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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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Perubahan Perilaku Secara Menyeluruh

Hanya sedikit topik lain yang lebih ditakuti atau disalahpahami oleh para pelaku usaha sampah dibanding-
kan perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku mengacu pada setiap perubahan atau modifi-
kasi perilaku manusia, di antaranya tindakan langsung seperti memotivasi warga untuk memilah sampah, 
membayar layanan sampah, atau tidak lagi membuang sampah ke alam. Perubahan tersebut juga 
mengacu pada perubahan sosial/budaya yang lebih luas seperti menegaskan pentingnya daur ulang dan 
meningkatkan status pemulung. 

Pengelolaan sampah dikotori dengan studi kasus perubahan perilaku pemilahan sampah yang gagal, 
sedemikian hingga terbentuk konsensus umum bahwa metode-metode yang bergantung pada peru-
bah an perilaku masyarakat seperti pemisahan sampah di sumbernya, akan gagal. Sering kali terlalu sulit 
untuk menggerakkan kepedulian masyarakat untuk memilah sampah, tetapi organisasi fokus kami sudah 
mengajarkan bahwa perubahan perilaku sama ilmiahnya dengan seni. Dengan langkah-langkah yang 
berbeda, perubahan perilaku dapat dirinci, dipelajari, dan diterapkan oleh siapa saja untuk mendapatkan 
hasil yang konsisten dalam menangani berbagai perlakuan terhadap sampah dan plastik laut. Faktanya, 
banyak organisasi yang sudah menggunakan alat ini untuk mengubah cara berpikir komunitas mereka, 
dan bertanggung jawab atas praktik sampah mereka. Organisasi-organisasi tersebut juga mengajarkan 
kita bahwa perubahan perilaku tidak memerlukan waktu bertahun-tahun. Seluruh kota dapat meng  ubah 
praktik sampah mereka dalam hitungan bulan, dengan penguatan kampanye serta dukungan kepemim-
pinan yang tepat. Kami berharap alat-alat itu akan mengilhami lebih banyak pemimpin di bidang penge-
lolaan sampah untuk mengambil langkah lebih berani di komunitas mereka dan untuk menembus sistem 
kepercayaan lama, menuju era praktik sampah yang lebih bertanggung jawab dan lebih bersih.

STUDI KASUS YANG DITAMPILKAN DI BAB INI (terurut menurut abjad)

• Cibunut Berwarna, Indonesia
• ecoBali Recycling, Indonesia
• Fundación Basura, Chili
• Hasiru Dala, India
• Indonesia Waste Platform, Indonesia
• La Pintana, Chili
• Magic Eyes campaign, Thailand
• Municipality of La Pintana, Chili
• Municipality of Peñalolén, Chili
• Pemilahan Sampah, Indonesia
• Project STOP, Indonesia
• Projeto Relix, Brasil
• Rangoli Habba, India
• Rumah Kompos Padangtegal, Indonesia
• Solid Waste Management Roundtable (SWMRT), India
• Swachha Eco Solutions, India
• TPST Mulyoagung, Indonesia
• TriCiclos, Chili dan Brasil
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PENGANTAR

Perubahan perilaku secara menyeluruh bukan hanya dimungkinkan, tetapi lebih mudah daripada ang  -
gapan orang-orang jika landasan dasarnya dipahami serta diterapkan secara konsisten dan kreatif. Bagian 
ini mengeksplorasi terlebih dahulu pengetahuan di balik terbentuknya kepercayaan dan kebiasaan, dan 
bagaimana kedua hal itu pada akhirnya berdampak terhadap perilaku kita. Lalu diperkenalkan teori 
perubahan perilaku empat bagian, yang setiap bagiannya memperkuat bagian lainnya demi menghadir-
kan perubahan di tingkat sistem. Kemudian, temukan delapan teknik yang memengaruhi untuk membu-
juk orang dari latar belakang apa pun agar berpikir dan bertindak secara berbeda. Terakhir, beberapa 
contoh kampanye akan menyatukan semuanya dan menunjukkan bagaimana ribuan orang mampu belajar 
memilah sampah dalam waktu kurang dari setahun.

Ada dua tingkat perubahan perilaku yang dieksplorasi: mengubah kepercayaan masyarakat/budaya, 
seperti menegaskan pentingnya daur ulang dan meningkatkan status pemulung, serta tindakan yang lebih 
langsung seperti mengklasifikasikan sampah menjadi organik dan non-organik atau membayar layanan 
sampah untuk pertama kalinya. Karena sebagian besar taktik berpengaruh digunakan untuk keduanya, 
makalah ini menggambarkan konsep terutama menggunakan contoh pemisahan sumber rumah tangga.

Contoh kasus dari 18 organisasi di lima negara ditampilkan di seluruh makalah untuk menggambarkan 
konsep secara nyata. Keempat negara fokus kami - India, Brasil, Indonesia, dan Chili masing- masing 
mengajarkan hal baru bagi kami. Organisasi-organisasi di India memimpin dalam memotivasi rumah 
tangga untuk memisahkan sampah menjadi sampah organik dan non-organik. Bersama dengan Brasil, 
India juga unggul dalam mengurangi stigma pemulung dan melegitimasi nilai yang dihadirkan oleh 
pemulung ke masyarakat. Indonesia memiliki gagasan yang berurat berakar bahwa sampah itu punya nilai 
dan negara tersebut memberikan contoh nyata upaya minimalisasi sampah rumah tangga yang berhasil. 
Chili menumbuhkan budaya kesadaran lingkungan dan memengaruhi sektor swasta dengan cara-cara 
progresif untuk mengembangkan kemasan yang lebih bisa didaur ulang serta menyertakan tingkat konten 
daur ulang yang lebih besar ke dalam produk mereka (akan digali di bab-bab lainnya). Keempat negara 
percontohan itu menunjukkan bagaimana teori yang sama dapat digunakan untuk berbagai jenis kampa-
nye perubahan perilaku, atau digunakan untuk kampanye perubahan perilaku yang sebanding tetapi 
diterap kan dengan cara yang tepat dan unik setiap negara.

Yang penting, setiap organisasi bekerja dalam konteks sampah yang berlaku di negara mereka:

Grafik 1: Perbandingan sistem pengelolaan sampah di negara fokus
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I. PEMBENTUKAN KEYAKINAN DAN KEBIASAAN 

KEYAKINAN

Tindakan yang kita lakukan merupakan manifestasi lahiriah dari keyakinan batiniah kita. Dengan 
demikian, apabila kita ingin mengubah perilaku, pertama-tama kita perlu memahami keyakinan batiniah 
yang menuntun perilaku ini yang sering kali berurat berakar dari masa muda dan budaya tempat hidup 
kita. Keyakinan itu keberadaannya sangat kuat meskipun tidak terlihat, dan justru membentuk jati diri kita 
serta bagaimana kita berhubungan dengan dunia.

Grafik 3: Keyakinan mendasari perilaku lahiriah

1 Meskipun prinsip terbaik berlaku untuk banyak model pengumpulan, efektivitasnya bergantung pada konteks lokal
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Grafik 2: Topik yang dibahas di bab ini dalam rantai nilai sampah (berwarna biru)
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TINDAKAN EKSTERNAL SAAT INI KEYAKINAN INTERNAL SAAT INI
Tidak memisahkan sampah menjadi 
sampah organik dan non-organik

Area 1: Tidak ada gunanya memilah sampah. Toh, akhirnya 
sampah akan tercampur juga.

Area 2: Siapa gadis muda yang menganggap bisa mendikte 
saya tentang apa yang harus saya lakukan ini?

Untuk mendukung perubahan positif, akan berguna kalau mengidentifikasi bukan hanya kepercayaan 
saat ini tetapi juga keyakinan yang ingin kita jadikan penggantinya – faktor “mengapa” yang kuat di balik 
perubahan. Selanjutnya, kita bisa secara aktif menggunakan berbagai teknik yang berpengaruh untuk 
mengubah keyakinan ini.

TINDAKAN EKSTERNAL SAAT INI KEYAKINAN INTERNAL SAAT INI
Membuang semua popok ke sungai, 
selokan, atau lautan

Saya akan membahayakan bayi saya dan menjadi ibu yang 
buruk kalau popok bayi saya dibiarkan terbakar. Kalau saya 
membuangnya ke air, akan aman dari pembakaran.

TINDAKAN EKSTERNAL YANG 
DIHARAPKAN

KEYAKINAN INTERNAL BARU

Berhenti membakar dan membuang 
sampah

Tindakan saya itu penting
Tindakan saya terkait sampah itu penting (misalnya: ada 
konsekuensi dari tindakan itu, seperti tempat saya membuang 
sampah)
Sampah yang dibuang ke laut membahayakan kehidupan laut 
dan ekonomi perikanan setempat
Sampah yang dibakar membahayakan kesehatan manusia

Pemilahan sampah menjadi sampah 
organik dan non-organik

Pemilahan itu mudah
Memilah sampah organik dapat memupuk kehidupan
Memilah sampah non-organik memberi penghidupan bagi 
pekerja sampah
Pemilahan melindungi pekerja sampah dari bahaya

Membayar layanan sampah Sampah saya adalah tanggung jawab saya
Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab membutuhkan 
uang

Sebagai contoh sederhana, tindakan lahiriah 
untuk tidak memisahkan sampah bisa bermula 
dari kepercayaan internal yang berbeda. Project 
STOP dari Indonesia bermitra dengan kota-kota 
dan pemerintah dalam memberdaya kan desa-desa 
setempat2 untuk membangun sistem pengelolaan 
sampah sirkuler berbiaya rendah yang mengum-
pulkan sampah dari setiap rumah tangga dan 
bisnis serta menghilangkan kebocoran plastik 
ke laut di kota-kota yang sangat tercemar. Ketika 
mereka pertama kali memulai kegiatannya, 
mereka melatih dua daerah percontohan yang 
masing-masing dihuni sekitar 100 kepala keluarga 
untuk memisahkan sampah rumah tangga, baik 
yang organik maupun non-organik. Rumah tangga 
diberi dua tempat sampah - satu berwarna hijau 
untuk sampah organik dan yang satunya kuning 
untuk sampah non-organik. Pekerja pengum-
pul di desa yang bekerja dari rumah ke rumah 
dan baru dilatih kemudian menggunakan tong 
sampah beroda kuning dan hijau yang lebih besar 
untuk mengumpulkan dan memisahkan sampah 
yang dipilah dari setiap rumah. Setelah bergiliran 
mengumpulkan sampah, mereka menyimpan 
keranjang beroda yang lebih besar di area penyim-
panan sementara untuk diambil dan diganti oleh 
pekerja bagian pemindahan yang dipekerjakan 
pihak desa.

Area 1 segera mulai memisahkan sampah, tetapi 
berhenti setelah dua minggu. Area 2 tidak pernah 
benar-benar memulai pemisahan sampah, kecuali 
sebagian kecil keluarga-keluarga yang rajin. 
Tim STOP, yang kebingungan, lantas berun ding 
dengan penduduk di setiap daerah. Tim terse-
but mendapat    kan fakta bahwa, di area pertama, 
tong sampah besar berwarna kuning dan hijau 
yang digunakan pemulung untuk mengumpul-
kan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah 
kadang-kadang dikembalikan oleh pekerja bagian 
pemindahan setelah dikosongkan ke tong sampah 
satu warna (misalnya semua keranjang sampah 
beroda kuning dan tidak ada keranjang kuning 
hijau). Karena bingung, para pemulung dari rumah 
ke rumah ini kemudian mencampur sampah 
rumah tangga yang sudah dipisah ke satu tong 
sampah. Ketika para penduduk melihat sampah 

mereka yang sudah dipisah malah dicampurkan 
oleh pengumpul, mereka berhenti memisahkan-
nya karena merasa “tidak ada gunanya.” Hilanglah 
kepercayaan antara penduduk dan layanan 
pengumpulan sampah sehingga diperlukan upaya 
lebih banyak untuk membangun kembali keper-
cayaan itu dibandingkan memperkenalkan peru -
bahan perilaku sejak awal. Untuk memperbaikinya, 
diperlukan kunjungan dari rumah ke rumah oleh 
fasilitator perubahan perilaku untuk berbicara 
dengan setiap rumah tangga untuk berkomitmen 
kembali pada janji untuk memisahkan sampah 
organik dan non-organik. Sistem pemeriksaan 
bagi pekerja bagian pemindahan juga diperkenal-
kan untuk memastikan agar dikirim jumlah dan 
warna tong sampah yang tepat ke depo komuni-
tas serta mereka menciptakan sistem penan-
daan tong sampah sementara dalam kasus yang 
sekarang jarang terjadi ketika tong sampah satu 
warna dikirim.

Di area percobaan kedua, tim STOP Project 
mendapati bahwa, meskipun fasilitator pela -
tihan dari rumah ke rumah sangat bersemangat 
dalam memaparkan langkah-langkah pemilahan 
sampah secara akurat, dia diabaikan karena 
usianya, mengingat budaya hierarkis masyarakat 
yang diajaknya bicara. Ketika fasilitator yang lebih 
tua dari Area 1 mempresentasikan informasi yang 
sama ke rumah-rumah tangga tersebut, penduduk 
lebih terbuka terhadap gagasan untuk memisah-
kan sampah, sehingga tergambar jelas penting-
nya memahami budaya lokal dan partisipasi penuh 
anggota masyarakat setempat saat menerapkan 
program sampah.

Diketahui bahwa mereka yang secara konsisten 
memisahkan sampah sejak awal adalah anggota 
kelompok perempuan dari masyarakat yang 
menjadi mitra dalam program STOP dan sudah 
memilih tong sampah, logo, serta aspek opera-
sional lainnya dari program tersebut. Dengan 
demikian, sejak awal mereka terlibat secara 
maksimal dalam keberhasilannya.

Kasus ini menunjukkan bagaimana tindakan yang 
sama – yaitu tidak memisahkan sampah - berasal 
dari dua sistem kepercayaan yang berbeda.

Tim STOP Project juga terkejut saat mengetahui 
bahwa sampah yang dikumpulkan yang dibawa 
ke stasiun pemindahan jarang mengandung 
popok, walaupun di masyarakat itu banyak anak 
kecil. Anggota tim tahu bahwa masalahnya bukan 
melatih warga untuk menggunakan sistem tata 
kelola sampah baru; yang mereka dapati adalah 
fakta terkait kepercayaan agama bahwa jika 

kotoran yang ada di popok dibakar, anak mereka 
akan mendapatkan mara bahaya. Karenanya, 
para ibu di kelompok masyarakat di Indonesia 
ini mungkin memisahkan semua sampah dan 
menaruhnya untuk diambil, tetapi tetap membuang 
popok anak ke sungai. Mengubah keyakinan sekuat 
ini, yang terkait dengan nilai yang sakral seperti 
melindungi anak, akan jauh lebih sulit.
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Mengubah keyakinan adalah proses bertahap dan 
kerap dilakukan melalui kampanye. Hasiru Dala 
dan Swachha Eco Solutions adalah organisasi di 
Bengaluru (India) yang bekerja sama, baik dengan 
pemerintah kotamadya maupun secara mandiri, 
untuk mengubah kepercayaan dengan memperke-
nalkan kampanye satu per satu. Mereka juga 
membuat pesan khusus untuk setiap pemangku 
kepentingan. Guna mencapai tujuan, yaitu 
memilah sampah dengan benar di komunitasnya, 
pertama-tama mereka berfokus untuk melatih 
penghuni rumah karena merekalah titik kontak 
pertama di rumah tangga dan mereka harus 
sepakat dengan program itu sebelum melang-
kah lebih jauh. Kedua, anggota tim melatih pekerja 
dan staf rumah tangga yang mengelola sampah 
rumah sehari-hari. Berikutnya, mereka melibat-
kan anak-anak di rumah yang menjadi prajurit 
daur ulang dengan mengetuk hati moral orang tua 
mereka dan biasanya senang meniru kebiasaan 
semua orang di rumah dalam membuang sampah. 
Anak memenga ruhi orang tua untuk menghargai 
apa yang mereka hargai dan berjuang demi masa 
depan mereka, sehingga turut memperkuat pela -
tihan orangtua yang sebenarnya.

Setelah keyakinan dan tindakan baru menjadi 
kebiasaan, yang prosesnya memakan waktu, struk-
tur dan kampanye kepercayaan berikutnya pun 
diluncurkan. Di Bengaluru, misalnya, di tahun 2009 
Solid Waste Management Roundtable (SWMRT) 
pertama kali mulai mengadvokasi pengelo-
laan sampah terdesentralisasi, pengumpulan 
dan pengolahan sampah yang didorong di tingkat 
masyarakat atau desa dengan fasilitas lingkungan 
perantara3 yang diatur untuk daur ulang non-or-
ganik dan pengolahan organik ketimbang pengum-
pulan sampah di tingkat kota. Ini didukung oleh 
pelatihan dan demonstrasi secara langsung, 
dan pemerintah akhirnya didekati dalam rangka 
melembagakannya. Selanjutnya di tahun 2010, 
anggota Hasiru Dala bersama dengan SWMRT 
secara aktif berkampanye untuk meraih penga-
kuan bagi para pemulung dan hak mereka untuk 
mengambil dan menjual sampah secara legal, 
serta mendorong agar mereka diintegrasikan ke 
sistem pengelolaan sampah kota. Barulah pada 
tahun 2012, tatkala krisis sampah melanda kota 
dan Generator Massal harus mengelola sampah 
mereka sendiri, pemerintah menyadari penting-
nya dilakukan perubahan. Di 2015, percobaan “2 
Bin - 1 Bag”4 secara resmi diadopsi oleh pemerin-
tah. Tahun berikutnya, SWMRT memperkenal-
kan kampanye pembuatan kompos rumah. Melalui 

kampanye secara bertahap, mereka sudah mengu-
bah cara pemerintah menjalankan sistem tata 
kelola sampah kota dan mengilhami ratusan ribu 
rumah tangga di Bengaluru untuk memisahkan 
sampah mereka melalui program kompos rumah 
dan kondominium.

KEBIASAAN

Organisasi ingin berbuat lebih dari sekadar 
mengubah perilaku. Organisasi ingin agar 
masyarakat membentuk kebiasaan baru untuk 
memastikan agar perubahan positif terus 
bertahan seiring waktu. Para ilmuwan sudah 
mendapati bahwa manakala masyarakat mempe-
lajari keteram pilan baru (seperti pengelom pokan 
sampah) otak mereka secara aktif terlibat dalam 
pengalaman itu, mulai dari memindai lingkungan 
hingga mengambil keputusan terus-menerus, 
seperti apa akan diletakkan di mana5. Namun 
ketika keterampilan baru menjadi otomatis, aktivi-
tas otak pun melambat. Gerakan segera menjadi 
rutin. Contohnya tindakan rumit mengenda-
rai mobil – sesuatu yang dulunya terasa sangat 
merepotkan bagi Anda sekarang menjadi aktivi-
tas yang hampir otomatis. Di antara kedua 
kondisi pembelajaran dan pencapaian ini terdapat 
formula yang cukup sederhana untuk menetapkan 
kebiasaan:

TANDA -> RUTIN -> IMBALAN

Manakala kebiasaan baru sudah terbentuk, otak 
menghabiskan waktu untuk mencari pemicu. Hal 
itu bisa berupa suara atau bau yang mendahului 
aktivitas. Sekarang, otak Anda tahu ketika di saat 
berikutnya dia menghadapi pemicu, atau “tanda” 
ini, pola aktivitas apa yang harus digunakan. 
Imbalan pada akhirnya membuat pelaksanaan 
aktivitas itu layak dilakukan. Jadi, rahasia untuk 
membentuk kebiasaan adalah menemukan tanda 
yang jelas dan imbalan yang diinginkan.

Dalam pengelolaan sampah, banyak terdapat 
tanda untuk mendorong tindakan yang diinginkan. 
Mungkin di antaranya, melihat sampah “organik” 
hijau di dapur ketika memasak, menyirami tanaman 
yang dipupuk dengan kompos sampah, menerima 
pengingat WhatsApp bahwa layanan pengumpu-
lan adalah keesokan harinya, mende ngar bunyi truk 
pengangkut sampah di jalanan dekat rumah Anda, 
mende ngar nada tertentu dari kendaraan tersebut 
ketika mendekati rumah, atau teriakan tanpa henti 
dari pekerja pengumpulan, dan lain-lain.

Imbalannya seringkali berakar pada sistem keper-
cayaan kita, dan idealnya berkaitan dengan faktor 
“mengapa” di balik penjangkauan perubahan 
perilaku. Bagi sebagian orang, imbalan itu cukup 
berupa menyingkirkan apa yang tidak diingin-
kan, sedangkan bagi yang lain mungkin berupa 
mengikuti keyakinan agama dan merasa enak 
karena melakukan “hal yang benar.” Bagi yang 
lainnya, imbalan bisa berupa penyatuan sebagai 
bagian dari suatu kota modern dan/atau melin-
dungi ling kungan serta kesehatan sendiri. Yang 
lainnya mungkin menginginkan imbalan yang 
lebih eksplisit dalam bentuk pembayaran uang 
seum pama misalnya mereka yakin bahwa tugas 
kotalah untuk memisahkan sampah, bukan 
mereka sendiri, atau bahwa sampah mereka punya 
nilai finansial yang banyak.

II. TEORI PERUBAHAN PERILAKU
Banyak sekali teori yang menjelaskan apa yang 
membuat bertahannya perubahan perilaku. Banyak 
di antaranya yang memiliki elemen serupa terma-
suk “Mengapa?” atau kisah perubahan yang 
menginspirasi orang, pelatihan tentang cara 
berubah, dan proses baru dengan insentif yang 
sesuai yang mempermudah untuk benar-benar 
berubah. Tiga model yang sama-sama memiliki 
sebagian besar blok bangunan mendasari ini 
adalah model “Kekuatan Mengapa” Simon Sinek6 
yang dimulai dengan mengapa, lalu bagaimana, 
dan kemudian apa; Model pengaruh McKinsey & 
Company7 yang dimulai dengan teladan, menum-
buhkan pemahaman dan keyakinan, mengembang-
kan bakat dan keterampilan, lalu memperkuatnya 
dengan mekanisme formal serta Teori Perilaku 
yang Direncanakan8 yang mencakup tiga 
konstruksi: sikap, norma subyektif dan kontrol 
perilaku yang terlihat. Elemen perubahan perilaku 
kami adalah sebagai berikut:

TUAS PERUBAHAN PERILAKU TERKAIT SAMPAH
1. Komunikasikan faktor “mengapa” yang kuat 

untuk perubahan
2. Ajarkan cara berubah
3. Permudah proses perubahan secara struktural
4. Sesuaikan insentif untuk memperkuat 

perubahan

1.  KOMUNIKASIKAN FAKTOR “MENGAPA” 
YANG KUAT

Faktor “mengapa” yang meyakinkan berfungsi 
sebagai bahan bakar yang mendorong perubahan 
yang bersifat transaksional dan sementara ke 
perubahan yang lebih dalam dan permanen. Ini 
keyakinan yang mendorong tindakan dan kunci 
dari teknik memengaruhi “inspirasi”. Ketika 

orang-orang mengerti dan percaya mengapa 
perubahan itu penting, mereka kemudian menjadi 
pendukung perubahan, dan pada akhirnya 
tetap bertahan meskipun tidak mudah. Faktor 
“mengapa” dapat sangat bervariasi di antara 
program organisasi, sebagaimana diilustrasikan 
oleh program pengumpulan yang melayani 
berbagai komunitas di Indonesia.

