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oleh R.A. Nidha Nadia

U

ndang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Dengan kata lain, dasar hukum pengelolaan

tentang Pengelolaan Sampah (UUPS)

sampah di Indonesia mengarah pada adanya

ditetapkan pada 7 Mei 2008. Undang-un-

pengelolaan sampah yang terpadu dari hulu ke

dang ini menjadi dasar hukum bagi semua pihak

hilir, meliputi partisipasi tiga pilar yaitu pemerin-

untuk mendukung dan menyukseskan pelaksan-

tah, masyarakat, dan pihak swasta.

aan pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam UU
tersebut disebutkan bahwa ”sampah merupakan

Pengelolaan sampah dari sumber hingga tempat

permasalahan

pengelolaannya

pembuangan akhir dengan cara generation &

perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu

separation, collection & transfer, treatment,

dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat

recycling, dan final disposal saja tidak cukup.

secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan

Lingkungan

aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah

environment)

perilaku masyarakat”. UU tersebut juga me-

kepentingan

nekankan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan

saling

sampah yang komprehensif, ”diperlukan kejela-

berperan

san tanggung jawab dan kewenangan Pemerin-

(impact) dalam bidang pengelolaan sampah.

nasional

yang

yang
serta

mendukung

(enabling

keterlibatan

pemangku

(stakeholder

mempengaruhi
penting

involvement)

satu

dalam

sama

yang

lain

juga

memberikan

hasil

tah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat
dan dunia usaha”.

Pengelolaan sampah yang baik mesti ditopang
oleh sedikitnya 5 aspek utama, yakni aspek
hukum, kelembagaan, pembiayaan, teknologi,
dan sosial-budaya. Dengan cara inilah, 3 tujuan
utama pengelolaan sampah yaitu kesejahteraan
masyarakat,

kualitas

lingkungan,

dan

menjadikan sampah sebagai sumber daya bisa
diraih.
Sumber: LA Guerrero et al./ Waste Management 33 (2013) 220-232
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Permasalahan sampah mencakup banyak aspek
dan oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan

Jenis Sampah

Persentase

Organik
Plastik
Kertas
Logam
Karet
Kain
Kaca
Lainnya

60%
14%
9%
4.3%
5.5%
3.5%
1.7
2.4%

sampah yang komprehensif dan terintegrasi
dengan mengedepankan inovasi-inovasi baru
yang lebih memadai, ditinjau dari segala aspek
pula agar dapat memberikan manfaat serta
dapat

mengubah

perilaku

masyarakat

(Puspitawati & Rahdriawan, 2012). Perubahan
perilaku masyarakat dapat diartikan dengan
adanya

peningkatan

tentang

Sementara itu, 66,39% dari total timbunan

sampah

serta

sampah di Indonesia, termasuk sampah rumah

masyarakat

dalam

tangga, berakhir hanya sebagai timbunan di TPA.

kesadaran

pentingnya

pengelolaan

peningkatan

partisipasi

pengelolaan sampah di komunitasnya.
Pentingnya partisipasi masyarakat sebagai salah
satu pemangku kepentingan dalam menangani
masalah

sampah

dilandasi

dari

komposisi

sampah yang dahasilkan di Indonesia. Data
statistik tahun 2017 memperlihatkan bahwa
sampah

rumah

tangga

oleh

masyarakat

Sumber: Sumber Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2017, KLHK

menyumbang volume terbanyak atau hampir
separuh total timbunan sampah di Indonesia.

Dijelaskan

Menurut UUPS, sampah rumah tangga adalah

pengelolaan sampah yang lama bertumpu pada

sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari

pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah

dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja

dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat

dan sampah spesifik (sampah bahan beracun dan

pemrosesan

bebahaya (B3), sampah akibat bencana, puing

dibiarkan, timbunan sampah dengan volume

bongkaran bangunan, sampah yang tidak dapat

besar di ruang terbuka berpotensi melepas gas

terolah, dan sampah periodik).

metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas

dalam

akhir

UUPS

bahwa

sampah

paradigma

(TPA).

