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Buku ini merupakan perwujudan cinta, yang dituntaskan saat kami mulai 
menjalankan program sampah garis depan di Hasiru Dala, TriCiclos dan 
Project STOP. Ini laporan yang kami harapkan sudah ada ketika kami mulai 
mendirikan organisasi. Laporan ini menyertakan apa yang sudah kami pelajari 
sendiri, dan apa yang sudah terbukti membuahkan hasil bagi lebih dari 45 
organisasi terdepan yang diwawancarai di empat negara fokus—Indonesia, 
India, Brasil, dan Chili.

Teramat sering laporan semacam ini—termasuk penelitian saya sendiri di 
masa lalu1—menerapkan pendekatan pemodelan atas ke bawah dan “apa yang 
pasti benar” untuk menanggulangi persoalan pengelolaan sampah dan plastik 
laut. Namun laporan ini justru arahnya dari bawah ke atas. Kami menemui 
banyak orang dan menanyai mereka yang sudah berhasil di garis depan 
bagaimana mereka melakukannya. Kami berharap bahwa upaya untuk menga-
tasi kendala bahasa antara Inggris, Portugis, Spanyol, dan Bahasa Indonesia 
akan menghadirkan wawasan baru tentang bagaimana organisasi-organi-
sasi terdepan yang terkait telah berhasil mengatasi tantangan pengelolaan 
sampah yang terpen ting dan paling umum serta mendorong kerja sama baru 
antarorganisasi.

Sampah dikumpulkan di garis depan dan hanya bisa dicegah masuk ke laut di 
garis depan. Di saat para pemimpin dunia berkumpul di forum-forum interna-
sional dalam rangka membahas krisis plastik laut, para pemimpin lokal di 
lapangan menggulung lengan baju dan menyelesaikan pekerjaan yang ada. 
Inilah para pahlawan sejati di bidang pengelolaan sampah. Namun, tugas 
mereka lebih sulit daripada yang seharusnya. Di setiap negara, mereka harus 
mengatasi kendala yang berlainan namun signifikan dalam sistem tata kelola 
sampah yang hanya bisa dibahas di tingkat kebijakan di luar kendali mereka. 
Mereka berusaha menggerakkan fungsi ekonomi pekerjaan pengelolaan 
sampah karena sangat kecilnya keun  tungan daur ulang dan minimnya, kalau 
pun ada, dukungan dari pemerintah atau pihak swasta. Mereka mendengar 
tentang ratusan juta dolar yang dialokasikan untuk solusi sampah dan plastik 
laut namun kesulitan untuk mengakses dana tersebut karena skala mereka 
terlalu kecil, terlalu informal, atau tidak berkomunikasi dengan cara yang 
diperlukan dan nyaman bagi donor internasional. Diperlukan cara yang lebih 
baik.

Sampah selalu menjadi masalah orang lain. Kebiasaan membuang sampah agar 
“jauh “, tidak terlihat, terlepas dari pikiran, hanya mengalihkan tanggung jawab 
kepada orang lain. Sebagian orang menyalahkan pemerintah karena kurang 
berinvestasi dalam pengelolaan sampah atau karena peraturan yang buruk. 
Sebagian lagi menyalahkan produsen resin dan perusahaan barang konsumen 
karena membanjiri pasar dengan produk plastik (yang banyak di antaranya sulit, 
kalau bukan mustahil, untuk didaur ulang secara ekonomis). Sebagian lainnya 
menyalahkan masyarakat umum karena membakar sampah atau membuang-
nya langsung ke alam padahal mereka seharusnya lebih tahu (tetapi tidak 
punya akses ke jasa pengumpulan sampah yang ada). Ketika kita menyalah-
kan, kita justru mengalihkan masalah ke orang lain. Namun yang dibutuhkan 
adalah pembagian tanggung jawab di seluruh rantai nilai produksi-menja-
di-sampah—oleh setiap pemangku kepentingan – terutama untuk memberdaya-
kan organisasi garis depan untuk menjalankan tugas mereka dan meningkatkan 
dampaknya. Inilah bagaimana perubahan yang sebenarnya akan terjadi.

Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini.