Rumah Kompos Padangtegal bekerja melayani 
komunitas di Ubud, pusat spiritual Bali (Indonesia), 
dengan keyakinan kuat yang memandang bahwa 
segala kehidupan itu terkait dengan Tuhan. Faktor 
“mengapa” mereka adalah: Kita harus berpegang 
kepada Tuhan, sesama, dan Bumi yang suci. 
Praktik pengelolaan sampah yang baik jauh lebih 
dalam dari tumpukan sampah yang jelek dan 
bau. Sebaliknya, pengelolaan sampah merupa-
kan cerminan dari jati diri kita sebagai manusia. 
Ini tentang saling merawat satu sama lain dengan 
merawat Bumi. Setiap unsur dari program peru-
bahan perilaku mereka mendukung gagasan 
mendasar tentang faktor “mengapa”. 

Fundación Basura adalah LSM Zero Waste Chili 
yang menggunakan faktor “mengapa” yang serupa: 
Kita adalah alam. Jika kita peduli pada alam, kita 
peduli pada diri kita sendiri.

ecoBali Recycling terletak di Kuta Utara, Indonesia 
dan melayani sekelompok orang yang lebih luas 
termasuk banyak ekspat, hotel, dan badan usaha. 
Bagi mereka, faktor “mengapa”-nya adalah: 
Menjadi warga negara yang bertanggung jawab 
dan sadar yang ingin melakukan hal yang benar 
untuk planet ini dengan menjalani gaya hidup 
tanpa sampah. Pesan mereka mirip dengan banyak 
program sampah di Amerika Serikat dan Eropa, di 
mana masalah lingkungan bersifat lebih endemis.

Project STOP berada di seberang pulau Bali, 
yaitu di Muncar, Indonesia dan melayani komuni-
tas nelayan yang berpenghasilan relatif rendah 
serta belum pernah mengenal layanan sampah 
sebelum nya. Faktor “mengapa” yang paling sejalan 
dengan mereka adalah: Komunitas yang bersih dan 
sehat, diikuti oleh perbaikan ekonomi. Kebutuhan 
mereka jauh lebih praktis. Mereka tidak ingin lagi 
hidup di dekat tumpukan sampah yang penuh 
dengan kotoran tikus. Bahkan, mereka menyalah-
kan sampah sebagai penyebab buruknya kese -
hatan dan berkurangnya pendapatan nelayan 
secara umum.

Faktor “mengapa” dari TPST Mulyoagung9 yang 
sama-sama berasal dari Indonesia adalah: 
Pentingnya saling merawat. Organisasi ini 
mengutamakan pekerja dan komunitas mereka. 
Mereka membayar pekerja mereka dengan upah 
yang relatif tinggi, menyediakan asuransi kese -
hatan, dan bahkan rekening bank. Setiap dua 
minggu, petugas kesehatan datang ke lokasi 
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FAKTOR “MENGAPA” YANG KUAT YANG SUDAH DIPRAKTIKKAN ORGANISASI
• Mendukung pemulung agar mereka bisa 

memiliki taraf hidup yang lebih baik
• Komunitas yang lebih bersih dan lebih 

sehat
• Pentingnya saling merawat dengan 

merawat lingkungan
• Mengurangi pencemaran lingkungan

• Menjadi warga negara yang bertanggung jawab 
dan sadar yang ingin melakukan hal yang benar 
untuk planet ini dengan menjalani gaya hidup tanpa 
sampah

• Berpegang kepada Tuhan, sesama, dan bumi yang 
suci

• Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab 
menjadi tugas setiap orang

mereka untuk menyediakan layanan medis. Tingkat 
perawatan yang sama ini ditunjukkan kepada 
masyarakat. Mereka membebankan biaya pengum-
pulan yang kecil kepada rumah tangga; yang 
cukup untuk menjalankan operasional. Diketahui 
bahwa mereka memberikan semua kompos yang 
diproduksi dan ikan lele yang mereka ternak dari 
sampah larva untuk anggota masyarakat sesuai 
kebutuhan. Akibatnya, organisasi ini sangat dicintai 
oleh masyarakat.

Adakalanya faktor “mengapa” yang pertama 
bukanlah faktor “mengapa” yang terbaik bagi 
komunitas yang dilayani. Dalam edisi pertama 
program Reciclaje Inclusivo Comunal di 
Municipality of Peñalolén, Chili, pemulung diberi 
rute untuk mengumpulkan bahan daur ulang dari 
rumah ke rumah. Selain itu, anggota masyarakat 
yang setuju untuk menjadi bagian dari program 
ini ditawari proposisi nilai bahwa mereka akan 
berpartisipasi dalam kegiatan yang baik untuk 
lingkungan. Mereka diberitahu bahwa sampah 
daur ulang mereka akan diambil pada hari-hari 
tertentu, di waktu-waktu tertentu. Namun, ketika 
program dimulai, peserta mendapati bahwa banyak 
rute yang terlewati atau tidak selesai di hari ketika 
mereka ditugaskan. Banyak anggota masyarakat 
yang frustrasi mengajukan pengaduan, memaksa 
pemerintah kota untuk mengambil tindakan.

Untuk menangani ketidakpuasan masyarakat, 
pemerintah kota memutuskan untuk mengam-
bil pendekatan baru. Mereka mengubah propo-
sisi nilai, atau faktor “mengapa,” agar lebih 
sesuai dengan masyarakat. Daripada mendorong 
warga untuk berpartisipasi demi lingkungan, 
penduduk diperlihatkan bagaimana daur ulang 
pada akhirnya meningkatkan taraf hidup para 
pemulung. Kelompok masyarakat yang paling 
rentan, pemulung, sekarang akan memiliki mata 

pencaharian yang konsisten sekaligus berbuat baik 
bagi lingkungan. Rumah tangga menjadi jauh lebih 
suportif dan memahami selang waktu pembe-
rian layanan. Bahkan, banyak dari mereka yang 
mencoba bekerja sama dengan pemulung sebagai 
mitra.

Faktor “mengapa” yang tepat juga bisa sangat 
inspiratif untuk memicu munculnya komitmen 

dari pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah memiliki banyak prioritas yang sama-sama menuntut 
perhatian, dari mulai pendidikan dan perawatan kesehatan hingga infrastruktur. Sayangnya, pengelolaan 
sampah jarang dianggap prioritas utama. Akan tetapi, pengelolaan sampah berpotensi untuk lebih diprio-
ritaskan demi memperoleh sumber daya dan perhatian pemerintah bila tersedia faktor “mengapa” yang 
cukup kuat dan otentik. Beberapa alasan yang paling penting tercantum di bawah ini:

Alasan yang kuat untuk mendorong intervensi pemerintah yang lebih besar:
• Pencipta pekerjaan (ramah lingkungan) yang besar10

• Sebagai indikator efektivitas pemerintah.
• Meningkatkan pariwisata, dan ekonomi berbasis kelautan.
• Sebagai langkah pertama dalam membangun kota yang modern serta menarik minat calon 

penghuninya.
• Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) secara material dan dapat menjadi komponen penting 

dalam mencapai komitmen nasional mereka terhadap GRK.

Alasan yang kuat untuk mendorong intervensi sektor swasta:
• Sampah adalah sumber daya. Setiap kali dibuang, dia ‘disia-siakan’ dan nilainya pun hilang.
• Sampah menunjukkan merek yang mengacu ke perusahaan yang memasarkannya.
• Peluang untuk menjadi pemimpin di industri secara keseluruhan untuk bergerak menuju masa 

depan penggunaan sumber daya yang lebih merata.

2. AJARKAN CARA BERUBAH

Begitu meyakini bahwa perubahan itu cukup penting, orang akan siap untuk mencoba perilaku baru. Tentu 
saja, mereka membutuhkan petunjuk yang jelas tentang bukan hanya apa yang harus dilakukan, tetapi 
kapan harus melakukannya. Misalnya, organisasi fokus menggunakan kombinasi pendekatan pelatihan 
untuk mengajarkan teknik pemisahan sampah. Pendekatan tersebut biasanya dimulai dengan pesan 
sederhana tingkat tinggi (misalnya stiker, magnet, warna tong sampah, dan gambar) sebelum beran-
jak lebih mendalam dengan pelatihan pribadi seperti rembuk masyarakat dan penyampaian informasi 
dari rumah ke rumah. Perlu disampaikan pesan yang jelas dan konsisten secara berulang-ulang dalam 
berbagai format dan konteks sampai pesan tersebut melekat dalam pikiran dan akhirnya menjadi norma 
baru. Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan format komunikasi yang disukai oleh 
komunitas yang berusaha dijangkau.

Grafik 4: Alat pelatihan yang dipetakan oleh tingkat personalisasi dan kedalaman informasi

TINGKAT
PERSONALISASI

RENDAH TINGGIKEDALAMAN 
INFORMASI

TINGGI

Baliho Radio Sound system  
kendaraan pengumpul

Game pemilahan

Stiker, magnet, gambar tempat sampah,
gambar truk sampah

Video 
instruksi

Pamflet Panduan 
situs web

Kursus online

Dokumenter

Grup WhatsApp, grup Facebook

Hotline telepon

Instruksi langsung
dari rumah ke 

rumah

Rembuk masyarakat
Instruksi 

khusus pekerja 
pengumpulan
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MEDIA AUDIO-VISUAL PENGALAMAN
• Dokumenter
• Video YouTube yang menampilkan pemimpin/

selebriti lokal yang sedang memilah sampah
• Kursus online, misalnya Sertifikasi Zero Waste
• Baliho
• Iklan di radio, pertunjukan, podcast
• Laporan ilmiah

• Pembersihan pantai, audit merek
• Pelatihan rumah tangga dari rumah ke rumah
• Peluang relawan
• Penjangkauan bergerak, misalnya bus daur ulang
• Kunjungan ke organisasi terbaik
• Observasi kompos/daur ulang komunitas
• Pelajaran kelas, misalnya tentang zero waste
• Jalur pejalan kaki/hiking sampah
• Seni sampah
• Sesi informasi

INFRASTRUKTUR SISTEM TATA KELOLA SAMPAH ALAT PENGAJARAN RUMAH TANGGA

• Sistem suara kendaraan pengumpul yang 
memutar musik dan/atau membaca pesan 
tentang pemilahan sampah

• Pewarnaan dan pembuatan merek tong sampah
• Pembuatan merek truk sampah
• Sistem pengumpulan terpisah

• Stiker
• Magnet
• Pamflet
• Pengingat di SMS/WhatsApp
• Nomor telepon hotline untuk pertanyaan dan/atau 

untuk melaporkan masalah layanan
• Tanda pemberitahuan di tong sampah

SOSIAL  PROGRAM SEKOLAH/PENJANGKAUAN ANAK
• Pertemuan banyak pihak
• Grup WhatsApp
• Rembuk masyarakat
• Facebook dan grup lain
• Blog
• Twitter/Instagram

• Buku komik
• Kurikulum tentang sampah/daur ulang (atau masalah 

sampah yang dimasukkan ke dalam kurikulum biasa)
• Kunjungan lapangan (misalnya pembersihan pantai, 

kunjungan fasilitas sampah)
• Maskot sampah
• Program produksi kompos di sekolah
• Program daur ulang sekolah/bank sampah
• Klub lingkungan

PEMBANGUNAN KOMUNITAS PERCONTOHAN PEMIMPIN
• Lagu
• Kidung
• Penghargaan dari wali kota untuk masyarakat 

paling bersih dan ramah lingkungan
• Peluang relawan
• Flash mob bertema sampah
• Pengucapakan janji

• Pembicaraan/forum pakar
• Diskusi pengelolaan sampah padat
• Pembuatan komposi di kuil

Di Indonesia, Project STOP menggunakan beberapa media komunikasi yang tumpang tindih untuk menga-
jar, lalu menegaskan pentingnya pemisahan sampah rumah tangga.

Grafik 6: Elemen kampanye Project STOP untuk mengajari warga cara memilah sampah

SEBELUM PELUNCURAN:  PENGAJARAN SETELAH PELUNCURAN: PENGUATAN

Pelatihan dari rumah ke rumah oleh fasili-
tator + meninggalkan pamflet + magnet

Pelatihan anak-anak sekolah

Presentasi di acara rembuk 
masyarakat
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Articles in the press

Video di YouTube dengan selebriti lokal 
yang menampilkan cara memilah

Cetakan/stiker di tong sampah

Proses eskalasi untuk mereka 
yang tidak memilah sampah

Instruksi pekerja pengumpul ke 
rumah tangga yang belum memilah

Dilukis di sisi kendaraan pengumpul

Diumumkan lewat pengeras 
suara di kendaraan pengumpul
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Pelatihan dari rumah ke rumah sangat efektif karena pelatihan semacam itu menawarkan informasi 
yang sangat mendalam dan personalisasi yang tinggi untuk setiap rumah tangga. Dengan memanfaatkan 
pendekatan ini, fasilitator mengajari ibu rumah tangga dan pekerja rumah tangga tentang cara memilah 
sampah di dapur, yang adakalanya sampai mengosongkan tong sampah di rumah saat ini dan membi-
carakan kategori setiap sampah, menurut sistem pemilahan yang baru. Hal ini membantu menciptakan 
pengalaman visual dan sensorik yang tidak mudah dilupakan. Selain itu, penghuni bisa mengajukan 
pertanyaan apa pun kepada fasilitator di rumahnya sendiri. Seringkali, diberikan materi seperti pamflet, 
stiker, atau magnet sebagai pengingat visual yang sederhana. Rembuk masyarakat dapat menjadi awal 
yang efektif untuk pelatihan dari rumah ke rumah, menandakan apa yang akan terjadi dan memperkuat 
pelajaran yang didapat. Setelah kampanye awal diluncurkan, pelatihan masih perlu diperkuat dengan 
pengingat audio dan visual untuk tahun-tahun mendatang.

Banyak elemen kampanye perubahan perilaku yang bisa dipadukan dengan beragam cara untuk mengin-
spirasi dan melatih masyarakat:

Grafik 5: Contoh elemen perubahan perilaku

3.  PERMUDAH PROSES PERUBAHAN 
SECARA STRUKTURAL

Sebagian besar orang itu enggan berubah, terle-
pas dari seberapa meyakinkannya argumen yang 
disampaikan kepadanya untuk melakukan peru-
bahan. Idealnya, untuk mengubah kebiasaan, 
seseorang bukan hanya harus percaya pada 
pentingnya melakukan sesuatu yang baru, tetapi 
juga harus percaya bahwa perubahan itu akan 
mudah dilakukan dan akan membuat hidupnya 
menjadi lebih mudah dalam jangka panjang. Di 
samping itu, infrastruktur pendukung sistem tata 
kelola sampah harus ada, karena kalau tidak, 
maka perubahan tidak akan bertahan lama. 
Terlalu sering kampanye kesadaran dijalankan 
tetapi tidak ada infrastruktur pendukung sehingga 
masyarakat pun tidak tahu apa yang harus dilaku-
kan dengan sampah mereka yang sudah dipisah-
kan, dan akhirnya segera kembali ke kebiasaan 
lama mereka. Sebelum Project STOP dijalankan, 
beberapa kampanye 3-R (Reduce, Reuse, Recycle) 
sudah diluncurkan di Muncar, Indonesia dengan 
tujuan untuk melatih masyarakat dalam memilah 
sampah. Tetapi dengan 90% penduduk yang tidak 
punya akses ke pengelolaan sampah, memilah 
sampah yang tidak akan dikumpulkan atau didaur 
ulang itu kurang berguna.

Jadi dengan asumsi bahwa infrastruktur penge-
lolaan sampah sudah tersedia, bagaimana 
kita membuat proses baru dalam pengelolaan 
sampah agar mudah digunakan? Pertama, kita 
harus mengajukan pertanyaan untuk memahami 
pola sampah masyarakat kita saat ini dan untuk 
menetapkan garis dasar. Sampai seberapa jauh 
orang-orang tersebut harus berjalan untuk 
membuang sampah? Seberapa sering mereka 
membuangnya? Apa yang mereka lakukan ketika 
merasa malas? Dalam keadaan apa mereka lebih 
memilih satu metode pembuangan daripada 
metode lainnya? Selanjutnya, petakan kegiatan dan 
alur keputusan mereka saat ini sebelum memper-
timbangkan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk menciptakan sistem tata kelola sampah 
rumah tangga yang baru dan aktif menggu-
nakannya. Apa yang mungkin membuat sistem 
tata kelola sampah baru itu sulit atau rumit? 
Hambatan apa yang mungkin muncul? Bandingkan 
kompleksitas serta upaya sistem tata kelola 
sampah lama dan baru dengan tingkat motivasi 
anggota masyarakat sebelum mempertimbangkan 
apa yang mungkin dilakukan demi meringankan 
beban.

Komunitas yang termotivasi lebih bersedia untuk 
menginisiasi sendiri bagian-bagian dari program 
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HADIAH (“WORTEL”) HUKUMAN (“TONGKAT”)
WARGA
• Menanamkan faktor “mengapa” yang lebih dalam 

seperti meningkatkan mata pencaharian pekerja 
sampah, mengurangi polusi lingkungan, dan/atau 
perasaan sudah melakukan hal yang benar untuk bumi 
dan masyarakat

• Rumah dan area sekitarnya yang lebih bersih
• Diskon jika sampah dipilah
• Kompensasi finansial untuk penjualan sampah daur 

ulang yang bersih
• Pengakuan publik baik secara individu atau sebagai 

komunitas untuk praktik pengelolaan sampah yang 
berhasil

• Membentuk hubungan yang lebih mendalam di 
masya   rakat

• Pengelolaan sampah yang lebih mudah daripada 
membuang atau membakarnya di alam

• Persaingan antarkomunitas dalam hal pemi sahan 
sampah yang terbaik dan konsisten

• Denda uang untuk pembuangan atau 
pembakaran sampah

• Sampah tidak akan dikumpulkan jika 
tidak dipisahkan

• Biaya pengumpulan sampah yang lebih 
mahal kalau sampah tidak dipisahkan

• Mempermalukan di publik (misalnya 
nama dan gambar yang diposting di grup 
WhatsApp)

• Dimarahi oleh pekerja pengumpulan, atau 
tokoh masyarakat

• Menghilangkan kepercayaan setelah 
membuat komitmen pribadi untuk 
memisahkan sampah

• Proses eskalasi (misalnya panggilan 
dan kun    jungan untuk membahas praktik 
pemilahan, diperlukan untuk menonton 
film tentang daur ulang)

• Kamera CCTV
PEMULUNG/PENGANGKUT PRIBADI
• Hanya membayar setelah sampah sampai ke tujuan
• Membayar berdasarkan jumlah sampah yang dikum-

pulkan (semakin banyak sampah yang dikumpulkan 
dan warga yang dilayani, semakin tinggi pendapatan 
yang dihasilkan)

• Pembagian biaya/subsidi
• Reputasi perusahaan yang baik
• Perpanjangan kontrak

• Kehilangan kontrak
• Hukuman terkait uang/denda
• Tuntutan hukum
• Publikasi negatif
• Pengawasan lebih cermat dan kontrak 

serta KPI yang lebih ketat
• Inspeksi mendadak
• Kendaraan pengumpul pelacakan 

langsung
• Kehilangan izin untuk beroperasi
• Kamera CCTV tersembunyi

PEMERINTAH KOTA

• Penciptaan pekerjaan (yang ramah lingkungan)
• Dianggap sebagai kota yang lebih bersih dan lebih 

modern
• Memenangkan penghargaan ramah lingkungan 

nasional dan internasional
• Meningkatkan profil (dan bahkan popularitas) kepemi-

mpinan pemerintah
• Insiden penyakit tertentu yang lebih sedikit berdampak 

kepada biaya perawatan kesehatan yang lebih rendah
• Mengurangi gas rumah kaca dan kontributor penting 

untuk target pengurangan GRK nasional
• Menjadi suara penting dalam dialog pengelolaan 

sampah dan plastik laut global
• Pendanaan yang lebih besar untuk pengelolaan 

sampah kota
• (Dalam kasus tertentu) Perjanjian keuangan dengan 

pengolah sampah yang terintegrasi secara vertikal dan 
berperan mengurangi tagihan sampah kota semakin 
banyak sampah yang dikumpulkan untuk diolah

• Publikasi negatif
• Protes warga dan bentuk pengaduan 

lainnya
• Tuntutan hukum
• Menurunnya pariwisata dan terkadang 

ekonomi kelautan (misalnya perikanan)
• Menurunkan kemungkinan pemilihan 

ulang pejabat publik
• Kehilangan kepercayaan dan niat baik 

dari warga
• Reputasi kota yang negatif

(misalnya membeli tong sampah yang ditentu-
kan sendiri, berjalan atau naik kendaraan ke 
pusat pengumpulan daur ulang, dan lain-lain), 
sedangkan masyarakat yang kurang termoti-
vasi membutuhkan dukungan yang lebih banyak 
untuk menanamkan perilaku baru. Lebih sedikit 
langkah yang diprakarsai akan semakin memper-
mudah untuk menanamkan perubahan baru 
sampai, tentu saja, sebagian tanggung jawab 
pribadi selalu diperlukan demi kesepakatan. 
Kuncinya adalah menghadirkan layanan pengum-
pulan sampah yang terjangkau secara jemput bola 
ke rumah mereka sehingga mereka tidak perlu lagi 
berjalan ke sungai. Project STOP di Indonesia, Kota 
Municipality of La Pintana di Chili dan VRecycle 
di India melayani masyarakat berpenghasilan 
rendah yang jarang memprioritaskan pengelo-
laan sampah secara bertanggung jawab. Mereka 
menawarkan layanan pengumpulan sampah dari 
rumah ke rumah dan menyediakan tong sampah 
untuk masyarakat secara gratis - selama anggota 
masyarakat setuju untuk memisahkan sampah11. 
Dengan melayani mereka secara langsung 
dan menyediakan alat yang diperlukan untuk 
membuang sampah dengan benar, sebenarnya 
lebih mudah bagi anggota masyarakat untuk 
menggunakan layanan sampah baru daripada 
membakar atau membuang sampah seperti sebe -
lumnya. Di Bengaluru, India, layanan pengum-
pulan sampah organik dilakukan setiap hari, 
sedangkan pengumpulan sampah kering, non-or-
ganik, dan dapat didaur ulang dilakukan dua kali 
seminggu, yang secara struktural memaksa orang 
untuk memisahkan sampah berdasarkan jadwal 
pengumpulan.

4.  SESUAIKAN INSENTIF UNTUK 
MEMPERKUAT PERUBAHAN

Insentif adalah sesuatu yang memotivasi atau 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Insentif bisa positif atau negatif – dari “wortel” 

yang menghargai kepatuhan hingga “tongkat” yang 
menghukum ketidakpatuhan. Insentif yang diran-
cang dengan cermat, selaras, terutama keuangan, 
memperkuat perubahan perilaku yang diperlukan 
di setiap tingkat interaksi pemangku kepentingan 
dalam sistem tata kelola sampah dan mendasari 
perubahan sistemik yang berkelanjutan.

Faktor “mengapa” yang diuraikan di atas misalnya, 
bisa menjadi insentif yang kuat untuk secara positif 
mengubah perilaku sampah rumah tangga. Pada 
saat yang bersamaan, insentif positif dan negatif 
perlu pula dipertimbangkan untuk pelaku sektor 
sampah lainnya. Sebagai contoh, di sebagian besar 
kota, pemerintah kota sebenarnya disarankan 
untuk tidak mengumpulkan sampah dari setiap 
rumah tangga dan tempat usaha. Mengapa? 
Semakin banyak sampah yang mereka kumpul-
kan, semakin banyak yang akan mereka butuhkan 
untuk transportasi, perawatan kendaraan, biaya 
tip staf dan TPA. Selain itu, kalau sampah lebih 
banyak, berarti ruang TPA yang berharga lebih 
cepat terisi. Namun jika struktur insentif diubah 
sehingga mereka diberi imbalan finansial karena 
mengumpulkan sampah sebanyak mungkin atau 
mampu mengurangi beban keuangan mereka 
berdasarkan jumlah sampah yang dikumpulkan, 
pada akhirnya hal ini akan mengubah insentif yang 
mendasarinya yang mengarah ke tingkat pengum-
pulan sampah yang lebih tinggi di kotamadya.