Apabila

rumah kaca dan dapat memperparah pemanasan
Persentase Sampah Berdasarkan Sumbernya

Sumber Sampah
Rumah Tangga
Pasar Tradisional
Kaw asan Komersil
Sekolah
Kantor
Jalan
Lainnya

Persentase
48%
24%
9%
4%
6%
7.5%
1.5%

Sumber: Sumber Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2017, KLHK

global. Maka dari itu, UUPS memperkenalkan
paradigma

baru

pengelolaan

sampah

yang

menitikberatkan pada pendekatan 3R (reduce,
reuse, and recycle) agar dilakukan pengurangan
dan penanganan terhadap sampah sejak dari
sumbernya, sehingga sampah tidak sekedar
diangkut kemudian ditimbun di TPA yang bersifat
terbuka.
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Untuk menekan volume timbunan sampah

sederhana seperti mengurangi penggunaan

yang membludak di TPA, Pasal 13 UUPS

kemasan sekali pakai serta menggunakan

mengatur, “Pengelola kawasan permukiman,

pembungkus yang dapat terdegradasi telah

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

diperkenalkan oleh PUPR (Pusat Penelitian dan

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan

Pengembangan Pemukiman, 2010).

fasilitas lainnya WAJIB menyediakan fasilitas
pemilahan

sampah”.

Lebih

lanjut

dalam

Dilihat

dari

pelaksanaannya,

pengelolaan

Penjelasan Pasal 13, “Kawasan permukiman

sampah berbasis masyarakat dapat dibedakan

meliputi kawasan permukiman dalam bentuk

menjadi

klaster, apartemen, kondominium, asrama,

berbasis masyarakat mandiri dan pengelolaan

dan

yang

sampah berbasis masyarakat dengan bantuan

yang

pemerintah. Pengelolaan sampah melalui bank

mudah dijangkau oleh masyarakat”. Fasilitas

sampah merupakan contoh program berbasis

pemilahan yang dimaksudkan adalah fasilitas

masyarakat mandiri karena program ini tidak

menengah seperti TPS yang bisa memangkas

mendapatkan

jumlah sampah sebelum diangkut ke TPA.

Sementara itu, pengelolaan sampah seperti

Pasal

TPS

sejenisnya.

disediakan

diletakkan

44

ayat

memandatkan
untuk

Fasilitas

pada

(1-2)

tempat

UUPS

kepada

membuat

pemilahan

juga

pemerintah

perencanaan

telah
daerah

penutupan

dua,

3R

dan

yakni

pendanaan
rumah

program-program
berbasis

pengelolaan

dari

sampah

pemerintah.

kompos

merupakan

pengelolaan

masyarakat

yang

sampah
mendapat

tempat pemrosesan akhir sampah paling lama

pendanaan serta pengawasan langsung dari

1 tahun dan menutup tempat pemrosesan

pemerintah. Seluruh program ini hendaknya

akhir

dapat

sampah

yang

menggunakan

sistem

disinkronisasikan

agar

dapat

pembuangan terbuka paling lama 5 (lima)

menghasilakan sebuah pengelolaan sampah

tahun

yang holistik dan berkelanjutan.

terhitung

sejak

berlakunya

Undang-Undang ini.
Berangkat

dari

paradigma

baru

dalam

Sebagai pembuang sumber sampah terbesar

pengelolaan sampah berdasarkan UUPS, di

(sampah rumah tangga), masyarakat perlu

mana sampah dipandang sebagai barang yang

mendapat

pentingnya

tidak boleh hanya berakhir di TPA tanpa

berwawasan

adanya proses pengurangan dan penanganan

edukasi

penanganan

mengenai

sampah

kelingkungan
membantu

dan

berkelanjutan

mengolah

sumbernya.

yang
sampah

Mengingat

untuk

terlebih dahulu, ditambah dengan pentingnya

dari

peran masyarakat dalam proses pengelolaan

sampah

sampah, policy brief ini menganalisa sejauh

sejak

sumber

terbesar di kota-kota di Indonesia adalah

mana

sampah rumah tangga berjenis organik, maka

masyarakat dapat mendukung pelaksanaan

berbagai

UUPS.

sistem

daur

ulang

seperti

pengelolaan

sampah

berbasis

pengomposan skala individual, komunal, dan
kawasan

dapat

pemanfaatan
dapat

diaplikasikan.

kembali

dilakukan

sampah

dengan

Selain

itu,

Isu dan Tantangan

non-organik

program

bank

A.

