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ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU 

BERBASIS ZERO WASTE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (ZWEM) 

SYSTEMSEBAGAI PENYEMPURNASISTEM SANITARY LANDFILL 

DIPROVINSI DKI JAKARTA 

 

Pendahuluan 

 Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring laju pertumbuhan ekonomi 

masyarakat diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan berdampak 

terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus menerus 

menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Salah satu 

permasalahan lingkungan yang berkaitan erat dengan pelayanan publik di wilayah 

perkotaan adalah pengelolaan sampah. Volume sampah yang meningkat seiring laju 

pertumbuhan eksponensial akan dihadapkan pada permasalahan kebutuhan lahan 

pembuangan sampah, serta semakin tingginya biaya pengelolaan sampah. 

 Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan 

kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi 

tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang 

masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final 

disposal) itusendiri. 

 

Data dan Fakta terkait Sampah di Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan komposisi sampah di DKI Jakarta terlihat bahwa secara umum 

sampah terdiri dari sampah organik (65,05%) dananorganik (34.95%). Dari 

perbandingan komposisi sampahpada1996 dan 2001 terlihat adanya kenaikan 

jenis sampah plastik, kayu dan kain, sedangkan sampah organik menurun. 

 Penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas 

Kebersihan DKI Jakarta dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdiri dari 
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tong sebanyak 737 buah (efektif 701 buah); alat-alat besar 128 buah (efektif 121 

buah); kendaraan penunjang 107 buah (efektif 94 buah), sarana 

pengumpul/pengangkutan sampah dari rumah tangga berupa gerobak sampah 

5829 buah, gerobak celeng 1930 buah dangalvanis 201 buah. 

Produksi sampah di kota Jakarta mencapai 7.500,58 m3/hari. Sumber 

sampah terbesar adalah sampah domestik atau pemukiman yang mencapai 

4.951,98 m3/hari. Disusul sampah dari pasar sekitar 618,50 m3, komersial 302,80 

m3, jalan 452,30 m3, industri 798 m3, non komersial 363 m3, dan sampah saluran 

12,90 m3/hari. Akumulasi dari sampah yang tidak terangkut sejak 15 April lalu 

diperkirakan sekitar 225.017,4 m3 sampah. 

Hasil estimasi jumlah sampah di DKI Jakarta berkisar antara 5.900–6.000 

ton/hariatau 25.000 m3/hari dan berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 

sampah yang dapat tertangani ± 87,72 persen dan sisanya masih dibuang ke 

sungai, dibakar atau dipakai untuk menimbun. 

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengatakan kondisi volume 

timbunan sampah di DKI mencapai 6.594,72 ton per hari per Januari 2009. 

Dengan rumusan, jumlah penduduk Jakarta 8,7 jutajiwa (malam hari) ditambah 

jumlah penduduk commuter 1,2 juta kali 2,97 liter per hari.1 

Tabel Prediksi Jumlah Timbunan Sampah 

Provinsi DKI Jakarta 2010 – 2020 

 

Tahun JumlahPenduduk (jiwa) JumlahTimbulanSampah 

(m3/hari) 

2010 

2015 

2020 

10.931.207 

11.603.010 

12.316.101 

29.624 

31.676 

33.869 

 

Sumber :DinasKebersihan DKI Jakarta  tahun 2009 

 

Sistem Sanitary Landfill 

                                            
1 Data diperoleh dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta Tahun 2005 
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 Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang jelas mengenai 

pengolahan sampah di DKI Jakarta. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(Walhi) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI agar segera mengeluarkan Perda dan 

Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengelolaan sampah. Sebenarnya UU 

No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah disahkan sejak tanggal 7 

April 2008, namun sampai saat ini Perda dan Pergub mengenai hal ini belum juga 

keluar.2 

 Pengolahan sampah yang telah diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta 

ialah pengolahan sampah dengan metode sanitary landfill. Metode sanitary 

landfill adalah membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, 

memadatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. Metode ini 

dapat menghilangkan polusi udara dan mampu menampung produktivitas sampah 

kota besar yang mencapai di atas 3.000 meter kubik per hari. Apabila jumlah 

sampah kota besar sudah melebihi angka 1.500 meter kubik per hari, seharusnya 

diterapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. 