Sebagai contoh lainnya, ketika tempat pembu-
angan sampah membebankan biaya tip dan/
atau terletak jauh dari rute pengumpulan di 
kota, pengangkut pribadi kurang tertarik untuk 
mengangkut sampah ke sana. Bahkan, mereka 
dapat membuang sampah yang mereka kumpul-
kan di lingkungan “gratis” terdekat. Namun, 
dengan membayar pengangkut ini setelah sampah 
sampai tujuan, dan dengan melacak serta meman-
tau rute pengumpulan di sepanjang jalan, volume 
sampah yang hilang setelah dikumpulkan pun 
akan berkurang. Beberapa alat insentif yang lebih 
taktis dan digunakan organisasi fokus antara lain:

Grafik 7: Cicipi insentif dan disinsentif sampah untuk warga, pemulung, dan pemerintah kota
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TEKNIK 
BERPENGARUH

DESKRIPSI CONTOH DALAM KONTEKS SAMPAH

1 Inspirasi/
mendorong 
nilai-nilai

Menghubungkan ke nilai-
nilai dan sistem kepercayaan 
yang lebih dalam melalui misi 
bersama

• Mengkomunikasikan faktor “mengapa” yang 
kuat

2 Logika Menggunakan argumen dan 
fakta rasional untuk menjelas-
kan alasan mengapa peru -
bahan diperlukan

• Mengkomunikasikan statistik dan temuan dari 
jurnal ilmiah tentang bahaya dari plastik laut 
dan pembuangan/pembakaran sampah terha-
dap kesehatan manusia

3 Teladan Pemimpin memberi teladan, 
mengajar dan melatih demi 
perubahan yang diinginkan

• PIhak pemuka agama, pemerintah, dan tokoh 
budaya secara terbuka mengakui pentingnya 
perubahan dan pemberian suri teladan

• Video yang menunjukkan para tokoh 
masyarakat yang memisahkan sampah mereka

• Warga negara biasa menjadi duta merek 
melalui media sosial

4 Hubungan Bersikap terbuka, ramah, dan 
disukai oleh komunitas dan 
mengembangkan kepercayaan 
seiring waktu berjalan

• Fasilitator perubahan perilaku membentuk 
hubungan pribadi yang kuat dengan beragam 
manusia di masyarakat

5 Pihak 
berwenang

Meminta pihak berwenang, 
pembuat aturan atau hukum 
untuk mendorong terjadinya 
perubahan

• Peraturan tentang sampah yang mengharus-
kan pemisahan sampah, pembayaran layanan 
sampah, dan lain-lain.

• Praktik sampah yang bertanggung jawab 
sebagai mandat dalam hukum agama

6 Konsultasi Mengajukan pertanyaan dan 
melibatkan orang-orang 
dalam masalah dan solusi 
untuk pembelian penuh

• Mengadakan rembuk masyarakat secara 
inklusif

• Bermitra dengan berbagai kelompok 
pemangku kepentingan utama (wanita, 
pemuda, dan lain-lain) Untuk menghasilkan 
solusi bersama

7 Tekanan sosial Menunjukkan bahwa teman 
sebaya sudah melaku-
kan perubahan dan apabila 
terjadi penyimpangan, akan 
diumumkan

• Grup WhatsApp di mana foto sampah yang 
tidak dipilah dipasang

• Pemulung menyebutkan merek-merek produk 
rumah tangga dan apakah sampahnya dipilah 
atau tidak dipilah selama proses pengumpulan

8 Kebanggaan 
komunitas

Menunjukkan kepada 
penduduk seberapa istime-
wanya komunitas mereka dan 
mengapa komunitas itu layak 
dilindungi/juga menunjukkan 
dulu seperti apa perubahan itu

• Karya seni publik
• Papan pemberitahuan yang mengingatkan 

orang betapa istimewanya sebuah komunitas
• Membersihkan area yang sangat tercemar dan 

meremajakannya menjadi ruang yang indah

Hasiru Dala Innovation, yang menyediakan layanan 
pengumpulan sampah ke kompleks apartemen dan 
kondominium di Bengaluru, India menggunakan 
model penetapan biaya variabel sebagai insentif 
yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku. 
Ketiga klasifikasi sampah - organik, non-organik, 
dan tolakan (misalnya pembalut dan popok) - diberi 
biaya yang berbeda. Sampah tolakan yang masuk 
ke TPA dikenai biaya tertinggi, lalu sampah organik 
yang dikomposkan saat didaur ulang, sampah 
non-organik dikumpulkan secara gratis. Selain 
itu, mereka secara teratur menaikkan biaya untuk 
sampah perumahan. Semua sampah dari berbagai 
kategori dibuka dan ditimbang pada saat pengum-
pulan, demi transparansi. Seorang manajer 
gedung yang ditunjuk bekerja mengawasi proses 
penimbangan dan menandatangani bobot akhir 
jika puas. Hal ini memastikan orang-orang tidak 
memasukkan sampah tolakan ke dalam kategori 
sampah lain dan memastikan agar biaya akhir bisa 
transparan dan sesuai. Karena biaya akhir dibagi 
antara semua penghuni gedung, ada sedikit insen-
tif untuk pembuangan ilegal, karena mereka tidak 
punya pilihan untuk “tidak memilih cara itu”.

Pada tahun 2004, ketika layanan ini pertama 
kali diluncurkan, rumah tangga yang tidak ingin 
memisahkan sampah akhirnya membuang semua 
sampah campuran menjadi sampah “tolakan”. 
Namun, mengingat biaya yang besar, asosiasi 
apartemen menghabiskan waktu untuk menyeli-
diki pola sampah komunitas mereka dan ketika 
mendapati bahwa sebagian besar sampah cam  -
puran, menerapkan aturan apartemen yang lebih 
ketat. Sampah tolakan volumenya turun dari 
rata-rata 351 menjadi 110 gram per rumah tangga 
per hari, sedangkan volume keseluruhan sampah 
tidak berubah. Mengingat beberapa studi kasus 
yang serupa, Pengadilan Tinggi Karnataka kini 
telah menjadikan penetapan biaya yang berbeda 
sebagai peraturan layanan sampah di Bengaluru 
yang semakin memperkuat pemisahan sumber di 
wilayah tersebut.

III. STRATEGI EFEKTIF UNTUK 
MEMICU PERUBAHAN PERILAKU 
MASYARAKAT

Teknik yang berpengaruh dapat memotivasi orang 
untuk mengubah keyakinannya dan, pada akhirnya, 
perilakunya. Menurut kami, delapan strategi efektif 
yang digunakan oleh organisasi fokus berikut 
ini sangat potensial. Strategi efektif yang paling 
umum digunakan adalah kewenangan (menggu-
nakan peraturan untuk meniscayakan peruba-
han) dan logika (menggunakan argumen rasional 
yang didukung oleh analisis untuk meyakinkan 
orang agar berubah). Walaupun strategi-strategi 
tersebut berjalan lancar di sektor pemerintah dan 
swasta, jarang menjadi teknik paling efektif untuk 
menggerakkan seluruh penduduk. Semua teknik 
di bawah ini akan dicermati dengan memanfaat-
kan contoh kasus. Ketika kampanye perubahan 
perilaku membuahkan hasil, kampanye semacam 
itu sering memuinculkan permintaan yang jauh 
dari organisasi itu sendiri, sehingga membuka 
peluang bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga dan bisnis baru.

Grafik 8: Teknik berpengaruh yang digunakan organisasi terbaik untuk mengubah perilaku12

1. INSPIRASI/MENDORONG NILAI-NILAI

Teknik yang mendorong inspirasi itu terhubung dengan nilai-nilai yang lebih dalam yang dipegang orang-
orang – faktor “mengapa” di balik perubahan. Teater, tarian, fotografi, dan musik tidak akan mendorong 
perubahan di semua tempat, tetapi dianggap penting di Brasil di mana seni merupakan bagian penting 
dari budaya. Projeto Relix, menggunakan seni untuk mengubah pandangan orang tentang pemulung dan 
untuk mempromosikan daur ulang serta keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan. Salah satu teknik 
yang mereka gunakan adalah mendatangkan artis top dan mengadakan permainan publik gratis dengan 
lima pahlawan super keberlanjutan - perbaiki, tolak, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Pentas 
seni ini melibatkan pemulung sebagai karakter utama dan para pemulung sendiri kerap hadir. Sampai 
kini, sudah lebih dari 710 produksi teater yang dilakukan untuk 167 ribu orang di seluruh Brasil.
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Grafik 10:  Pameran galeri pemulung sampah Project Relix15

Project STOP dari Indonesia memiliki nyanyian sederhana, namun berpengaruh, yang mereka gunakan di 
acara-acara kemasyarakatan untuk menyatukan mereka dan mengingatkan semuanya mengapa mereka 
bekerja untuk mengubah tata kelola sampah. Organisasi ini memiliki cara yang luar biasa untuk menyatu-
kan semua orang – tua muda, pria wanita – terkait program itu dan nyanyiannya seperti ini:

Kisah burung yang bersenandung (diceritakan kembali 
oleh Macarena Guajardo, Pendiri Fundación Basura)16

Pada suatu ketika, ada hutan yang terbakar. Semua 
binatang di hutan itu mengamati dengan sangat ketaku-
tan. Seekor burung kolibri kecil mengisi paruhnya dengan 
air dan terbang menuju ke api, lalu melepaskan setetes 
air ke bara api di bawahnya. Kemudian dia terbang bolak-
balik, mengisi paruhnya dengan air sebanyak mungkin, 
lalu melepaskannya. Tetapi hutan tetap terbakar, dan 
merambat ke bagian yang lebih luas. Seekor gajah 
menyaksikan dan bertanya apa yang dilakukan burung 
kolibri itu. Sang burung menjawab, “Aku melakukan apa 
yang bisa kulakukan.” Gajah pun merasa malu dan ikut 
dengannya, mengisi belalainya dengan air yang sangat 
banyak. Segalanya mulai berubah.

Lakukan apa yang Anda bisa. Anda lebih kuat dari yang 
Anda yakini.

Grafik 9: Teater publik gratis di luar ruangan oleh Project Relix14

Fotografer profesional Projeto Relix juga berkontribusi dengan menampilkan kehidupan para pemulung. 
Sebagai bagian dari pameran foto Relixx mereka13, fotografer membuat serangkaian esai fotografi 
pemulung perempuan yang bekerja di komunitas berbahaya dan menghadapi risiko besar. Bukannya 
memotret mereka sedang mengais-ais sampah di tempat pembuangan, fotografer menunjukkan para 
wanita di rumah mereka bersama anak-anak dan keluarga. Foto-foto itu menangkap kemanusiaan dan 
karakter unik setiap orang. Kami melihat mereka merasa dicintai, cantik, berani, dan pemalu. Kami 
melihat mereka apa adanya: orang-orang seperti kita. Orang-orang yang memiliki kehidupan dan mata 
pencaharian yang layak dilindungi. Foto-foto yang mencolok ini kemudian dicetak dengan dimensi besar 
dan ditampilkan dalam ekspedisi seni publik. Para pemulung yang difoto sering menghadiri pertunjukan 
ini, sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang tertarik dengan kehidupan mereka. Foto-foto itu juga 
tersimpan di katalog yang indah dan dibagikan kepada organisasi yang menangani hak asasi manusia, 
persoalan perempuan dan anak, serta keberlanjutan sumber daya. Selain pertunjukan teater langsung 
dan pertunjukan galeri di setiap komunitas, Projeto Relix telah memfilmkan sejumlah video YouTube 
yang mengaduk emosi dan diproduksi secara profesional untuk menggambarkan lebih lanjut mengapa 
pemulung sangat penting untuk dilindungi.

Pendiri Fundación Basura, Macarena Guajardo, 
saat itu tengah belajar di Jerman untuk mendapat-
kan gelar master dalam bidang arsitektur 
berkelanjutan mandiri. Di sanalah dia merasa 
terinspirasi dengan gerakan budaya untuk 
menemukan cara-cara baru menggunakan 
sampah – terutama setelah mengetahui bahwa 
hingga 60% dari sampah yang ditemukan di tempat 
pembuangan sampah adalah bahan bangunan. 
Untuk menginspirasi orang lain, dia memban-
gun situs web yang didedikasikan untuk penggu-
naan sampah dalam proyek arsitektur, desain, 
dan seni. Ketika dia kembali ke rumahnya di Chili, 
dia mulai membangun barang-barang menggu-
nakan sampah. Tujuannya adalah untuk mening-
katkan kesadaran melalui arsitektur yang akhirnya 
berubah menjadi organisasi “tanpa sampah” yang 
menginspirasi ribuan orang. Kini, dengan tim 
lengkap dan lebih dari 300 sukarelawan, Fundación 
Basura sudah menghasilkan enam program yang 
saling berkaitan untuk menciptakan budaya “tanpa 
sampah” di Santiago, Chili. Macarena yakin bahwa 
sampah adalah pintu gerbang topik advokasi 
lingkungan.

Hampir semua organisasi advokasi perubahan 
perilaku sepakat bahwa tugas, kerepotan, dan 
keseriusan tidak bisa menginspirasi orang untuk 
berubah. Sebaliknya, untuk memicu perubahan, 
orang perlu merasa tindakan mereka penting dan 
mereka tidak kalah perang.

Grafik 11:  Pengubahan materi pada arsitektur dari Fundación 
Basura15
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Pak Supardi dari Rumah Kompos Padangtegal menjelaskan bahwa jika kita ingin melindungi pohon 
dan menjelaskan secara logis bagaimana pentingnya pepohonan – karena pohon melepaskan oksigen, 
menyimpan karbon, meningkatkan kualitas udara, melestarikan air dan tanah, menjadi habitat bagi satwa 
liar, dan lain-lain – orang akan tetap menebang pepohonan. Mengapa? Karena orang kesulitan menya-
makan satu pohon dengan semuanya. Tetapi, ujarnya, pohon tidak akan ditebang jika kita memberi tahu 
orang-orang untuk tidak menebang pohon itu “karena Tuhan berada di sana.” Gagasan ini mungkin lebih 
mudah bagi orang untuk dipahami dan terhubung dengan nilai-nilai yang mereka pegang teguh.

2.  LOGIKA

Teknik yang memengaruhi logika menggunakan argumen dan fakta rasional, dan kerap didukung oleh 
analisis yang kredibel, untuk menjelaskan alasan mengapa perubahan diperlukan. Hal ini sangat efektif 
ketika kami mencoba meyakinkan pejabat pemerintah dan mereka yang berada di sektor swasta untuk 
berubah. Sewaktu sampai di ecoBali Recycling di Indonesia, ada dua papan pemberitahuan berukuran 
sangat besar yang menyambut orang di pintu masuk pusat pemilahan. Pemberitahuan tersebut berfungsi 
mengingatkan semua orang mengapa daur ulang itu sangat penting. Pesan yang sederhana, namun logis, 
yang dimaksudkan untuk memicu perubahan.

Grafik 13: Papan pemberitahuan yang dipasang di fasilitas pemulihan bahan ecoBali Recycling17

Grafik 12: Muncar, Penduduk Indonesia menyanyikan “Muncar Bersih! Muncar Sehat!”

Nyanyian

“Muncar Bersih!” (Muncar clean!)
“Muncar Sehat!” (Muncar healthy!)
“Muncar Yes! Yes! Yes!”

Gerakan lengan

Tinju kanan diangkat ke atas.
Tinju kiri diangkat ke atas.
Kedua tinju diangkat ke atas setiap kali mengucapkan “Yes”

Teknik yang memengaruhi logika juga sangat 
kuat dalam memengaruhi pihak berwenang di 
pemerintahan dan pelaku di sektor swasta. Ketika 
anggota Hasiru Dala ingin meyakinkan pihak 
Pemerintah Kotamadya Bengaluru India (BBMP) 
untuk melibatkan pemulung dalam program 
pengelolaan dan daur ulang sampah formal di 
Bengaluru, mereka pertama-tama perlu meyakin-
kan pihak kotamadya bahwa pemulung memiliki 
peran berharga di masyarakat. Mereka menggu-
nakan data yang dikumpulkan ketika mendaftar-
kan KTP untuk para pemulung guna menentukan 
agar 15.000 pemulung di kota itu mengumpulkan 
sekitar 23% dari sampah kota, sehingga menghe-
mat sekitar 84 crore per tahun (USD $12 juta)18. 
Tanpa subsidi dari sektor informal untuk biaya 
pengum pulan, layanan sampah secara material 
akan lebih mahal bagi kota. Analisis ini memberi-
kan bukti yang diperlukan pemerintah untuk 
mendukung diskusi kebijakan baru yang berkaitan 
dengan hak-hak pemulung.

3.  PEMBERIAN TELADAN

Dalam memberikan teladan, para pemimpin 
mencontohkan, mengajar, dan melatih per      u bahan 
yang diinginkan dan menempatkan nama serta 
reputasi mereka di belakangnya. Warga negara 
biasa sekarang pun menjadi teladan dan duta 
merek sendiri melalui penggunaan media sosial 
dan keterlibatan mereka dengan kampanye.

Sebelum para pemimpin menjadi teladan bagi 
suatu perubahan, terlebih dahulu mereka harus 
percaya pada perubahan yang diharapkan dapat 
mereka pimpin. Perubahan ini perlu dikomuni-
kasikan dengan cara yang bisa dipercaya oleh 
pemimpin komunitas, idealnya oleh orang-orang 
yang dihormati oleh mereka. Projeto Relix, sebuah 
program di bagian utara Brasil yang didedikasi-
kan untuk meningkatkan status pemulung, 
dibentuk oleh perusahaan ternama, “Agência 
de Comunicação e Cultura”, sebuah kelompok 
budaya yang sudah beroperasi di Brasil di tingkat 
nasional sejak tahun 2011. Kelompok ini mendapat 
dukungan kuat dari negara bagian Pernambuco 
dan Social Service of Industry (SESI) yang mem  beri -
nya legitimasi yang kuat bahkan sebelum dimulai. 
Silsilah ini memberi mereka dorongan, memungk-
inkan mereka untuk meraih dukungan kepemim-
pinan politik dan budaya di tingkat tertinggi dan, 
pada akhirnya, meraih simpati masyarakat luas.

Di Cibunut Berwarna (Indonesia), upaya-upaya 
yang dijalankan untuk meningkatkan pengelolaan 
sampah sempat mengalami kegagalan, sampai 
pergantian kepala desa dan kepala program 
peningkatan pengelolaan sampah menjabat kepala 
desa. Dia kemudian memprioritaskan program 
sampah dan menjadi contoh yang berkomitmen 

bagi semua penduduk desa tentang cara mengu-
rangi sampah dan bertanggung jawab dengan 
sampah yang tidak bisa dikurangi.

Fundación Basura menyelenggarakan acara Zero 
Waste skala besar yang menyatukan seluruh 
tokoh masyarakat guna membahas berbagai sudut 
pandang seputar prinsip-prinsip pengelolaan 
sampah. Mereka bahkan membahas peraturan 
untuk mempromosikan dialog aktif bertema 
sampah, dan membantu transisi ke budaya “tanpa 
sampah” secara keseluruhan. Masyarakat berke-
sempatan mengetahui pemikiran para pemimpin 
dan mengajukan pertanyaan ketika mereka 
mengambil kepu  tusan sendiri tentang persoalan 
penting terkait sampah.

Project STOP berkeinginan mengembangkan 
sistem sampah di Muncar, Indonesia: komunitas 
yang belum pernah menikmati layanan sampah 
formal sebelumnya. Staf Project STOP berkeli-
ling dengan wali kota, kepala desa, ketua kelom-
pok wanita, kepala dinas lingkungan dan lembaga 
desa untuk mengunjungi enam organisasi sampah 
terbaik di Bali, Surabaya, dan Malang, Indonesia. 
Hal ini memungkinkan kelompok-kelompok itu 
untuk melihat, bertanya, dan berinteraksi secara 
fisik dengan beberapa organisasi pengelolaan 
sampah terbaik di seluruh Indonesia. Tatkala 
mereka kembali dari acara itu, mereka terinspi-
rasi dan memulai sendiri Diskusi Pengelolaan 
Sampah untuk berkolaborasi dengan program 
dan membuat keputusan cepat untuk meningkat-
kan sistem sampah di Muncar. Melalui investasi ini, 
dalam proses konsultasi yang bersifat member-
dayakan bersama para tokoh di Muncar dan 
Banyuwangi, mereka telah menginspirasi para 
advokat dan teladan untuk program ini.

4.  HUBUNGAN

Strategi yang memengaruhi hubungan menggu-
nakan persahabatan pribadi dan kepercayaan di 
antara orang-orang untuk memotivasi perubahan. 
Saat ditanya mengapa Hasiru Dala begitu sukses 
dalam hal perubahan perilaku dan penyampaian 
program secara umum, salah seorang pendirinya 
yang bernama Nalini Shekar menjawab, “kesuk-
sesan kami tidak lain adalah hasil dari hubungan 
erat yang kami jalin dengan orang-orang di 
komunitas kami; dari pemulung sampai kelas 
menengah, aktivis dan birokrat.”

Untuk membangun kepercayaan dengan 
pemulung, organisasi harus membuktikan dirinya 
layak. Di antaranya dengan mengunjungi komuni-
tas secara teratur (setidaknya sekali seminggu), 
selalu mengomunikasikan bahwa setiap orang 
adalah setara (misalnya tidak pernah mengiz-
inkan mereka memanggilnya “Nyonya”), dan 
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Grafik 14: Penanda anti buang sampah sembarangan dari 
kampanye Mata Ajaib Thailand

memenuhi janji, seperti mengamankan KTP dan/
atau mewakili mereka di pengadilan. Untuk mem  -
bangun hubungan dengan kelas menengah, para 
aktivis perlu memposisikan pemulung sebagai 
sumber barang. Bagi para birokrat, penting untuk 
menunjukkan kepada mereka bagaimana menca-
pai tujuan dan tugas mereka sendiri dalam 
pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sampah 
sekaligus. Mereka juga menggunakan analisis 
yang kredibel untuk membuktikan nilai dari 
pemulung.

Municipality of Peñalolén di Chili sejak awal 
pembentukannya sudah mengetahui sepen ting 
apakah peranan suatu hubungan. Setelah berusaha 
mati-matian mengatasi persoalan pengiriman 
layanan yang buruk oleh pemulung yang ditugas-
kan untuk mengumpulkan sampah daur ulang yang 
“bernilai tinggi”, mereka meng  ubah taktik. Mereka 
membawa setiap pemulung dari rumah ke rumah 
untuk bertemu dengan penghuni rumah yang akan 
mereka layani. Dalam pertemuan tersebut, pemilik 
rumah dan pemulung saling berkenalan dan 
dengan cepat memahami satu sama lain sebagai 
manusia. Mereka secara lisan berkomitmen yang 
mana penduduk akan menyediakan bahan-bahan 
yang dipilah dan pemulung akan datang di hari dan 
jam yang disepakati untuk mengambilnya. Dari sini 
langsung terjalin ikatan dan timbul tanggung jawab, 
tugas, dan komitmen yang dimiliki oleh kedua belah 
pihak terhadap program itu dan terhadap satu 
sama lain. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah 
kota melihat penurunan signifikan dalam penga-
duan dari masyarakat dan layanan yang jauh lebih 
baik dari para pemulung. Program ini sudah sukses 
beroperasi sejak saat itu.

