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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

selesainya laporan penelitian ini berjudul “Kajian Peluang Bisnis Rumah 

Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Keterlibatan 

Masyarakat dan Swasta di Medan - Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi jenis-jenis sampah di 

perkotaan yang bernilai ekonomis dalam kaitannya sebagai sumber 

pendapatan masyarakat. 

Hasil penelitian ini masih belum dapat menjawab berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam penanganan sampah di Kota Medan, 

terutama  menyangkut pengelolaan dan pemanfataannya. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari 

lapangan, menyebabkan hasil penelitian belum sebagaimana yang 

diharapkan. Untuk itu kami mengharapkan berbagai masukan dan saran 

dari berbagai pihak, guna menjawab berbagai permasalahan sampah di 

Kota Medan.  

Melalui kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam pemanfaatan sampah sebagai peluang bisinis rumah 

tangga di Kota Medan di masa mendatang. Akhirnya diucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga 

penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan semoga laporan ini 

bermanfaat. 
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RINGKASAN 
 

 
Kajian tentang peluang bisnis rumah tangga dalam pengelolaan 

sampah perkotaan melalui keterlibatan masyarakat dan swasta di Kota 
Medan dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil 
kajian diperoleh hasil antara lain bahwa timbulan sampah di Kota Medan 
pada tahun 2008 sebanyak 1.369,9 ton/hari atau 5.479,6 M3  yang terdiri 
dari 48,2% sampah organik dan 51,8% anornaik. Dengan demikian rata-
rata sampah yang dibuang masyarakat mencapai 1 - 1,5 kg per rumah 
tangga per hari. Sampah-sampah yang dihasilkan tersebut dalam bentuk 
sampah organik maupun anorganik yang pada umumnya masih dapat 
dimanfaatkan sebagai peluang bisnis rumah tangga.   

Sampah anorganik bernilai ekonomis yang dihasilkan rumah tangga 
di Kota Medan sebanyak 18 jenis dan dapat dikelompokkan dalam             
7 (tujuh) katagori, yaitu : plastik, kaleng, kertas, kaca, besi, tembaga dan 
aluminium. Pemanfaatan sampah ini dapat dijadikan sebagai usaha 
alternatif dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dari 
pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan, antara lain :                    
(a) pengomposan; (b) pengepul  plastik kresek dan PE; dan daur ulang 
kertas. Kompos dari sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos 
dengan harga Rp.750,- per kg  dan berdasarkan analisis usaha yang 
dilakukan memiliki Break Even Point (BEP) pada produksi 180 kg per hari. 

Usaha pengepul plastik kresek dan PE juga dapat dijadikan sebgai 
alternatif peluang bisinis usaha rumah tangga dengan harga jual   
Rp.1.000,- – Rp.2.000,- per kg dan berdasarkan analisis usaha yang 
dilakukan memiliki Break Even Point (BEP) dicapai pada harga Rp.1.044 
per kg. Kerajinan tangan (bingkai foto) dari kertas daur ulang memiliki 
harga jual Rp.2.000 per buah dengan Break Even Point (BEP) dicapai 
pada harga Rp.270,- per buah. 

Nilai peluang bisnis dari sampah rumah tangga ini sebenarnya 
dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan berbagai ketrampilan yang 
dimiliki dengan memanfaatkan sampah menjadi produk-produk yang 
memberikan nilai tambah yang lebih tinggi seperti : tas, payung, dompet 
dan lain-lain yang tentunya diperoleh melalui berbagai pelatihan yang 
sampai saat ini masih dirasakan sangat terbatas jumlahnya.  Untuk itu 
diperlukan peran Pemerintah Kota Medan dengan melakukan sosialisasi 
dan pembinaan yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah, meliputi : 
pelatihan, kampanye massal 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui 
penyebaran poster, iklan media cetak dan elektronik, serta visit school. 
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1.1. Latar Belakang 

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, 

seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan 

ekonomi. Pengelolaan sampah pada sebagian besar kota saat ini masih 

menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan. Timbunan sampah 

yang tidak terkendali terjadi sebagai konsekuensi logis dari aktivitas 

manusia dan industrialisasi, yang kemudian berdampak pada 

permasalahan lingkungan perkotaan seperti keindahan kota, kesehatan 

masyarakat, dan lebih jauh lagi terjadinya bencana (ledakan gas metan, 

tanah longsor, pencemaran udara akibat pembakaran terbuka dan lain-

lain). 

Di sisi lain, pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh dinas 

terkait hanya berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan ke Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa melalui pengolahan tertentu. Kebanyakan 

TPA bermasalah terhadap lingkungan hidup, misalnya TPA tidak dilapisi 

oleh lapisan kedap air seperti geotextile, tidak ada pengolahan air lindi, 

dan masih diizinkannya praktik open dumping dan open burning. 

Akibatnya banyak menim permasalahan seperti pencemaran air lindi ke air 

tanah, bau busuk dan pencemaran udara.  

Namun demikian, sampah disamping dapat menjadikan masalah di 

perkotaan, juga dapat bermanfaat dalam menguatkan kehidupan ekonomi 

BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBB                        IIIIIIIIIIII            
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masyarakat. Berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga 

dan industri apabila tidak dapat dikelola secara baik dan benar, dapat 

berpotensi untuk melemahkan ekonomi masyarakat karena akan 

menyerap dana yang cukup besar untuk penanganannya baik dari segi 

kebersihan, kesehatan maupun lingkungan. Sampah yang tidak dikelola 

dengan baik akan mencemari lingkungan dan sebagai sumber penyakit 

yang pada gilirannya akan menghambat laju gerak ekonomi masyarakat. 

Di pihak lain, sampah dapat juga menjadi salah satu sumberdaya 

penting dalam mengangkat perekonomian masyarakat. Kondisi ini akan 

terjadi apabila sampah tersebut dapat dikelola secara professional. 

Beberapa peluang yang diperoleh dari sampah, diantaranya adalah aspek 

terbukanya lapangan kerja dari proses pemungutan sampah, aspek 

pengelolaan dan pemanfaatan sampah serta aspek pemasaran hasil 

olahan yang berbahan baku sampah. Dengan kata lain mata rantai bisnis 

akan tercipta apabila sampah dikelola dengan pendekatan-pendekatan 

ekonomi. 

Kegiatan pengolahan sampah ini dapat menimbulkan multiplier 

effect melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Masyarakat mulai 

terangsang untuk menciptakan berbagai teknologi pendukung 

pengelolaan sampah, mulai dari teknologi tempat-tempat penampungan 

sampah di rumah tangga untuk dijadikan pupuk kompos, teknologi 

pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan 

pemasaran hasil pengolahan sampah. Kesemua teknologi pendukung 
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yang dihasilkan tersebut sangat berpeluang untuk dilakukan di rumah 

tangga sebagai peluang bisnis. 

Untuk mendapatkan berbagai data dan informasi yang 

dipergunakan guna untuk memanfaatkan peluang bisnis dari sampah 

yang ada di Kota Medan, maka perlu dilakukan Kajian Peluang Bisnis 

Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui 

Keterlibatan Masyarakat dan Swasta di Medan – Provinsi Sumatera Utara. 

 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam Kajian 

Peluang Bisnis Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan 

Melalui Keterlibatan Masyarakat dan Swasta di Medan – Provinsi 

Sumatera Utara, adalah: 

1. Jenis-jenis sampah apa saja yang dihasilkan oleh kegiatan industri 

dan rumah tangga di Kota Medan yang mempunyai nilai ekonomis? 

2. Produk-produk olahan sampah apa saja yang dapat dihasilkan dari 

sampah industri dan rumah tangga di Kota Medan yang dapat 

dijadikan sebagai peluang bisnis rumah tangga? 

 
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

a. Maksud 

Pelaksanaan kegiatan kajian ini dimaksudkan untuk 

mensosialisasikan pemanfaatan sampah pada skala rumah tangga dan 

sekaligus membuka peluang bisnis bagi masyarakat dan swasta di 

perkotaan. 