Surat dari Joi Danielson,  
Pendiri Vital Ocean

JOI DANIELSON
Pendiri, Vital Ocean dan
Direktur Program,  
Ocean Plastics Asia, SYSTEMIQ
Project STOP
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Ringkasan Eksekutif

Dunia tengah berusaha menjawab pertanyaan, 
“Bagaimana kita menghentikan polusi plastik 
lautan dengan cepat, permanen, dan seefisien 
mungkin?” Karya tulis ini berupaya memberikan 
jawaban, yang berfokus pada strategi pengelolaan 
sampah di negara berkembang yang akan mengu-
rangi kebocoran plastik ke saluran air di planet ini.

Pada akhirnya, akan tercipta pengurangan jika 
akar permasalahan kompleks yang mengakibat-
kan pengelolaan sampah yang salah—yang terkait 
erat dengan norma ekonomi, teknis, sosial, dan 
perilaku—sudah terpecahkan. Perlu ditemu-
kan solusi yang sesuai dengan budaya, inklu-
sif, berkelanjutan secara ekonomi, intensif secara 
teknis, dan berlandaskan tata kelola pemerin-
tahan yang transparan dan andal—yang membu-
tuhkan waktu untuk berkembang. Namun, kita 
tengah mengalami krisis lingkungan dan harus 
bergerak maju—serta berkembang dengan cepat 
tanpa mengabaikan fondasi yang diperlukan untuk 
perubahan sistemik.

Membangun sistem pengelolaan sampah jangka 
panjang dan berkelanjutan secara ekonomi—di 
lingkungan yang pendanaannya kurang—merupa-
kan sebuah tantangan. Namun jika akumulasi 
sampah plastik di alam harus dikurangi, maka 
memang harus dikurangi.

Pengelolaan sampah merupakan sistem terpadu. 
Apabila hanya satu bagian dari rantai nilai yang 
diatasi, maka kendala yang tersisa menimbul-
kan kemacetan di bagian lain dari rantai terse-
but. Banyak organisasi yang berkomitmen serta 
mumpuni hanya menciptakan sedikit kemajuan 
tambahan dalam mengurangi plastik laut karena 
mereka hanya berfokus pada satu aspek dari 
sistem tata kelola sampah. Tetapi ketika kendala 
yang ada di seluruh sistem tata kelola sampah 
diatasi secara bersamaan dan permasalahan 
ekonomi bisa dipecahkan, maka pengurangan 
puing-puing laut secara jangka panjang pun bisa 
dimungkinkan. Kota yang lebih bersih, lebih sehat, 
dan lebih modern—termasuk pembukaan ribuan 
pekerjaan yang ramah lingkungan—juga dapat 
dicapai. Hanya sedikit organisasi terkait sampah 
yang berhasil melakukan hal ini—dan lebih sedikit 
lagi yang skalanya besar. Kami ingin belajar dari 
mereka yang sudah melakukannya.

Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk 
mengungkap bagaimana sejumlah organisasi 
sampah tersukses di seluruh dunia sudah berha-
sil menaklukkan tantangan terberat yang dihadapi 
oleh sistem pengelolaan sampah yang kurang baik 

dalam hal pendanaan. Masalah-masalah universal 
serta kompleks yang mereka hadapi antara lain:

1. Perubahan perilaku secara menyeluruh
2. Partisipasi pemulung
3. Pengumpulan sampah yang terjangkau
4. Daur ulang plastik secara ekonomis
5. Mengolah sampah organik tanpa kerugian

Laporan ini berisi bab tentang lima tantangan 
pengelolaan sampah universal ini. Digunakan 
studi kasus untuk menggambarkan bagaimana 
berbagai organisasi sudah mengatasi masalah ini 
di pelbagai lingkungan. Dalam kesimpulan yang 
dicapai, disertakan rekomendasi untuk pemerin-
tah dan sektor swasta yang berasal dari organi-
sasi di garis depan pengelolaan sampah. Apabila 
diterapkan, rekomendasi ini akan menghilangkan 
tantangan sistematis yang dihadapi oleh semua 
organisasi. Di bagian lampiran tercantum profil 
deskriptif yang singkat serta bidang bisnis dari 
organisasi yang paling menonjol di laporan ini.