Fundación Basura mengadakan “Zero Waste 
Academy” di mana mereka memilih 20 orang 
per kelompok untuk mengikuti 8 kursus berba-
sis pengalaman, belajar bagaimana menerapkan 
gaya hidup “tanpa sampah”. Menurut pengala-
man mereka, “Zero Waste Academy” sangat besar 
dampaknya. Dengan membatasi jumlah menjadi 20 
orang, mereka memastikan bahwa semua anggota 
akan berpartisipasi aktif, sehingga meningkatkan 
tingkat pembelajaran mereka secara keseluru-
han. Selain itu, mereka menggunakan proses 
aplikasi untuk menerima peserta program. Dalam 
melakukan ini, mereka mencari anggota yang 
memiliki minat tulus pada topik dan bergabung 
dengan komunitas mereka. Kursus ini dimaksud-
kan sebagai titik awal bagi alumni yang kemudian 
akan membagikan apa yang telah mereka pelajari 
dengan komunitas mereka. Lebih dari 230 orang 
sudah menyelesaikan kursus ini secara langsung 
sedangkan 11.000 lainnya sudah menyelesaikan-
nya secara online melalui kursus online Udemy19. 
Hampir sama pentingnya dengan materi pela-
jaran, adalah hubungan yang terbentuk dalam 

kelas pengalaman ini. Orang-orang mengenal 
tetangga mereka dan bergabung dengan komuni-
tas yang menjadi ajang berbagi nilai. Seringkali 
setelah menghadiri kelas, orang-orang bergabung 
dengan komunitas “tanpa sampah” yang lebih 
luas dan menjadi bagian dari “keluarga” relawan 
dan pengisi media sosial di mana mereka secara 
bersama-sama “mendapatkan kecocokan”, 
menikmati waktu, dan melakukan pekerjaan 
yang bermakna. Fundación Basura menekankan 
bahwa ketika kita mulai menjalani kehidupan yang 
bahagia, kita bisa membangun komunitas yang 
bahagia dan, pada akhirnya, dunia yang bahagia.

5.  PIHAK BERWENANG

Teknik yang memengaruhi wewenang selalu 
menarik bagi mereka yang tengah berkuasa yang 
mampu membantu menerbitkan peraturan atau 
hukum yang diperlukan agar terjadi peruba-
han. Rumah Kompos Padangtegal bertekad 
kuat untuk menginspirasi warga mereka untuk 
memilah sampah menjadi sampah organik dan 
non-organik. Mereka mencoba banyak hal sampai 
menemukan cara yang membuahkan hasil. 
Berbekal latar belakang para pendirinya di bidang 
jurnalis me, mereka mendesain dan mendistri-
busikan majalah bertema lingkungan. Mereka 
berbicara di sekolah dan forum komunitas dan 
secara terbuka mengajak untuk melihat-lihat di 
tempat operasional mereka. Mereka memulai 
sebuah grup SMS dan menyewa seorang dalang 
terkenal untuk menampilkan pertunjukan adat 
guna menginspirasi penduduk tentang pentingnya 
pengelolaan sampah. Mereka bahkan mencatat 
pelanggar terburuk dan menjalani proses eskalasi. 
Sementara strateginya bervariasi tingkat efektivi-
tasnya, upaya mereka menyebabkan dua pertiga 
penduduk memilah sampah. Namun, ini belumlah 
cukup.

Berkecimpung di komunitas yang tingkat spiritual-
nya tinggi di Bali, Indonesia, mereka memutuskan 
untuk meminta kepada pihak berwenang di bidang 
agama, bukan pihak berwenang dari pemerin-
tah. Di Bali, dua struktur pemerintahan bekerja 
secara paralel: struktur pemerintahan adminis-
tratif dan struktur budaya dan agama yang bisa 
lebih kuat dalam jaringan komunitas. Kepada 
pihak berwenang di bidang agama ini (Banjar), 
mereka menginformasikan nama-nama pelang-
gar terburuk. Para pemimpin Banjar tidak tega 
untuk memanggil mereka. Ini komunitas yang erat 
dan banyak orang yang tercantum dalam daftar 
“buruk” yang merupakan teman atau kerabat para 
pemimpin Banjar. Rumah Kompos perlu melaku-
kan pendekatan lain. Jadi, mereka meminta para 
pemimpin Banjar untuk secara resmi memberkati 
sepucuk surat yang mengumumkan bahwa mereka 

hanya akan mengumpulkan sampah rumah tangga 
jika sudah dipilah. Semua sampah campuran 
akan tertinggal. Tokoh agama memberikan restu 
dan Kepala Desa pun mengedarkan surat kepada 
masyarakat sebagai hukum lokal yang dikenal 
sebagai “awig-awig.”

Warga punya waktu beberapa bulan untuk 
mempersiapkan perubahan. Ketika hari H tiba, 
Rumah Kompos tetap di posisi mereka dan 
meninggalkan sampah campuran. Keluhan-
keluhan mulai bermunculan. Setiap hari sampah 
yang tidak dipisahkan teronggok, orang-orang 
menjadi lebih bermusuhan secara lisan dengan 
para pengemudi, sehingga menurunkan moral 
kru. Pada malam keempat, supir pengum pulan 
diancam dengan kekerasan fisik dan pendiri 
organi sasi, Pak Supardi, menemani mereka 
sepanjang waktu sebagai pelindung. Pekerja 
merasakan tekanan luar biasa dan ingin berhenti. 
Namun, mereka tetap pada posisi mereka dan 
tidak mengumpulkan sampah. Pada hari ketujuh, 
penahanan terakhir pecah dan sampah akhirnya 
dipisahkan. Sama menyakitkannya dengan 
bebe rapa hari pertama, lebih dari 90% penduduk 
sudah memisahkan sampah mereka.

Selain memohon ke pihak berwenang dalam 
agama, mereka pun meminta pihak berwenang 
yang lebih tinggi untuk membantu mereka tetap 
kuat, terutama mengingat kasta mereka. “Kami 
bekerja untuk Bumi Pertiwi, untuk Tuhan,” kata 
Pak Supardi. “Tuhanmu ingin pulau ini bersih. 
Tolong jangan ganggu kami. Kami bekerja untuk 
Bumi Pertiwi. Jika kau menantang kami, kami 
tidak akan melarikan diri. “

Di Bali, terdapat empat kasta: brahmana (1), 
penguasa dan ksatria (2), waisya (3), dan sudra, 
yaitu petani dan semua orang lainnya (4). Pekerja 
sampah dianggap kelas kelima, bahkan di 
belakang kasta terendah. Akibatnya, orang Bali 
dari kelas atas tidak mau mendengarkan atau 
diajari oleh kelas kelima. Hanya dengan melapor 
ke, dan menjadi pelindung Bumi Pertiwi, mereka 
bisa percaya diri. Untuk memperkuat wewenang 
moral mereka, mereka mengenakan helm biru 
dan hijau, sarung tangan, seragam bergaya militer, 
dan terlihat (serta bertindak) seperti tentara 
profesional.

Diluncurkan di Thailand pada era 1990-an, 
Magic Eyes campaign merupakan contoh 
konkret dari penerapan teknik yang seder-
hana dan relevan secara budaya dalam meme -
ngaruhi pihak berwenang. Bahkan, sejak itu telah 
digunakan dengan efek besar dalam “Kampanye 
Rio Bersih” Brasil dan di negara-negara lain 
juga. Menggunakan sepasang kartun mata hijau 
waspada yang dipasangkan dengan jingle, “Ah! 
Ah! Jangan buang sampah sembarangan! Mata 

Ajaib mengawasimu!”, Kampanye ini mende-
sak anak-anak untuk tidak membuang sampah 
sembarangan dan untuk mengawasi orang tua 
mereka agar tidak melakukan hal yang sama. Mata 
mencerminkan kemahahadiran leluhur mereka 
yang dapat melihat segalanya, dan tanggung 
jawab anak-anak untuk menghormati orang tua 
dan alam mereka. Kampanye ini diluncurkan oleh 
sebuah LSM, Thai Environmental and Community 
Development Association (TECDA), bersama 
dengan keanggotaan dewan yang terutama terdiri 
dari eksekutif pemasaran dan televisi, dan muncul 
di mana-mana: iklan televisi, di radio dan papan 
reklame, pada mobil, tanda, stiker, dan bahkan di 
tempat sampah. Program ini berhasil mengurangi 
sampah jalanan di Bangkok hingga hampir 90%20.

Teknik yang memengaruhi pihak berwenang juga 
dapat digunakan oleh organisasi untuk memba-
ngun reputasi mereka sebagai pemimpin dalam 
praktik keberlanjutan. Menggunakan elemen 
pihak berwenang yang berbeda, Fundación Basura 
menawarkan organisasi cap yang diakui secara 
resmi yang menyatakan secara publik organi-
sasi mereka menggunakan praktik “zero waste.”  
Sertifikasi “tanpa sampah” ini dapat ditempatkan 
dalam materi pemasaran dan dalam pelaporan 
pemerintah sebagai pengakuan resmi atas praktik 
“tanpa sampah” mereka.

6.  KONSULTASI

Dengan strategi memengaruhi konsultasi, 
kampanye dan bahkan seluruh sistem sampah 
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Grafik 15: Contoh mural komunitas mengubah ruang di 
Cibunut Berwarna

Grafik 16: Sebelum dan sesudah transformasi area “titik hitam”22

dikembangkan dalam kemitraan dengan berbagai 
pemangku kepentingan. Strategi ini melibatkan 
pengajuan pertanyaan dan melibatkan orang-orang 
dalam masalah dan solusi untuk pembelian penuh. 
Project STOP meluncurkan layanan pengumpulan 
sampah, satu komunitas dengan sekitar 100 orang 
sekaligus. Kegiatan ini dimulai dengan rembuk 
masyarakat di mana setiap anggota komuni-
tas (RW) diundang dan dapat bertemu dengan tim 
Project STOP. Dalam pertemuan ini, masyarakat 
dapat mengajukan pertanyaan dan mengungkap-
kan keprihatinan mereka. Bersama-sama, mereka 
memutuskan struktur kunci sistem sampah 
mereka termasuk: 

• Frekuensi pengumpulan sampah (setiap hari 
atau setiap dua hari sekali) yang menentukan 
biaya pengumpulan yang ditetapkan

• Siapa yang akan mengumpulkan sampah 
mereka (individu lokal atau tim pengumpulan 
resmi)

• Di mana lokasi depot mereka untuk menyimpan 
sampah sebelum menuju ke MRF

• Siapa yang akan menagih biaya pengumpulan 
untuk layanan sampah dari setiap rumah tangga

• Bagaimana proses eskalasi ketika rumah tangga 
tidak membayar layanan pengumpulan sampah

Mereka juga mempelajari jadwal yang mencan-
tumkan kapan fasilitator perubahan perilaku akan 
berkunjung dari rumah ke rumah untuk melaku-
kan pelatihan, kapan sampah akan didistri-
busikan, dan kapan layanan pengumpulan sampah 
resmi akan dimulai. Mereka kemudian memain-
kan permainan pemilahan sampah interaktif 
untuk mempelajari dasar-dasar pemilahan tiga 
kategori Project STOP: organik, non-organik, dan 
residual. Pada penutupan pertemuan, dituliskan 
persyaratan untuk layanan pengumpulan dan 
para pemimpin komunitas menandatanganinya di 
hadapan komunitas masing-masing. Perjanjian ini 
kemudian diposting secara publik sebagai peng -
ingat transparan tentang apa yang telah disepa-
kati oleh masyarakat secara keseluruhan. Mereka 
sudah mengetahui bahwa, dengan strategi ini, 
sekitar 85% rumah tangga membayar layanan 
pengumpulan dan peluncuran pengumpulan pun 
berjalan relatif lancar.

Di samping itu, di setiap kota tempat Project STOP 
beroperasi, alih-alih memanggil layanan pengum-
pulan sampah “Project STOP”, para pemimpin 
lokal memilih nama dan logo sehingga menjadi 
sistem sampah mereka beberapa lama setelah 
tim Project STOP membantu mengaturnya. Di 
Muncar, Indonesia, kelompok perempuan PKK 
memilih nama “Lemuru” yang berarti dua hal: 
“Lemuru” adalah ikan sarden yang biasa ditang-
kap oleh nelayan di Muncar dan kata itu juga 
merupakan singkatan dari “Lestari” + “Muncari” 

yang terjemahannya kurang lebih “ Muncarku 
yang Berkelanjutan”. Logonya berupa gambar 
ikan Lemuru yang memegang sapu di salah satu 
perahu nelayan Muncar yang terkenal dan khas.

Municipality of La Pintana melayani wilayah 
termis   kin di Santiago, dan termiskin kedua di 
Chili. Banyak penduduk yang sebelumnya merupa-
kan bagian dari tempat penampungan tunaw-
isma di daerah lain di negara ini dan pindah ke 
komunitas ini untuk memudahkan pemantauan 
dan pemberian layanan selama rezim di masa lalu. 
Ketika pemerintah kota ingin melayani komuni-
tas ini, pertama-tama mereka berkunjung dari 
rumah ke rumah demi mendengarkan kebutuhan 
mereka. Banyak orang yang terkejut ketika ditanyai 
tentang apa yang mereka inginkan. Untuk pertama 
kalinya, seolah kebutuhan pribadi mereka penting 
bagi kota; mereka akhirnya bisa berpendapat 
tentang bagaimana pemerintah kota menye-
diakan layanan. Bersama-sama, mereka datang 
dengan program pengomposan organik. Dengan 
membangun program dengan cara ini, masyarakat 
memiliki nya karena mereka merasa itu dibangun 
untuk mereka. Untuk membuat program tetap, 
pihak kotamadya mengunjungi setiap rumah, 
meminta komitmen dari setiap rumah tangga. 
Mereka sepakat bahwa menjadi tanggung jawab 
pemerin tah kota untuk mengolah sampah organik 
menjadi kompos, sedangkan tanggung jawab 
rumah tangga untuk secara bersih memisahkan 
sampah organik dan non-organik. Jika mereka 
menyetujui persyaratan ini, mereka diberi tempat 
sampah gratis untuk membuang sampah organik 
dan dimasukkan ke dalam jadwal pengumpulan 
sampah organik.

7.  TEKANAN SOSIAL

Teknik-teknik yang memengaruhi tekanan sosial 
adalah termasuk yang terkuat untuk menca-
pai kepatuhan yang cepat dan murah. Namun, 
hal itu perlu dilakukan dengan sungguh-sung-
guh, dan umumnya setelah kampanye sampah 
awal diluncurkan untuk meyakinkan rumah tangga 
yang tersisa yang belum terjangkau menggu-
nakan teknik lain. Strategi yang memengaruhi ini 
menunjukkan bahwa teman sebaya telah menga-
dopsi perubahan dan penyimpangan akan diakui 
oleh publik. Terkadang tindakan mempermalukan 
publik ini terjadi di grup komunitas WhatsApp, grup 
Facebook, atau dalam rembuk masyarakat atau 
keagamaan.

Di Rumah Kompos Padangtegal, setiap rumah 
tangga diberi tiga buah tempat sampah yang 
mencantumkan nama mereka (satu hijau untuk 
organik, satu biru untuk non-organik, dan satu 
komposter rumah tangga). Ketika pengumpul 
sampah tiba, satu pengumpul akan meneriak-
kan nama rumah tangga dan kemudian berteriak 
“bagus”, “jelek”, atau “jelek sekali” tergan-
tung pada seberapa baik pemisahan sampahnya, 
sedangkan pengumpul lainnya mencatatnya dalam 
sebuah buku. Ini tidak hanya membantu mencatat 
kepatuhan rumah tangga, tetapi juga menerap-
kan beberapa tekanan sosial yang serius. Dengan 
sistem ini, semua orang tahu bagaimana keadaan 
tetangga mereka. Terlalu banyak “jelek” atau “jelek 
sekali” akan ditindaklanjuti dengan SMS, pembi-
caraan empat mata, melapor ke pihak berwenang 
di bidang agama, dan, akhirnya, sampah keluarga 
itu tidak akan diambil. Keluarga-keluarga terse-
but juga akan menerima pesan seperti ini: “Anda 

satu dari lima keluarga yang tidak memisah-
kan sampahnya. Kami tidak bisa mencapai nilai 
pemisahan 100% karena Anda. Silakan pisahkan 
sampahnya.“

Program Pemilahan Sampah melayani komuni-
tas yang terdiri dari 300 KK di Jambangan, 
Indonesia. Kelompok ini menggunakan tekanan 
sosial yang memengaruhi untuk mencapai lebih 
dari 85% pemilahan rumah tangga dalam waktu 
dua bulan. Program ini membagikan dua tempat 
sampah untuk setiap rumah tangga - satu untuk 
organik dan satu untuk non-organik. Setiap tempat 
sampah dicat dengan alamat miliknya. Grup 
WhatsApp komunitas itu kemudian digunakan 
untuk menginformasikan kemajuan program 
dan untuk mengumumkan peru  bahan dan acara 
komunitas. Untuk mengeva luasi program, tim 
memposting gambar dari masing-masing tong 
sampah dengan sampah yang tidak dipilah ke grup 
WhatsApp komunitas. Meskipun tidak ada nama 
keluarga yang disebutkan, semua anggota grup 
mengenali tempat sampah berdasarkan alamat 
yang tertulis di sana. Beberapa rumah keberatan 
dengan tekanan sosial ini dan dikunjungi secara 
pribadi oleh pemimpin program dan komunitas 
untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan 
juga meyakinkan mereka tentang mengapa sangat 
penting bagi masyarakat untuk memilah sampah 
mereka. Setelah kunjungan ini, semua menjadi 
juara program. Bahkan, setelah program berjalan 
hampir dua tahun, tingkat pemilahan sampah di 
masyarakat sekarang mencapai lebih dari 85%.

8.  KEBANGGAAN KOMUNITAS

Teknik pengaruh terakhir, kebanggaan komuni-
tas, menunjukkan kepada penduduk betapa istime-
wanya komunitas mereka dan bahwa komunitas 
itu layak untuk diurus. Teknik ini juga menyoroti 
bagaimana tampilan perubahan yang ada. Om 
Ibo, Kepala Desa Cibunut Berwarna di Indonesia, 
berhasil membujuk warga di desanya untuk 
bergabung dengan program “tanpa sampah” 
mereka dengan mengecat kembali lingkungan 
mereka. Setiap blok warga memilih tema dan warna 
komunitas masing-masing. Mural luar yang besar 
dan terinspirasi dari alam secara dramatis mengu-
bah pengalaman tinggal di desa. Warga menjadi 
jauh lebih sadar akan kebersihan ling   kungan dan 
mulai bertanggung jawab untuk menjaga kebersi-
han dan kein dahan nya. Sampah menjadi topik 
utama di acara rembuk masyarakat dan didukung 
oleh kampanye pendidikan dari rumah ke rumah, 
yang mengajari warga cara mengurangi dan 
mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Pemerintah lokal di Bengaluru, India (BBMP), 
ingin secara permanen menghapus “titik-titik 
hitam” kota, daerah di sepanjang tepi jalan di mana 
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Instrucciones: Contesta las preguntas marcando con un punto en un número de la escala indicada en cada linea considerando que 1 lo más bajo. AI 
finalizar las preguntas une los puntos. Entorno:EI medio en el que me encuentro incluyendo mi casa, mi barrio, mi comuna desde una perpectiva 
social y ambiental. Comunidad:Personas que forman parte de la vida en mi entorno.

Estoy feliz conmigo mismo
y mis capacidades

Me siento feliz con mi entorno

Tengo una buena relación
con mi comunidad

Me siento capaz de hacer
cambios positivos concretos

en mi entorno

Mi entorno es muy importante
para mi vida

Disfruto mucho de mi 
tiempolibre en los 

espacios públicos de mi 
conunidad 

(parques, plazas, etc.)

Sé como cuidary y 
mejorar mi entorno

Puedo generar cambios positivos
en mi entorno sin depender de
otros (municipio, colegas,etc)
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penduduk terbiasa membuang sampah, terutama 
di mana ada layanan pengumpulan sampah. 
Mereka memutuskan untuk memberdayakan staf 
mereka sendiri untuk memimpin transformasi kota 
melalui program yang disebut “Rangoli Habba”21. 
Inspektur Kesehatan Junior dilatih dan hanya 
diberi tunjangan sebesar Rs.1000 (USD$14,25) 
per titik hitam. Setelah membersihkan daerah 
itu, mereka akan mengecat dinding di sekitarnya 
dengan hiasan Rangoli tradisional, yang sakral 
bagi masyarakat. Mereka juga sering meletak-
kan bangku karena secara budaya hanya sedikit 
yang membuang sampah di tempat orang bersan-
tai. Hasilnya ajaib. Wilayah kota yang paling kotor 
berubah menjadi tempat yang membuat komunitas 
bangga. Staf darat memastikan ruang-ruang tetap 
bersih pada siang hari dan seorang pengawas akan 
berkeliling ke titik-titik hitam di malam hari.

MENGINSPIRASI ANAK-ANAK

Mendidik keluarga sangat kuat. Beberapa program 
berfokus pada anak-anak yang lebih terbuka pada 
perubahan dan dapat memengaruhi orang tua 
mereka, sementara yang lain fokus untuk meme -
ngaruhi orang tua untuk menerapkan perubahan 
di rumah yang akan terus dilakukan sepanjang 
masa hidup anak-anak mereka. Anak-anak dapat 
menjadi prajurit infanteri dari program daur ulang. 
Mereka memiliki keterbukaan untuk melihat dan 
memikirkan hal-hal dengan cara baru. Mereka 
juga sangat peduli dengan keluarga, dan peduli 
dengan dampak tindakan mereka terhadap hewan 
dan kehidupan laut. Mereka juga memiliki kepu -
tusan seumur hidup untuk dibuat terkait konsumsi 
dan pembuangan sampah. 

Pemberitan teladan juga dapat terjadi antara 
orang tua dan anak-anak mereka. Jika orang tua 
dapat menjadi teladan pengomposan sebagai 
norma baru di rumah misalnya, maka anak-anak 
mereka akan melakukan praktik yang sama di 
rumah mereka sendiri, sehingga mengubah norma 
budaya selama sekian tahun ke depan.

Berbagai program menyentuh anak-anak dengan 
cara yang berbeda; mulai dari belajar daur ulang 
dalam kurikulum sekolah hingga berpartisi-
pasi aktif dalam proses daur ulang melalui bank 
sampah sekolah. Projecto Relix menyadari bahwa 
cara terbaik untuk mempromosikan perubahan 
perilaku pada anak-anak adalah dengan 
memasukkan konsep sampah ke dalam kegiatan 
sehari-hari sehingga prinsip berkelanjutan menjadi 
norma baru. Mereka melakukan ini dengan 
me-rooting konsep-konsep mereka menjadi 
bahan-bahan seperti buku komik dan kuriku-
lum sekolah. Dalam kurikulum sekolah, mereka 
tidak hanya mempromosikan konsep kelestarian 
lingkungan yang tepat ke dalam subjeknya sendiri, 

tetapi juga menyuntikkan konsep pengelolaan 
sampah ini ke dalam mata pelajaran sehari-
hari seperti matematika, sastra, dan geografi. Ini 
memperkuat pesan bahwa pengelolaan sampah 
yang tepat adalah bagian normal dari kehidupan - 
bukan pengecualian atau kegiatan khusus. 

Demikian pula, Indonesia Waste Platform, pusat 
para profesional sampah yang bekerja di bidang 
pengolahan plastik dan sampah di Indonesia, telah 
bermitra dengan Happy Green World dan para guru 
untuk mengembangkan kurikulum sekolah Bahasa 
Indonesia tentang daur ulang yang disebut Green 
Indonesia22, lengkap dengan buku anak-anak 
bergambar indah, manual pelatihan guru, dan 
game daur ulang. Sekolah kemudian akan menjadi 
tempat pengumpulan daur ulang masyarakat (yaitu 
bank sampah) tempat anak-anak dapat mengambil 
sampah daur ulang dari rumah setiap hari. Mereka 
berencana untuk meluncurkan kurikulum ini ke 
sepuluh wilayah di seluruh Indonesia. ecoBali 
sudah membentuk jaringan bank sampah berbasis 
sekolah dan telah menjadi pengepul Tetra Pak di 
Bali untuk mendapatkan bahan daur ulang dalam 
jumlah yang lebih besar dengan pendapatan dari 
daur ulang yang mendukung kebutuhan sekolah.