 

 

4 

b. Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan kajian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh data dan informasi jenis-jenis sampah yang 

bernilai ekonomis. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan 

pengelolaan sampah di perkotaan dalam kaitannya sebagai sumber 

pendapatan masyarakat. 

 
1.4. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan kajian ini, adalah : 

1. Untuk meningkatkan pelayanan kebersihan di Kota Medan dan 

sekaligus sebagai peluang bisnis masyarakat dan swasta. 

2. Sebagai promosi produk-produk hasil olahan sampah yang 

berorientasi bisnis. 

3. Sebagai bahan analisis untuk kebijakan program pengelolaan sampah 

di Sumatera Utara. 

 
1.5. Manfaat 

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat,  

antara lain : 

1. Memberikan nilai tambah dan sumber pendapatan masyarakat 

dengan mengelola sampah rumah tangga. 

2. Memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan swasta di 

perkotaan. 
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3. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan program 

pengelolaan sampah di perkotaan. 

 
1.6. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Kajian Peluang Bisnis Rumah Tangga 

Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Keterlibatan Masyarakat 

dan Swasta di Medan – Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut : 

1. Indentifikasi data dan informasi jenis-jenis sampah yang dihasilkan 

dari kegiatan industri dan rumah tangga di Kota Medan yang 

mempunyai nilai ekonomis. 

2. Analisis kebijakan pengembangan produk-produk olahan sampah 

yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan rumah tangga yang dapat 

dijadikan peluang bisnis rumah tangga dan swasta di Kota Medan. 
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2.1.  Pengertian Sampah 

Definisi sampah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan 

sebagai barang-barang buangan atau kotoran (seperti daun-daun kering, 

kertas-kertas kotor dan sebagainya) atau barang yang tidak berharga, 

hina dan sebagainya (Poerwardarminta, 1976). Sedangkan sampah 

menurut kamus istilah lingkungan sampah adalah bahan yang tidak 

mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama 

dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam 

pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau 

buangan (Kamus Istilah Lingkungan, 1994). Pendapat lain mengatakan 

bahwa sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari 

sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki 

nilai ekonomis (Istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink, 1996). 

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 

tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan  memberikan pengertian bahwa 

sampah adalah sisa-sisa dari suatu benda berupa benda padat, benda 

cair yang tidak berfungsi lagi, baik yang berasal dari rumah tangga, 

bangunan dan termasuk yang ada di jalan umum. Berbagai definisi di atas 

memberikan pengertian bahwa sampah adalah sesuatu hasil buangan 

yang tidak bermanfaat sebagai akibat dari aktifitas manusia, dan 

BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBB                        IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII            
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cenderung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak 

dikelola dengan benar.  

Menurut  Suprihatin (1999) dalam Nisandi (2007), berdasar asalnya 

sampah (padat) dapat digolongkan sebagai: 

1. Sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan 

penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau 

dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lainnya. Jenis-

jenis sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. 

Sampah rumah tangga sebagian besar dalam bentuk sampah organik, 

antara lain : sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah dan 

daun dan lain-lain. 

2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari sumber daya 

alam tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses 

industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik 

dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tak dapat 

diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan 

dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga 

misalnya : botol kaca, botol plastik, tas plastik dan kaleng. 

Menurut Slamet (2000), berdasarkan atas dasar sifat biologis-

kimianya sampah dapat dibedakan antara lain:  

1. Sampah yang dapat membusuk, seperti : sisa makanan, daun, 

sampah kebun, pertanian atau lebih dikenal dengan istilah sampah 

organik. 
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2. Sampah yang tidak membusuk, seperti : kertas, plastik, karet, gelas, 

logam yang lebih dikenal dengan istilah sampah anorganik. 

3. Sampah yang berupa debu atau abu. 

4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan seperti sampah yang 

berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun fisika 

berbahaya.   

Sedangkan jika dilihat berdasarkan sumber-sumber sampah, Tasrial 

(1998) menguraikan bahwa sampah dapat berasal dari :  

a. Pemukiman 

Umumnya sampah rumah tangga berupa sisa dari pengolahan 

makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, 

sampah kebun/halaman, dan lain-lain. 

 
b. Pertanian dan Perkebunan 

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti 

jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama 

musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah 

bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus 

agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah 

lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk 

mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun 

plastik ini bisa didaur ulang. 
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c. Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung 

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran 

gedung ini dapat berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah 

organik, misalnya : kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya : 

semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng. 

 
d. Perdagangan dan Perkantoran 

Sampah yang berasal dari daerah perdagangan, seperti : toko, 

pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, 

pembungkus, kertas, dan bahan organik, termasuk didalamnya sampah 

makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, 

kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-

menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak 

tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise 

film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas serta limbah bahan kimia 

harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan 

khusus karena berbahaya dan beracun. 

 
e. Industri 

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-

bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan 

produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk 

pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali 

beracun juga memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. Komposisi 

dan jenis sampah memegang peranan penting dalam sistem pengelolaan 
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sampah, sehingga diharapkan produsen sampah mampu membedakan 

sampah yang diproduksinya sesuai dengan jenis sampahnya. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi sampah baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya adalah sebagai berikut :  

1. Jumlah Penduduk 

Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah 

sampah yang dihasilkan, akibatnya pengelolaan sampah akan berpacu 

dengan laju pertambahan penduduk. 

2. Keadaan Sosial Penduduk 

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka akan 

semakin banyak pula jumlah sampahnya. 

3. Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi akan menambah kuantitas maupun kualitas 

sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam serta cara 

pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.  

(Slamet, 2000). 

 
2.2. Pengelolaan Sampah  

Pengelolaan sampah juga semakin berkembang sejalan dengan 

perkembangan jenis sampah yang akan dikelola. Beberapa cara 

pengelolaan akhir sampah yang dilakukan masyarakat adalah : 

 
1. Penimbunan 

Sampah yang telah dikumpulkan pada penampungan sementara 

diangkut kesuatu area tempat pembuangan sampah akhir (TPA), 
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kemudian sampah tersebut ditimbun dan diratakan. Penimbunan sampah 

seperti ini menimbulkan bau busuk, tempat berkembangnya bibit penyakit, 

serta dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air tanah. 

 
2. Pengomposan 

Sampah-sampah organik diolah dengan cara pengomposan. Ada 

beberapa keuntungan dari sistem pengomposan antara lain : pupuk yang 

dihasilkan bersifat ekologis/tidak merusak lingkungan, masyarakat dapat 

membuat sendiri, serta tidak memerlukan peralatan dan instalasi yang 

mahal. (PPS IPB, 2003) 

 
3. Pembakaran Sampah 

Pembakaran sampah dapat dilakukan pada tempat pembuangan 

sampah sementara, atau pembakaran dilakukan dengan insenerator. 

Proses insenerator ini mampu mereduksi limbah hingga 90%, meskipun 

panas yang ditimbulkannya dapat digunakan sebagai sumber energi, 

namun penggunaannya dapat menimbulkan pencemaran udara tersendiri. 

 
4. Penghancuran 

Sampah yang telah dikumpulkan dipotong-potong menjadi ukuran 

kecil-kecil sehingga volumenya bertambah kecil, penghancuran yang 

demikian akan membantu proses pembusukan. 
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5. Pemanfaatan Ulang 

Sampah-sampah yang telah dikumpulkan dipilih sesuai dengan 

bahan pembuatnya seperti kertas, kaca, plastik, besi, karton, aluminium 

dan dijual untuk dimanfaatkan kembali. 

 
6. Dumping 

Pengelolaan sampah secara dumping dengan menumpuk sampah 

pada suatu area, pengelolaan yang demikian akan menimbulkan 

penurunan estetika lingkungan. Jenis dumping yang lain dan sering 

dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah adalah dumping in water 

dimana sampah dibuang ke dalam badan air misalnya sungai, laut, 

saluran air lainnya (Naria, 1996). 