Kelemahan Pengolahan Sampah dengan Sistem Sanitary Landfill 

 Di samping berbagai manfaat yang diberikannya, sistem pengolahan 

sampah dengan sanitary landfill juga memiliki beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki. Beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem penanganan sampah 

sistem yang terjadi selama ini adalah : 

1. Dari segi pengumpulan sampah dirasa kurang efisien karena mulai dari 

sumber sampah hingga ke tempat pembuangan akhir, sampah belum terpilah 

sehingga kalaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa composting 

maupun daur ulang perlu tenaga untuk pemilahan menurut jenisnya sesuai 

dengan yang dibutuhkan, dan hal ini akan memerlukan dana maupun menyita 

waktu. 

2. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah, yaitu perlu lahan 

yang besar bagi tempat pembuangan akhir sehingga hanya cocok bagi kota 

yang masih mempunyai banyak lahan yang tidak terpakai. Bila kota menjadi 

semakin bertambah jumlah penduduknya, maka sampah akan menjadi 

                                            
2 RP Suroso, “Walhi DKI Minta Pemprov DKI Keluarkan pergub pengolahan Sampah”, www.sanitasi.or.id, 
2010 
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semakin bertambah, baik jumlah dan jenisnya. Hal ini akan semakin 

menambah juga luasan lahan bagi TPA 

Hal ini juga pernah menjadi masalah di Kabupaten Bojong. Seperti yang 

telah kita ketahui bersama bahwa daerah Bantar Gebang, Kabupaten Bojong 

 

Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Zero Waste and Environmental 

Management (ZWEM) System 

Menurut Kimberly (2002), Sistem Pengelolaan Lingkungan (Environmental 

Management System / EMS) adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen 

yang termasuk struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, 

prosedur, proses dan sumber-sumber untuk mengembangkan, melaksanakan, 

mencapai, mereview dan memelihara kebijaksanaan lingkungan yang berprinsip 

pada aktivitas PDCA (Plan - Do - Check – Action). 

Manfaat dari EMS diantaranya adalah untuk meningkatkan kinerja 

lingkungan, mengurangi keluhan masyarakat terhadap dampak lingkungan, 

mencegah polusi dan melindungi sumber daya alam dan secara umum mampu 

mengurangi risiko. 

Implementasi dari sistem pengelolaan lingkungan sebagai langkah dan 

strategi pengendalian penurunan (degradasi) kualitas lingkungan mendasarkan 

pada 3 unsur pokok atau sering disebut sebagai segitiga emas (golden triangle) 

yaitu unsur ekonomi, ekologi, dan masyarakat.  

Secara riil pada aspek ini dapat dirumuskan program kerja yang akan 

dilaksanakan seperti : 

a. Program Jangka Pendek (tahunan), meliputi : 

1) Optimalisasi pengoperasian TPA dan pembangunan TPA baru bila 

dibutuhkan; 

2) Pembangunan incinerator skala kecil di kelurahan-kelurahan; 

3) Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce); 

4) Pengolahan sampah terpadu dengan pendekatan zero waste; 

5) Penyusunan studi paradigma baru pengelolaan sampah dari cost center 

menjadi profit center. 

b. Program Jangka Menengah (3 tahunan), meliputi : 
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1) Pelaksanaan program sinergis sampah dan pasir; 

2) Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat 

penampungan sementara (TPS); 

3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta lainnya dengan penekanan 

kepada teknologi yang mengolah sampah organik dan pembangunan unit-

unit daur ulang; 

4) Pelaksanaan evaluasi masterplan sampah pada daerah yang lebih 

luas/regional 

5) Pelaksanaan kampanye massal mengenai 3R (reuse, recycle dan reduce) 

kepadamasyarakat; 

6) Pelaksanaan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan retribusisampah 

dalam rangka meningkatkan perolehan retribusi; dan 

7) Penyusunan dan sosialisasi perangkat-perangkat hukum yang berkaitan 

dengan tata cara pengelolaan kebersihan. 

c. Program Jangka Panjang (5 tahunan), meliputi : 

1) Pengembangan home composting di masyarakat; 

2) Pengembangan incinerator skala besar; 

3) Pengembangan kampanye massal mengenai 3R (reuse, recycle dan 

reduce)kepada masyarakat; 

4) Pelaksanaan restrukturisasi instansi teknis pengelola sampah; 

5) Pelaksanaan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran-

pelanggaran kebersihan. 

Sedangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis Zero Waste and 

Environment Management  (ZWEM) System adalah suatu sistem pengelolaan 

sampah  yang beroperasi lebih banyak dengan mengikutsertakan partisipasi 

masyarakat, lebih ramah lingkungan, secara operasional lebih hemat energi dan 

biaya, serta dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara 

produktif. Salah satu di antara model konseptual yang dikembangkan adalah 

dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (Silarsatu). 

Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (Silarsatu) ini beroperasi 

dengan cara zero waste system atau sistem pengelolaan sampah tanpa sisa.Dari 

sistem ini sampah relatif habis terurai menjadi kompos yang tidak menimbulkan 
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polusi tanah, perairan dan udara, sedang truk-truk pengangkut sampah dari TPS ke 

TPA bebannya berkurang dengan cukup banyak karena ada reaktor-reaktor 

sampah pengubah sampah menjadi kompos langsung ditempat.3 

Studi Penelitian Berbasis ZWEM  

Kegiatan ini diawali dengan  melibatkan lembaga peneliti,  pemerhati  dan  

praktisi   guna mencari data sedetail  mungkin mengenai sampah, sehingga akan 

keluar suatu  hubungan korelasi antara input  dengan output yang pada akhirnya 

akan memudahkan perencanaan  sistem penanganan  dan investasi yang mengacu 

pada dataataukondisi  yang ada. 

Pendekatan Sosial 

Segala sesuatu agar dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, terlebih 

dahulu harus dilakukan proses sosialisasi terhadap masyarakat agarsistem 

Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (Silarsatu)dapat dimengerti dan 

dilaksanakan oleh masyarakat secara utuh dengan kesadaran yang tinggi. Dengan 

sosialisasi ini, nantinya juga dapat dipotret aspirasi serta kondisi masyarakat 

secara lebih utuh, sehingga dapat dipakai untuk menyusun organisasi 

kelembagaan menangani Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu 

(Silarsatu). 

Pendekatan Teknis 

Pada  tahap  ini  sampah  masih berada dimana sampah itu dihasilkan 

sebagai hasil buangan dari suatu kegiatan, diantaranya adalah kegiatan rumah  

tangga, kegiatan pasar  dan kegiatan industri. Disini sampah sudah disortir dan  

dipilah  menjadi sampah  organik dan  sampah  anorganik  oleh  tenaga  kerja 

yang terlatih (kader  pembina  atau anggota  masyarakat  yang  dibekali 

penyuluhan  dan pelatihan  mengenai  sampah terpadu). Sampah tersebut 

kemudian disortir dan ditempatkan dalam suatu wadah tertentu yang sudah 

memenuhi standar, baik warna maupun ukurannya.  

Sampah rumah tangga misalnya, wadahnya dapat berupa kantong plastik 

dengan warna hitam untuk sampah organik, sedangkan kantong plastik warna 

merah untuk sampah anorganik. Demikian pula untuk sampah pasar maupun 

sampah industri dapat di rencanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di 

                                            
3 E. Kurniawan, “ Pengelolaan Sampah di Indonesia”,  www.iec.co.id, 2010. 



Kebijakan Kesehatan  7 
 

dalam kantong–kantong  plastik ini dari sumbernya diangkut dengan gerobak 

sampah yang sudah di desain sebagai gerobak-gerobak penyortir yang 

mengangkut sampah ke Silarsatu.  

Selanjutya,  sampah  anorganik jenis logam dikumpulkan dan dipilah ulang, 

disortir menurut jenis logamnya (bahannya) dan selanjutnya dipress pada  mesin  

press menjadi bentuk padatan  kubus yang  mudah  dipindah,  disimpan, atau  

diangkut  ke  indutri proses  lanjutan  (pabrik  peleburan dan  industri  otomotif). 

