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Ringkasan

Pengolahan sampah skala lingkungan merupakan salah satu cara

pengolahan sampah rumah tangga yang dapat mengurangi jumlah sampah yang

harus diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah.  Kegiatan ini sekaligus

dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat adanya timbunan sampah.

Dengan cara pengolahan sampah ini, barang -barang sisa yang pada mulanya tidak

dapat dipergunakan lagi, dapat dimanfaatkan menjadi berbagai barang yang

bermanfaat.

Pengolahan sampah skala lingkungan dimulai dengan melakukan

pemilahan sampah, sampah organik dipisahkan dengan sampah non organik.

Sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah non organik dipilah lagi

mana yang masih dapat digunakan kembali dan mana yang tidak.  Barang -barang

yang dapat digunakan lagi dikumpulkan dan diolah menjadi taplak meja (dari

sedotan), dan pengisi lapisan tas wanita serta bantal hias (guntingan bungkus

makanan ringan atau mie instant).

Kompos yang dihasilkan digunakan sendiri oleh warga untuk menanam

tanaman dirumah masing-masing, sehingga menambah asri lingkungan tersebut,

sedangkan pemanfaatan barang-barang bekas dapat menjadi kegiatan yang

bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga dan dapat menjadi sumber penghasilan

tambahan.

Latar Belakang

Sebagian besar warga masyarakat masih menganggap bahwa s ampah

adalah bahan sisa yang harus dibuang jauh -jauh, dan pada umumnya, sistem

pengelolaan sampah yang ada adalah dengan mengumpulkan, mengangkut, dan

membuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Tetapi sejalan dengan

berjalannya waktu, maka kesadaran akan kelestarian lingkungan semakin tinggi,

demikian juga halnya dengan kesadaran untuk mengurangi pencemaran

lingkungan oleh adanya sampah ini.

Banyak kelompok masyarakat mulai melaksanakan kegiatan pengurangan

sampah atau pengolahan sampah.  Bahkan pemerin tah secara resmi juga

menganjurkan dan mendukung adanya pengolahan sampah rumah tangga secara

mandiri dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18



Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  Di dalam undang -undang tersebut

dinyatakan bahwa : “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah

dengan cara yang berwawasan lingkungan ” (Pasal 12 ayat (1)).  Sedangkan di

pasal 20 ayat (4) disebutkan bahwa : “Masyarakat dalam melakukan kegiatan

pengurangan sampah (yaitu: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang

dan/atau pemanfaatan kembali sampah) menggunakan bahan yang dapat diguna

ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam ”.

Warga masyarakat di RW 07 Kelurahan Jetisharjo Kota Yogyakarta

merupakan salah satu contoh kelompok warga yang telah melaksanakan

pengolahan sampah skala lingkungan. Dengan adanya kegiatan ini, lingkungan

perumahan menjadi tampak lebih bersih dan asri karena sampah yang dihasilkan

oleh masing-masing rumah tangga dimanfaatkan dengan baik dan seluruh anggota

masyarakat sangat menjaga lingkungannya dengan tidak membuang sampah

sembarangan, terutama ke Kali Code yang terletak dekat lingkungan tersebut.

Gambaran Pengolahan Sampah Skala Lingkungan di Kelurahan Jetisharjo

Lingkungan perumahan di RW 07 Kelurahan Jetisharjo Kota Yogyakarta

ini bukanlah lingkungan perumahan dengan halaman luas di setiap kavling

rumahnya, tetapi merupakan suatu perumahan padat di tepi Kali Code.  Walaupun

tidak mempunyai halaman, di hampir semua rumah di lingkungan tersebut

tersedia alat pengomposan yang dibuat sendiri dan ditempatkan di sela -sela pot-

pot tanaman.

Tempat pengomposan dibuat sendiri oleh masing -masing rumah tangga

atau kelompok rumah tangga.  Tempat pengomposan di rumah tangga bisanya

berukuran kecil dengan memanfaatkan wadah yang terbuat dari plastik.

Sedangkan tempat pengomposan untuk kelompok rumah tangga berukuran besar

dan biasanya terbuat dari gentong air plastik. Di dalam wadah tersebut dibuat

sekat yang berlubang untuk memisahkan air lindi yang dihasilkan selama proses

pengomposan dengan kompos itu sendiri.  Agar di dalam wadah terjadi

pertukaran udara, dipasang pipa berlubang secara vertikal.  Di luar wadah

dipasang keran air untuk mengalirkan air lindi.



Gambar 1.  Papan Nama Menuju RW 07 Kelurahan Jetisharjo
dan Tempat Pengomposan di Sela-sela Tanaman

Gambar 2.  Wadah Pengomposan dan Bagian -bagiannya

Wadah plastik

Tutup

Pipa berlubang

Sekat berlubang

Keran



Setiap hari sampah organik dimasukkan ke dal am wadah pengomposan

tersebut dan bila kompos telah jadi, dapat digunakan sebagai media tanam dan air

lindi yang diencerkan dapat disiramkan pada tanaman sebagai pupuk cair.