 
2.3.  Sistem Pengelolaan Sampah  

Sistem pengelolaan yang dilakukan di beberapa daerah atau kota 

memiliki karakteristik masing-masing, yang disesuaikan dengan jenis 

umum sampah, keadaan budaya, serta kebiasaan-kebiasaan 

masyarakatnya. Beberapa contoh sistem pengelolaan sampah di 

beberapa daerah atau kota dijelaskan sebagai berikut :  

 
a. Canberra 

Kota Canberra memiliki program bebas sampah tahun 2010 (No 

waste 2010 Canberra). Kota yang memproduksi sampah sebesar 250 ribu 

ton per tahun ini menumpukkan sampahnya pada dua Tempat 

Pembuangan Akhir yang berada di daerah Mungga Lande dan Belconnen. 

Total sampah terdiri dari 60% kertas, karton kemas, sampah organik, 



 

 

13 

puing, dan batuan sisa bangunan. Kota Canberra menerapkan sistem 

landfill yang dikelola Dinas Pelayanan Kota (Departement of Urban 

Services) dengan ijin Kantor Pengontrolan Polusi (Pollution Control 

Authority Office of the Environment). Pengumpulan sampah dan kegiatan 

daur ulang dikontrakkan dengan swasta. Terdapat tiga program yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan memberdayakan masyarakat seperti 

mendaur ulang sampah pekarangan, daur ulang yang dikoordinir 

kelompok yang disebut REVOLVE dan sebuah jaringan pertukaran materi 

yang dapat menggunakan kembali sumber sampah yang dikenal dengan 

nama Canberra Resource Exchange Network (CERN). Pada CERN ini 

tersedia database yang lengkap beserta suppliernya, dan jika sebuah 

sampah belum didapatkan, warga tersebut dapat mendaftar secara gratis 

sebagai pencari sampah jenis tersebut (Ananta, 1997). 

 
b. Jakarta (Zero Waste Rawasari - Jakarta Pusat) 

Proyek zero waste untuk kawasan ini diterapkan dengan melibatkan 

warga dalam pengelolaan sampah dengan prinsip dari warga untuk 

warga. Pengelolaan sampah dilakukan hanya per kawasan, sehingga 

biaya angkut menjadi 0%. Sampah yang dihasilkan langsung dipilah dan 

diolah sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan ini dapat mengolah 

sampah hingga 6 – 20  m3/hari dengan hasil kompos sebanyak 12 

ton/bulan serta menghasilkan kertas daur ulang, biji plastik, logam serta 

bahan konstruksi sebanyak 8,4 ton/bulan (Suhli, 2001). 
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c. Bandung (Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bandung) 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kota Bandung ditempatkan 

di Desa Karang Pamulang - Pasir Impun dengan luas 7 Ha. Struktur 

kontruksi dilakukan sedemikian rupa hingga tumpukan bau dapat diatasi 

dengan menggali lubang sedalam 7 meter dengan ukuran  14 x 30 meter. 

Dasarnya dilapisi dengan tanah liat kedap air, lubang tersebut dilengkapi 

pipa yang dapat mengalirkan cairan limbah dan biogas. Tempat 

Pembuangan Sampah ini mampu mengelola sampah 500 - 1000 m3/hari. 

Hasil pengelolan sampah tersebut menghasilkan daya listrik 40.000 watt, 

serta sampah busuk dijual berupa kompos. Dari hasil pengelolaan 

sampah berupa kompos tersebut Tempat Pembuangan Akhir sampah 

menghasilkan Rp 10 juta dalam waktu satu tahunnya (Sukendar, 1999). 
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Sampah perkotaan memiliki arti tersendiri dalam pembangunan 

suatu wilayah kota. Pada prinsipnya, sampah perkotaan terdiri dari 

sampah yang mudah terdegradasi oleh mikroorganisme (organik) dan 

sampah yang sulit terdegradasi dan membutuhkan waktu yang sangat 

lama untuk dapat terurai (an-organik). Namun demikian sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk dan tingkat pembangunan yang semakin 

berkembang di era otonomi daerah ini mendorong berbagai pihak untuk 

lebih memperhatikan masalah sampah perkotaan guna mewujudkan kota 

bersih, indah dan sehat.  

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

sampah adalah dengan mengkaji peluang bisnis dari kegiatan 

pemanfaatan dan pengelolaan sampah sebagai salah satu usaha 

alternatif dengan produk-produk daur ulang ramah lingkungan dalam 

rangka peningkatan perekonomian masyarakat (rumah tangga) dan 

swasta, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah. 

Selain itu, faktor keterlibatan/partisipasi masyarakat dan swasta dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sampah perkotaan juga sangat diperlukan 

demi keberhasilan pengelolaan, disamping perhatian pemerintah 

khususnya pemerintah kota dan lembaga swadaya masyarakat sebagai 

faktor pelaksana pembangunan daerah dan pemegang kebijakan dalam 

BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBB                        IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII            

KKKKKKKKKKKK EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRR AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN GGGGGGGGGGGG KKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAA             PPPPPPPPPPPP EEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMM IIIIIIIIIIII KKKKKKKKKKKK IIIIIIIIIIII RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN    
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mengakomodir kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah secara 

berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kota bersih, indah dan sehat. 

Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, secara 

sederhana dapat disusun diagram kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengelolaan Sampah Perkotaan di 

Kota Medan - Sumatera Utara. 
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4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi kegiatan Kajian Peluang Bisnis Rumah Tangga Dalam 

Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Keterlibatan Masyarakat dan 

Swasta di Medan – Provinsi Sumatera Utara ini meliputi wilayah Kota 

Medan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 4 (empat) 

bulan terhitung mulai Juli s/d Oktober 2009. 

 
4.2.  Metodologi Penelitian  

4.2.1. Metode Pendekatan Studi 

Dalam melaksanakan kajian ini digunakan berbagai pendekatan 

studi yang mencakup berbagai aspek data dan informasi serta publikasi 

yang terkait dengan pengelolaan sampah. 

 
4.2.2.  Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder yang 

diperoleh dari berbagai publikasi yang berasal dari stakeholders dan 

berbagai informasi yang terkait dengan pengelolaan sampah. Data lainnya 

yang dikumpulkan merupakan data dan informasi yang diperoleh langsung 

dari lapangan dengan menyebarkan kuisioner (wawancara) dan hasil 

koordinasi dengan instansi terkait serta melalui studi literature. 

Pelaksanaan pengumpulan data dibagi menjadi dua tahapan, yaitu :       

BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBB                        IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII            

MMMMMMMMMMMM EEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEE             PPPPPPPPPPPP EEEEEEEEEEEE NNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLL IIIIIIIIIIII TTTTTTTTTTTT IIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN    
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(1) pembuatan instrument pengumpulan data; dan (2) kegiatan 

pengumpulan data. 

 
4.2.3.  Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan ditabulasi sesuai 

dengan kebutuhan analisis. Data-data primer hasil wawancara dianalisis 

untuk mengetahui kelayakan usaha alternatif dalam mengelolah sampah 

sebagai peluang bisnis rumah tangga. Penyajian hasil analisis dan 

interpretasi data dan informasi pelaksanaan kegiatan kajian ini disusun 

dalam bentuk laporan akhir. 

 
4.3.  Hasil/ Output 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Kajian Peluang Bisnis Rumah 

Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Keterlibatan 

Masyarakat dan Swasta di Medan – Provinsi Sumatera, adalah : 

1. Informasi dan gambaran tentang jenis-jenis sampah yang bernilai 

ekonomis dan analisis usaha dari pemanfaatan sampah yang 

dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan lainnya di Kota 

Medan. 