Proses ini membawa kami ke empat negara di 
dunia yang bisa dikategorikan pemimpin dalam 
memecahkan tantangan yang umum namun 
signifikan ini, yakni: India, Indonesia, Brasil, 
dan Chili. Para pemimpin lebih dari 45 organi-
sasi terbaik pun diwawancarai. Beragam bahasa, 
sistem kepercayaan, dan realitas geografis memi-
sahkan organisasi-organisasi yang ditampilkan di 
laporan ini, tetapi cerita dan model bisnis mereka 
secara luas dapat diterapkan di kawasan mana pun 
di dunia yang dibatasi oleh pendanaan sampah. 
Kami berharap agar upaya yang ditempuh untuk 
mengatasi hambatan bahasa Inggris, Portugis, 
Spanyol, dan Bahasa Indonesia akan menghasil-
kan pengakuan bersama lintas budaya mengenai 
bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang 
secara universal sulit tetapi dapat dipecahkan ini.  

TEMUAN UTAMA

1. PERUBAHAN PERILAKU SECARA 
MENYELURUH

Literatur pengelolaan sampah banyak berisi studi 
kasus perubahan perilaku yang gagal. Sedemikian 
rupa sehingga muncul kesepakatan umum bahwa 
model-model yang tergantung pada perubahan 
perilaku masyarakat—seperti pemisahan sampah 
di sumbernya—akan menemui kegagalan. Terdapat 
asumsi bahwa terlalu sulit untuk mendorong 
orang untuk cukup peduli memilah sampahnya. 

Namun organisasi fokus sudah menunjukkan 
bahwa perubahan perilaku bukan hanya mungkin, 
tetapi juga tidak membutuhkan waktu bertahun-ta-
hun untuk menyelesaikannya. Di bab ini diuraikan 
tentang alat, taktik, dan kampanye yang sudah 
digunakan organisasi untuk mengubah bagaimana 
masyarakat mereka memandang—dan bertanggung 
jawab atas—praktik pengelolaan sampah mereka.

• Perubahan tingkah laku sama ilmiahnya 
dengan seni. Dengan langkah-langkah yang 
berbeda, perubahan perilaku dapat dirinci, 
dipelajari, dan diterapkan oleh siapa saja demi 
hasil yang konsisten untuk mengatasi berbagai 
tindakan terkait sampah dan plastik laut yang 
tidak memerlukan waktu bertahun-tahun.

• Jika kita ingin mengubah perilaku, kita harus 
memahami terlebih dahulu sistem kepercayaan 
yang menuntunnya, lalu mengembangkan struk-
tur kepercayaan alternatif.

• Agar perilaku bisa “melekat,” sangat penting 
untuk mengomunikasikan faktor “mengapa” 
perubahan itu penting. Penalaran harus disam-
paikan secara jelas dan perubahan dibuat 
mudah secara struktural, dengan insen-
tif yang positif dan negatif yang secara organik 
memperkuat transformasi dalam jangka 
panjang.

• Untuk membangun kebiasaan baru, perkenal-
kan “pemicu” seperti suara atau aroma yang 
mendahului suatu kegiatan dan “imbalan” untuk 
menyelesaikan aktivitas itu (tanda -> rutini-
tas (kebiasaan) -> imbalan). Setiap kali pemi-
cunya ditemukan, otak tahu aktivitas apa yang 
akan terjadi selanjutnya (dengan imbalan yang 
mengikutinya).

• Delapan strategi yang berpengaruh telah 
terbukti sangat efektif dalam mengubah 
perilaku masyarakat. Kedelapan strategi terse-
but adalah (1) inspirasi/daya tarik terhadap 
nilai-nilai, (2) logika, (3) pemodelan peran, (4) 
hubungan, (5) otoritas, (6) konsultasi, (7) tekanan 
sosial, dan (8) kebanggaan masyarakat.

• Kampanye menggabungkan strategi perubah an 
perilaku yang tumpang tindih dan saling 
mendukung serta elemen komunikasi yang 
menginspirasi dan melatih masyarakat.

2.  PARTISIPASI PEMULUNG
Bab ini menggali pemahaman tentang pemulung—
siapa saja mereka, dan mengapa mereka perlu 
dilindungi, dan strategi yang sudah berha-
sil dite rapkan berbagai organisasi untuk meraih 
kepercayaan mereka, mengilhami pemerintah 
untuk mengubah serta membangun model bisnis 
yang giat secara ekonomi yang menjamin mata 
pencaharian mereka melalui keikutsertaan di 
seluruh rantai nilai sampah—dari pengumpulan 
sampah hingga pembuangan yang aman.