Aspek Hukum
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Jika menilik kembali ke UUPS, sampah yang

pemanfaatan

kembali

pengelolaannya diatur terdiri atas sampah rumah

penanganan

sampah

tangga (SRT), sampah sejenis sampah rumah

pemilahan,

tangga (SSSRT), dan sampah spesifik. Perhatian

pengolahan, dan pemrosesan akhir.

sampah.

Sementara

dilakukan

pengumpulan,

melalui

pengangkutan,

pemerintah terhadap sampah rumah tangga dan
sejenisnya

semakin

meningkat

dengan

Dengan

berlakunya

Perpres

mengenai

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 81

Jakstranas, sesuai dengan Pasal 16 Perpres

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

tersebut, gubernur, bupati dan walikota wajib

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

menindaklanjuti Jakstranas dengan menyusun

Tangga (PP PSRT & SSSRT). Akhirnya, Peraturan

dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah

Pemerintah

dengan

(Jakstrada) pengelolaan sampah provinsi (paling

dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 97 Tahun

lama enam bulan sejak Jakstranas berlaku) dan

2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Jakstrada pengelolaan sampah kabupaten atau

(Jakstranas)

Rumah

kota (paling lama satu tahun sejak Jakstranas

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

berlaku). Meskipun demikian, hingga saat ini,

Tangga.

masih banyak Pemerintah Daerah yang belum

ini

ditindaklanjuti

Pengelolaan

Sampah

menyelesaikan

perumusan

Pada April 2018, Kementerian Lingkungan Hidup

Akibatnya,

dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Rapat

seperti yang dicita-citakan dalam Jakstranas

Koordinasi

masih tersendat.

Nasional

Nasional
(Rakornas

Kebijakan

dan

Jakstranas)

Strategi

pelaksanaan

Jakstrada-nya.

pengelolaan

sampah

Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

B.

Aspek Kelembagaan

Sampah Rumah Tangga. Kegiatan ini bertujuan
untuk

menyosialisasikan

pelaksanaan

Jakstranas

dan
di

mensinergikan

tingkat

nasional,

Meidiana berargumen bahwa KLHK bertanggung
jawab dalam pembuatan dan pengembangan
kebijakan

provinsi, dan kabupaten atau kota.

sementara

dalam

pengelolaan

Kementerian

PUPR

sampah,
bertanggung

Jakstranas yang secara legal diberlakukan untuk

jawab dalam memberikan pendampingan teknis,

periode 2017-2025 ini disebutkan sejalan dengan

mempromosikan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

mengawasi

(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka

termasuk pengelolaan sampah (2010). Pada

Menengah Nasional (RPJMN), sementara arah

kenyataannya, KLHK dan Kementerian PUPR

kebijakannya

pengelolaan

memiliki andil masing-masing dalam pembuatan

sampah yang meliputi pengurangan (30%) dan

kebijakan serta pelaksanaan teknis masalah

penanganan

pengelolaan SRT & SSSRT.

ditujukan
(70%)

untuk
SRT

dan

SSSRT.

proyek

sistem

percontohan,

sanitasi

berskala

serta
besar,

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud
dalam Jakstranas dilakukan melalui pembatasan

Sebagai contoh, Permen PUPR No. 03 Tahun

timbulan sampah, daur ulang sampah, dan

2013 telah mengatur tentang Penyelenggaraan
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Prasarana dan Sarana Persampahan dalam
Penanganan
Sampah

Sampah

Sejenis

Rumah

Sampah

Tangga

Rumah

TPS 3R dan PDU

dan

Elemen

Tangga.