2. Informasi dan gambaran kelayakan usaha dari kegiatan alternatif 

pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Medan yang memiliki 

peluang unutk dikembangkan dalam rangka peningkatan 

perekonomian masyarakat. 
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5.1. Pengelolaan Sampah di Kota Medan  

Di Indonesia,  pengelolaan sampah secara jelas dinyatakan di 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pasal 6 ayat (1) berbunyi ”Setiap orang berkewajiban 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”. Pasal 

tersebut menyatakan bahwa kewajiban dalam upaya memelihara 

lingkungan hidup haruslah dilaksanakan oleh setiap orang. Dalam 

hubungannya dengan pasal tersebut di atas, Pemerintah Kota Medan 

telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dijadikan dasar dalam 

melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Medan yaitu:  

• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Kota 

Medan.  

• Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sekaligus mencabut SK. 

Walikotamadya KDH Tingkat II Medan Nomor 970/301/1993 tanggal 

30 Desember 1993 tentang Tarip Pelayanan Kebersihan.  

• Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2001 tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 

BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBB                        VVVVVVVVVVVV            

HHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSS IIIIIIIIIIII LLLLLLLLLLLL             DDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN             PPPPPPPPPPPP EEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN    
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tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.  

• Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang 

Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan. 

• Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 539/1306/K/2002 tanggal    

1 Juli 2002 tentang Pembekuan Pelayanan Umum Kebersihan Kota 

Medan oleh PD Kebersihan, yang sepenuhnya dialihkan menjadi 

tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Medan. 

 
Pengelolaan sampah di Kota Medan dilakukan oleh Dinas 

Kebersihan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan 

dalam mengelola kebersihan Kota Medan. Visi Dinas Kebersihan Kota 

Medan adalah “Menciptakan Medan Kota Metropolitan yang Bersih, 

Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah (BESTARI) dengan masyarakat 

yang maju, mandiri dan berwawasan lingkungan”. Untuk itu Dinas 

Kebersihan Kota Medan memberikan pelayanan sampah yang meliputi 

kegiatan :  

1. Membersihkan sampah di jalan umum. 

2. Mengumpulkan timbunan sampah dari sumbernya ke Tempat 

Pembuangan Sementara (TPS). 

3. Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk 

pelayanan umum. 

4. Mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
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5. Menyediakan Tempat Pembuangan Akhir untuk pemusnahan 

sampah. 

6. Melakukan penyedotan, pengangkutan limbah tinja manusia dari 

septictank ke Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) (Dinas 

Kebersihan, 2008).  

Dari penjabaran visi tersebut, maka misi dari Dinas Kebersihan 

Kota Medan (2008) dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan SDM aparatur Dinas Kebersihan dan masyarakat 

tentang kebersihan. 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan 

pelayanan yang prima. 

3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. 

4. Meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.  Sistem Pengelolaan Sampah Kota Medan 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan Kota 

Medan, penduduk Kota Medan pada tahun 2008 diperkirakan telah 

mencapai 2.566.462 yang terdiri dari 1.999.851 jiwa penduduk tetap dan 

566.611 jiwa penduduk tidak tetap (commuters) yang tersebar di 21 

kecamatan.Total timbulan sampah domestik di Kota Medan pada tahun 

2008 telah mencapai 1.369,9 ton/harinya atau 5.479,6 M3. Timbulan 

sampah yang terdapat di Kota Medan terdiri dari sampah organik (48,2 %) 

dan anorganik (51,8 %) dengan persentasi perbandingan antara sampah 

organik dengan sampah anorganik adalah sebesar 1 : 1,07.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Wilayah Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan 
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Untuk memberikan jasa pelayanan kebersihan, Dinas Kebersihan 

membentuk 3 (tiga) wilayah operasional, dimana masing-masing wilayah 

operasional melayani 7 (tujuh) Kecamatan. Timbunan sampah domestik 

kota Medan ini didistribusikan ke 2 (dua) buah TPA yaitu (1) TPA Namo 

Bintang, berlokasi di Kelurahan Namo Bintang ; Kecamatan Pancur Batu 

dengan luas 17,6 Ha. TPA ini mampu menampung 50 % dari total 

sampah yang dapat diangkut, (2) TPA Terjun, berlokasi di Kelurahan 

Terjun Kecamatan Medan Marelan dengan luas 13,7 Ha dan kapasitas 

penampungan sebesar 50 % dari total sampah terangkut.  Melihat jumlah 

timbulan sampah yang semakin meningkat, maka Dinas Kebersihan Kota 

Medan telah membuat suatu proyeksi volume timbunan sampah. Proyeksi 

ini menunjukkan bahwa rasio timbunan sampah rata-rata untuk kota 

Medan adalah sebesar 0,6 kg/jiwa/hari.  

Sampah tersebut diangkut oleh armada truk milik Dinas Kebersihan, 

yang jumlahnya bertambah terus setiap tahunnya. Rincian armada truk 

pengangkut sampah yang beroperasi dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Jenis Armada Angkut, Jumlah, Ritasi dan Volume Angkut 

Dinas Kebersihan Kota Medan. 
 

No Jenis Armada 
Jumlah 
(unit) 

Ritasi 
(trip) 

Volume 
angkut 

Total 

1 Tipper truk 93 2 trip 6 m3 1.116 m3 

2 Arm roll truk 10 7 trip 10 m3 700 m3 

3 Arm roll truk 4 7 trip 6 m3 168 m3 

4 Tipper truk 3 2 trip 6 m3 36 m3 

T O T A L    2.020 m3 
Sumber: Dinas Kebersihan Kota Medan, 2008. 

 



 

 

24 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa setiap harinya terdapat 2.020 m3 

sampah (505 ton) yang terangkut oleh armada angkut yang dimiliiki oleh 

Dinas Kebersihan Kota Medan. Dari jumlah total volume sampah yang 

terangkut ini mengandung arti bahwa hanya sekitar 41% sampah yang 

terangkut dari total timbulan sampah yang terdapat di tempat-tempat 

pembuangan sampah sementara. Diharapkan pada tahun-tahun 

mendatang jumlah armada angkut sampah dapat bertambah sesuai 

dengan jumlah volume timbulan sampah Kota Medan. 

Selain itu, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada 

masyarakat Kota Medan, Dinas Kebersihan didukung oleh sumber daya 

manusia (SDM) yang terdiri atas 273 orang PNS, 1 orang ABRI, 1.525 

orang THL yang meliputi : Melati (penyapuan) 387 orang, Bestari (becak 

sampah) 660 orang, supir mekanik, petugas TPA, hansip, mandor 

angkutan, koordinator dan administrasi sebanyak 487 orang. Pada 

hakekatnya, terdapat banyak SDM yang membantu Dinas Kebersihan 

dalam hal pengelolaan sampah yaitu pemulung. Hal yang menarik adalah 

dimana pada satu sisi sektor informal, pemulung ini memiliki peranan 

penting dalam pengelolaan sampah. Para pemulung mencari barang yang 

bernilai ekonomis dari tumpukan sampah, TPS dan TPA maupun dari 

rumah ke rumah. 

Namun di lain pihak, pengelola sampah dari lembaga pemerintah 

melihat pemulung sebagai penghambat operasi sistem pengelolaan 

sampah padat modern yang efisien. Padahal pekerjaan tersebut dapat 

menjadi sumber kehidupan bagi puluhan ribu orang miskin dan tak 
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berdaya yang tinggal di kota, serta juga dapat mengurangi jumlah sampah 

yang harus dibuang atau dibakar. 

Secara idealnya memang kedua sektor ini tentunya diharapkan 

menjadi sumber pendanaan dalam pengelolaan sampah di kota Medan. 

Namun hingga saat ini biaya yang dialokasikan oleh pemerintah dalam 

pengelolaan sampah di Kota Medan adalah berasal dari retribusi sampah 

yang dikenakan pada setiap gedung dan rumah penduduk, yang 

pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Daerah. Dana retribusi yang 

dikumpulkan Dinas Kebersihan Kota Medan, yang selanjutnya disetorkan 

kembali ke kas Pemerintah Kota Medan. Untuk melakukan pemungutan 

retribusi ini, Dinas Kebersihan memperoleh upah pungut sebesar 5 %  

dari nilai yang disetorkan ke Kas Daerah (Pasal 19 ayat 1 Perda No. 8 

tahun 2002). 