Untuk meyakinkan sekolah agar mengurangi 
konsumsi plastik, Pak Supardi dari Rumah 
Kompos Padangtegal mencoba meyakinkan kepala 
sekolah untuk menerima tantangan penting ini. Dia 
berkata, “Mari kita menjadikan ini sekolah terbaik 
di distrik ini,” dan kemudian dia berkomitmen 
untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana 
menjadi teladan bagi anak-anak, keluarga, dan 
sekolah lain dengan mempraktikkan pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab dan mengurangi 
plastik sekali pakai. Ketika kepala sekolah setuju, 
mereka melembagakan program botol isi ulang 
dan daur ulang bank sampah berbasis sekolah 
(misalnya titik pengumpulan sampah daur ulang).

MENGUKUR DAMPAK

Program perubahan perilaku yang paling sukses cenderung untuk secara teratur mengukur dampak 
kampanye mereka dan terus bekerja untuk memperbaiki pendekatan mereka berdasarkan hasil. Anggota 
Projeto Relix Brasil, misalnya, menilai efektivitas mereka dengan mensurvei pekerja sampah tentang 
persepsi penerimaan oleh masyarakat dan kebanggaan dengan pekerjaan mereka di bidang sampah 
sebelum kegiatan perubahan perilaku. Setelah program selesai, umumnya sekitar enam bulan kemudian, 
mereka mengulangi survei lagi untuk melihat apakah persepsi pemulung telah berubah. Seringkali, 
mereka menemukan rasa penerimaan dan kepemilikan pemulung yang jauh lebih kuat di komunitas 
mereka.

Fundación Basura, yang berbasis di Santiago, Chili, juga menyadari bahwa untuk menciptakan intervensi 
yang berhasil yang mengubah perilaku sekelompok orang, mereka perlu menguji berbagai pendekatan 
untuk melihat mana yang terbaik. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan survei untuk mengukur 
perasaan para siswa yang terdaftar di Zero Waste Academy, baik sebelum maupun setelah menyele-
saikan kursus. Dalam survei ini, mereka mengajukan pertanyaan di antaranya, “Apakah Anda merasa 
mampu membuat perubahan positif nyata di lingkungan Anda?” dan “Tahukah Anda bagaimana merawat 
dan memperbaiki lingkungan Anda?” Respons mereka berkisar dari 1 - 5 dalam format diagram laba-laba 
(Grafik 15). Dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan pada metode penyampaian kursus.

Grafik 17:  Sistem Fundación Basura gunakan untuk mengukur perubahan keyakinan sampah nol24

Program sekolah Green Indonesia dari Indonesia Waste Platform mengukur dampak berdasarkan volume 
daur ulang yang dialihkan dari lingkungan melalui program bank sampah sekolah. Semakin banyak 
anak membawa sampah yang bersih dan dapat di daur ulang, semakin banyak manfaat bagi sekolah dan 
semakin dalam pesan pentingnya daur ulang bagi anak-anak.

IV. PENGEMBANGAN KAMPANYE - MENGGABUNGKAN SEMUA BAGIAN

STUDI KASUS PEMILAHAN SAMPAH 2 BIN - 1 BAG

Kampanye pemisahan sampah 2 Bin -1 Bag di Bengaluru, kota terbesar kelima di India, menunjuk-
kan bagaimana kota, bersama dengan pengadilan, LSM dan pemangku kepentingan lainnya dapat 
bekerja sama untuk menciptakan kampanye perubahan perilaku yang kuat dan cepat, mengilhami 
ribuan penduduk dan bisnis untuk memisahkan sampah dalam beberapa bulan. Program ini meminta 
rumah tangga, penghuni kawasan kumuh, perusahaan komersial, generator massal, lembaga pendi-
dikan, dan kantor pemerintah untuk memisahkan sampah mereka menjadi tiga jenis: organik, non-or-
ganik, dan residu sanitasi. Tiga warna dipilih: hijau, warna alam, pembaruan dan kehidupan untuk organik; 
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Grafik 18: Pengumuman Kota Bengaluru (BBMP) tentang program 2 bin - 1 bag

merah, warna bahaya untuk sampah berbahaya 
dan sanitasi yang tidak boleh disentuh oleh tangan 
kosong setelah dibuang; dan, putih, warna untuk 
peluang daur ulang plastik, kertas, logam, dan 
e-waste. Tempat sampah hijau digunakan untuk 
sampah organik basah, tempat sampah merah 
untuk sampah berbahaya (yang mungkin bertepi 
tajam dari pisau cukur dan jarum suntik), dan 
kantong putih untuk daur ulang. Warna seragam 
memberikan konsistensi dan budaya pemisahan 
universal di seluruh kota.

Kotamadya Bengaluru (BBMP)25, dengan bim  -
bingan dari Solid Waste Management Roundtable 
(SWMRT), sebuah kumpulan advokat penge-
lolaan sampah dan LSM yang aktif dan berse-
mangat, beralih dari model pengelolaan sampah 
buang-kumpulkan-TPA linear ke arah pendeka-
tan yang lebih terdesentralisasi di mana bagian 
terbesar dari sampah dikomposkan atau didaur 
ulang secara lokal dan kurang dari 10% yang 
dikirim ke TPA. Ini semua bagian dari Solid Waste 
Management Rules 2016, dan Plastic Waste 
Management Rules 2016 dan menuju integrasi 
pemulung ke layanan pengelolaan sampah kota. 
BBMP juga banyak berinvestasi dalam membangun 
satu pusat pengumpulan   sampah kering (DWCC) 
di 198 lingkungan kota. DWCC, yang dijalankan 
oleh pengusaha pemulung, adalah fasilitas pemu-
lihan material (MRF) di mana sampah daur ulang 
non-organik dipilah dan dijual ke pendaur ulang. 
Keberhasilan program DWCC bergantung pada 
ketersediaan volume sampah daur ulang bersih 
dalam jumlah yang besar, yang bergantung pada 
keberhasilan implementasi pemisahan di sumber 
di seluruh Bengaluru. Sebelum ini, BBMP telah 
mengeluarkan peraturan bahwa pemisahan pada 
sumber nya adalah wajib menjadi basah (organik), 
kering (non-organik), tolakan (residu), berba-
haya (berbasis bio dan kimia), dan pembongkaran 
dan sampah konstruksi, dengan terbatas keber-
hasilan. Kelompok-kelompok seperti Hasiru Dala 
bereksperimen dengan berbagai model pemisahan 

sumber yang diujicobakan di kompleks aparte-
men untuk mendapatkan model yang terbaik dan 
termudah untuk peluncuran yang lebih luas, yang 
terlebih dahulu dimulai dengan segregasi tujuh 
arah yang semakin disederhanakan dari waktu ke 
waktu. Setelah mereka menyelesaikan model 2 bin 
-1 bag, yang membuktikan bahwa cara itu berha-
sil dalam skala kecil, Pengadilan Tinggi Karnataka, 
dengan dukungan dari BBMP dan SWM round-
table, memberikan mandat pemisahan sumber 
tiga tingkat dalam putusan penting pada tanggal 
17 Desember 2015 untuk diluncurkan ke semua 
rumah tangga, bisnis, dan institusi di Bengaluru 
sebelum 5 Juni 2016.

KOMUNIKASIKAN “MENGAPA” YANG 
KUAT UNTUK PERUBAHAN
Kampanye mengarah pada perubahan sosial. 
Faktor “mengapa” di balik program 2 bin - 1 bag 
mengandungn banyak segi. Kampanye-kampanye 
itu perlu menginspirasi jutaan penduduk Bengaluru, 
yang masing-masing memiliki keyakinan batin-
iah yang mendorong perilaku untuk berubah. Di 
tingkat dasar terdapat perintah yang dikeluar-
kan pemerintah yang didukung oleh kampanye 
komprehensif untuk mengajarkan dan memperkuat 
perubahan perilaku yang diperlukan. Program ini 
dipimpin dengan struktur kepercayaan batiniah 
“tindakan saya penting dan pemborosan saya 
adalah tanggung jawab saya”, yang meminta warga 
untuk bertanggung jawab secara pribadi atas 
kebiasaan sampahnya. Dengan menjadi warga 
yang bertanggung jawab dan sadar yang memisah-
kan sampah sendiri, mereka bisa memilih menu 
faktor “mengapa.” Ketika memisahkan sampah, 
mereka membersihkan kotanya. Mereka melindungi 
kesehatan para pemulung dan memberikan masa 
depan ekonomi yang andal bagi mereka. Mereka 
memastikan sampah menjadi sumber daya yang 
bisa menyuburkan tanah dan diubah menjadi produk 
baru, daripada membusuk di tempat pembu angan 
sampah. Mereka melindungi ling  kungan. Dan, di 
sisi lain, mereka menghindari pengucilan sosial dan 
denda karena melanggar hukum.

AJARKAN CARA BERUBAH
Ketika Pengadilan Tinggi mengeluarkan perin-
tah untuk pemisahan sumber tiga arah, mereka 
meminta perusahaan setempat, atau pemimpin 
lingkungan, untuk mengelola sampah ling  kungan 
mereka, bahkan menyarankan agar pemerin-
tah kota melakukan kampanye penya daran 
dengan merilis video pendek dan melibatkan 
media untuk menanamkan perubahan. Asosiasi 
Kesejahteraan Warga (RWA), LSM, dan kelom-
pok masyarakat lainnya bergabung dengan 
pemerintah untuk menggelar kampanye. Banyak 
distrik yang mengumpulkan sukarelawan untuk 

menggelar pelatihan dari rumah ke rumah di komunitas mereka, termasuk daerah kumuh, dan bekerja 
dengan kelompok masyarakat untuk melakukannya. Berbagai kampanye dan alat pendidikan menarget-
kan beragam kelompok, termasuk pembantu rumah tangga, pemilik rumah, wanita, dan anak-anak.

Sebuah situs web, www.2bin1bag.in, dibuat dengan video, poster, presentasi PowerPoint, petunjuk, dan 
pedoman untuk tidak hanya mengajari individu cara memisahkan sampah tetapi juga menyediakan materi 
pelatihan yang diperlukan bagi orang lain untuk melatih komunitas sendiri untuk memisahkan sampah. 
Situs web ini juga memiliki panduan yang merinci cara memisahkan sampah di berbagai pengaturan dari 
rumah tangga tunggal hingga kompleks apartemen besar dan gedung perkantoran. Pedoman segregasi 
juga disertai dengan semua penjualan bin.

Video instruksional tentang cara memilah sampah ke dalam tiga kategori dibuat dalam berbagai bahasa 
lokal, sering kali menggunakan pemain kriket terkenal, atlet, musisi, dan perwakilan terpilih. Selebriti 
lokal ini juga menghadiri acara kesadaran, melakukan wawancara TV, dan diposting di akun media sosial 
untuk mendukung program ini. Selain itu, banyak sekali laporan berita dan cerita jurnal ditulis oleh media 
untuk mendokumentasikan perubahan. Pesan-pesan pemilahan selanjutnya diperkuat melalui rekaman 
suara yang disetel ke musik yang menggambarkan proses pemisahan sampah dimainkan sementara 
kendaraan pengumpul mengambil sampah.

SECARA STRUKTURAL MEMBUATNYA MUDAH UNTUK BERUBAH
Walaupun tempat sampah yang berwarna merah dan hijau tidak disediakan gratis, harganya tidak mengu-
ras isi kantong (INR 150/USD $2,15) dan tersedia di seluruh kota, termasuk lewat penjualan online. 
Ukuran dan bentuknya tidak ditentukan, (kecuali warnanya) jadi warga bisa memilih tempat sampah 
sesuai kebutuhan masing-masing. Kantong daur ulang berwarna putih lebih disukai tetapi kantong yang 
dapat digunakan kembali dengan warna apa pun bisa dipergunakan untuk sampah non-organik. Semua 
perlengkapan tempat sampah sudah disertakan pada pedoman pemisahan.

Segregation at Source is Mandatory. Else will attract FINE.

Garbage in Plastic Bags will not be accepted
ು

Recyclable Waste Reject/Sanitary WasteOrganic Waste
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Grafik 19: Selebriti TV Bengaluru, musik, dan olahraga menunjukkan dukungan mereka untuk 2 Bin -1 Bag25

Rumah-rumah diajari untuk menyimpan tempat 
sampah berwarna hijau di dapur, di dekat tempat 
pengolahan makanan agar mudah membuang 
kulit sayur dan makanan buangan lainnya. Tempat 
sampah berwarna merah dimaksudkan untuk 
diletakkan di kamar mandi agar mudah membuang 
perlengkapan kebersihan seperti tampon, kondom, 
popok, dan benda-benda berbahaya seperti pisau 
cukur dan jarum suntik. Kantong putih bisa disim-
pan di tempat yang kering agar nyaman. Dengan 
meletakkan tempat sampah di tempat-tem-
pat yang mudah dijangkau, secara struktural hal 
itu mempermudah pemisahan sampah. Selain 
itu, pekerja rumah tangga diajarkan untuk tidak 
hanya memisahkan sampah, tetapi juga melaku-
kan pemisahan terakhir dari apa pun yang masuk 
ke setiap tempat sampah, sebelum mengeluarkan 
sampah untuk dikumpulkan.

Sistem pengumpulan sampah kota juga berubah. 
Digunakan berbagai truk untuk mengumpul-
kan beraneka jenis sampah, sehingga semakin 
memperkuat perubahan struktural.

SEJAJARKAN INSENTIF UNTUK 
MEMPERKUAT PERUBAHAN
Pengadilan Tinggi Karnataka menetapkan pene -
tapan biaya yang berbeda sebagai peraturan 
layanan sampah di Bengaluru, yang semakin 
memperkuat pemisahan sampah di sumbernya 
di seluruh wilayah. Ketimbang membayar satu 
biaya untuk pengumpulan sampah, sampah resi -
dual dikenai biaya tertinggi berdasarkan berat, lalu 
sampah organik dengan sampah non-organik daur 
ulang yang dikumpulkan gratis, sehingga dapat 
memberi kan insentif pengurangan sampah residu 
serta meningkatkan tingkat sampah daur ulang 
yang bersih dan non-organik.

Banyak distrik yang memberdayakan sekelompok 
sukarelawan, yang masing-masing ditugaskan di 
jalan dan kendaraan pengumpul untuk memantau, 
melatih, dan menggalakkan pemisahan sampah di 
perumahan dan bisnis. Kotamadya Bengaluru juga 
mengeluarkan panduan untuk bisnis dan genera-
tor sampah massal seperti kompleks apartemen 
tentang cara memisahkan sampah, atau berisiko 
harus membayar denda. Pengawas keseha-
tan diberi wewenang untuk mengenakan denda 
kepada penduduk dan lembaga jika mereka tidak 
memisahkan sampah, dan KMC Act 341A menaik-
kan tingkat denda dari Rs10 ($0,14) menjadi 
antara Rs100 ($1,40) dan Rs5,000 ($70). Pemeriksa 
kesehatan secara teratur melakukan kunjungan 
dan segera mendenda pelanggar.

Dibangun pula database publik untuk melacak 
kepatuhan pemilahan lebih dari satu juta penduduk 
Bengaluru, memberi insentif kepatuhan melalui 
tekanan sosial. Di samping itu, pengumpul sampah 
dan pengangkut pribadi dilarang mengumpul-
kan sampah yang tidak diatur. Biaya pengumpulan 
sampah yang tidak tetap, penolakan layanan, 
dan denda, ditambah sukarelawan distrik keliling 
sangat efektif untuk mendorong perubahan 
perilaku yang diinginkan.

Dengan perubahan ini, 80% rumah tangga yang 
menjadi bagian dari kampanye memisahkan 
sampah mereka, dan sampah yang dibuang ke 
tempat pembuangan sampah berkurang lebih dari 
80% dalam waktu kurang dari setahun. Distrik 
yang paling bersemangat di balik program ini 
mampu mencapai tingkat ini dalam waktu sekitar 
sebulan, sehingga mematahkan teori bahwa 
perubahan perilaku perlu bertahun-tahun agar 
tetap melekat.

MENGURANGI STIGMA PEKERJA 
SAMPAH: STUDI KASUS

Di sebagian besar negara, bekerja di bidang penge-
lolaan sampah menempati salah satu kedudukan 
sosial terendah dari semua profesi. Pertanian, 
misalnya, lebih disukai daripada pekerjaan dalam 
pengelolaan sampah karena status sosial yang 
lebih tinggi, meskipun penghasilannya lebih rendah 
dan pekerjaannya lebih menguras kekuatan fisik. 
Karenanya, mencari dan menjaga pekerja sampah 
bisa menjadi tantangan, kecuali apabila organisasi 
mengubah stigma bekerja dengan sampah dan 
menciptakan kondisi untuk pekerja yang produktif 
dan bahagia.

Rumah Kompos Padangtegal di Indonesia 
menempuh langkah luar biasa untuk bukan 
hanya mengurangi stigma pekerja sampah, 
tetapi juga mengubah cara berpikir masyarakat 
tentang sampah. Bahkan, kata-kata “limbah” dan 
“sampah” tidak pernah digunakan. Justru, pekerja 
menjadi “pejuang bersih” dengan tanggung jawab 
yang mulia untuk menjaga kebersihan masyarakat 
dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut 
Mereka diberi seragam ala militer – hijau untuk 
pengumpul organik dan biru untuk pengumpul 
non-organik  –  yang mereka kenakan dengan 
bangga untuk menunjukkan keseriusan dan 
pentingnya pekerjaan mereka. Pesan ini ditegas-
kan pada kendaraan pengumpul yang berbunyi, 
“Bangga menjaga kebersihan Padangtegal.”

Fasilitas dan kendaraan pengumpul mereka bersih. 
Kendaraan pengumpul dicuci, bahkan dipoles, 
dua kali sehari setelah pengumpulan selesai. 
Setiap kali memasuki jalan, kendaraan itu terli-
hat berkilau. Pekerja memakai seragam bersih. 
Mereka memilah sampah di hari pengumpulannya, 
lalu memindahkannya ke lokasi berikutnya setiap 
hari, tak lupa bersih-bersih saat pergi sehingga 
lantai tempat itu pun tetap bersih dan rapi.

Dengan menggunakan gelas, Rumah Kompos 
Padangtegal juga menciptakan lingkungan di 
mana semua orang itu sama, terlepas dari peker-
jaan, kasta, atau tingkat pendapatan. Semua orang 
– mulai dari presiden hingga pembersih lantai – 
menggunakan seloki anggur yang sama untuk 
minum karena semuanya punya nilai yang sama 
sebagai manusia.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah jauh lebih dari sekadar aspek 
teknis truk dan jadwal pengangkutan sampah. Hal 
ini sangat terkait dengan aspek sosial dan politik 
suatu komunitas. Dengan menyertakan kampa-
nye perubahan perilaku ke dalam layanan sampah, 
kami mengenali sisi kemanusiaan pekerja sampah, 

dan terhubung dengan sistem kepercayaan yang 
lebih dalam dari orang-orang yang kami layani 
ketimbang pertukaran sampah transaksional 
yang biasa. Dengan demikian, hal ini membuat 
perubahan perilaku rumah tangga - entah itu 
meyakinkan rumah-rumah untuk mulai memilah 
sampah, berhenti membuang, membakar atau 
membuang sampah sembarangan, untuk memba-
yar layanan sampah yang bertanggung jawab atau 
untuk bekerja secara manusiawi dengan pemulung 
dan profesional sampah lainnya - jauh lebih 
mudah. Hal ini juga dapat secara efektif digunakan 
untuk mengubah kebijakan pemerintah agar 
lebih mendukung kebutuhan sistem sampah dan 
populasi yang mereka layani.

Perubahan perilaku, baik untuk masyarakat, 
pemerintah atau pekerja sampah, bukan saja 
mungkin, tetapi bisa lebih cepat daripada yang 
diyakini banyak orang. Kampanye perubahan 
perilaku yang paling efektif mengkomunikasikan 
faktor “mengapa” yang kuat dengan berbagai 
strategi berpengaruh yang saling memperkuat, 
mengajarkan dengan jelas cara berubah dan 
secara struktural memperkuat perubahan sambil 
merancang insentif positif maupun negatif ke 
sistem sampah, yang secara organik meneguh-
kan perubahan jangka panjang. Prinsip Pareto 
berlaku pula untuk perubahan perilaku - mencapai 
20% terakhir yang gigih dapat mengambil 80% dari 
upaya, tetapi mungkin.

Setelah membaca puluhan contoh bagaimana 
organisasi berhasil mengubah perilaku konstituen 
mereka, kami harap Anda terinspirasi dan siap 
mencoba beberapa taktik tersebut sekarang.

Grafik 20: Pak Supardi menunjukkan bagaimana semua staf 
dan pengunjung sama, minum dari gelas yang sama
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Partisipasi Pemulung2

STUDI KASUS YANG DITAMPILKAN DI 
BAB INI (terurut menurut abjad)
• Chintan Environmental Research and 

Action Group, India
• CooperRegião Cooperativa, Brazil
• Dois Irmãos Cooperativa, Brazil
• Hasiru Dala, India
• Hasiru Dala Innovations, India
• Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat 

(KKPKP), India
• The Kingdom of BGBJ, Indonesia
• Municipality of Peñalolén, Chile
• The Movement of Brazilian Waste Pickers 

(MNCR), Brazil
• Pimp My Carroça, Brazil
• Project STOP, Indonesia
• Projeto Relix, Brazil
• Latin American Network of Waste Pickers 

(Red Lacre), Brazil
• Rede Cata Sampa, Brazil
• State Secretariat of Women Collectors 

of Recyclable Materials of São Paulo 
(SEMUC), Brazil

• Stree Mukti Sanghatana (SMS), India
• SWaCH Pune, India
• Temesi Recycling, Indonesia
• TriCiclos, Chile

Anamma berusia 39 dan mengelola pusat pengum-
pulan sampah kering (DWCC) di Bengaluru, 
India. Tempat tersebut merupakan fasilitas yang 
mene rima semua sampah yang tidak dapat terurai 
secara biologis di lingkungannya.

“Saya membangun rumah dengan desain saya 
sendiri,” ujar Anamma dengan bangga. “Tiga anak 
perempuan saya berpendidikan dan sekarang saya 
punya truk.” 

Sulit membayangkannya sekarang bahwa dahulu 
Anamma mulai memungut sampah di usia tujuh 
tahun. Sebagai orang dewasa dia berpakaian 
compang-camping sewaktu tinggal di bawah atap 
jerami saat anak-anaknya belajar di malam hari 
dengan lampu jalan. Namun di tahun 2014 muncul-
lah peluang. Anamma ditawari kesempatan untuk 
mengoperasikan salah satu DWCC kota. Dia mengam-
bil risiko itu—dan keputusannya membuahkan hasil.

Dia menyimpan semua penghasilan yang dia peroleh 
dan akhirnya mampu memiliki rumah sendiri (INR 
50.000/USD 720). Hari ini, Anamma mengajar-
kan kursus tentang manajemen keuangan kepada 
teman-temannya. Dia adalah bukti nyata dari semua 
hal yang mungkin terjadi ketika kebijakan kota 
yang konstruktif, pembiayaan yang mudah diakses, 
dan sedikit dukungan dari organisasi pemulung 
semuanya berpadu.

Partisipasi pemulung dalam sistem pengelolaan 
sampah—dan pengakuan akan pentingnya mereka—
adalah sangat krusial, tidak hanya untuk kesehatan 
dan mata pencaharian mereka sendiri, tetapi juga 
bagi perekonomian kota. Akan tetapi, bagaimana 
kita memasukkan orang-orang yang paling rentan di 
komunitas kita sambil terus bergerak menuju dunia 
yang lebih bersih, lebih sehat, dan tidak berpolusi?