Regulator
Pendekatan
dalam
pengelolaan
sampah
Fasilitas
pengelolaan
sampah

Beberapa tahun kemudian, dalam Jakstranas
dimuat

bahwa

KLHK

bersama

dengan

Kementerian PUPR merupakan sektor utama
yang menyusun kajian ulang standar sarana
dan prasarana penanganan SRT & SSSRT.
Masalah tumpang tindih kewenangan akhirnya

TPS 3R

PDU

Kementerian PUPR
Reduce,
Reuse,
Recycle (3R)

KLH K
Reduce,
Reuse,
Recycle (3R)

-

melalui

-

Permen PUPR No. 03 Tahun 2013 sudah

-

terjadi

karena

Kementerian

membangun

prasarana

PUPR
dan

sarana

pengelolaan sampah berupa TPS 3R, tetapi
kemudian

Kementerian

LH

membangun

fasilitas serupa yang bernama Pusat Daur
Ulang (PDU). Menurut Pedoman Pelaksanaan

-

Jakstranas, kedua lembaga pemerintah ini
seharusnya melakukan integrasi horizontal,
tetapi

kurangnya

keduanya

koordinasi

menyebabkan

di

duplikasi

antara
program

Skala
M etode

dengan nama berbeda tetapi memiliki esensi
yang sama.
The

US

Government

berpendapat

bahwa

Accountability

Office

pengurangan

atau

penghilangan duplikasi, tumpang tindih, atau
fragmentasi

program-program

Ruang
pemilahan
sampah
beserta
peralatannya
Rumah
kompos
Gudang
penyimpan
bahan
daur
ulang
/
produk
kompos
&
biodigester
Dilengkapi
unit penghasil
gas bio

Kaw asan
Berbasis
M asyarakat:
diharapkan
ada
keterlibatan
aktif
masyarakat dalam
mengurangi
dan
memilah sampah

-

Ruang
pemilahan
sampah
beserta alat
penanganan
sampah:
jembatan
timbang,
mesin
perajang,
mesin
pengayak,
alat
pengangkut
Rumah
kompos
Pembangkit
Listrik Tenaga
Sampah
(PLTSa)
Kaw asan
N/ A

pemerintah

berpotensi menghemat pengeluaran anggaran
belanja pemerintah setiap tahunnya, serta
membantu

lembaga-lembaga

terkait

C.

Aspek Sosial - Ekonomi

untuk

memberikan pelayanan yang lebih efisien dan

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

efektif (2011).

oleh Pemerintah

Sumber: Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang

Program

Penyelenggaraan

masyarakat

Persampahan;

Prasarana
Profil

Pusat

dan
Daur

Sarana
Ulang

Jambangan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang

pengelolaan
dengan

sampah

berbasis

pendanaan

dari

pemerintah yang saat ini masih berjalan salah
satunya adalah TPS 3R.

Terbuka Hijau Kota Surabaya.
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Masyarakat dilibatkan sejak dalam perencanaan,

menghubungkan langsung antara bank sampah

pembangunan, hingga pengoperasian sarana dan

dengan TPS 3R dan sebaliknya.

prasarana TPS 3R. Pelibatan masyarakat dalam
TPS 3R ini dilakukan melalui Kelompok Swadaya
Masyarakat

(KSM).

Kelompok

Swadaya

Masyarakat dibagi menjadi Pelaksana Konstruksi
dan

Pengelola.

KSM

Pelaksana

Konstruksi

merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan
pembangunan sarana TPS 3R, sedangkan KSM
Pengelola berperan dalam mengoperasikan dan
memelihara keberlanjutan TPS 3R di tingkat
desa/keluarahan

(Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya Kementerian PUPR, 2017).
Sumber: Petunjuk Teknis TPS 3R Tahun 2017, Kementerian PUPR

Program TPS 3R akan sangat bergantung pada
peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

kegiatan,

Mandiri

mulai

masyarakat,

dari

proses

sosialisasi,

penyiapan
perencanaan,

pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan

Tidak semua sampah yang dihasilkan dapat

pemeliharaannya.