 

5.2. Nilai Ekonomis Sampah  

Sampah yang dibuang masyarakat tidak semuanya tidak bernilai. 

Ada sebagian dari jenis-jenis sampah yang memiliki nilai jual (return 

value) dan sebagian lagi dapat dimanfaatkan kembali. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan kepada 200 orang responden yang tersebar di 

beberapa kecamatan, sebagian besar masyarakat mengerti nilai 

ekonomis sampah.  
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Gambar 4. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nilai Ekonomis 
Sampah di Beberapa Kecamatan Kota Medan   

 

Menurut responden beberapa sampah dapat dijual kembali kepada 

pemulung atau ke agen penjualan barang bekas (botot) antara lain yaitu 

botol, kertas/karton, plastik-plastik, kaleng, besi, dan aluminium. Selain itu 

sampah-sampah basah seperti nasi busuk, sampah sisa memasak dapat 

di manfaatkan untuk makanan ternak dan juga ditimbun sebagai kompos 

untuk tanaman perkarangan.  

Nilai ekonomi pengelolaan sampah pada umumnya berasal dari 

dua sektor, yaitu: (1) Sektor formal, yaitu sektor nilai ekonomi yang 

dikelola oleh pemerintah, dan (2) Sektor informal, yaitu sektor nilai 

ekonomi yang dikelola oleh pemulung dan pengumpul sampah. Nilai 

ekonomi sampah Kota Medan dari sektor informal berasal dari penjualan 

ulang dari bahan-bahan yang dapat diolah kembali. Pada umumnya 

sampah yang memiliki nilai ekonomi tersebut adalah bahan-bahan yang 

dapat didaur ulang yang kemudian ditawarkan kembali ke industri-industri 

yang membutuhkannya. Harga sampah yang dapat didaur ulang 

berdasarkan informasi dari beberapa sentra pengepul sampah di Kota 

Medan diperlihatkan pada Tabel 2. 

n=200 
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Tabel 2. Jenis dan Harga Ekonomis Sampah 

 

No. Jenis sampah Harga (Rp.) Satuan 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 

Plastik 
a. Minuman gelas plastik 
b. Botol air mineral  
c. Atom 
Kaleng 
a. Seng/kemasan biscuit 
b. Minuman kaleng 
Kertas 
a. Kardus 
b. Kertas putih 
c. Majalah 
d. Koran 
e. Kertas pembungkus semen 
Kaca 
a. Botol bekas 
b. Kaca 
Besi 
a. Besi beton 
b. Besi super 
c. Besi pipa 
Tembaga 
a. Tembaga super 
b. Tembaga baker 
Aluminium  
a. Aluminium tebal 
b. Aluminium tipis 

 
3500 
1500 
3500 

 
1000 
11000 

 
800 
1000 
800 
800 
150 

 
400 
100 

 
2500 
3500 
2000 

 
45000 
40000 

 
11000 
13000 

 
kg 
kg 
kg 
 
kg 
kg 
 
kg 
kg 
kg 
kg 
buah 
 
buah 
kg 
 
kg 
kg 
kg 
 
kg 
kg 
 
kg 
kg 

Sumber : Data Primer Diolah, Agustus 2009. 

 
Jenis dan harga sampah yang dapat didaur ulang (Tabel 2) 

diperoleh dari beberapa sentra lokasi pengumpul sampah di Kota Medan 

yang menjadi tempat perdagangan sampah bagi pengumpul sampah 

yang terletak di : (1) Jalan Marelan Raya, (2) Jalan Engsel Tanah Enam 

Ratus, (3) Jalan Setia Budi, (4) Jalan Asrama simpang Perumnas 

Helvetia, (6) Jalan Karya, (7) Jalan Aksara, (8) Simpang Titi Kuning,      

(9) Jalan Krakatau, (10) Jalan HM Joni, (11) Jalan Wahidin, (12) Jalan 

Letda Sujono, (13) Jalan Kapten Pattimura, (14) Jalan Jemadi, (15) Jalan 
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Cemara, (16) Jalan Pelita 3, (17) Jalan Bintang, (18) Jalan Bilal, (19) 

Jalan Boom, dan (20) Jalan Kapten Sumarsono. 

Semua sentra penjualan sampah tersebut menjadi asset yang 

sangat potensil secara ekonomi bagi masyarakat Kota Medan. Dengan 

melihat jumlah sentra penjualan sampah di atas, berarti sentra tersebut 

juga telah menyerap tenaga kerja informal yang cukup besar untuk Kota 

Medan. Mulai dari pengumpul dan penjual sampah, yang dapat 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan sampah di Kota Medan. 

Dalam sistem jaringan daur ulang sampah (Gambar 5), sampah 

daur ulang dikumpulkan dari sumber seperti : perumahan, kawasan 

komersial, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPA. 

Kebanyakan sampah daur ulang dikumpulkan oleh pemulung dan 

kemudian dijual (disalurkan) ke pelapak (pengepul). Pelapak memilah dan 

mengklasifikasikannya ke beberapa item tergantung pada tipe dan 

menjual atau menyalurkannya kepada pabrik daur ulang secara langsung 

atau terlebih dahulu melalui agen. Sebagian sampah ini didaur ulang di 

pabrik-pabrik dan sebagian dikirimkan ke kota lain ataupun diekspor ke 

luar negeri untuk menghasilkan produk yang pada akhirnya sampai ke 

konsumen. 
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Gambar 5. Diagram Jaringan Daur Ulang Sampah 

 

5.3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan 

Pada hakekatnya permasalahan dalam mengelola sampah bukan 

hanya menjadi tanggungjawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung 

jawab semua pihak (stakeholders). Salah satu faktor penentu dalam 

keberhasilan upaya pengelolaan sampah perkotaan menuju Kota Medan 

bersih dan berwawasan lingkungan sesuai dengan visi Dinas Kebersihan 

Kota Medan adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat setempat. 

Sebab masyarakat pada hakekatnya adalah sumber awal penumpukan 

sampah. Untuk itu masyarakat pula yang harus berperan untuk 

menjalankan fungsi tertentu dalam konteks manajemen persampahan. 

Dalam hal ini, salah satu peran penting yang dapat dijalankan oleh 

masyarakat adalah melakukan pemisahan sampah sejak dari sumbernya 

(individu penghasil sampah seperti rumah tangga, sekolah, rumah sakit, 

dan lain sebagainya). 

PEMULUNGPEMULUNGPEMULUNGPEMULUNG    

PENGEPULPENGEPULPENGEPULPENGEPUL    

    

PABRIK DAUR PABRIK DAUR PABRIK DAUR PABRIK DAUR 

ULANGULANGULANGULANG    

    

S AM P AHS AM P AHS AM P AHS AM P AH     

    

P A S A RP A S A RP A S A RP A S A R     

    

KONSUMENKONSUMENKONSUMENKONSUMEN    
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Pemisahan sampah (solid waste sorting) ini dilakukan dengan alur 

berfikir sebagai berikut: Jika sampah organik sudah terpisahkan dengan 

sampah non organik sejak dari rumah tangga hunian, kawasan niaga, 

kawasan wisata, taman, pantai dan jalan raya, maka ketika masing-

masing jenis sampah tersebut sampai di TPA, sampah di TPA sudah 

terpisah. Para pemulung dapat mudah mengambil sampah non-

organiknya, sementara para pembuat pupuk kompos sampah juga mudah 

mengambil sampah organiknya. Dengan demikian, tumpukan sampah di 

TPA segera berkurang. Bahkan sangat mungkin bahwa sampah yang 

sudah terpisah tidak perlu dibawa lagi ke TPA, karena sudah di TPS 

masyarakat baik itu pemulung maupun pembuat kompos telah 

memanfaatkan sampah tersebut.  

Permasalahan yang menyebabkan sampah di TPA selama ini 

menumpuk adalah tercampurnya sampah organik dan non-organik. Untuk 

pemisahannya akan diperlukan biaya yang tinggi serta waktu yang lama. 