Tujuan-tujuan tersebut sering tampak tidak sesuai. 
Larangan produk dan program kota bersih mengu-
rangi ketersediaan jumlah bahan untuk dikum-
pulkan oleh para pemulung, sedangkan bank 
sampah dan perusahaan pemula berteknologi 
tinggi memudahkan rumah tangga untuk mendaur 
ulang—sehingga mengusik mata pencaharian 
para pemulung. Kuncinya adalah dengan melibat-
kan pemulung secara serius ke sistem sampah 
formal dengan cara yang mengenali nilai mereka 
dan memberdayakannya—bukan menyingkirkan 
mereka saat program baru diluncurkan.

Tetapi bagaimana kita melakukan ini dengan 
kelompok yang kurang menaruh kepercayaan 
kepada pemerintah, yang sudah terbiasa bekerja 
tanpa atasan, jadwal, atau kontrak? Bab ini 

mengeks plorasi bagaimana organisasi-organisasi 
berhasil menyelesaikan masalah-masalah ini—
mulai dari mendapatkan kepercayaan dari para 
pemulung hingga mengubah hidup mereka dan, 
pada akhirnya, mengamankan mata pencaharian 
mereka serta keluarga mereka.

Grafik 1: Mantan pemulung, Anamma, berbicara di Konferensi 
Para Pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP14)



Grafik 4: Jumlah pemulung di negara-negara yang diteliti
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Bab ini membahas pemulung—siapakah mereka, mengapa mereka perlu dilindungi, dan strategi yang 
telah berhasil digunakan organisasi untuk mendapatkan kepercayaan mereka, menginspirasi pemerintah 
untuk berubah, dan membangun model bisnis yang menguntungkan serta mengamankan mata penca-
harian mereka. Upaya keterlibatan mendukung partisipasi pemulung di seluruh rantai nilai sampah—
mulai dari pengumpulan sampah hingga pembuangan yang aman—alih-alih hanya bekerja mendaur 
ulang bahan non-organik. Dua negara fokus kami, India dan Brasil, memimpin dunia dalam partisipasi 
pemulung dan telah mengikuti langkah-langkah serupa untuk mendukung hak-hak pemulung26.

Grafik 2: Topik yang dicakup dalam bab ini dalam rantai nilai sampah (berwarna oranye)

I.  MEMAHAMI PEMULUNG

SIAPAKAH MEREKA

Istilah “pemulung” mengacu pada orang yang 
menyelamatkan bahan yang dapat digunakan 
kembali atau didaur ulang yang telah dibuang 
oleh orang lain dan menjual bahan tersebut untuk 
mendapatkan keuntungan. Ada pula sebagian 
pemulung yang menggunakan kembali bahan itu 
sendiri. Pemulung sudah ada selama berabad-
abad dan berperan penting bagi lingkungan dan 
ekonomi lokal. Faktanya, pemulung adalah bentuk 
pengelolaan sampah tertua di dunia. Saat ini, 
diperkirakan ada 15 juta pemulung27 yang menghi-
langkan 15 hingga 20 persen dari sampah metro-
politan dunia. Jiwa wirausaha mereka sangat kuat, 
mereka pekerja keras, mandiri, dan terampil dalam 
menilai sampah yang berharga—karena mata 
pencaharian mereka bergantung padanya. Dalam 
banyak kasus, pekerjaan mereka bersifat informal, 
seringkali berbahaya, dan sama sekali tidak diakui 
oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam beberapa 
tahun terakhir (sejak tahun 2007 di Brasil28, tahun 
2000 di India29), pemerintah daerah dan organisasi 
terkait telah mencari cara-cara untuk memasuk-
kan pemulung ke dalam sistem pengumpulan 
sampah formal demi mengenali pekerjaan mereka 
dan menjamin mata pencaharian mereka.

Diperkirakan ada 8,3 juta pemulung di empat 
negara yang dikaji di makalah ini: India (4 juta30), 
Indonesia (2,0–3,7 juta31,32), Brasil (500.00033), dan 
Chili (60.00034).

CARA KERJA MEREKA

Pemulung sangat efisien dalam mengumpul-
kan sampah daur ulang yang “bernilai tinggi” dan, 
berdasarkan lokasi mereka, punya spesialisasi 
dalam jenis sampah tertentu. Beberapa orang 
langsung membeli sampah dari rumah tangga dan 
organisasi untuk menjamin agar sampahnya bersih 
dan bernilai tinggi. Sebagian lainnya mengam-
bil dari sampah rumah tangga, bisnis, jalan, 
atau sampah umum. Setelah sampah dikumpul-
kan oleh kendaraan pengumpul resmi, sekelom-
pok pemulung lainnya terkadang berada di dalam 
truk pengangkut yang memisahkan sampah daur 
ulang dalam perjalanan. Jika sampah dikirim ke 
tempat pemindahan, maka kelompok lain mungkin 
menyortirnya sebelum sampah itu dikirim ke 

tempat pembuangan. Akhirnya, kelompok pemulung terbanyaklah yang memilah dan mengumpulkan 
sampah di tempat pembuangan akhir dan tempat pembuangan sementara.

Rata-rata, pemulung di India mengumpulkan sekitar 60 hingga 90 kilogram bahan daur ulang per hari 
kerja selama 8 hingga 10 jam37. Di kota tempat mereka bekerja, pemulung dapat mengumpulkan hingga 
25 persen dari sampah kotamadya. Ini menghemat biaya pengumpulan yang cukup besar, termasuk trans-
portasi ke tempat pembuangan sampah, perawatan kendaraan, upah, dan banyak lagi. Pada tahun 2014, 
Universitas Jain, Hasiru Dala, dan Solid Waste Management Round Table (SWMRT) memperkirakan bahwa 
di Bengaluru, India, terdapat 15.000 pemulung kota yang telah menyelamatkan biaya di kotamadya senilai 
hampir USD $12 juta per tahun dengan mengumpulkan lebih dari 1.000 ton dari 4.500 ton sampah harian 
kota. Sistem ini bisa sangat efektif sehingga di negara-negara seperti India lebih dari 90 persen botol PET 
yang terjual dikumpulkan, dan membuktikan bahwa daur ulang bahan tertentu yang bernilai tinggi tidak 
hanya layak dilanjutkan, namun juga memberikan penghasilan yang sangat dibutuhkan oleh pemulung.

Grafik 5: Tingkat daur ulang botol PET sebagai indikator efektivitas daur ulang negara38, 39, 40, 41

Faktanya, pemulung sangat efektif dalam mengalihkan bahan-bahan bernilai tinggi dari aliran sampah 
sehingga sangat sedikit nilai yang tersisa untuk usaha sampah lainnya—terutama bagi mereka yang 
berfokus pada upaya mensubsidi biaya pengumpulan sampah dengan penjualan sampah daur ulang. Dari 
hasil tudi karakterisasi sampah oleh Project STOP di Indonesia, ditemukan bahwa kota Muncar menghasil-
kan hampir 50 ton sampah per hari, 75 persen di antaranya berupa sampah organik. Rata-rata pemulung 
mengumpulkan 6 ton sampah daur ulang per hari (12 persen dari total volume yang ada). Jumlah itu sama 
dengan 45 persen dari nilai sampah keseluruhan42. Yang tersisa adalah plastik “bernilai rendah”, residu, 
dan sebagian besar sampah organik yang masih perlu dikumpulkan—tetapi manfaat ekonominya jauh 
lebih sedikit. Model pengumpulan sampah penuh jarang mampu bertahan tanpa biaya pengumpulan yang 
berasal dari rumah tangga dan bisnis yang signifikan serta dukungan pemerintah atau sektor swasta - 
dan ekonomi bahkan lebih menantang ketika sampah daur ulang bernilai tinggi dikeluarkan dari aliran 
sampah oleh pemulung43.
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Grafik 3: Pemulung, Ijanete Aureliano dos Santos (Janete), difoto 
oleh Projeto Relix36
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Grafik 6: Volume dan nilai yang dikeluarkan dari aliran sampah oleh pemulung44
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Setelah para pemulung mengumpulkan bahan yang cukup, mereka menjualnya ke tempat-tempat 
rongsokan, yang sering memiliki hubungan rumit dengan mereka. Di satu sisi, pedagang berasal dari 
komunitas mereka, mengenal keluarga mereka, dan bahkan mungkin meminjamkan uang kepada mereka 
saat darurat atau ketika biaya daur ulang turun. Namun mereka terkenal karena menunda pembayaran, 
menimbang bahan-bahan rongsokan yang tidak benar, dan membuat pemulung tetap berhutang selama 
bertahun-tahun. Sulit untuk memutuskan ikatan komunal dan ekonomi ini. Di Jakarta, Indonesia, pemulung 
yang sudah meninggal meneruskan utangnya ke generasi berikutnya. Sering kali ini berarti bahwa 
memulung menjadi pekerjaan utama keturunan, dari generasi ke generasi, berbentuk perbudakan kontrak.

PENGHASILAN RATA-RATA

Memulung sampah bisa menjadi profesi yang relatif menguntungkan. Ini kerap berarti menghasilkan lebih 
besar dari upah minimal dan pekerjaan berketerampilan rendah yang setara, seperti pekerjaan rumah 
tangga, pekerja kasar, memancing, atau bertani. Walaupun beralih ke sistem pengelolaan sampah formal 
menawarkan jam kerja dan kondisi kerja yang lebih baik, pendapatannya seringkali lebih rendah diban-
dingkan dengan memulung di tempat pembuangan akhir. Setiap hari di TPA di India, pemulung rata-rata 
memungut 3,8 m3 sampah (sampah dari sekitar 1.500 Kepala Keluarga)45. Sebagai perban dingan, 
saat mengumpulkan daur ulang dari rumah ke rumah dengan berjalan kaki, pemulung hanya dapat 
menjangkau sekitar 200 rumah, kira-kira seperdelapan dari jumlah sampah. Sampah yang dikumpulkan 
dari rumah ke rumah lebih bersih dan lebih berharga, namun kerap tidak cukup untuk mengganti selisih 
volume jika dibandingkan dengan memulung di TPA. Agar dapat dihasilkan pendapatan yang sebanding, 
kepada pemulung yang bekerja dari rumah ke rumah, perlu dibayarkan biaya layanan penagihan langsung 
dari rumah tangga dan bisnis atau melalui kontrak dari pemerintah kota.

Grafik 7: Pendapatan pemulung relatif terhadap PDB per kapita dan upah minimum46, 47, 48, 49, 50

Pemulung juga menghadapi fluktuasi harga pasar berdasarkan variasi musiman, ketersediaan sampah 
impor, perubahan harga komoditas virgin plastic, harga minyak, dan ketersediaan sampah impor. Dalam 
beberapa kasus, fluktuasi harga ini dapat berdampak buruk pada pendapatan rumah tangga mereka.

Grafik 8: Tren harga untuk barang-barang yang biasanya didaur ulang di India51

GEROBAK PEMULUNG

Pemulung yang memungut sampah dengan karung 
berjalan terbatas di wilayah yang relatif kecil, 
yang memaksa mereka untuk menjual sampah 
ke tempat-tempat rongsokan lokal dengan harga 
yang lebih rendah. Namun, gerobak dan sepeda 
memberi mobilitas yang jauh lebih besar kepada 
para pemulung jalanan. Dengan gerobak, mereka 
bisa mengumpulkan dan mengangkut volume yang 
lebih besar daripada menggunakan karung, meski-
pun mereka masih berjalan kaki. Dengan sepeda, 
mereka bisa menempuh jarak yang lebih jauh, 
sehingga punya pilihan yang lebih banyak kepada 
siapa mereka mau menjual—termasuk kemam-
puan untuk bergabung dengan pemulung lain dan 
menjual sampah ke pengepul dengan biaya lebih 
tinggi.

Banyak pemulung, terutama di timur laut Brasil, 
yang tidak punya kendaraan untuk mengang-
kut sampah mereka. Oleh karena itu, mereka 
membawanya di punggung atau dengan bantuan 
hewan, yang sering diikuti konsekuensi keseha-
tan yang negatif. Untuk meningkatkan kondisi 
kerja, Projeto Relix— sebuah program peruba-
han perilaku yang bekerja untuk meningkatkan 
kesadaran tentang masalah sampah dan memini-
malkan stigma negatif dari para pemulung—
melakukan analisis terhadap kebutuhan para 
pemulung di wilayah mereka. Dirancanglah keran-
jang sepeda ringan secara ergonomis untuk 
pengumpulan sampah—sepeda ramah lingkun-
gan Ciclolix. Kendaraan ini dapat mengangkut 450 
kilogram barang daur ulang dan disesuaikan untuk 
memenuhi masalah ergonomis dan keselamatan, 

termasuk rambu-rambu. Kendaraan terse-
but dilengkapi dengan kantong stang, rantai 
pengaman, dan pompa udara. Selain itu, pemulung 
mendapatkan alat pengaman dengan dua baju 
pelindung Ultra Violet, dua sarung tangan, dan 
dua topi untuk perlindungan dari sinar matahari. 
Secara total, Relix sudah menyumbangkan lebih 
dari 225 Ciclolix untuk koperasi pemulung.

“Inisiatif ini mendukung martabat pemulung,” ujar 
Lina Rosa, wanita yang memimpin proyek itu.

Desain gerobak bervariasi dari satu negara ke 
negara dan bahkan antar wilayah nasional. Di 
beberapa daerah gerobak sepeda menjadi lebih 
populer daripada gerobak dorong.

Grafik 9: Proyek sepeda ramah lingkungan Relix Ciclolix
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Grafik 10: Gerobak pemulung di negara-negara fokus52
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Pimp My Carroça adalah organisasi yang diprakar-
sai oleh seniman grafiti Brasil Thiago Mundano. 
Tujuannya adalah untuk menyajikan warna dan 
humor ke gerobak pemulung dan meningkatkan 
harga diri serta penerimaan sosial bagi pekerja. 
Organisasi menyelenggarakan festival ketika 
para pemulung dari sekitar São Paulo membawa 
gerobak ke mekanik untuk diperbaiki secara gratis. 
Banyak profesional lain—termasuk dokter, dokter 
gigi, tukang pijat, psikolog, dan penata rambut—
juga hadir dan menyediakan layanan sukarela.50

Acara ini telah berkembang di luar São Paulo ke 
wilayah-wilayah lainnya di Brasil. Kini ada sekitar 
50 acara “Pimpex” di mana para sukarelawan bisa 
terlibat dengan para pemulung, menunjukkan 
penghargaan atas pekerjaan mereka, dan mening-
katkan kualitas hidup mereka.

RINCIAN GENDER DAN USIA

Pada 2014, setelah mendaftarkan hampir 4.175 pemulung di Bengaluru, India, Hasiru Dala menemukan 
bahwa 42 persen pemulung adalah perempuan dan 58 persen laki-laki. Lalu, 64 persen berusia antara 20 
dan 40 tahun, sedangkan 26 persen berusia antara 40 dan 6053. Hanya 5 persen yang berusia di bawah 20 
atau lebih dari 60. Chili memiliki komposisi gender yang serupa, walaupun para pemulungnya lebih tua, 
dengan rincian 56/44 pria/wanita dan 30 persen di bawah usia 42 tahun, sedangkan 34 persen berusia 
antara 42 dan 53 tahun dan 36 persen di atas 53 tahun.54 Brasil memiliki proporsi pemulung pria yang 
lebih tinggi—66 persen. Namun, mayoritas anggota koperasi pemulung di Brasil berjenis kelamin perem-
puan. Usia rata-rata pemulung di Brasil adalah 39 tahun.55 Tidak ada statistik gender dan usia yang dapat 
diandalkan untuk Indonesia.

Grafik 12: Alokasi gender pemulung

Grafik 11: Mekanik sukarelawan Pimp My Carroça sedang 
memperbaiki gerobak pemulung56
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KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Tatkala berkecimpung dengan sampah campuran 
yang dihasilkan oleh rumah tangga, bisnis, dan 
fasilitas medis, pemulung terpapar racun berba-
haya. Di antaranya cairan tubuh manusia dan 
hewan, bahan kimia, racun, dan logam berat. 
Ketika bekerja di tempat pembuangan sementara 
dan TPA, mereka sangat rentan terhadap penyakit 
kulit, penyakit pernapasan (terutama batuk kronis), 
infeksi, dan gangguan perut (diare, nyeri usus, 
mual, dan disentri). Mereka juga menderita kondisi 
muskuloskeletal yang disebabkan oleh pembeng-
kokan yang terus-menerus dan akibat mengang-
kut karung yang berat. Namun mereka umumnya 
tidak punya akses ke sumber daya kesehatan 
pemerintah dan mendapatkan pengakuan terba-
tas atas pekerjaan mereka. Banyak pemulung yang 
bekerja di tempat pembuangan sementara dan 
TPA hanya memiliki harapan hidup 45 sampai 65 
tahun.57 Sebagian besar kekurangan berat badan 
karena gizi buruk, di mana anemia sangat umum 
di kalang an wanita dan anak-anak.

Peralatan Perlindungan Pribadi—antara lain topi, 
sarung tangan, dan alas kaki—bisa membantu. 
Tetapi banyak di antaranya, karena kondisi kerja, 
menganggap alat-alat ini tidak nyaman dan 
terkadang kurang efisien. Butuh waktu untuk 
terbiasa dengan perasaan memakainya, yang 
seringkali membutuhkan pelatihan dan penga-
wasan sampai kebiasaan baru dapat terben-
tuk. Duduk di pusat pengumpulan sampah yang 
kering dan panas serta terbuat dari terpal baja 
di Bengaluru sambil menangani plastik dengan 
sarung tangan yang tidak cocok dengan peker-
jaan pada akhirnya menyebabkan berkurangnya 
efisiensi. Sangat sedikit perhatian yang diberikan 
untuk memahami, merancang, dan menerap-
kan peralatan perlindungan yang sesuai dengan 
kebutuhan pemulung. Misalnya, diperlukan 
berbagai jenis sarung tangan untuk menangani 
bahan organik dan non-organik.

ANAK-ANAK PEMULUNG

Tanpa bantuan dari orang lain, sering kali 
anak-anak pemulung menjalani kehidupan yang 
sulit. Kekurangan gizi, ditelantarkan, dan sering 
diganggu dan/atau mengalami pelecehan seksual, 
mereka biasanya hanya punya sedikit pilihan selain 
memulung ketika beranjak dewasa.

Banyak keluarga yang menjauhkan anak-anak dari 
sekolah agar mereka bisa menambah penghasilan 
keluarga. Anak-anak yang bersekolah sering 
keluar setelah menerima gangguan yang berle-
bihan. Organisasi seperti Chintan Environmental 
Research and Action Group di India berupaya 

memastikan agar anak-anak punya pilihan untuk 
menjalani kehidupan yang berbeda. Program No 
Child in Trash yang mereka selenggarakan menge-
lola 18 pusat belajar untuk lebih dari 2.300 anak. 
Pusat-pusat belajar tersebut berfungsi sebagai 
jembatan bagi anak-anak yang bekerja di tempat 
pembuangan sampah sebelum masuk sekolah. 
Guru membantu mempersiapkan anak-anak, baik 
secara emosional maupun skolastik. Diciptakan 
ruang aman di mana anak-anak dapat mengetahui 
hak-hak mereka dan melihat masa depan tanpa 
memulung sampah.

Diciptakan pula program lain oleh Resa Boenard, 
yang tumbuh besar di Bantar Gebang, TPA terbe-
sar di Indonesia. Ini tempat pembuangan sampah 
terbesar di seluruh Asia Tenggara, yang memben-
tang lebih dari 100 hektar dan menyerap antara 
6.000 dan 8.000 ton sampah setiap hari sambil 
menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 
3.000 pemulung. Tidak seperti banyak keluarga 
demikian, orang tua Resa percaya akan pentingnya 
pendidikan bagi anak-anaknya. Dia tetap berse-
kolah, bermimpi menjadi dokter meski digoda 
sebagai “Putri Sampah.”

Dia pun akhirnya masuk universitas, tetapi 
terpaksa keluar karena dia tidak mampu memba-
yar biaya untuk melanjutkannya. Sekembali ke 
rumahnya di Bantar Gebang, dia mulai terjun ke 
bisnis daur ulang dan pusat komunitas untuk 
anak-anak yang dikenal sebagai Kingdom of BGBJ, 
yang diterjemahkan menjadi “Benih-benih Bantar 
Gebang.” Dia yakin bahwa anak-anak itu seperti 
benih—mereka perlu dipelihara dan didukung 
untuk berkembang dan meraih potensi maksi-
mal mereka. The Kingdom (Kerajaan) itu adalah 
tempat yang aman di mana anak-anak dapat 
belajar, di antaranya mata pelajaran Bahasa 
Inggris, TI, olahraga, musik, seni, serta kesehatan 
dan gizi. Keterampilan seperti membuat kerajinan 
rumah yang bisa dijual juga merupakan bagian 
dari kurikulum. Anak-anak diberi makan dan diberi 
konseling. Itu adalah tempat di mana mereka 
bisa menjadi diri mereka sendiri. Resa bertujuan 
memberi anak-anak alat yang mereka butuhkan 
untuk memutus siklus kemiskinan.

“Hanya karena kita dilahirkan di antara sampah, 
bukan berarti kita sampah,” katanya.58

RINGKASAN

Kehidupan para pemulung itu penuh tantangan. 
Mereka bekerja berjam-jam di lingkungan 
yang sulit dan kotor. Dan pekerjaan mereka 
sangat penting bagi masyarakat tempat mereka 
bernaung—pergerakan efisien dari sampah 
dan puing-puing dalam jumlah besar oleh para 
pemulung membuat kehidupan kota di banyak 

tempat itu layak. Jika pekerjaan itu tidak dilakukan, maka transportasi dasar, kebersihan, dan kegiatan 
bisnis akan menurun drastis.

Seperti kebanyakan pekerja manual di seluruh dunia, mereka kerap dikuasai, bukan hanya oleh bisnis 
lokal yang eksploitatif, tetapi juga oleh fluktuasi ekonomi dan perubahan harga komoditas yang dapat 
menyapu komunitas mereka dan memunculkan kesulitan ekonomi.

Namun di antara para pemulung ditemukan pula kecerdikan, persahabatan, dan semangat komunitas 
yang menyentuh martabat manusia. Di samping itu, karakteristik ini bisa menjadi dasar untuk mengelola 
upaya memodernisasi dan meningkatkan kondisi kerja serta keamanan ekonomi para pekerja tersebut, 
dengan penekanan khusus pada anak-anak mereka.

II.  PEMBERDAYAAN PEMULUNG
Pemulung dapat meraih masa depan yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih terjamin. Tetapi mereka 
jarang mampu melakukannya sendiri. Untuk benar-benar memberdayakan mereka, dibutuhkan peru-
bahan sistematis atas hak-hak mereka, serta pengakuan atas kontribusi mereka yang berharga bagi 
masyarakat. Organisasi yang mewakili mereka harus berjuang atas nama mereka, sedangkan pemerin-
tah harus mengubah kedudukan hukum pemulung dan meningkatkan peluang ekonomi mereka. India dan 
Brasil, sebagai dua negara yang bisa dianggap paling mendukung pemulung, keduanya mengikuti langkah 
serupa yang memindahkan pemulung dari penghidupan subsisten ke peluang yang lebih besar. Keempat 
langkah ini tercantum dalam ilustrasi berikut.