hal

diangkut ke TPS ataupun TPA oleh instansi yang

pendanaan, penyelenggaraan TPS 3R didanai

berwenang di setiap kota/kabupaten sehingga

oleh Biaya Operasional (BOP) dari dana APBD.

masyarakat mulai membentuk berbagai macam

Dana-dana

sistem

lain

Sementara

yang

dalam

dibutuhkan

pasca

penanganan

sampah

secara

mandiri

Indonesia,

2008).

konstruksi TPS 3R juga harus dialokasikan dalam

(Statistik

Rancangan

Berikut persentase penanganan sampah yang

APBD

(Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya Kementerian PUPR, 2017).

telah

Persampahan

teridentifikasi

setelah

sampah-sampah

dikumpulkan oleh masyarakat dari pemukiman:
Sehubungan dengan upaya pemerintah dalam
menekan jumlah timbunan sampah sebelum
diangkut ke TPA, Permen PU No. 3 Tahun 2013
menyatakan bahwa TPS 3R dapat diintegrasikan
dengan sistem pengelolaan sampah berbasis
masyarakat lain, seperti bank sampah. Meskipun
demikian, dalam pelaksanaannya TPS 3R dan
bank sampah seakan berjalan sendiri-sendiri.
Peran

bank

sampah

terlihat

sebatas

komplementer terhadap TPS 3R karena belum
ada

sistem

ataupun

kelembagaan

Bentuk
Penanganan
Sampah
diangkut
ke
TPA / TPS
Sampah
ditimbun
Sampah dibuat
kompos
Lain-lain
Sampah dibakar
Sampah dibuang
ke sungai

V olume
sampah
(juta
ton/tahun)
11.6

Persentase

1.6

9.46%

1.2

7.10%

1.1
0.8
0.6

6.50%
4.73%
3.55%

68.63%

Sumber: Statistik Persampahan Domestik Indonesia 2008, KLHK

yang
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Terlepas dari pentingnya peran bank sampah

kekeluargaan. Belum dapat dipastikan apabila

dalam

mengenai

program bank sampah dapat berjalan secara

pengelolaan sampah serta membantu pelayanan

berkelanjutan di perumahan kelas menengah ke

pemerintah dalam penanganan sampah, terdapat

atas.

berbagai

mengedukasi

kendala

masyarakat

yang

dapat

menghambat

pelaksanaan bank sampah, salah satunya biaya

Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Surabaya

operasional bank sampah yang tidak didanai oleh
pemerintah. Pasal 8 Permen LH No. 13 tahun

Satu

2012 tentang Bank Sampah menyebutkan bahwa

pengelolaan sampah di Surabaya adalah dengan

kelembagaan bank sampah dapat berbentuk: a.

melibatkan

Koperasi; atau b. Yayasan. Fakta di lapangan

program

menunjukkan bahwa kelembagaan bank sampah

menyebutkan bahwa Surabaya memiliki 280 unit

baik dalam bentuk Koperasi maupun Yayasan

bank sampah (Dinas Kebersihan dan Ruang

masih belum cukup kuat untuk dapat melindungi

Terbuka Hijau, 2018). Adanya bank sampah

keberlangsungan hidup dari bank sampah karena

membantu sedikit menekan jumlah sampah yang

ketiadaan kontrol dalam penentuan harga dan

langsung masuk ke Tempat Pembuangan Akhir di

jaminan pembelian dari para pengepul.

Kota Surabaya atau TPA Benowo. Alhasil, dari

dari

beragam
peran

bank

program

serta

unggulan

masyarakat,

sampah.

Data

seperti

hingga

2017

jumlah timbunan sampah di Surabaya yang
Sampah-sampah terpilah di Bank Sampah kerap

mencapai 2.700-an ton/hari, 123,02 ton/hari

kali menumpuk atau bahkan terpaksa dijual

diantaranya dapat terolah melalui bank sampah.

dengan harga yang murah kepada para pengepul
yang pada akhirnya berujung kepada Koperasi /

Sama seperti kelembagaan bank sampah pada

Yayasan pengelola Bank Sampah tidak dapat

umumnya, Bank Sampah Induk (BSI) atau bank

menunjang biaya operasional mereka sendiri.

sampah terbesar di Surabaya tidak mendapatkan

Dengan

bantuan

demikian,

keberlangsungan

bank

pendanaan

dari

pemerintah.