Sedangkan bahan  plastik  di hancurkan  oleh mesin pulverasi  plastik  menjadi 

serbukataubijih  plastik  siap eskpor. Bahan-bahan  anorganik tersebut  

dikumpulkan  dari  beberapa tempat, dan pada  saat  yang  relatif  bersamaan  

semua  bahan organik  yang  mudah  lapuk  setelah terkumpul  juga  segera 

diangkut  ke depot penanganan  dan  pengolahan  Silarsatu untuk  proses  

selanjutnya    

Pabrik  pengolahan  sampah  silarsatu  dilengkapi  dengan  beberapa  

gudang  penampungan. Gudang  penampungan  limbah  plastik dilengkapi  

dengan alat mesin  penghancur  plastik  yang  memroduksi  bijih plastik diekspor. 

Gudang  penampungan  limbah logam dilengkapi  alat  pengepres  logam. 

Beberapa  logam disortir  kembali  sesuai dengan jenis logam. Setelah  dipres  

logam tersebut  segera  dijual. Khusus  gudang  penampungan  limbah  kaca,  

dilengkapi  alat  pendulang  kaca. 

Sedangkan  sampah  organik  yang  mudah  lapuk segera  setelah dikering-

anginkan  dan  diranjang dengan  mesin peranjang. Bau  busuk sampah organik di 

eliminasi  oleh bioaktivatir,  sejenis  bahan  pengharum  sekaligus  pengurai  

bahan  organik  yang  di semprotkan  ke dalam kantong  plastik. Bioaktivitatir 

yang  digunakan  dalam sistem  ini adalah  konsentrat  cair yang  mengandung  

kumpulan  bakteri  tergradasi (degraded  bacteria). Mikroba  ini  mampu  

mempercepat  pelapukan  dan  penguraian  bahan  organik,  sekaligus  

menghilangkan  bau  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  bakteri  pembusuk. 

Sampah  organik  disemprot  dengan  cairan  mikroba  pengurai  di  

tempatkan  ke dalam  rektor  sampah  untuk  diproses  menjadi kompos. Lama 

proses pengomposan  diperkirakan  antara 14-18 hari,  tergantung komposisi 

sampah organik yang  diproses  dan  aktivitas mikroba  pengurai yang  digunakan. 
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Kompos  yang  dihasilkan kemudian  disaring, dikeringkan  dan  diuji  

melalui pengujian  sertifikasi  kompos  di laboratorium  silarsatu.Bila  perlu, 

komposisi kompas  dapat  direkayasa  sedemikian  rupa dengan kebutuhan  

penggunaannyayaitusebagai pupuk kompos multiguna  untuk kesuburan tanah  

pertanian, bahan kondisioner tanah untuk reklamasi  lahan marginal,atau lahan  

bekas tambang. Setelah  dikemas, kompos ini dipasarkan  sebagai komoditi 

agrisbisnis,  baik  untuk  kebutuhan  dalam  negeri  maupun  ekspor. 

Pendekatan  Ekonomi 

Pendekatan kata  ekonomi  pada dasarnya  menekankan  aspek kelayakan  

kegiatan pengolahan   secara ekonomi. Kelayakan  tersebut  dapat  berupa  

struktur  dan rancang  bangun  instalasi  Silarsatu  yang memenuhi  persyaratan  

untuk dioperasikan  sebagai  fasilitas  teknis  kegiatan  industri yang  aman  dan  

terkendali, ramah  lingkungan dan  secara  perhitungan  tekno-sosio-ekonomi  

memberikan  keuntungan  ekonomi  dengan nilai tambah yang proporsional. 

Dengan demikian,  untuk  menciptakan  sistem pengolahan  sampah  yang  

memberi  nilai  ekonomi  baik,  haruslah  dilihat  sampai  pada  skala  ekonomi 

berapa  sistem  ini  akan  memberikan  dampak  ekonomi  yang positif,  tidak  

saja  bagi pemerintah  akan tetap juga  bagi  masyarakat.  