• Upaya pengelolaan sampah kota—seperti 
pelarangan plastik sekali pakai, program kota 
bersih, dan mendukung perusahaan di bidang 
sampah dengan dukungan teknologi—dapat 
menciptakan kota yang lebih bersih dan lebih 
modern. Tetapi upaya tersebut juga mengu-
rangi volume sampah yang harus dikumpul-
kan pemulung untuk mendapatkan penghasilan. 
Namun, antara mendukung pemulung dan 
memprofesionalkan sistem tata kelola sampah 
kota seharusnya tidak perlu dipertentangkan.

• Dalam setiap contoh praktik terbaik, peraturan 
pemerintah menjadi komponen penting dalam 
memperbaiki kondisi para pemulung. Mereka 
bisa meraih masa depan yang lebih sehat, lebih 
aman, dan lebih terlindungi—tetapi jarang 
sendirian.

• Setiap jenis organisasi melayani kebutuhan 
pemulung yang berlainan. Organisasi keadilan 
dan kebijakan sosial membangun kepercayaan, 
komunitas, dan mendukung hak-hak mereka. 
Organisasi waralaba menciptakan peluang 
wirausaha jangka panjang, sedangkan peru -
sahaan pengelolaan sampah bisa menggabung-
kan pemulung dan tenaga kerja lainnya.

• India dan Brasil, bisa dikatakan dua negara 
yang paling mendukung pemulung, mengi-
kuti langkah serupa untuk meningkatkan 
penghidupan pemulung dari bawah standar ke 
peluang yang lebih besar. Negara-negara ini (1) 
membangun solidaritas di kalangan pemulung, 
(2) mendorong mereka untuk berjuang bersama 
demi meraih pengakuan dan peluang ekonomi, 
(3) memberi legitimasi kepada mereka melalui 
tanda pengenal profesi dan hak-hak kerja, 
dan (4) menciptakan peluang kewirausahaan 
yang memung kinkan mereka untuk ikut serta 
secara resmi di berbagai titik dalam rantai nilai 
sampah.

• Pemulung berjiwa wirausaha yang sangat 
tinggi, pekerja keras, mandiri, dan terampil 
dalam mengenali sampah yang berharga—
mata pencaharian mereka memang tergantung 
padanya. Tetapi akibatnya, mungkin sulit untuk 
menyertakan mereka dalam sistem tata kelola 
sampah formal. Mereka umumnya mendapa-
tkan penghasilan di atas upah minimum atau 
penghasilan yang dihasilkan dari profesi berke-
terampilan rendah yang sebanding (misalnya, 
pembantu rumah tangga, pekerjaan manual, 
memancing, bertani) dan lebih suka bekerja 
mandiri dengan jadwal yang fleksibel (daripada 
harus melapor ke manajer dengan jadwal dan 
waktu penyelesaian pekerjaan yang tetap).

• Tiga model partisipasi pemulung dianggap 
sangat efektif oleh organisasi fokus. Model-
model tersebut adalah (1) organisasi mata 
pencaharian pemulung yang menciptakan 
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peluang kewirausahaan, (2) koperasi pemulung, 
dan (3) tenaga kerja campuran yang mengga-
bungkan pekerjaan berdasarkan kinerja yang 
fleksibel dan pekerjaan operasional berbasis 
gaji.

3.  PENGUMPULAN SAMPAH YANG 
TERJANGKAU

Pengumpulan sampah merupakan dasar dari 
seluruh sistem pengelolaan sampah. Ini tuas 
terpenting untuk menjauhkan plastik dari ling -
kungan. Bab ini memperluas definisi pengumpulan 
sampah, menghadirkan kekuatan dan kelemahan 
sembilan model pengumpulan sampah yang 
beragam. Bab ini juga menyaring pelajaran yang 
diperoleh dari lapangan untuk membangun 
sistem pengumpulan sampah yang layak secara 
ekonomi yang dapat bertahan dalam ujian waktu 
dan mencegah kebocoran sampah ke lingkungan, 
termasuk strategi untuk meningkatkan pendapatan 
melalui berbagai aliran pendapatan dan mengu-
rangi biaya dengan meningkatkan efisiensi opera-
sional dan produktivitas pekerja.