Gambar 3. Wadah Pengomposan Beserta Kompos yang Sudah Jadi

Gambar 4.  Kompos Sedang Dijemur Sebelum Digunakan

Waktu yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi sampah organik

menjadi kompos bergantung kepada jenis sampah, jumlah (volume) sampah yang

dikomposkan, serta ukuran sampah.  Sampah dengan struktur yang keras dan

padat seperti kulit rambutan, tongkol jagung, kulit telur, dan tulang

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi kompos, bahkan dalam

waktu lebih dari enam bulan pun bentuknya masih seperti sampah baru.  Sampah

yang mudah dikomposkan dan membutuh kan waktu yang tidak terlalu lama

untuk pemrosesan antara lain sisa sayur mayur (kulit, batang, dan daun), kulit

buah, dan sisa nasi.  Volume sampah juga menentukan waktu pengomposan,

makin banyak volume sampah yang harus diproses, maka dibutuhkan waktu ya ng

panjang untuk menjadi kompos.  Makin kecil ukuran sampah yang dikomposkan,

maka makin cepat waktu pemrosesan, oleh karena itu agar pengomposan terjadi



dengan cepat maka sampah dicacah menjadi ukuran yang kecil -kecil, misalnya

sayur diiris tipi-tipis, kulit telur dihancurkan menjadi bubuk, dan kulit rambutan,

tongkol jagung, atau tulang dicacah kecl -kecil.  Penambahan kompos yang sudah

jadi pada tumpukan sampah organik yang akan dikomposkan pada tempat

pengomposan juga dapat mempercepat waktu pengomposan.

Gambar 5. Aneka Tanaman Menghiasi Lingkungan Perumahan

Warga di lingkungan ini memafaatkan kompos hasil olahan sendiri untuk

menanam berbagai tanaman di lingkungan rumahnya masing -masing.  Berbagai

tanaman yang ditanam, mulai dari tanaman semak hias daun, hias bunga, hingga

tanaman penghasil sayuran yang dapat dipergunakan sendiri ataupun untuk dijual

hasilnya seperti selada, tomat dan cabai.

Sampah organik dijadikan kompos dan sampah non organik, yaitu

sampah berbahan plastik, dijadikan kerajinan tangan. Bahan kerajinan yang

dapat diperoleh dari sampah antara lain sedotan bekas dan pembungkus makanan

ringan atau mie instant. Sedotan bekas dicuci, dikeringkan, kemudian dipotong -

potong menjadi ukuran tertentu dan dirangkai menjadi taplak meja.  Bungkus

mie instant dicuci dan dikeringkan, kemudian digunting memanjang dan

dijadikan isi lapisan tas wanita, tas belanja, dan bantal hias.



Gambar 6.  Taplak Meja dari Sedotan

Gambar 7. Bantal Hias dan Tas

Selain memisahkan sampah organik dengan sampah plastik yang masih

dapat digunakan untuk membuat kerajinan, pemilahan sampah juga dilakukan

antara sampah kertas, sampah plastik lain, sampah logam, serta sampah beracun.

Tempah sampah terpilah diletakkan pada tempat -tempat strategis yang dapat

dijangkau oleh warga di sekitar tempat sampah. Pemilahan sampah ini sangat

memudahkan bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan sampah tersebut.

Sedangkan sampah yang tidak digunakan lagi akan diangkut oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Yogyakarta.

Selain kegiatan pengolahan sampah, di lingkungan RW 07 Jetisharjo ini

juga dilakukan kegiatan pengumpulan dana swadaya sukarela dari masyarakat

berupa ”jimpitan”. Mekanismenya adalah dengan meletakan wadah seperti bekas

minuman kemasan di teras di depan setiap rumah. Setiap hari, setiap pemilik

rumah wajib memasukkan minimal Rp 100, - kedalam wadah tadi dan akan

dikumpulkan oleh petugas ronda setiap malam. Dengan asumsi jumlah kepala

keluarga di RW 07 Jetisharjo ini sekitar 2 00 KK, maka dalam sehari dapat



dikumpulkan dana sebesar Rp 20.000,- dan bila diakumulasikan dalam setahun

akan terkumpul dana sebesar kurang lebih Rp 7.200.000, -.

Gambar 8.  Tempat Sampah yang Terpilah

Gambar 9.  Tempat uang sistem ”jimpitan”

Uang yang terkumpul dapat dipergunakan untuk membiayai program -

program perbaikan lingkungan secara mandiri mulai dari perbaikan jalan



menggunakan paving block, pengadaan tempat pengomposan, dan program

sanitasi masyarakat lainnya. Terlihat secara keselurahan wilayah ini memang

sangat teratur dan bersih.