Bank

sampah belum terlembagakan dan masih sangat

Sampah Induk Surabaya yang dibentuk pada 03

bergantung

Oktober 2010 ini merupakan bagian dari unit

pada

hasil

pendapatan

operasionalnya sendiri serta bantuan dana dari

pengelolaan

program-program CSR.

Bhakti Lingkungan. Selain memanfaatkan hasil

lingkungan

operasionalnya

untuk

hidup

Yayasan

pendanaan

Bina

kegiatan

Masalah lain yang menyangkut program bank

sehari-hari, BSI Surabaya juga mendapatkan

sampah

bantuan

adalah

aspek

sosial

dan

kultural

masyarakat yang bisa jadi tidak cocok dengan

pendanaan

dari

program

CSR

PT.

Perusahaan Listrik Negara (PLN).

program bank sampah. Penelitian yang dilakukan
oleh Wijayanti dan Suryani (2014) menyatakan

Di

bahwa konsep bank sampah lebih dapat diterima

membangun 28 tempat pembuangan sampah

di wilayah perkampungan dan perumahan kelas

terpadu (TPST) untuk mengurangi beban TPA.

menengah karena kawasan-kawasan ini masih

Menurut Walikota Surabaya Tri Rismaharini,

menjunjung

TPST yang dibangun itu bukan hanya sebagai

asas

gotong

royong

dan

sisi

lain,

Pemerintah

Kota

Surabaya

tempat pembuangan sementara, tetapi TPST
juga dilengkapi fasilitas pengolahan sampah,
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seperti

ruang

pemilah

sampah,

pembangkit

Dengan

demikian,

Kota

Surabaya

telah

listrik dan rumah kompos. Selain itu, dengan

merefleksikan harapan-harapan yang dibangun

adanya TPST, ongkos pembuangan sampah ke

dalam

TPA dapat dipangkas karena jarak pengiriman

pengelolaan sampah yang diusungnya, yakni

sampah ke TPST jauh lebih dekat.

adanya

UUPS

berserta

reduksi

paradigma

volume

baru

sampah

pada

sumbernya sebelum diangkut ke TPA. Indikasi
kesuksesan Kota Surabaya dalam mengelola
sampah adalah pengurangan volume sampah
sejumlah 1.000an ton/hari di sumbernya dari
total

timbunan

sampah

harian

2.700an

ton/hari. Untuk meraih pencapaian tersebut,
diperlukan usaha dari berbagai pemangku
kepentingan, baik melalui program TPST, bank
sampah, serta program-program inovatif lain.
Selain mengelola sampah dari hulu (sumber),
Kota

Surabaya

juga

berusaha

mengolah

sampah di hilir (TPA) sebelum ampasnya
dikembalikan lagi ke lingkungan dengan cara
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, KLHK

yang aman.
Kesimpulan

Setelah

melalui

perjalanan

panjang,

sampah

akan

diteruskan

tempat

Sampah menurut UUPS adalah permasalahan

pembuangan akhir (TPA Benowo). Meskipun

nasional yang pengelolaannya perlu dilakukan

demikian, sampah yang telah sampai di TPA

secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke

Benowo tidak lantas dibiarkan menumpuk

hilir, sehingga diperlukan kejelasan tanggung

begitu saja. Sejak dikelola oleh PT Sumber

jawab dan kewenangan antar pemerintah serta

Organik pada Oktober 2012, TPA Benowo

peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

berusaha

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah

untuk

sampah

menjadi

produksi

listrik

ke

sisa

memfasilitasi
energi
dari

pengelolaan

dengan

sistem

kapasitas

Landfill

Gas

Powerplant (LGP) yang dapat menghasilkan
kapasitas

listrik

dengan1,65
langsung
masyarakat

2

Mega

dengan
(Sistem

Mega

Watt

Watt-nya
PLN

untuk

Informasi

per

hendaknya

mengutamakan

pendekatan

3R

untuk menekan volume timbunan sampah
sejak dari sumbernya.