• Nilai yang diciptakan dari pengolahan sampah 
biasanya tidak cukup untuk menutupi biaya 
sistem pengelolaan sampah sepenuhnya, 
terutama pengumpulan (yang hampir selalu 
berjalan dengan biaya bersih (impas), terutama 
ketika bahan daur ulang bernilai tinggi diambil 
oleh pemulung dan penduduk). Kesenjangan 
antara pengeluaran dan pemasukan ini 
menghalangi investor dan pengusaha pengum-
pulan sampah potensial dari mendedikasikan 
waktu dan sumber daya, dan menciptakan disin-
sentif yang kuat bagi pemerintah kota untuk 
mengumpulkan sampah masyarakat - semakin 
banyak mereka mengumpulkan, semakin mahal 
bahan bakar, pemeliharaan kendaraan dan gaji 
pekerja, dan lebih pendek umur landfill mereka.

• Setiap organisasi, pemerintah dan lembaga 
sektor swasta yang berinvestasi dalam atau 
merancang sistem pengumpulan limbah perlu 
mempertimbangkan apakah model pengumpu-
lan mereka mengkatalisasi model sistem penge-
lolaan sampah percontohan di masa depan atau 
mendukung model pengumpulan sampah yang 
kurang sempurna yang memanfaatkan jalur 
terpendek antara pengumpulan dan pemulihan, 
termasuk keputusan dari bahan mana yang akan 
dikumpulkan, apakah sampah akan dikumpul-
kan dari semua rumah tangga dan bisnis atau 
sub-set, dan apakah peran pemulung akan 
didukung dan jika demikian caranya.

• Dari sudut pandang lingkungan dan sosial, 
sistem pengumpulan terbaik memastikan bahwa 
semua sampah non-organik dikumpulkan dari 
semua rumah tangga dan bisnis, sedemikian 
rupa sehingga tercipta sistem tata kelola 
sampah yang diinginkan suatu daerah dalam 
jangka panjang dan melibatkan pemulung di 
masa transisi.

• Pengumpulan sampah dapat mengambil banyak 
bentuk dari model biaya layanan tradisional 
seperti pengumpulan yang dikelola pemerintah 
atau masyarakat, pengangkut swasta dan 
pengumpulan laba perusahaan sosial, pengang-
kut mikro-wirausaha, dan koperasi pemulung; 
pengumpulan sekunder dengan membeli limbah 
yang sudah dikumpulkan dari pemulung, lapak, 
atau bank sampah dan model pengumpulan 
di mana penduduk menyumbangkan sampah 
daur ulang mereka yang berharga melalui titik 
pengumpulan yang dapat didaur ulang dan/atau 
program pengusaha pemulung.

• Setiap model koleksi memiliki keuntungan dan 
kelemahan. Beberapa kurang intensif modal 
dan menghasilkan peluang wirausaha yang lebih 
besar —   tetapi lebih sulit untuk memastikan 
pemberian layanan yang berkualitas. Yang lain 
cepat dan efisien dalam mengumpulkan limbah 
yang dapat didaur ulang — tetapi meninggalkan 
sisa aliran non-organik dan dapat melanggeng-
kan norma sosial dan lingkungan yang kurang 
ideal. Yang lainnya padat modal dan memerlu-
kan pengelolaan tenaga kerja besar dan armada 
kendaraan — tetapi memiliki kendali penuh atas 
setiap aspek sistem limbah

• Organisasi yang inovatif mengoptimalkan 
operasi mereka dengan biaya serendah mungkin 
dan mengembangkan beberapa aliran penda-
patan baru untuk menutup biaya.

