus dengan koleksi lindi dan pengobatan. 
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Karena tidak menerima materi biodegradable, tidak ada metana yang 

dihasilkan dari fasilitas ini 

d. Informasi Tambahan menuju Pengelolaan Sampah yang 

Terintegrasi 

AWZ di Zürich dapat dianggap sebagai korban dari kesuksesannya 

sendiri. AWZ dan kota politisi dapat dikatakan berhasil dalam memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara/ tahapan mengelola 

sampah mereka secara efektif. Namun, mengurangi tonase memasuki 

insinerator, diperburuk oleh resesi ekonomi, hal ini berarti hanya 50% dari 

kapasitas yang tersedia dapat digunakan. Logikanya, per-ton-biaya dari 

insinerator (sudah beroperasi dengan biaya tetap tinggi) telah lebih 

meningkat. Faktor lain yang juga berkontribusi terhadap situasi ini dari 

tahun 1997, yaitu industri dan bisnis di dalam kota Zürich tidak lagi 

diwajibkan untuk menggunakan koleksi atau pengobatan AWZ. Liberalisasi 

pasar ini berarti bahwa timbulan sampah di Zürich tidak perlu diperlakukan 

atau dibuang di Zürich (beberapa daerah sekitarnya Zürich memiliki 

insinerasi fasilitas dengan biaya gerbang signifikan lebih rendah). Selain itu, 

pada tahun 1999, 54 masyarakat sekitar Zürich tidak akan lagi dipaksa untuk 

menggunakan fasilitas AWZ. Terlepas dari kenyataan bahwa AWZ telah 

beroperasi sistem Integrated Waste Management (IWM) yang efektif dan 

telah mengembangkan inisiatif yang telah mengakibatkan penurunan yang 

signifikan dalam jumlah sampah residu yang dihasilkan oleh masyarakat 

umum (sesuai dengan peningkatan baik daur ulang dan kompos) seluruh 

sistem di bawah tekanan berat. Hilangnya kontrol dari semua timbulan 

sampah akan berakibat pada hilangnya lebih lanjut dari material dan 

efisiensi sistem IWM, yang sudah beroperasi sub optimal, akan turun lebih 

jauh lagi. AWZ biaya incinerator akan terus meningkat untuk 

mengkompensasi kurangnya bahan baku yang tersedia. dalam sebuah 

berusaha untuk memecahkan lingkaran setan ini (yang telah dikenakan pada 

mereka dengan kombinasi sukses skema untuk minimalisasi sampah itu 

sendiri dan kekuatan politik di luar kendali mereka), AWZ telah 
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mengusulkan serangkaian tindakan. Penyelidikan pembakaran mungkin 

10.000 ton limbah lumpur sedang dilakukan. Harga Zuri-Sacks meningkat 

pada bulan Agustus 1998 (ini dapat mengakibatkan penurunan lebih lanjut 

dalam jumlah residu yang tersedia), dan frekuensi pengumpulan dapat 

menurun menjadi sekali seminggu untuk mengurangi biaya koleksi. AWZ 

juga akan secara aktif mencoba untuk memenangkan kembali klien industri 

dengan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel untuk kontrak dan 

menawarkan struktur harga yang lebih transparan. Ini tanggapan 

manajemen yang cepat untuk krisis yang sangat serius harus mengakibatkan 

sistem IWM ini berkembang sekali lagi untuk menambahkan keberlanjutan 

ekonomi untuk sistem yang memiliki sudah difokuskan pada efektivitas 

lingkungan dan penerimaan sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Manajemen Sampah Terpadu Di Zürich, Switzerland, 1997 

Sumber : ISO 14041 (1998) dalam Mc Dougall, 2001 

 

3. Kesimpulan Studi Kasus 

Adapun beberapa kesimpulan yang di dapatkan dari studi kasus mengenai 

pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diantaranya : 
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1. Variasi antara masing-masing program pada studi kasus dipandang luas tapi 

sudah diarahkan kepada hal yang sama, seperti penutupan insinerator dan 

kurangnya ruang TPA (sering krisis memaksa perubahan) diidentifikasi. 