hari,

terhubung

Program-program pengelolaan sampah berba-

keperluan

sis

masyarakat

terbukti

dapat

membantu

Pengelolaan

menyukseskan paradigma baru pengelolaan

Sampah Nasional, KLHK). Saat ini TPA Benowo

sampah yang diusung oleh UUPS. Hal ini dika-

dijadikan TPA percontohan oleh KLHK.

renakan sampah yang awalnya hanya
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ditimbun di TPA, dapat terlebih dahulu ditan-

Kewenangan

gani dan dikurangi ketika masih beredar di

tumpang-tindih berakibat pada adanya dup-

masyarakat melalui program TPS 3R, bank

likasi program oleh pemerintah, seperti pro-

sampah, dan sejeninsnya. Contoh kesuksesan

gram TPS 3R dan program PDU, yang apabila

tersebut dapat dilihat pada Kota Surabaya

dapat dikoordinasikan akan memangkas ang-

yang

sampahnya

garan pembelanjaan pemerintah dan membuat

hingga 1.000an ton/hari ketika sampah terse-

pekerjaan lembaga-lembaga terkait lebih efek-

but masih beredar di sumber sampah, sehing-

tif dan efisien.

bisa

mereduksi

jumlah

serta

kebijakan

yang

saling

ga menyisakan 1.500-1.700 ton/hari untuk
kemudian diangkut dan diolah di TPA. Dilihat

Program-program pengelolaan sampah berba-

dari pelaksanaannya, pengelolaan sampah ber-

sis masyarakat seperti TPS 3R dan bank

basis masyarakat dibedakan menjadi pro-

sampah perlu tetap diapresiasi keberadaannya

gram-program yang didanai oleh pemerintah

serta

(seperti TPS 3R) dan program-program yang

untuk bank sampah, kelembagaannya harus

tidak didanai oleh pemerintah (seperti bank

diperkuat melalui pembentukan UPTD & Bank

sampah).

Sampah Induk yang dimiliki pemerintah. Untuk

didukung

keberlanjutannya.

Khusus

itu, diperlukan revisi dan penguatan kelemSayangnya, partisipasi dari masyarakat terka-

bagaan bank sampah pada Permen LH No.

dang tidak diimbangi dengan lingkungan yang

13/2012 agar ada kepastian harga dan jami-

mendukung (enabling environment), dikarena-

nan pembelian sampah anorganik dari pemer-

kan adanya implementasi regulasi dalam UUPS

intah.

yang

masih

tersendat

di

skala

daerah,

tumpang tindih kewenangan antar lembaga

Adanya masyarakat majemuk dengan berbagai

pemerintah,

dukungan

latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya di

pemerintah terhadap program-program inova-

Indonesia menjadikan bank sampah bukan

tif pengelolaan sampah berbasis masyarakat

satu-satunya program pengelolaan sampah

seperti bank sampah.

berbasis masyarakat yang dapat diterapkan

serta

kurangnya

untuk mengurangi beban TPA. Inovasi-inovasi
Rekomendasi

lain diharapkan dapat senantiasa diciptakan
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan

Koordinasi lebih lanjut diperlukan antara para
pembuat

kebijakan

mengenai

keadaan lingkungan agar hasilnya optimal.

pengelolaan

sampah dan isi kebijakannya. Selain itu, harus

Penurunan jumlah sampah di TPA seyogyanya

ada

lembaga-lembaga

tidak dijadikan patokan akhir kesuksesan pen-

pemerintah yang menjadi regulator atau oper-

gelolaan sampah, karena timbunan sampah

ator dalam pengelolaan sampah agar tidak ter-

yang

jadi

tampak sudah diangkut saja, tetapi juga yang

kejelasan

masalah

mengenai

tumpang-tindih

maupun tanggung jawab.

kewenangan

harus

ditangani

bukan

hanya

yang

tidak tampak, seperti sampah
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