4.  DAUR ULANG PLASTIK SECARA 
EKONOMIS

Di mayoritas negara yang ekonominya berkem-
bang pesat, daur ulang bahan bernilai tinggi dapat 
menguntungkan tanpa subsidi (kendatipun dengan 
margin rendah). Namun, hanya sebagian kecil 
dari apa yang bisa didaur ulang yang benar-benar 
menguntungkan. Sebagian besar plastik sampah 
kurang bernilai untuk membenarkan proses 
“kumpulkan-pilah-angkut-bersihkan-daur-ulang”, 
sehingga pada saat ini daur ulang untuk banyak 
jenis plastik tidak mungkin terukur atau berke-
lanjutan. Bab ini mendalami strategi-strategi yang 
telah menghasilkan bisnis sampah yang berke-
lanjutan secara ekonomi serta mampu mengatasi 
kondisi operasional yang seringkali sulit.

• Tidak seperti di negara maju, di sebagian besar 
negara yang berkembang pesat, daur ulang 
bahan “bernilai tinggi” bisa menguntungkan, 
salah satu alasannya karena biaya tenaga kerja 
yang rendah dan, sayangnya, terkadang jalan 
pintas lingkungan dan praktik tenaga kerja yang 
disangsikan.

• Hanya sebagian kecil dari apa yang bisa didaur 
ulang, yang sebenarnya mendapatkan nilai 
pasar yang terlalu kecil untuk membenar-
kan proses “kumpulkan-pilah-angkut-bersih-
kan-daur-ulang” dan kurangnya infrastruktur 
daur ulang yang dapat diakses di banyak daerah.

• Organisasi fokus menerapkan tujuh strategi 
untuk meningkatkan pendapatan daur ulang di 
atas tingkat rata-rata. Ketujuh strategi terse-
but adalah (1) bermitra dengan organisasi lain, 
(2) menciptakan pasar baru, (3) mengembang-
kan atau mengadopsi teknologi baru, (4) menye-
diakan penelusuran bahan dan bahan tujuan, (5) 
mengintegrasikan secara vertikal, (6) mengepul 
bahan, dan (7) membangun merek yang bernilai 
premium.

• Organisasi fokus mengidentifikasi empat 
strategi untuk mengurangi biaya, yaitu (1) 
menetapkan titik pengumpulan, (2) bermitra di 
sumber dengan membangun kepercayaan, (3) 
mengurangi biaya logistik, dan (4) membangun 
kemitraan yang saling menguntungkan dengan 
penyedia logistik.

5.  MENGOLAH SAMPAH ORGANIK 
TANPA KERUGIAN

Sampah organik itu lembab dan berat, sehingga 
lebih membebani pemulung, baik secara finansial 
maupun teknis. Setelah sampah organik sampai ke 
tempat pembuangan, sampah tersebut melepas-
kan gas rumah kaca metana yang berbahaya 
dan bereaksi cepat—yang berkontribusi terha-
dap keseimbangan gas rumah kaca (GRK) suatu 
negara. Kalau tidak dipisahkan, sampah organik 
akan mencemari sampah non-organik yang bisa 
didaur ulang sehingga bisa mengurangi nilainya 
hingga dua pertiga. Selain itu, dibutuhkan biaya 
yang lebih besar daripada harga pasar untuk 
menghasilkan produk seperti kompos dari sampah 
semacam itu. Namun beberapa organisasi sudah 
menemukan cara untuk mengolah sampah organik 
menjadi sumber daya bernilai yang mampu 
menu tupi biaya, sambil tetap memberi makan 
rantai makanan, memperkaya tanah dan tanaman, 
dan/atau menyediakan energi berbiaya rendah.

• Salah satu tindakan terpenting yang dapat 
dilakukan pemerintah pusat dan kota untuk 
mengurangi biaya adalah dengan memberikan 
insentif kepada masyarakat untuk mengelola 
sampah organik mereka sendiri.

• Sampah organik jarang menguntungkan 
masyarakat yang tidak mendapatkan dukun-
gan keuangan, karena nilai pasar produk-pro-
duk seperti kompos itu lebih rendah dari biaya 
produksi, namun volume sampah organik lebih 
dari setengah volume total sampah.

• Untuk memperoleh laba dari sampah organik, 
pilih cara pengolahan yang menciptakan 
produk yang dibutuhkan pasar lokal (seperti 
kompos, pupuk, pakan ternak, biogas, briket 
batu bara, atau pestisida alami).

• Sistem pengolahan yang ideal itu sederhana 
dan modular, serta memungkinkan dilakukan-
nya pengujian berbagai konfigurasi dan proses 
sebelum ditanamkan investasi yang lebih besar.