2. Bertentangan dengan keyakinan bahwa menganggap masalah lingkungan 

menjelang sosial dan ekonomi masalah, ada kesepakatan umum di antara 

sebagian besar manajer sampah dari tiap program yang ada pada studi kasus 

yang dalam kenyataannya memiliki urutan prioritas yang sama untuk 

pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara umum, yaitu : 

a. Kelayakan ekonomi 

b. Tekanan sosial 

c. Manfaat lingkungan 

Manfaat lingkungan tidak dapat direkayasa ke dalam sistem 

pengembangan pengelolaan sampah kecuali sistem yang ekonomis dan 

dapat diterima secara sosial, maka semua tiga bidang harus ditangani secara 

bersamaan. 

3. Pendekatan terpadu untuk pengelolaan limbah sedang diadopsi di tingkat 

lokal di seluruh Eropa. 

4. Mengimplementasikan undang - undang secara aktif dapat memiliki 

dampak positif pada pengembangan pengelolaan sampah yang efektif, 

sedangkan undang-undang preskriptif dapat memiliki pengaruh negatif 

pada kedua yang ada dan mengembangkan sistem pengelolaan 

persampahan. 

5. Hirarki sampah hanya dianggap berguna sebagai daftar kemungkinan 

pengobatan pilihan. 

6. Ada juga bukti evolusi sistem, dari praktek pengelolaan persampahan, untuk 

membuat pengelolaan sampah menjadi lebih terpadu/ terintegrasi dengan 

berprinsip kepada pengelolaan sumber daya dan nilai keberlanjutan. 

 

2.4 Pertimbangan Pemilihan Pendekatan Penelitian 

Sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan perlu memastikan 

kesehatan dan keselamatan manusia. Sistem tersebut harus aman bagi pekerja dan 
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menjaga kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit. Selain 

prasyarat ini, sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus efektif terhadap 

lingkungan, terjangkau secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial.  

Selain tiga hal diatas, prinsip utama dari sistem pengelolaan sampah yang 

berkelanjutan yaitu menerapkan sistem yang terintegrasi. Sistem ini merujuk 

kepada suatu pembuatan model dari sistem pengelolaan sampah yang 

berkelanjutan, yaitu sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.  Menurut 

McDougall (2011), sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan life cycle assessment dengan penekanan kepada life cycle 

inventory, dimana dalam pendekatannya ini pemodelan dapat dibagi menjadi dua 

area - struktur model (yang akan menentukan bagaimana model akan bekerja) dan 

perolehan data (untuk dimasukkan ke dalam model). Adapun pertimbangan 

pemilihan pendekatan dalam penelitian ini, diantaranya (McDougall, 2011) : 

a.  Ini adalah cabang ilmu pengetahuan terapan yang relatif baru, yang telah 

menghasilkan pengembangan alat manajemen lingkungan yang baru. Teknik 

pemodelan yang digunakan di sini pada dasarnya adalah Inventori Siklus 

Hidup (Life Cycle Inventory) dari sampah kota. 

b. Model ini menekankan kepada data yang akurat dan relevan dari tiap siklus 

hidup sampah.  Di banyak negara, khususnya negara berkembang, sistem 

pengumpulan dan pemilahan yang terpisah hanya ada pada tahap 

perencanaan. Oleh karena itu, data operasional tidak dapat diperoleh. Namun, 

dengan menggunakan model ini, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi 

dapat di implementasikan dengan baik dan memperhatikan inventarisasi dari 

daur hidup sampah dari hulu ke hilir (from “cradle” to “grave”), sehingga 

dapat terciptanya data skematik yang akurat untuk benar – benar 

menunjukkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. 