Grafik 13: Jalur umum untuk pemberdayaan pemulung

Pemerintah pun memiliki banyak prioritas yang sama, termasuk keinginan untuk meningkatkan tingkat 
daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dengan 
memanfaatkan pemulung dalam pengumpulan sampah formal, pemerintah dapat menghindarkan 
mereka dari pekerjaan berbahaya dan tidak sehat di tempat pembuangan sampah ke pekerjaan yang lebih 
bermartabat di barisan depan rantai nilai sampah. Biayanya lebih rendah daripada sistem pengangku-
tan yang dipimpin pemerintah kota atau swasta dan seringkali lebih efektif karena pemulung bisa beper-
gian dengan berjalan kaki untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses. Namun, banyak pejabat 
pemerin tah tidak memandang pemulung sebagai sumber daya yang valid dalam melakukan perubahan 
karena kekhawatiran akan buruknya layanan. Oleh karenanya, bukti yang menunjukkan bahwa pemulung 
sanggup memberikan layanan yang berharga dan bisa diserahi tanggung jawab yang lebih besar itu perlu 
disoroti. Pada saat memberlakukan sistem baru, pemerintah dapat memulainya dari yang kecil terlebih 
dahulu, dengan memberi peluang yang lebih banyak kepada pemulung dalam konteks yang terkendali. 
(Silakan lihat bab “Rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan sektor swasta dari garis depan”). Sewaktu 
diberi kesempatan, pemulung harus menggunakan kesempatan itu—baik secara mandiri atau berkoordi-
nasi dengan kelompok yang mendukung mereka.

Ada berbagai jenis organisasi yang mendukung pemulung. Tidak satu pun yang memenuhi semua kebutu-
han pemulung secara menyeluruh. Keadilan sosial dan organisasi kebijakan membangun kepercayaan, 
komunitas, dan advokasi untuk hak-hak mereka. Terdapat pula organisasi “mata pencaharian pemulung” 
yang menciptakan peluang wirausaha jangka panjang. Sementara organisasi lainnya menciptakan peran 
dalam organisasi mereka untuk menyatukan pemulung dan tenaga kerja lainnya.

| TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan |52 53



KEADILAN SOSIAL DAN 
ORGANISASI PEMBUAT 
KEBIJAKAN

ORGANISASI MATA 
PENCAHARIAN

KOPERASI PEMULUNG TENAGA KERJA 
CAMPURAN

• Hasiru Dala, India
• Kagad Kach Patra Kastakari 

(KKPKP), India
• Stree Mukti                           

Sanghatana (SMS), India
• Chintan Environmental 

Research and Action Group, 
India

• National Movement of Waste 
Pickers (MNCR), Brasil

• Municipality of 
Peñalolén, Chili

• HasiruDala 
Innovations, India

• TriCiclos, Chili
• Pimp My Carroça, 

Brasil

• YouGreen Cooperativa, 
Brasil

• CooperRegião 
Cooperative, Brasil

• Dois Irmãos 
Cooperative, Brasil

• SWaCH Pune, India
• Red LACRE, Brasil
• Rede Catasampa, 

Brasil

• TemesiRecycling, 
Indonesia  

Federasi

Koperasi 
pemulung

Kelompok mandiri

Grafik 14: Jenis organisasi pemulung dan perannya

Hasiru Dala, lembaga amal terdaftar, dan Hasiru Dala Innovations, sebuah perusahaan berkategori 
nirlaba,59 adalah organisasi sejenis yang masing-masing dapat mengisi peran terpisah, namun vital, 
dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi para pemulung di Bengaluru, India. Hasiru Dala 
adalah organisasi keadilan sosial yang mengadvokasi hak-hak mereka, terlibat dalam advokasi kebijakan 
yang kuat untuk secara formal mengakui peran mereka dalam sistem sampah. Melalui upaya mereka, 
lebih dari 7.000 pemulung telah diberikan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah. Undang-
undang telah cukup berubah sehingga pemulung kini diintegrasikan ke dalam layanan pengelolaan 
sampah kota di bawah pengawasan badan pengatur setempat, termasuk melayani generator sampah 
massal. Keterlibatan semacam ini menjadi dasar bagi organisasi mata pencaharian seperti Hasiru Dala 
Innovations untuk menggalakkan model kewirausahaan.

Grafik 15: Organisasi pemulung yang diwawancarai dan ditampilkan berdasarkan tipe

1.SOLIDARITAS DI KALANGAN PEMULUNG

Organisasi pemulung harus menciptakan rasa memiliki dan kepercayaan—tidak hanya di antara pemulung 
itu sendiri, tetapi juga antara pemulung dan staf organisasi. Para pemulung, yang memang terbiasa 
bekerja secara mandiri, sebagian besar di antaranya punya pengalaman hidup yang membuat mereka 
waspada untuk mempercayai orang lain.

“Butuh waktu untuk membangun kepercayaan pemulung,” jelas penyelenggara Sangeetha John dari 
SWaCH Pune, sebuah koperasi pengelolaan sampah padat yang dijalankan oleh Kagad Kach Patra 
Kashtakari Panchayat (KKPKP) serikat pemulung di Pimpri-Chinchwad, India.

Pada awalnya Sangeetha skeptis, dia berpikir bahwa mengajukan pertanyaan untuk melaporkannya ke 
polisi, butuh waktu berbulan-bulan untuk membangun kepercayaan di antara pemulung. Namun suatu 
hari Sangeetha menemukan seorang pemulung—yang tertekan setelah seorang petugas polisi mengambil 
uang sebesar INR 600 ($4,80) darinya, jumlah yang besar—dan Sangeetha merencanakan protes. Akhirnya 
petugas mengembalikan uang itu. Sebuah insiden yang sebenarnya bisa dihindari dengan mudah, justru 

akhirnya membangun kepercayaan dan solidari-
tas di antara para pemulung dan organisasi yang 
berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Stree Mukti Sanghatana (SMS) di Mumbai, India, 
pada awalnya adalah organisasi pembebasan 
perempuan yang berfokus untuk mempublikasikan 
praktik sosial yang mengganggu masyarakat dan 
melemahkan perempuan. Tidak lama kemudian, 
SMS pun mulai berperan melayani pemulung, 
memulai “kelompok swadaya” untuk membangun 
kepercayaan pemulung berjenis kelamin perem-
puan. Tujuan mereka adalah membantu perem-
puan memandang diri sendiri cukup kuat untuk 
memulai kehidupan baru bagi mereka sendiri.

Setiap kelompok terdiri dari 10 anggota; setiap 
komunitas pemulung terdiri dari 10 hingga 15 
kelompok. Di setiap kelompok, perempuan berbagi 
cerita tentang kehidupan dan perjuangan mereka—
mulai dari KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga), kekurangan makanan hingga menjadi 
korban penipuan. Pertemuan-pertemuan ini pada 
awalnya kurang menjurus.

“Setiap wanita di sini berkonflik. Mereka dilece-
hkan. Kehidupan mereka sulit, ”kenang Jyoti 
Mhapsekar, sesama pendiri organisasi tersebut. 
Namun, seiring waktu, kelompok-kelompok kecil 
menjadi sistem pendukung terkuat yang pernah 
dialami perempuan. Jika seorang suami bertindak 
kasar, kelompok itu akan campur tangan meng -
hadapinya—bersama-sama. Di setiap pertemuan, 
para anggota menyumbang INR 50 ($0,70), yang 
dialokasikan sebagai pinjaman untuk setiap 
anggota yang membutuhkan dukungan keuan-
gan. Kera kali terjadi, anggota baru mendapatkan 
akses ke dukungan, baik emosional atau finansial. 
Mereka tidak lagi harus bergantung pada mertua, 
tempat rongsokan, atau rentenir untuk memper-
oleh dana kecil.

Anggota kelompok-kelompok ini menerima pela-
tihan kepemimpinan, kesehatan, dan kejuruan. 
Mereka pun belajar cara mengelola sampah 
organik dan mengubahnya menjadi kompos dan 
mengoperasikan pabrik biometanasi. Keterampilan 
ini memberi setiap perempuan kesempa-
tan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, 
terutama ketika perempuan membentuk kope rasi 
yang menjalankan kontrak dengan kompleks 
peru mahan dan bisnis untuk melakukan pengum-
pulan sampah dan pengomposan.

Para wanita tersebut tidak hanya mendapat-
kan keterampilan yang tak ternilai; mereka juga 
mendapatkan kebebasan finansial baru, dan 
umumnya langsung membuka rekening bank 
pertama. Singkatnya, perempuan merasa diber-
dayakan—pertama sebagai kelompok, kemudian 
sebagai individu. Mereka mulai merawat keluarga 
mereka dengan lebih baik—dan diri mereka 
sendiri.

“Saya akhirnya mulai menikmati kebebasan,” 
begitulah opini seorang anggota di suatu 
wawancara.

Setelah memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, 
mereka pun siap untuk mencoba model kerja baru. 
Beberapa di antaranya mulai menjalankan bisnis 
sendiri, suatu upaya yang tidak pernah mereka 
impikan sebelumnya. Kini, SMS sudah merintis 
lebih dari 500 kelompok swadaya yang mendukung 
lebih dari 5.000 pemulung perempuan di India.

Pemulung yang merupakan bagian dari grup SMS 
telah membentuk banyak koperasi kecil yang 
menyediakan layanan pengelolaan sampah untuk 
kota. Untuk menjaga agar biaya administrasi 
tetap rendah, federasi koperasi kecil ini memben-
tuk Parisar Vikas Sangh, yang terjemahan-
nya adalah “organisasi untuk memperbaiki 
lingkungan.” Federasi tersebut menyediakan 
layanan front-end koperasi seperti pemasa-
ran dan advokasi kebijakan dengan Stree Mukti 
Sanghatana. Biaya Federasi dipenuhi dari kontri-
busi dari masing-masing koperasi, yang semuanya 
menerima biaya layanan dari klien mereka. 
Model ini telah mendukung perempuan yang 
ingin memberikan layanan pengelolaan sampah 
di wilayah mereka sendiri, yang memungkinkan 
mereka menghabiskan waktu lebih sedikit untuk 
bepergian.

Tenaga kerja campuran

Keadilan sosial dan organisasi pembuat kebijakan
Organisasi mata pencaharian

Koperasi pemulung

Solidaritas di kalangan 
pemulung

Mobilisasi sekitar 
pengakuan dan 
peluang ekonomi

Legitimasi melalui 
kartu pengenal dan 
hak untuk bekerja

Peluang wirausaha
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“Seorang wanita cantik adalah wanita yang berjuang.” Ini adalah slogan SEMUC (Sekretariat 
Wanita Pemulung Bahan-Bahan Daur Ulang di Sao Paulo), sebuah organisasi yang didirikan tahun 
2014 untuk mendukung para perempuan pemulung di Brasil.

SEMUC bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pemulung 
serta mengatasi semua bentuk prasangka dan diskriminasi. Bersama dengan MNCR (Gerakan 
Sosial Pemulung di Brasil), mereka memiliki tujuan untuk memajukan apresiasi pemulung perem-
puan sambil memperkuat dan memperluas perwakilan mereka.

2.  MOBILISASI SEPUTAR PENGAKUAN 
DAN PELUANG EKONOMI

Saat bertindak bersama, pemulung jauh lebih kuat 
dibandingkan jika bertindak secara perorangan. 
Pengelolaan menjadi cara paling ampuh untuk 
membawa perubahan dalam kehidupan mereka.

Seringkali, ketika pemulung pertama kali 
memobilisasi, mereka awalnya ingin melawan 
ketidakadilan yang lebih kecil. Banyak yang 
mengalami pelecehan oleh polisi saat bekerja 
dan ingin balas melawan. Perlu waktu lama 
untuk mempersiapkan mereka untuk mengadvo-
kasi hak-hak yang lebih luas dan dalam jangka 
panjang, di antaranya pengakuan hukum, keterli-
batan ekonomi, dan jaminan sosial bagi keluarga 
mereka.

PENGALAMAN BRASIL DAN INDIA
Pentingnya gerakan sosial dan perlunya penga-
kuan pemulung sudah menciptakan profesion-
alisme yang lebih besar di lapangan. Di Brasil, 
National Movement of Waste Pickers (MNCR) 
telah berperan penting dalam tercapainya persetu-
juan Kebijakan Sampah Padat Nasional (PNRS). 
Demikian pula, Kagad Kach Patra Kashtakari 
Panchayat (KKPKP) berhasil membentuk koperasi 
bernama SWaCH Pune, yang membantu memba-
ngun kemitraan antara pemulung dan pemerin-
tah kota yang puncaknya menciptakan layanan 
pengumpulan sampah daur ulang organik di Pune, 
India. Perubahan kebijakan juga telah dikatalisasi 
oleh jaringan nasional yang disebut Alliance of 
Indian Waste pickers (AIW). KKPKP mendukung 
pengembangan AIW dan anggota-anggotanya juga 

terlibat dalam pembentukan Solid Waste Management Rule 2016, yang mendefinisikan peran pemulung di 
sektor informal dalam sistem pengelolaan sampah padat dari lembaga-lembaga setempat.

Dengan anggota terdaftar yang berjumlah lebih dari 5.000 orang, KKPKP beroperasi secara lokal di kota 
Pune, India. Salah satu kemenangan terbesar gerakan ini adalah mendapatkan pengakuan pemulung di 
negara bagian Maharashtra. Para pekerja ini sekarang memiliki kartu identitas dan melayani kota Pune 
dengan bangga. KKPKP memiliki badan pengelola 13 pemulung dan tim dukungan teknis. Keputusan 
diambil setiap bulan dalam majelis dan setiap pemulung berhak atas rencana asuransi kesehatan dengan 
biaya tahunan sebesar 100 rupee (sekitar USD $1,60). Persatuan pemulung di India menggunakan 
bentuk-bentuk perlawanan tanpa kekerasan untuk melakukan perubahan politik.

Di Brasil, model organisasi lebih terdesentralisasi, dengan MNCR yang memiliki struktur organisasi lebih 
kompleks dan organik. Siapa pun boleh bergabung dengan gerakan ini dan tidak ada biaya. MNCR hadir di 
hampir semua wilayah Brasil kecuali untuk negara bagian Acre, Amapá, dan Roraima, yang masing-ma-
sing menggunakan model tata kelola sendiri. Gerakan ini memberdayakan 600 organisasi yang berafiliasi, 
termasuk koperasi, asosiasi, dan kelompok informal.60 Pekerjaan MNCR dipandu oleh empat prinsip: aksi 
langsung, solidaritas kelas, demokrasi langsung, dan manajemen diri.

Dengan meneladani Gandhi dalam hal perlawanan yang aktif namun tanpa kekerasan, mobilisasi KKPKP 
umumnya terjadi melalui diskusi kolaboratif, sedangkan MNCR secara teratur turun ke jalan sebagai 
protes dan terlibat dalam strategi advokasi langsung lainnya.

Grafik 17: Pertemuan mobilisasi oleh MNCS di Brasil

Grafik 16: Pawai  Wanita MNCR61
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Grafik 19: Aliran keuangan untuk setiap model mata pencaharian pemulung633.  LEGITIMASI MELALUI KARTU IDENTITAS DAN HAK UNTUK BEKERJA

Banyak pemulung yang berusaha untuk diakui sebagai pekerja yang sah. Kartu identitas (ID) kerja yang 
diterbitkan pemerintah membantu mereka mendapatkan kredibilitas ini. Hasiru Dala telah merintis jalan 
untuk pengakuan ini.

Hasiru Dala bekerja sama dengan pejabat pemerintah Bengaluru untuk menjadikan kota tersebut sebagai 
kota pertama di India di mana kartu identitas kerja, bukan kartu “pemulung”, diberikan kepada pemulung. 
Kartu identitas kerja mengakui pekerjaan memungut sampah sebagai pekerjaan yang sah dan sering-
kali menjamin hak-hak tertentu bagi si pemegang kartu seperti kepemilikan sah atas sampah. Kartu ini 
menyertakan lambang kota dan tanda tangan Komisaris—terlebih dahulu. Surat edaran yang diterbit-
kan dengan cermat oleh pemerintah setempat pun memfasilitasi penerbitan kartu tersebut, yang hampir 
identik dengan kartu pegawai kota62. Berkat upaya ini terciptalah peningkatan dan pemahaman yang cepat 
tentang pentingnya pemulung. Mengikuti jejak Bengaluru, lima kota lainnya di Karnataka sudah mengelu-
arkan sistem kartu identitas kerja yang serupa.

Grafik 18: Contoh kartu pekerjaan pemulung di Bengaluru

Turut berkontribusi membangun keberhasilan ini—
dan dengan advokasi berkelanjutan oleh Alliance of 
Indian Waste Pickers, sebuah jaringan organisasi 
nasional yang bekerja dengan pemulung—National 
Solid Waste Management Rules (2016) meminta 
agar pemerintah daerah di seluruh India mener-
bitkan kartu identitas kerja pengelolaan sampah 
kepada para pemulung di kota mereka.

Disebut sebagai Inisiatif Kartu Identitas Kerja, 
upaya mereka sudah menyebar di seluruh penjuru 
negeri. Di Panchkula, sebuah kota di Himachal 
Pradesh, pemerintah di tahun 2018 mengeluar-
kan kartu identitas pemulung. Pada tahun yang 
sama, di Chikkaballapur, Karnataka, Hasiru Dala 
disewa untuk mengelola pemulung, mengeluarkan 
kartu identitas kerja, dan melatih mereka untuk 
mengelola sampah daur ulang anorganik. Sebuah 
kota industri di Jamshedpur pun segera menyusul. 
Empat kota lainnya di negara bagian Karnataka, 
Andhra Pradesh, Maharashtra, dan Madhya 
Pradesh juga mengeluarkan kartu yang sama. Di 
akhir tahun 2017 semua badan lokal India diberi 
mandat untuk memberikan kartu identitas dan 
lebih dari 74.000 pemulung telah menerimanya, 
dengan jumlah yang bertambah setiap tahun.

Selain itu, bagi para pemulung yang memiliki 
kartu tersebut, diluncurkanlah program beasiswa 
khusus untuk anak-anak mereka serta program 
bantuan keuangan nasional yang menyediakan 
pinjaman berbunga rendah. Misi Kesehatan 
Nasional dan Penghidupan Perkotaan yang 
diperkenalkan oleh pemerintah federal juga 
mengkategorikan pemulung sebagai kelompok 
rentan yang membutuhkan layanan.

Juga pada tahun 2016 di Bengaluru, kebijakan 
lain mengharuskan semua pusat Pengumpulan 
Sampah Kering (DWCC) untuk berfungsi sebagai 
titik pengumpulan sampah anorganik di distrik -
-distrik kota. Selain itu, pengoperasian DWCC 
tersebut diserahkan kepada pemulung, dengan 
pengumpulan sampah kering dari rumah ke rumah 
juga diberikan kepada operator DWCC. Ini pertama 
kalinya para pekerja sampah informal diberi 
kesempatan untuk mengelola utilitas kota.

Prestasi ini tidak terjadi dalam semalam di 
Bengaluru. Dilakukan sejumlah audiensi 
dalam sistem penyelesaian sengketa alterna-
tif Pengadilan Tinggi Negeri Karnataka. Panel 
juri memberikan kesempatan untuk berdialog 
dan berdiskusi tentang kontribusi pemulung dan 

bagaimana mereka mengisi kesenjangan dalam 
layanan pengelolaan sampah pemerintah daerah. 
Universitas Jain, bersama dengan Hasiru Dala 
dan SWMRT, menyelenggarakan penelitian yang 
menemukan fakta bahwa sekitar 15.000 pemulung 
menghemat anggaran kota sebesar 84 crores 
setiap tahun ($11.765.000) dengan mengum-
pulkan 1.050 dari 4.500 ton sampah harian. Hal 
ini menguatkan argumen bahwa melibatk an 
pemulung dalam program pengumpulan dan 
daur ulang sampah formal kota itu pantas secara 
ekonomi dan berlandaskan fakta.

RINGKASAN

Banyak sekali organisasi yang bekerja untuk 
memberdayakan pemulung dan meningkatkan 
kehidupan mereka. Tujuan dan strateginya pun 
beragam—serta perlu. Untuk mengubah status 
sosial pemulung, diperlukan upaya menga-
tasi stereotip dan prasangka budaya yang sudah 
berurat berakar di masyarakat. Dan untuk 
memberdayakan mereka dibutuhkan kepercayaan 
dan keyakinan mereka, yang juga menjadi rin  -
tangan berat. Mayoritas pemulung diperlakukan 
dengan cara yang kecil dan besar, oleh pihak-pihak 
yang berkuasa dan oleh kekuatan ekonomi skala 
besar yang jauh di luar kendali mereka. Mereka 
seringkali selamat dari trauma yang mewaspadai 
mereka yang berasal dari luar komunitas mereka.

Tetapi organisasi yang kami soroti dari 
negara-negara fokus kami sedang mengem-
bangkan strategi yang diperlukan dan menyusun 
template yang bisa dan harus dibagikan. Baik 
berfokus pada keadilan sosial, kebijakan, kewira-
usahaan, atau integrasi, kelompok-kelompok 
yang dicakup di bagian ini tengah bekerja keras 
langsung bersama pemulung, demi “melontarkan 
bola ke lapangan.” Kedua tujuan yang ingin diraih, 
yaitu membangun solidaritas sosial di kalangan 

komunitas pemulung serta menciptakan penga-
kuan sosial bagi mereka oleh seluruh masyarakat, 
sudah mengalami kemajuan di banyak tempat.

III. PARTISIPASI PEMULUNG    
SECARA EKONOMI

Pada dasarnya secara tradisional, pemulung 
adalah pengusaha. Jarang di antara mereka yang 
bekerja untuk majikan; upah mereka langsung 
berkaitan erat dengan seberapa keras mereka 
bekerja. Dengan demikian, mungkin sulit untuk 
melibatkan mereka ke dalam sistem sampah 
formal di mana mereka diposisikan sebagai 
karyawan, harus mematuhi jadwal rutin, memiliki 
manajer, dan memenuhi indikator kinerja utama. 
Organisasi yang ditampilkan di makalah ini sudah 
menemukan cara unik untuk mengatasi masalah 
ini. Mereka telah mengembangkan model yang 
memberikan peluang wirausaha bagi pemulung 
untuk pindah ke bagian depan rantai sampah—
yaitu, pengumpulan sampah langsung dan pemi -
lahan bahan—di mana kondisi kerjanya lebih sehat 
dan lebih bermartabat dibandingkan memungut 
sampah dari tempat pembuangan sampah semen-
tara dan TPA. Partisipasi pemulung secara 
ekonomi biasanya mengikuti salah satu dari tiga 
model:

• Model 1: Organisasi mata pencaharian 
pemulung yang menciptakan peluang 
wirausaha.

• Model 2: Koperasi pemulung di mana kelompok 
membangun organisasi nirlaba sendiri.

• Model 3: Gabungan tenaga pemulung dan 
non-pemulung dengan kombinasi antara peker-
jaan bayar-per-kinerja dan operasional berba-
sis gaji.

MODEL 1: ORGANISASI 
MATA PENCAHARIAN

MODEL 2: KOPERASI 
PEMULUNG

MODEL 3: TENAGA KERJA CAMPURAN
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MODEL 1: ORGANISASI YANG 
MENCIPTAKAN PELUANG WIRAUSAHA 
PEMULUNG

Pada kelompok ini, organisasi berperan mencip-
takan peluang wirausaha bagi pemulung yang 
menghasilkan bisnis yang menguntungkan 
serta peluang kerja. Model tersebut di antaranya 
pengumpulan dari rumah ke rumah, mengelola 
titik pengumpulan dan pusat pemilahan sampah 
kering serta menerapkan skema pengumpulan 
berbasis aplikasi. Pada model-model tersebut, 
pemulung bekerja sebagai pengusaha, alih-alih 
sebagai karyawan atau anggota kelompok yang 
memperoleh gaji.