Kebijakan Politik  

Hal ini diperlukan karena sampah pada dasarnya bukan  

sekedar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan  setempat, namun lebih dari 

itu, merupakan  masalah  bagi  setiap  individu,  keluarga, organisasi dan akan 

menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaanya tidak 

dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.  

Aparat terkait sebaiknya tidak ikut terlibat  secara  teknis dan dalam hal 

ini untuk menghindari meningkatnya  anggaran  biaya  penyelenggaraan, selain 

itu  keterlibatan aparat terkait  dikhawatirkan  akan membentuk  budaya  

masyarakat  yang  bersifat  tidak  peduli.  Pemerintah  dan  aparat terkait 

sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai fasilitator dan  regulator, serta 

setiap permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat atau 

organisasi sosial selaku produsen sampah . Hal ini diharapkan 
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dapatmenciptakansikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi yang 

peduliterhadappermasalahansampah 

Law Enforcement 

Semua pihak yang berkepentingan berharap sistem yang dibangun dapat 

berjalan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah direncanakan 

sertadisepakati bersama. Oleh karenaitu juga perlu dibangun subsistem penegakan 

hukum (law enforcement) yang memadai, agar semua pihak memahami akan 

hakdankewajibannya. Perlunya dibangun  suatu penegakan hukum  ialahagar 

parapelanggarmenyadariadanya sanksi-sanksi, dimana sanksi yang diterapkan 

disesuaikan jenis pelanggarannya sehinggapenerapannya dilakukan secara 

berjenjang, mulai dari yang bersifat mendidik, peringatan dan pemungutan  

kembali  sampah yang  dibuang, kompensasi  pembayaran  denda,   hingga  

penegakan hukum lingkungan bagi pelanggar lingkungan. 

 

Keunggulan Pengolahan Sampah Terpadu berbasis ZWEM  

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem pengelolaan sampah 

terpadu ini, diantaranya : 

1. Terjadi peningkatan kualitas lingkungan serta ekosistem dapat terjaga dengan 

baikkarena  sistem yang dipakai adalah pengelolan sampah tanpa sisa 

2. Matarantai pengangkutan sampah menjadi sangat kecilsehingga biaya 

pengangkutan dapat ditekan  

3. Tidak memerlukan lahan untuk TPA yang luas ataupun TPA terpusat dengan 

incenerator maupun peralatan lainya dengan biaya operasional yang besar, 

cukup lahan-lahan untuk lokasi silarsatu yang lebih kecil yang mendekati 

daerah pelayanan 

4. Dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang 

yang  memiliki nilai ekonomis, dan tidak membebani Pemerintah Daerah 

secara berlebihan 

5. Dapat menambah lapangan pekerjaan sekaligus dapat lebih menyejahterakan 

masyarakat pengelola dengan berdirinya badan usaha yang dikelola oleh 

masyarakat yang  mengelola sampah menjadi bahan yang bermanfaat. 
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6. Beban Anggaran Pemerintah Daerah/Kota akan berkurangatau bahkan tidak 

ada sama sekali (yang terkait dengan penanganan sampah). 

 

Simpulan dan Saran 

 Pengelolaan sampahyang sedang berjalan saat ini (TPA, TPS) 

mengandalkan pada sistem pengangkutan, pembuangan dan pengolahan menjadi 

bahan timbunan (sanitary landfill) perlu disempurnakan karena dirasa sangat tidak 

ekonomis (cost center).  Disamping memerlukan biaya operasional dan lahan bagi 

pembuangan akhir yang luas, juga menimbulkan banyak dampak yang kurang 

menguntungkan bagi kehidupan masyarakat kota serta akan menumbuhkan 

sikapmasyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungannya. 

 Pendekatan yang paling tepat dalam penanganan sampah melalui sistem 

pengelolaan sampah terpadu berbasis Zero Waste and Environment Management 

(ZWEM)yang disebut  Silarsatu dimana sistem ini merupakan sitem pengelolaan 

sampah tanpa sisa (zero waste system) yang dapat merubah paradigma dari cost 

center menjadi profit center dengan cara memaksimalkam peran serta masyarakat 

dan pemanfaatan sampah menjadi bahan yang mempuyai nilai 

ekonomissertaramahlingkungan. 
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