Hal inilah yang menyebabkan beberapa permasalahan, seperti : 

pencemaran lingkungan di sekitar TPA, kebutuhan TPA yang baru, tidak 

adanya partisipasi masyarakat dalam pengkomposan. Masalah 

kebutuhan TPA yang baru akan sulit diatasi mengingat dimasa 

mendatang akan sangat sukar memperoleh lahan TPA yang baru. Di sisi 

lain, harus diakui pula bahwa kunci persoalan sampah terletak pada 

persepsi dan perilaku masyarakat yang masih salah tentang sampah. 

Persepsi-persepsi tersebut, antara lain :  

a. sampah adalah urusan pemerintah melalui Dinas Kebersihan Kota 
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b. sampah dapat dibuang dimana saja di jalan, di pasar, di sungai, dan 

sebagainya. 

c. masyarakat tidak mengetahui bahaya sampah plastik dan lain-lain. 

d. masyarakat belum sepenuhnya menyadari (tidak peduli) resiko 

penumpukan dan penimbunan sampah berlebih. 

Esensi yang paling utama dari sistem pengelolaan sampah 

teritegrasi ini adalah harus berbasis pada masyarakat, karena 

masyarakatlah sebagai produsen sampah dan masyarakat pula yang 

akan menikmati lingkungan bersih dan higienis bila persoalan sampah 

bisa ditangani secara baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam 

sistem pengelolaan sampah secara terpadu.  Partisipasi masyarakat 

dalam suatu proses pembangunan terbagi atas 4 tahap, yaitu :                

a) partisipasi pada tahap perencanaan, b) partisipasi pada tahap 

pelaksanaan, c) partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil-hasil 

pembangunan dan d) partisipasi dalam tahap pengawasan dan 

monitoring.  Masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi terhadap proses-

proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara 

lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan 

prasarana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal 

maupun formal. 
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Gambar 6. Bagan Alur Pengelolaan Persampahan Terintegrasi 
Berbasis Masyarakat (Modifikasi PKP2A Bandung, 2004) 

 

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan 

salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah 

perkotaan atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin 

kompleks.  Pemerintah Jepang saja membutuhkan waktu 10 tahun untuk 

membiasakan masyarakatnya memilah sampah.  Reduce (mengurangi), 

Reuse (penggunan kembali) dan Recycling (daur ulang) adalah model 

relatif aplikatif dan dapat bernilai ekonomis.  Sistem ini diterapkan pada 

skala kawasan sehingga memperkecil kuantitas dan kompleksitas 

sampah.  Model ini akan dapat memangkas rantai transportasi yang 

panjang dan beban APBD yang berat.  Selain itu masyarakat secara 

bersama diikutsertakan dalam pengelolaan yang akan memancing proses 

serta hasil yang jauh lebih optimal daripada cara yang diterapkan saat ini. 

Oleh sebab itu, selain partisipasi masyarakat diperlukan juga 

perhatian dari pemerintah khususnya pemerintah daerah dan lembaga 

swadaya masyarakat sebagai faktor pelaksana pembangunan daerah dan 

pemegang kebijakan dalam mengakomodir kegiatan dan program-
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program pengelolaan sampah perkotaan secara lestari dan partisipasi 

masyarakat sehingga kebersihan dan keindahan Kota Medan dapat 

terwujud dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat kota. 

Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan 

meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah 

yang dimulai pada skala kawasan (tingkat kelurahan dan kecamatan), 

kemudian dilanjutkan pada skala yang lebih luas lagi. 

 
5.4. Usaha Alternatif Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomis 

 
5.4.1. Kompos 

Kompos merupakan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik 

sehingga berubah bentuk, berwarna kehitam-hitaman dan tidak berbau. 

Pengomposan merupakan proses penguraian bahan-bahan organik 

dalam suhu yang tinggi sehingga mikroorganisme dapat aktif 

menguraikan bahan-bahan organik sehingga dapat dihasilkan bahan yang 

dapat digunakan tanah tanpa merugikan lingkungan. Sementara untuk 

pengomposan, banyak variasi dari metode ini yang dilakukan oleh 

masyarakat di berbagai kota seperti metode aerob, metode cacing 

(produksi kompos dengan bantuan cacing untuk mempercepat proses 

bio-degradasi) dan metode konvensional.  

Meskipun masyarakat dapat memproduksi kompos, tetapi umumnya 

lebih untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dibandingkan harus 

memasarkannya untuk pertanian atau perkebunan. Dari hasil 

pengamatan dilapangan, pengomposan merupakan salah satu usaha 

alternatif pengelolaan sampah di Kota Medan yang memiliki peluang 
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bisnis cukup menjanjikan, disamping memiliki manfaat dalam menjaga 

kebersihan dan keindahan kota dan mengurangi jumlah pengangguran. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Persentase Jumlah Responden (KK) Berdasarkan Jumlah 

Sampah Organik 
 

Bahan baku pengomposan berupa sampah organik tersedia sangat 

besar, baik berasal dari pasar maupun rumah tangga. Berdasarkan hasil 

wawancara dan kuisioner, masyarakat pada umumnya membuang 

sampah organik lebih besar dari 1,5 kg tiap harinya (Gambar 7). Jika nilai 

ini dikalikan dengan jumlah KK di Kota Medan, maka volume sampah 

organik sebagai bahan baku pengomposon cukup banyak tersedia. 

Menurut Santoso (1987), usaha pengomposan sampah kota 

memiliki beberapa manfaat dari segi ekonomi yaitu : 

1. Pengkomposan dapat mengurangi jumlah sampah sehingga akan 

mengurangi biaya operasinal pemusnahan sampah. 

2. Tempat pengumpulan sampah akhir dapat digunakan dalam waktu 

yang lebih lama, karena sampah yang dikumpulkan berkurang. 

Dengan demikian akan mengurangi investasi lahan TPA. 
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3. Kompos dapat memperbaiki kondisi tanah dan dibutuhkan oleh 

tanaman. Hal ini berarti kompos memiliki nilai kompetetif dan 

ekonomis yang berarti kompos dapat dijual. 

4. Penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi penggunaannya. 

Selain dari tinjauan ekonomi, dari segi ekologi, proses pembuatan 

kompos memberikan manfaat bagi lingkungan, antara lain : 

1. Pengkomposan merupakan metode daur ulang yang alamiah dan 

mengembalikan bahan organik ke dalam siklus biologis. Kebutuhan 

energi dan bahan makanan yang diambil tumbuhan dari dalam tanah 

dikembalikan lagi ke dalam tanah. 

2. Mengurangi pencemaran lingkungan, karena sampah yang dibakar, 

yang dibuang ke sungai ataupun yang dikumpulkan di TPA akan 

berkurang. Ini berarti mengurangi pencemaran udara maupun air 

tanah. 

3. Pemakaian kompos pada lahan perkebunan atau pertanian akan 

meningkatkan kemampuan lahan dalam menahan air sehingga terjadi 

koservasi air. Kompos mempuyai kemampuan memperbaiki dan 

meningkatkan kondisi kesuburan tanah (konservasi tanah). 

 
Pada prinsipnya, pengomposan yang dilakukan sebagian 

masyarakat di Kota Medan terbagi atas 3, yaitu : (1) Pengomposan 

dengan menggunakan bioaktivator EM-4; (2) Pengomposan skala rumah 

tangga; dan (3) Pengomposan sederhana. 
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Usaha pengomposan yang dilakukan masyarakat secara 

konvensional dengan menggunakan teknologi pengomposan dan 

bioaktivator EM-4 masih jarang dilakukan karena perhitungan biaya 

produksi yang terlalu tinggi. Masyarakat pada umumnya melakukan 

pengomposan untuk skala rumah tangga dan secara sederhana. 

 
5.4.1.1. Analisis Usaha Pembuatan Kompos Sederhana 

Analisis usaha diestimasi untuk produksi 500 kg pupuk kompos dan 

bahan baku 1000 kg dengan asumsi penyusutan sampah organik menjadi 

pupuk sebesar 50% dari total timbulan sampah dan harga jual Rp. 750,- 

per kilogramnya. 