Gambar 10.  Jalan Lingkungan Hasil Swadaya Masyarakat dan Kamar Mandi
Umum yang Dihias dan Dirawat dengan Baik

Gambar 11.  Lingkungan yang Bersih dan Asri serta Papan Larangan untuk
Mengingatkan Warga agar Tidak Membuang Sampah ke Sungai

Kerjasama

Pemerintah Kota Yogyakarta sangat mendukung kegiatan yang pro

lingkungan ini.  RW 07 Kelurahan Jetisharjo ini sering dijadikan contoh dalam

hal kegiatan pengolahan sampah skala lingkungan.  Selain itu, dalam penetapan

anggaran daerah untuk pembangunan lingkungan, kelurahan yang banyak

melakukan kegiatan lingkungan secara mandiri akan mendapatkan bantuan



pembangunan (dana block grant) yang lebih besar dibandingkan wilayah lain

yang tidak melakukan tindakan serupa.

Sebagai Model Kegiatan Pengolahan Sampah di Tempat Lain

Pengolahan sampah di Jetisharjo ini dapat dijadikan contoh pengolahan

sampah skala lingkungang dan dapat dilakukan di lokasi lain dengan syarat para

anggota warga masyarakat mempunyai keinginan yang kuat dan konsisten untuk

melaksanakannya.  Pelaksanaannya mudah dan murah, tidak membutuhkan biaya

yang besar, serta menggunakan bahan-bahan yang tidak sulit didapat. Kegiatan

ini bermanfaat untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah dan

dapat memperkuat ikatan gotong royong di antara warga.

Selain Kelurahan Jetisharjo ini, cukup banyak daerah lain yang sudah

melakukan pengolahan sampah, baik yang dilakukan oleh masyarakat secara

swadaya maupun yang didukung oleh pemerintah daerah atau organisasi

lingkungan. Walaupun sistem dan teknik pengolahannya berbeda, tetapi mereka

mempunyai tujuan untuk memanfaatkan sampah rumah tangga. Beberapa

diantaranya adalah:

 Kelompok wanita PKK di Kutuh Kelod di Ubud den gan dukungan melalui

Yayasan IDEP berkat pendanaan dari Norwegian Student Group. Yayasan

IDEP adalah sebuah yayasan non-profit Indonesia yang resmi didirikan pada

tahun 1999 di Bali.

Yayasan IDEP mempunyai tujuan:

 Memperluas cakupan dari program percobaan dengan

memperkenalkannya ke wilayah lain di Bali melalui kelompok PKK

setempat

 Memperdalam program dengan menyediakan pelatihan dan seminar yang

akan bisa memperkuat pengertian masyarakat tentang pentingnya

pengelolaan sampah yang baik di rumah

 Menyediakan kampanye kesadaran masyarakat tentan g pengelolaan

sampah yang baik

 Menyelenggarakan lokakarya dalam memproduksi kompos untuk merubah

sampah organik rumah menjadi sumber yang bermanfaat untuk kebun



 Mendukung pembuatan kebun dapur dan obat -obatan untuk kelompok

wanita

 Memulai produksi tas kain yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan

tas-tas plastik dalam masyarakat. Untuk desa -desa yang dekat dengan

daerah pariwisata, inisiasi ini bisa ditingkatkan menjadi industri kecil yang

bisa memproduksi dan menjual tas-tas ini kepada wisatawan

Kelompok PKK ini telah menerima penghargaan dari pemerintah setempat

untuk inisiasi yang inovatif dan berhasil ini.

 Pengolahan sampah organik rumah tangga oleh sekelompok wanita di Lebak

Bulus, Jakarta Selatan.

Kelompok wanita ini bertujuan memasyarakatkan cara mengolah sampah

sekaligus menumbuhkan rasa cinta lingkungan.  Selain melakukan pengolahan

sampah rumah tangga, kelompok ini juga mengadakan kursus membuat

kompos untuk umum dengan biaya sekedarnya.

Pelajaran dari Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah skala lingkungan memberikan pelajaran bahwa

mengolah sampah dan menjaga lingkungan agar tetap lestari adalah tugas semua

warga masyarakat.  Pengolahan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah

sebagai penyelenggara pelayanan kebersihan.  Karena sebagian besar sampah

dihasilkan oleh rumah tangga, maka warga masyarakat juga diharapkan

membantu mengurangi timbulnya sampah dengan melakukan pengolahan sampah

organik.  Sedangkan pengurangan sampah anorganik dapat dilakukan denga n

mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai yang sulit diurai oleh alam,

seperti plastik dan styrofoam. Mengurangi penggunaan barang-barang sekali

pakai ini misalnya dengan mengganti plastik pembungkus makanan dengan

tempat makan yang dapat dipakai berulang kali sebagai tempat bekal makanan

anak-anak ke sekolah dan menggunakan keranjang belanja yang dapat dipakai

lagi sebagai pengganti kantong plastik belanja.

Apabila banyak lingkungan perumahan melakukan pengolahan sampah,

maka sampah yang harus diangkut oleh pemerintah daerah akan menurun

jumlahnya, sehingga sampah yang harus ditampung di tempat pembuangan akhir



akan berkurang, dan akibatnya masa operasi tempat pembuangan akhir akan

semakin panjang dan pencemaran lingkungan dapat dikurangi.