• Telah ditemukan lima strategi yang mencip-
takan nilai sebanyak mungkin dari sampah 

organik. Kelima strategi ini adalah (1) jaminan 
kualitas, (2) biaya berlangganan, (3) integrasi 
operasional secara vertikal, (4) skema mitigasi 
GRK, dan (5) kesepakatan pembelian antara 
pemerintah dan sektor swasta.

• Organisasi-organisasi fokus menerapkan 
empat taktik untuk mengurangi biaya opera-
sional, yakni (1) pengolahan sendiri oleh rumah 
tangga dan masyarakat, (2) barter untuk tanah, 
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(3) membangun dan membeli peralatan 
secara lokal, dan (4) melibatkan pelajar 
serta pekerja sukarela.

6.  REKOMENDASI UNTUK 
PEMERINTAH DAN SEKTOR 
SWASTA DARI PEKERJA GARIS 
DEPAN

Sementara beberapa organisasi berha-
sil mengatasi lima kendala umum yang 
paling sulit sebagaimana dipaparkan di 
atas, pemerintah pusat dan sektor swasta 
memiliki kekuatan untuk secara holistik 
menyelesaikan masalah tersulit yang 
menghadang sistem tata kelola sampah 
yang pendanaannya minim. Pemerintah 
dan sektor swasta sanggup menghilangkan 
kendala sistemik ini selamanya, dengan 
secara fundamental mengubah bagaimana 
sistem tata kelola sampah dan insentif 
pendorong nya bisa berjalan, sekaligus 
membangun fondasi untuk investasi 
kewirausahaan yang luas. Ini akan semakin 
mempermudah semua organisasi garis 
depan untuk meraih keberhasilan, terlepas 
dari lokasi mereka atau seberapa inovatif-
nya pemimpin mereka, dengan mengkatali-
sasi penciptaan sistem tata kelola sampah 
yang lebih merata.

Kecerdasan program-program akar rumput 
lokal itu cukup mengesankan. Ini bagian 
dari apa yang perlu disampaikan kepada 
dunia. Akan tetapi, jika keberhasilan skala 
kecil ini tidak dapat terhubung dengan 
pasar skala besar, maka keberhasilan 
mereka pada akhirnya juga terbatas. Ketika 
disesuaikan dengan pasar regional dan 
nasional yang lebih besar, sampah yang 
mereka kumpulkan dapat menghasilkan 
nilai tambah, sehingga lebih menguntung-
kan untuk dikumpulkan, dipilah, dan diolah.

Rekomendasi di bawah ini merupakan 
investasi sistemik dan kebijakan peraturan 
yang telah terbukti berdampak paling 
signifikan terhadap peningkatan sistem 
tata kelola sampah negara—yang pada 
akhirnya setara dengan seberapa banyak 
plastik yang bocor ke alam. Rekomendasi 
ini dihasilkan dari kegiatan mendengarkan 
orang-orang di garis depan—suara- suara 
yang jarang diperdengarkan di meja 
debat kebijakan—orang-orang yang justru 
mungkin paling tahu apa yang benar-benar 
diperlukan untuk memperbaiki sistem tata 
kelola sampah di lapangan.

TINGKAT PENDANAAN YANG LEBIH 
TINGGI

Unsur-unsur yang paling membutuhkan investasi

• Pengumpulan sampah: Mendanai sistem 
pengumpulan dan TPA yang aman secara 
memadai seharga USD $40-70 per ton sampah 
yang dikumpulkan.

• Pengolahan sampah organik: Mendukung 
mekanisme pengembangan bersih (CDM) 
dan kredit karbon sukarela untuk memperce-
pat pengolahan sampah organik skala industri 
dan menghasilkan kemajuan dalam memenuhi 
target pengurangan emisi.

• Titik pusat daur ulang: Berinvestasi dalam 
“titik pusat” pengolahan sampah regional dan 
“jari-jari” transportasi yang efisien—dengan 
titik-titik pusat baru yang terletak di gurun daur 
ulang yang strategis, yang mungkin melalui zona 
ekonomi khusus seperti taman daur ulang.

• Infrastruktur logistik: Mendukung transpor-
tasi dengan truk dan kapal sehingga bahan daur 
ulang bisa berpindah tempat lebih jauh dengan 
biaya lebih rendah, sehingga membutuhkan titik 
pusat daur ulang yang lebih sedikit.