1. Biaya Produksi 

- Pembelian peralatan : 38.000 

- Bahan Baku dan Campuran : 22.000 

- Tenaga Kerja : 75.000 

Total Biaya Produksi :  135.000 

 
2. Hasil Penjualan 

- Kompos 500 kg x Rp 750,- : 375.000 

Total Penjualan :  375.000 

 
3. Keuntungan 

Penjualan – Biaya Produksi = Rp. 240.000,- 

 

 
5.4.1.2. Kelayakan Usaha Pembuatan Kompos Sederhana 

 

1. Break Even Point (BEP) 

 BEP produksi = biaya produksi/harga jual 

  = 135.000/750 

  = 180 
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 Hasil ini menandakan bahwa pada produksi 180 kg, usaha kompos 

tidak mengalami keuntungan dan kerugian. 

 
 BEP harga = biaya produksi/jumlah produksi 

  = 135.000/500 

  = 270 

 Dengan harga jual Rp 270/kg, usaha mengalami titik impas. 

 
2. Return of Investment (ROI) 

 ROI = (hasil penjualan/total biaya produksi) x 100% 

  = (Rp 375.000/ Rp 135.000) x 100% 

  = 2,77 % 

 Hasil ROI sebesar 2,77 % berarti dari modal sebesar Rp 100,- akan 

diperoleh pendapatan sebesar Rp 277,- 

 
3. Benefit Cost Ratio (B/C) 

 B/C = keuntungan/biaya produksi 

  = Rp 240.000/ Rp 135.000 

  = 1,77 

Dengan hasil B/C sebesar 1,77 berarti dari biaya yang dikeluarkan 

akan memperoleh keuntungan sebesar 1,77%. 

 

 

5.4.2. Mengepul Sampah Plastik (Plastik Kresek dan PE) 

Menjadi seorang pengepul sampah plastik merupakan peluang 

bisnis yang cukup menjanjikan. Selain dapat meningkatkan perekonomian 

keluarga, usaha ini menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat 

meminimalkan jumlah pengangguran di Kota Medan. Adapun hasil 

pengamatan dan pengumpulan data primer di lapangan menunjukkan 

bahwa rumah tangga menghasilkan sampah kantong plastik bervariasi   
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3-5 buah perhari, 6-8 buah perhari, bahkan ada yang lebih dari 8 buah 

perharinya (Gambar 8). 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Persentase Jumlah Responden Menurut Jumlah Sampah 
Kantong Plastik 

 
Menurut seorang pengusaha pengepul sampah plastik (plastik 

kresek dan plastik PE) yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono, tiap 

harinya bisa terkumpul 1- 3 ton sampah plastik dimana setiap minggunya 

bisa menyalurkan ke pabrik pengolahan plastik 10 – 18 ton dengan nilai 

rupiah ± 72 juta setiap bulannya. Jika dilihat dari jumlah sampah plastik 

yang dibuang setiap KK dan permintaan terhadap sampah ini cukup 

tinggi, maka tidak menutup kemungkinan usaha alternatif sebagai 

pengepul sampah memberikan peluang usaha dan penyedia lapangan 

kerja dalam rangka peningkatan perekonomian keluarga dan 

pengurangan pengangguran di Kota Medan. 

 

5.4.2.1. Analisis Usaha Pengepul Plastik Kresek dan PE (perbulan) 

1. Biaya Produksi 

- Sewa lahan :       100.000 

- Transpotasi @ 200.000 x 15 trip :    3.000.000 

n= 200 
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- Gaji pegawai @ 1.050.000 x 2 orang :    2.100.000 

- Bahan baku plastik kresek :  33.750.000 

- Bahan baku plastik PE :  18.000.000 

- Biaya tak terduga (10 %) :    5.695.000 

Total Biaya Produksi :  62.645.000,- 

 

2. Hasil Penjualan 

- Plastik kresek 45 ton x 1000/kg :  45.000.000 

- Plastik PE 15 ton x 2000 :  30.000.000 

Total Penjualan  : 75.000.000,- 

 

3. Keuntungan 

Penjualan - Biaya Produksi =  12.355.000,- 

 

5.4.2.2. Kelayakan Usaha Pengepul Plastik Kresek dan PE 

1. Break Even Point (BEP) 

BEP produksi = biaya produksi/harga jual 

 = 62.645.000/1250 

 = 50.116 

Hasil ini menandakan bahwa dalam satu bulan pengumpulan plastik 

kresek dan PE mencapai 50,1 ton, usaha tidak mengalami 

keuntungan dan kerugian. 

 
BEP harga = biaya produksi/jumlah produksi 

 = 62.645.000/60.000 

 = 1.044 

Dengan harga jual ke pabrik Rp 1.044/kg, usaha mengalami titik 

impas. 

 

2. Return of Investment (ROI) 

ROI = (hasil penjualan/total biaya produksi) x 100% 

 = (Rp 75.000.000/ Rp 62.645.000) x 100% 

 = 1,19 % 
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Hasil ROI sebesar 1,19 % berarti dari modal sebesar Rp 100,- akan 

diperoleh pendapatan sebesar Rp 119,- 

 

3. Benefit Cost Ratio (B/C) 

B/C = keuntungan/biaya produksi 

 = Rp 12.355.000/ Rp 62.645.000 

 = 0,19 

 
Dengan hasil B/C sebesar 0,19 berarti dari biaya yang dikeluarkan 

akan memperoleh keuntungan sebesar 0,19%. 

 
5.4.3. Kertas Daur Ulang 

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner, jumlah kertas yang di 

buang oleh masyarakat tiap KK ± 0,2 - 1 kg perharinya. Sedangkan 

pemulung bisa menjual kertas 5 – 10 kg perharinya dan pengepul barang 

bekas 3.000 – 7.000 kg perbulannya ke pabrik daur ulang kertas. Melihat 

volume jumlah kertas yang beredar di tingkat pemulung dan pengepul 

serta sampah kertas yang dibuang sangat besar, hal ini merupakan 

prospek untuk usaha daur ulang kertas baik skala rumahan maupun skala 

pabrik. Kertas hasil daur ulang dapat digunakan sebagai bahan baku 

berbagai produk kerajinan tangan. Cara membuat kertas daur ulang juga 

tidak membutuhkan waktu dan keahlian khusus, dan  setiap orang dapat 

melakukannya asalkan ada kemauan dan keuletan. Mekanisme 

sederhana dalam melakukan daur ulang kertas sebagai salah satu 

peluang bisnis rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian keluarga 

dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
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1. Kertas bekas yang telah disobek-sobek, direndam minimal 12 jam 

agar serat-seratnya menjadi lunak. Perendaman dapat pula dibantu 

dengan perebusan untuk mempercepat proses peresapan air. 

2. Kertas yang telah lemas direndam air atau  direbus, dihancurkan 

dengan blender. Dengan perbandingan 1 : 4 (4 bagian air untuk 1 

bagian kertas). Lama pemblenderan tidak lebih dari 1 menit, 

sebaiknya dilakukan 2 kali pemblenderan dengan interval 30 detik 

saja. 

3. Bubur kertas yang diperoleh dari pemblenderan dikumpulkan dalam 

satu wadah. Selanjutnya dapat dilakukan pencucian untuk 

mengurangi kadar asamnya dengan cara menyaring bubur kertas 

pada kain yang agak lebar dan meletakkannya di atas ember berisi 

air. Dengan demikian bubur kertas dapat dicuci sekaligus 

memisahkan potongan-potongan kertas yang mungkin belum hancur 

akibat pemblenderan. 

4. Selanjutnya bubur kertas siap untuk diolah, dapat dicetak langsung 

maupun dilakukan pencampuran warna dan serat. Masukan bubur 

kertas yang hanya bercampur dengan warna saja, atau bercampur 

dengan serat saja, atau bercampur dengan pewarna dan serat 

maupun bubur kertas tanpa campuran, kedalam ember kotak tempat 

cetakan. Perbandingan antara jumlah air dan bubur kertas tetap 4 : 1. 