• Pembiayaan mikro: Mengembangkan bentuk 
pendanaan koperasi yang bisa memberikan 
kapitalisasi bunga rendah untuk pemulung dan 
usaha rongsokan.

• Pembiayaan benih Moonshot: Berinvestasi 
pada teknologi masa depan untuk menciptakan 
perubahan paradigma dalam sistem daur ulang 
dan rancangan bahan.

Sumber investasi

• Pengumpulan biaya tidak langsung: 
Membangun sistem biaya tidak langsung pada 
skala nasional untuk pembayaran jasa pengum-
pulan sampah rumah tangga dan bisnis.

• Tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR): 
Bagikan tanggung jawab atas biaya produk di akhir 
masa pakai sambil memberi insentif pada daur 
ulang produk dan permintaan yang lebih besar 
terhadap bahan baku yang bisa didaur ulang.

• Investasi dampak, filantropis, dan dana 
perwalian multi-donor: Akses dana yang dialo-
kasikan untuk mengurangi plastik laut dan 
solusi pengelolaan sampah yang lebih luas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG 
INOVATIF DAN DUKUNGAN LAINNYA

SAMPAH ORGANIK
• Mandat nasional untuk memisahkan bahan 

sampah organik dan non-organik oleh rumah 
tangga dan bisnis.

• Memerlukan penghasil sampah organik besar 
(misalnya: restoran, hotel, asrama, kompleks 
perumahan) untuk melakukan pengolahan 
organik di tempat.

• Menerbitkan sertifikasi untuk keamanan dan 
kualitas produk organik guna membangun 
kepercayaan pasar.

• Menciptakan pasar yang adil untuk pengolahan 
sampah organik dengan memberi subsidi bagi 
pembuat kompos, serupa dengan pabrik pupuk 
atau menghapus/mengurangi subsidi untuk 
menciptakan peluang usaha yang lebih adil.

• Memberikan subsidi bagi industri pengolahan 
organik yang baru lahir dan membantunya untuk 
mengembangkan pangsa pasar.

PENGUMPULAN SAMPAH
• Memberi insentif kepada masyarakat lokal untuk 

mengelola sampah organik sendiri agar terpisah 
dari aliran sampah.

• Memusatkan tanggung jawab pengumpulan 
sampah non-organik di tingkat kotamadya (atau 
di atasnya) dan mengolah sampah pada tingkat 
desentralisasi lokal agar tidak masuk ke tempat 
pembuangan sampah.

• Mendukung program pengumpulan di kota-kota 
kecil dan menengah dan daerah pedesaan, di 
mana tingkat pengumpulan sampah biasanya 
paling rendah.

PARTISIPASI PEMULUNG  
(DAN DAUR ULANG)
• Mengakui pengumpulan sampah sebagai peker-

jaan yang dikenai sanksi secara resmi dalam 
kategori tenaga kerja nasional dan memberikan 
kartu identitas kerja demi memberdayakan hak 
formal untuk mengakses, mengumpulkan, dan 
menjual sampah.

• Mendirikan badan hukum di pemerintah pusat 
guna membantu pemulung dalam memperoleh 
hak hukum dan kesejahteraan yang lebih besar.

• Memberikan hak bagi koperasi pemulung untuk 
memenuhi kontrak pengumpulan sampah kota 
dan layanan pengembalian untuk memenuhi 
persyaratan EPR.

DAUR ULANG
• Mengurangi atau menghilangkan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri daur 
ulang ketika membeli bahan dari pemulung.

• Merancang produk untuk daur ulang penggu-
naan akhir.

• Membangun organisasi yang dapat diperbesar 
secara ekonomis dengan menginkubasi organi-
sasi yang berupaya mengurangi sampah dan 
plastik laut.

Dengan mendukung dan membangun sistem 
pengumpulan, daur ulang, dan sampah organik 
yang efektif, akan diperoleh semakin banyak 
plastik yang dikumpulkan, diolah, dan tidak dibuang 
ke lautan-lautan di dunia. Laporan ini merupakan 
upaya untuk menguji dan berbagi solusi yang 
sudah terbukti. 
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