Aduk-aduk hingga campuran air dan bubur kertas merata. 

5. Masukkan bingkai cetakan, dengan posisi bingkai cetak yang 

memakai kain kassa berada dibawah dan bingkai kosong dibagian 
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atas sisi kain kassa. Masukkan hingga kedasar ember cetak, dengan 

hati-hati. Atur posisi bingkai cetak agar datar dan sejajar permukaan 

air. Kemudian angkat bingkai tersebut dengan hati-hati dalam posisi 

datar. Bubur kertas akan tercetak dipermukaan bingkai dengan 

bentuk seperti selembar kertas yang basah. Angkat bingkai penutup 

dengan cepat, jangan sampai airnya memerciki lembaran kertas yang 

masih basah tadi. Kemudian ditiriskan dalam posisi miring sekitar 30 

derajat hingga airnya tinggal sedikit. Selanjutnya kertas basah 

tersebut siap untuk ditransfer ke atas permukaan alas cetak untuk 

dikeringkan. 

6. Bingkai cetak dibalik, sehingga kertas basah menghadap ke alas 

cetak. Letakkan bingkai cetak dengan kertas basah tersebut pada 

alas cetak dengan hati-hati. Pada bagian atas bingkai cetak atau sisi 

sebaliknya dari kertas basah dapat dilakukan pengeringan dengan 

menggunakan spon. Selain untuk mempercepat pengeringan juga 

untuk mempermudah proses pemindahan kertas. Jika sudah cukup 

kering dan bingkai cetak sudah dapat diangkat dari alas cetak, 

lakukan dengan hati-hati agar kertas tersebut tidak cacat. 

7. Kertas yang telah dipindahkan ke alas cetak tinggal menunggu kering 

saja, tetapi sebaiknya tidak dijemur dibawah matahari langsung. 

Dapat juga diselingi dengan pengepresan sewaktu kertas belum 

kering, dengan cara lapisi setiap lembar kertas dengan kain dan 

tumpuk sampai beberapa lapis kemudian diletakkan diantara papan 
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pengepresan, lakukan selama kira-kira 10 menit. Jika kertas sudah 

kering, pengepresan dilakukan selama 1 jam. 

 
5.4.3.1.   Analisis Usaha Kerajinan Tangan Dari Bahan Kertas Daur 

Ulang 
 
Dalam 1 kg kertas bekas menghasilkan 600 g kertas daur ulang. 

Berat rata-rata 1 lembar kertas ukuran folio adalah 6 gram sehingga dapat 

menghasilkan 100 lembar kertas daur ulang dengan harga perlembarnya 

Rp. 500,-. Analisis usaha diestimasi untuk produksi 500 buah bingkai foto 

dengan harga jual Rp 2000,-. 

1. Biaya Produksi 

- Karton 10 lembar @ Rp. 2000 : 20.000 

- Kertas daur ulang 125 lembar @ Rp 500,-  : 62.500 

- Lem :   6.000 

- Bunga Kering : 25.000 

Total Biaya Produksi : 113.500 

 

2. Hasil Penjualan 

- Bingkai foto 500 x Rp 2000,- : 1000.000 

Total Penjualan : 1.000.000 

 

3. Keuntungan 

Penjualan – Biaya Produksi = Rp. 886.500,- 

 

5.4.3.2. Kelayakan Usaha Kerajinan Tangan dari Bahan Kertas Daur 
Ulang 

 

1. Break Even Point (BEP) 

BEP produksi = biaya produksi/harga jual 

 = Rp. 113500/ Rp. 2000 

 = 57 
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Hasil ini menandakan bahwa pada produksi 57 buah, usaha tidak 

mengalami keuntungan dan kerugian. 

 

BEP harga = biaya produksi/jumlah produksi 

 = Rp. 113500/500 

 = 270 

 

Dengan harga jual Rp 270/buah, usaha mengalami titik impas. 

 

2. Return of Investment (ROI) 

ROI = (hasil penjualan/total biaya produksi) x 100% 

 = (Rp 1.000.000/ Rp 113.500) x 100% 

 = 8,81 % 

Hasil ROI sebesar 8,81 % berarti dari modal sebesar Rp 100,- akan 

diperoleh pendapatan sebesar Rp 881,- 

 

3. Benefit Cost Ratio (B/C) 

B/C = keuntungan/biaya produksi 

 = Rp 886.500/ Rp 113.500 

 = 7,81 

 

Dengan hasil B/C sebesar 7,81 berarti dari biaya yang dikeluarkan 

akan memperoleh keuntungan sebesar 7,81%. 
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6.1. SIMPULAN 

Dari berbagai uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Timbulan sampah Kota Medan Tahun 2008 sebanyak 1.369,9 ton/hari 

atau 5.479,6 M3 yang terdiri dari 48,2% sampah organik dan 51,8 % 

anorganik, sedangkan rata-rata sampah yang dibuang oleh 

masyarakat 1 - 1,5 kg  per rumah tangga perhari. 

2. Disamping sampah organik, terdapat 18 jenis sampah anorganik yang 

dihasilkan rumah tangga di Kota Medan yang memiliki nilai ekonomis, 

yang dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu : plastik, kaleng, kertas, 

kaca,  besi, tembaga, dan aluminium. 

3. Kegiatan yang dapat dijadikan usaha alternatif dalam rangka 

peningkatan pendapatan keluarga antara lain yaitu :                           

(a) pengomposan; (b) pengepul plastik kresek dan PE; dan (c) daur 

ulang kertas 

4. Pembuatan kompos dari sampah organik membuka  peluang usaha 

rumah tangga. Dengan harga pupuk kompos Rp. 750/kg, berdasarkan 

analisis usaha, break even point (BEP) dicapai pada produksi 180 kg 

per hari. 

5. Usaha mengepul plastik kresek dan PE sebagai alternatif peluang 

bisnis rumah tangga dengan harga plastik jual Rp.1.000 - Rp.2.000/kg, 

BBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBB                        VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIII            
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berdasarkan analisis usaha, break even point (BEP) dicapai pada 

harga Rp. 1.044/ kg.  

6. Kerajinan tangan (bingkai foto) dari kertas daur ulang membuka 

peluang bisnis rumah tangga. Dengan harga jual Rp. 2000/buah, 

berdasarkan analisis usaha, break even point (BEP) dicapai pada 

harga Rp. 270/buah. 

7. Mengelolah sampah menjadi produk daur ulang sebagai peluang 

bisnis rumah tangga dan swasta lebih optimal dengan menerapkan 

sistem pengelolaan sampah partisipatif. 

 

 SARAN REKOMENDASI 

1. Setiap rumah tangga agar melakukan pemilahan sampah bernilai 

ekonomis, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

berbagai produk daur ulang guna memberikan tambahan pendapatan 

keluarga.  

2. Perlu dilakukan pembentukan kelompok pemuda pencinta lingkungan 

hidup untuk setiap kelurahan (lingkungan) yang bertugas mengelola 

sampah rumah tangga. 

3. Pemerintah Kota Medan agar memberikan fasilitas pengelolaan 

sampah melalui bantuan penyediaan tong sampah terpilah di setiap 

kelurahan, sehingga sampah telah terpilah sebelum diangkut ke TPA. 

4. Perlu sosialisasi yang lebih efektif program pemerintah berkaitan 

dengan pengelolaan sampah, meliputi : kampanye massal 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) melalui penyebaran poster, iklan media 

cetak dan elektronik, dan visit school. 
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5. Pemerintah Kota Madan agar membuat program pelatihan 

pengelolaan sampah organik dan anorganik bernilai ekonomis 

(kompos, produk kerajinan tangan) untuk tingkat rumah tangga dan 

kelurahan. 

6. Perlu penambahan pengetahuan tentang lingkungan hidup khususnya 

pengelolaan sampah ke dalam kurikulum sekolah Taman Kanak-

Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. 
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