PENGUMPULAN DARI RUMAH KE RUMAH

Hasiru Dala Innovations (HDI) adalah perusa-
haan swasta yang berbasis di Bengaluru, India. 
Perusahaan tersebut bertujuan untuk mencip-
takan mata pencaharian yang lebih baik bagi 
para pemulung dengan memungkinkan mereka 
membangun bisnis yang menguntungkan serta 
menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang 
positif. Menyadari bahwa pemulung berkembang 
pesat di lingkungan wirausaha di mana mereka 
memikul kepercayaan dan tanggung jawab, diran-
canglah suatu model yang mana mereka tetap 
menjadi bos sambil memiliki harapan yang jelas 
terhadap layanan berkualitas. Di Bengaluru, 
pemerintah kota menyediakan pengumpulan 
rumah tangga dari rumah ke rumah, tetapi layanan 
pengumpulan sampah dapat ditenderkan ke 
generator sampah massal, fasilitas komersial, dan 
kompleks perumahan besar yang dihuni oleh lebih 
dari 50 kepala keluarga. Ketika entitas-entitas 
tersebut menjadi klien HDI, direkrutlah pemulung 
yang penuh motivasi untuk melayani mereka.

Pemulung dilatih, diberi rute pengumpulan, truk, 
dan proses standar yang harus diikuti. HDI menye-
diakan pengendalian mutu (satu manajer untuk 
setiap tiga pemulung) dan kemudahan bagi klien 
untuk mengomunikasikan kekhawatiran tentang 
layanan yang buruk. Pengusaha bertanggung 
jawab untuk menyediakan layanan pengumpulan 
sampah untuk rute mereka, di antaranya melatih 
rumah-rumah tangga tentang cara memisah-
kan sampah organik dan non-organik. Mereka 
mengumpulkan sampah organik setiap hari dan 
sampah non-organik setiap minggu.

Untuk menjalankan bisnisnya, pengusaha harus 
merekrut, melatih, dan mengelola satu penge-
mudi, dua pekerja pengumpul, dan penyortir 
sesuai kebutuhan (umumnya dipekerjakan dari 
sesama pemulung). Mereka harus mengelola 
keuangan dan memelihara kendaraan mereka—
sambil memastikan untuk memberikan layanan 

berkualitas bagi klien. Para pebisnis ini menerima 
biaya penagihan dari HDI untuk setiap rumah 
tangga yang dilayani dan semua keuntungan dari 
daur ulang. Setelah empat tahun, mereka berhak 
memiliki truknya (tanpa bunga, karena ditang-
gung oleh HDI). Hasilnya, biaya pemeliharaan 
armada menjadi minim, karena mereka mendapat-
kan insentif untuk menjaga calon aset mereka. 
Setelah membuktikan kinerjanya, para pengu-
saha itu memiliki opsi untuk mengambil lebih 
dari satu rute. Pada model ini, kepemilikan aset 
tumbuh seiring waktu ketika pengusaha pemulung 
membuktikan bahwa mereka siap untuk mengha-
dapi tantangan yang lebih besar.

Sejak awal tahun 2015, model ini sudah berha-
sil menelurkan lebih dari 22 pengusaha mandiri 
yang mempekerjakan lebih dari 200 orang. Mereka 
mampu membangun aset pribadi (yakni kepemi-
likan truk), mendapatkan penghasilan yang stabil 
dan lebih besar, serta menciptakan kondisi kerja 
yang lebih aman dan lebih sehat. Selain itu, 
mereka meraih lebih dari 90 persen pemisahan 
sumber dari lebih dari 30.000 rumah tangga di 
Bengaluru yang mereka layani, mengalihkan lebih 
dari 80 persen sampah dari TPA. HDI juga telah 
menciptakan model yang dapat dikembangkan 
dan hanya dibatasi oleh jumlah pelanggan layanan 
sampah massal yang mendaftar untuk program ini.

HDI sudah membangun profesionalisme yang 
lebih besar di antara para pemulung saat mereka 
bertransisi menjadi penyedia layanan pengelolaan 
sampah. Misalnya, para pemulung awalnya bekerja 
berdasarkan waktu sendiri dan mengenakan 
pakaian kotor. Sekarang mereka diharus-
kan mengenakan seragam yang bersih disertai 
peralatan keselamatan pelindung setiap saat. Ini 
merupakan perubahan besar dalam cara mereka 
bekerja dan membutuhkan bimbingan pribadi yang 
signifikan.

Sementara itu, di sisi lain dunia, yaitu di Santiago, 
Chili, Municipality of Peñalolén telah memba-
ngun model serupa. Namun, di sini pemulung 
mengumpulkan 14 kategori daur ulang bernilai 
tinggi (bukan semua sampah) dan harus menye-
diakan kendaraan pengumpul sendiri. Meskipun 
terjalin koordinasi dan komitmen di antara para 
pemulung dan pemerintah kota, setiap pemulung 
pada dasarnya bekerja sendiri-sendiri. Mata 
pencaharian mereka secara langsung tergantung 
pada bahan yang dikumpulkan, dipilah, dan dijual. 
Rute ditugaskan berdasarkan volume sampah yang 
dapat mereka kelola dengan kendaraan mereka. 
Pemulung dengan gerobak manual memiliki rute 
yang lebih kecil.

Agar mendapatkan rute yang lebih besar—  
sekaligus menerima penghasilan yang lebih 
besar—pemulung harus membeli kendaraan yang 
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Sekilas tentang model 1: Pemulung sebaiknya diintegrasikan ke sistem sampah formal ketika 
diberi peluang wirausaha sebagai individu—bukan bekerja dalam kelompok yang lebih kecil.

Selama bertahun-tahun, Peñalolén, Chili, memasukkan pemulung ke sistem pengumpulan formal, 
banyak perubahan yang sudah disertakan sesuai umpan balik dari pemulung dan masyarakat. 
Perubahan kritis memungkinkan pemulung untuk bekerja secara perorangan ketimbang dalam 
kelompok kecil—dan untuk berbagi umpan balik di luar kelompok.

Umpan balik dari masyarakat selalu menjadi bagian integral dari program itu. Pada tahap awal, 
umpan balik diberikan di sesi terbuka dengan semua pemulung yang hadir. Namun, hal ini sering 
memunculkan adu mulut dan saling menyalahkan, yang diperburuk dengan fakta bahwa pemulung 
bekerja sebagai bagian dari kelompok kecil. Akhirnya, pemerintah kota memutuskan untuk mengu-
bah sistem. Setiap pemulung diberi umpan balik berdasarkan rutenya sendiri—dan secara pribadi, 
meminimalkan kemungkinan saling menyalahkan atau merasa malu. Terjadi peningkatan tingkat 
layanan yang signifikan dari pemulung setelah perubahan ini.

Organisasi mendapati bahwa pengusaha pemulung yang paling sukses adalah orang-orang yang 
memegang posisi kepemimpinan di komunitas mereka (atau bahkan hanya di keluarganya). Berbagi 
nilai yang sama tentang pentingnya kelestarian lingkungan juga penting. Tipe-tipe individu ini punya 
motivasi diri yang cukup untuk mengikuti program dan punya kepercayaan diri untuk memimpin tim. 
Ketika sukses, mereka tidak hanya menciptakan gaya hidup yang lebih baik, lebih aman, dan lebih 
stabil untuk diri sendiri—tetapi juga menciptakan pekerjaan yang dihargai oleh komunitas mereka.

lebih besar. Penghematan dapat dicapai dengan 
langkah sendiri dan, dengan cara ini, tanggung 
jawab dan kepemilikan aset tumbuh pada 
waktunya ketika para pengusaha itu membukti-
kan kesiapan mereka untuk menaklukkan tanta-
ngan yang lebih besar. Pemerintah kota melihat 
banyak pemulung yang merintis usaha bermodal-
kan gerobak dorong manual, dan akhirnya 
mengalami kemajuan dan membeli truk besar 
sendiri. Sebagian di antaranya bahkan memulai 
bisnis pengumpulan sendiri.

Selain itu, disediakan pusat pemilahan untuk 
setiap pengusaha agar mereka dapat memilah 
dan membungkus bahan daur ulang. Fasilitas 
yang disebut Clean Points ini biasanya digunakan 
oleh tiga sampai empat orang pemulung. Namun, 
bahan yang mereka kumpulkan selalu disim-
pan dan dijual secara terpisah. Pengeluaran-
pengeluaran (listrik, sewa, dan sebagainya) 
ditanggung oleh pemerintah kota. Agar memenuhi 
syarat, setiap pemulung harus terdaftar dengan 
benar di kotamadya.

Model di mana pemulung diberi rute untuk hanya 
mengumpulkan sampah anorganik itu rumit. 
Kadang-kadang pengaturan pembelian sampah 
daur ulang sudah dikuasai oleh vendor lama 
yang sudah lama menjalin hubungan dengan 
setiap rumah di daerah tersebut. Juga pengum-
pul sampah dari aliran residu dan organik lainnya 
selalu mendapatkan insentif untuk mengambil 
bahan daur ulang dari sampah kering yang mereka 
temui bersama rekan-rekannya.

POIN PENGUMPULAN

TriCiclos yang berasal dari Chili justru melaku-
kan pendekatan yang berbeda. Alih-alih menye-
diakan layanan pengumpulan dari rumah ke 
rumah, mereka membangun Clean Points, yang 
merupakan fasilitas terpusat di mana rumah 
tangga dan bisnis bisa mengirimkan bahan 
sampah yang sudah dipilah dan sisa pemakaian 
untuk didaur ulang. Setiap Clean Point didanai oleh 
sektor swasta atau kota dengan biaya sekitar USD 
$23.000, ditambah pajak. Fasilitas ini dilengkapi 
mesin pemadat dan area penyimpanan sampah 
daur ulang. Pemulung yang terpilih bergabung 
dengan TriCiclos selama dua tahun, mempela-
jari setiap aspek bisnis Clean Point—dari daur 
ulang dan administrasi sampai poin-poin terperinci 
dalam menjalankan bisnis.

Pemulung dilatih untuk mengoperasikan mesin 
pemadat dan mengembangkan rantai pasokan 
untuk penjualan sampah daur ulang. TriCiclos 
juga membantu mereka mendapatkan permin-
taan melalui kampanye pendidikan lingkungan 
dan motivasi kesadaran pentingnya Clean Points. 
Sewaktu mengikuti pelatihan, pemulung menerima 

upah sekitar USD $485 sebulan, ditambah penju-
alan barang daur ulang. Jumlah ini jauh lebih 
dari pendapatan rata-rata pemulung. Diharapkan 
mereka mampu berhemat demi mempertahankan 
bisnis setelah mereka mandiri. Selepas dua tahun, 
saat keberadaan Clean Point di tengah-tengah 
masyarakat sudah mapan, bisnis pun diserahkan 
dan tidak tersedia dukungan keuangan lebih lanjut 
(walaupun TriCiclos masih memberikan kunjun-
gan tindak lanjut bulanan). Saat ini bisnis tersebut 
mulai menjamur di tiga kota di Chili.

PENGUMPULAN BERDASARKAN PERMINTAAN

Pimp My Carroça meluncurkan aplikasi, Cataki, 
yang menghubungkan rumah tangga dan bisnis 
dengan pemulung yang dapat mengumpulkan 
sampah daur ulang, berikut pembeli bahan-ba-
han daur ulang tersebut. Pemulung menyimpan 
pendapatan dari daur ulang untuk ditukar dengan 
pengambilan. Format dari aplikasi tersebut 
menyerupai aplikasi Easy Taxi E-hailing. Proyek 
ini didanai oleh OAK Foundation dan aplikasinya 

sudah diunduh sebanyak 20.000 kali. Projeto Relix, 
program untuk menghilangkan stigma buruk 
atas pemulung di Brasil, sedang mengerjakan 
aplikasi serupa untuk Brasil Utara. I Got Garbage 
sudah meluncurkan aplikasi serupa di India dan 
Gringgo punya aplikasi sejenis di Bali, Indonesia. 
Aplikasi ini berpotensi menggeser ratusan, kalau 
bukan ribuan, pemulung untuk bekerja dengan 
bahan yang lebih bersih dan lebih berharga dalam 
rantai sampah. Aplikasi-aplikasi lain juga sudah 
diluncurkan di Indonesia dan India, walaupun 
sebagian besar merupakan usaha sosial yang 
tidak memanfaatkan pengusaha pemulung terkait 
pengumpulan.

PUSAT PEMILAHAN SAMPAH

Hasiru Dala melatih para pengusaha pemulung 
untuk mengelola pusat Dry Waste Collection 
Centres (DWCC) di Bengaluru, yang memilah 
dan memulung bahan sampah non-oganik untuk 
didaur ulang. Sudah terjalin nota kesepahaman 
(MoU) tripartit antara pemerintah daerah 
(yang menyediakan infrastruktur dan kontrak 

pengumpulan dari rumah ke rumah) dan pemulung 
(yang memberikan layanan pengumpulan dan 
pemilahan), sementara Hasiru Dala memprofe-
sionalkan layanan itu untuk kedua belah pihak. 
Kota itu membayar biaya pengumpulan dan 
pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, 
selain biaya operasional DWCC. Pada gilirannya, 
pengusaha pemulung mengumpulkan sampah lalu 
memilah, menilai, dan menjual hasil daur ulang, 
sekaligus memanfaatkan keuntungannya untuk 
membayar pekerja. Ditetapkan Key Performace 
Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama oleh 
pemerintah kota setempat dan Hasiru Dala.

MODEL 2: KOPERASI PEMULUNG

Sementara pemulung bekerja sendirian sebagai 
pengusaha—menikmati kebebasan untuk menen-
tukan jadwal sendiri—saat mereka berkumpul di 
organisasi berbasis keanggotaan seperti koperasi, 
mereka secara naluriah saling memperhati-
kan. Ada preferensi untuk membuat keputusan 
bersama, memprioritaskan apa yang terbaik demi 
kebaikan bersama. Di Brasil, koperasi merupa-
kan perusahaan sosial (nirlaba). Semua anggota 
memegang kepemilikan saham dan membayar 
biaya tetap yang telah disepakati. Mereka memiliki 
struktur tata kelola yang terdiri dari dewan penasi-
hat, ketua, sekretaris, bendahara, dan konsultan 
fiskal pengawasan yang berasal dari anggota terpi-
lih. Setiap bulan anggota berkumpul untuk berbagi 
informasi keuangan dan mengajukan pertanyaan.

Remunerasi bersifat tidak tetap, tergantung 
sebe rapa besar pendapatan yang dihasilkan 
koperasi. Umumnya, ada dua opsi untuk pemba-
gian pendapatan, salah di antaranya adalah para 
anggota membagi pendapatan secara merata dan 
yang lainnya adalah sebanding dengan jumlah 
produksi masing-masing anggota.

Sistem ini terilhami dari koperasi pertama di dunia, 
Rochdale Society. Ini organisasi konsumen awal di 
Inggris. Di Brasil, undang-undang yang diilhami 
oleh prinsip-prinsip Rochdale Society mengandung 
dua bagian utama:

1. Undang-undang Koperasi, No. 5.764 Tahun 
1971 Menentukan Kebijakan Nasional tentang 
Perkoperasian dan menetapkan rezim hukum 
masyarakat koperasi.

2. Hukum Baru Koperasi Kerja, No. 12.960 
Tahun 2012 Menyediakan pedoman kepatuhan 
baru untuk koperasi, terutama yang berkaitan 
dengan kesehatan dan keselamatan pekerja, 
sambil menegaskan kebutuhan untuk menja-
min agar upah minimum dibayarkan oleh 
organisasi pemulung.

Di negara bagian Maharashtra, India, sekelompok 
pemulung wanita di Pimpri-Chinchwad menyadari 
bahwa mereka mendapatkan bahan yang jauh lebih 
sedikit daripada yang ada di Pune. Tempat-tempat 
rongsokan lokal juga mengambil barang-barang 
dengan janji akan membayar, tetapi kerap diingkari. 
Para wanita merasa dieksploitasi dan tidak berdaya.
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Dengan membawa bahan-bahannya sendiri, mereka membeli timbangan untuk menguji apakah 
tempat-tempat rongsokan membayar mereka dengan adil. Setelah menimbang sampah daur ulang 
mereka dengan diam-diam, ternyata mereka memang ditipu. Dengan marah, 20 orang dari mereka 
memutuskan untuk bekerja sama membuka tempat rongsokan sendiri di jalan (karena mereka tidak 
punya tanah). Begitu mereka punya tabungan yang cukup, mereka menyewa sebuah toko kecil. Akhirnya, 
pemerintah kota memberi mereka ruang di kolong jalan layang—yang mereka huni sampai kini.

Mereka ingin agar tempat rongsokan mereka lebih 
dari tempat rongsokan lokal. Seorang anak perem-
puan yang melek huruf dari salah satu anggota 
bekerja mengelola tempat itu sehingga mereka 
dapat lebih memahami keuntungan dalam perda-
gangan sampah. Mereka membuat model pemba-
gian keuntungan kelompok dengan harga wajar 
berdasarkan tingkat pasar saat ini dan pemba-
yaran tunai yang cepat, yang disertai kuitansi (yang 
jarang terjadi di perdagangan sampah informal 
karena pemulung tidak bisa menolak pembeli yang 
tidak punya bukti formal). Mereka juga menye-
diakan dana hemat delapan persen (sejenis 
jaminan sosial). Di akhir tahun mereka membagi 
keuntungan dengan semua anggota koper-
asi dalam bentuk dividen. Kelompok ini sekarang 
menjadi bagian dari program SWaCH Pune yang 
mana sekitar 40 anggotanya menjual dua hingga 
lima ton barang daur ulang per hari.

Para anggota juga bernegosiasi dengan pihak 
pemerintah kota untuk melakukan pengumpu-
lan sampah, menggunakan kendaraan dan supir 
truk wanita—yang pertama! – dan bernegosiasi 
dengan TATA untuk menyediakan truk. Sayangnya, 
mereka hanya dibayar minim dan terpaksa menun-
tut pihak pemerintah kota di pengadilan, sehingga 
memenangkan bayaran $150.000. Dengan adanya 

peningkatan kontrak, berkat negosiasi yang lebih 
baik, pemerintah kota sekarang membayar biaya 
layanan pengumpulan sampah dan sampah daur 
ulang disimpan oleh pemulung. Pemerintah kota 
juga menyediakan kendaraan pengumpul.

Pada tahun 2001, Chintan Environmental 
Research and Action Group di Delhi, India, 
memobilisasi banyak pekerja sampah informal 
dan membentuk asosiasi yang disebut Safai Sena 
(sebelumnya Rashtriya Safai Seva Sangathan, 
“pasukan pembersih”). Organisasi yang resmi 
terdaftar di tahun 2009 ini mengemban visi untuk 
memungkinkan pekerja sampah yang sudah 
dewasa untuk meningkat ke pekerjaan yang ramah 
lingkungan. Safai Sena menawarkan berbagai 
layanan, di antaranya pengumpulan sampah di 
depan pintu dan pelatihan pengumpulan sampah 
yang lebih baik untuk semua anggota.

Stree Mukti Sanghatana (SMS) juga telah merintis 
10 koperasi yang merupakan bagian dari federasi 
yang lebih besar. Federasi meminjamkan INR 
50,000 ($700) setahun untuk setiap koperasi 
(alin-alih meminjamkan uang kepada perorangan).

JARINGAN KOPERASI
Pada skala yang lebih besar, tiga atau lebih koperasi pemulung dapat bergabung bersama untuk menjadi 
Cooperative of 2º Degree, modalitas hukum yang layak berdasarkan hukum Brasil. Mengingat bahwa 
ekonomi sampah sangat terkait dengan ekspansi, dengan bergabung maka koperasi yang baru terben-
tuk punya kemampuan yang jauh lebih besar, antara lain fasilitas untuk memusatkan bahan, berbagi 
peralatan, mengoptimalkan logistik pengumpulan sampah, dan memasarkan langsung dengan indus-
tri daur ulang (alih-alih tempat rongsokan yang lebih kecil). Rede Catasampa adalah contoh lainnya, yang 
dibentuk oleh 17 koperasi pemulung untuk memusatkan layanan dan produk di fasilitas di São Paulo, 
Brasil.62

Tiga kelompok koperasi milik CooperRegião melakukan pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah 
untuk lebih dari 78.000 rumah tangga di kota Londrina di Brasil. Mereka memiliki 14 kontrak tambahan 
dengan pihak swasta dan publik sambil menjalankan tiga pusat pemilahan sampah non-organik di 
seluruh kota. Masing-masing dioperasikan secara individual, dengan pelanggan dan harga sendiri, serta 
manajer operasional dan komersialnya sendiri. Koperasi menegosiasikan kontrak tetapi pusatnya berope-
rasi sendiri. CooperRegião juga membeli tujuh truk, dua combi, sepeda motor, dan mobil. Setiap truk 
dijalankan oleh satu pengemudi dan tiga pekerja, mengumpulkan sekitar 350 ton per bulan (yang 250 ton 
didaur ulang), dan dapat mengurangi bahan TPA hingga 80 persen. Mereka juga bermitra dengan universi-
tas setempat yang mengadakan studi karakterisasi sampah.

Berdasarkan prinsip yang sama ini, namun pada skala lebih besar, the Latin American and Caribbean 
Network of Recyclers menunjukkan pentingnya organisasi dan pekerja yang representatif dalam memaju-
kan pengakuan sektor ini. Di bawah Red LACRE terdapat 17 negara Amerika Latin: Brasil, Chili, Venezuela, 
Uruguay, Nikaragua, Paraguay, Panama, Peru, Republik Dominika, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Ekuador, Argentina, Argentina, Bolivia, dan Kolombia. Ini organisasi yang mewakili gerakan 
pendaur ulang nasional yang berpartisipasi dalam inisiatif, aliansi, dan platform regional dan global untuk 
memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan para pendaur ulang serta pemulung.

Grafik 20: Toko barang bekas koperasi wanita Pimpri-Chinchwad

Grafik  21: Fasilitas penyortiran CooperRegião64
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Grafik 22: Perbandingan solusi untuk pertanyaan umum seputar desain organisasi pemulung

MODEL CARA 
MENJAGA 
PENGHI DUPAN?

BAGAIMANA CARA 
MENGANGKUT BAHAN?

BAGAIMANA MEMBER-
IKAN LAYANAN 
PENGENDALIAN MUTU?

BAGAIMANA MEMASTIKAN 
AGAR PEMULUNG SIAP 
SEBELUM PENYE RAHAN 
TANGGUNG JAWAB?

INDIA

HASIRU 
DALA 
INNOVATION

Model 1: 
Pengumpulan 
dari rumah ke 
rumah

Biaya layanan 
pengumpulan 
dan penjualan 
sampah daur 
ulang

Pemulung mendapat-
kan truk setelah 4 tahun 
(dan diberi insentif untuk 
merawatnya)

Pelatihan ekstensif. KPI. 
Tujuh hari/minggu hotline 
layanan pelanggan dan 
sistem log masalah. Satu 
pengawas HDI untuk 
setiap tiga rute truk.

Tidak ada serah terima. 
Tanggung jawab dan 
area layanan bertambah 
ketika pemulung berha-
sil mengantarkan di area 
awal.

HASIRU 
DALA (NGO)

Model 1:  
Pusat 
pemilahan 
sampah

Biaya 
Penagihan
Penjualan daur 
ulang

Pemerintah kota (ULB) 
mensubsidi upah penge-
mudi dan kernet, berikut 
BBM dan perawatan. 
Kendaraan harus disewa 
atau dimiliki oleh pemulung.

KPI ditetapkan oleh 
kotamadya dan Hasiru 
Dala.

Diserahkan dari awal, di 
mana pemulung bertang-
gung jawab untuk menge-
lola DWCC.

SAFAI 
SENA65  

Model 2: 
Pengumpulan 
dari rumah ke 
rumah

Kontrak 
dengan genera-
tor massal, 
daur ulang, 
dan penjualan 
kompos

Pemulung menyediakan 
transportasi sendiri (dalam 
beberapa kasus pemroses 
in-situ tidak memerlukan 
transportasi bermotor).

Pelatihan dan bimbingan 
oleh Chintan, kemudian 
swakelola.

Diserahkan dari awal, 
dengan dukung an dan 
bimbingan berkelan jutan 
dari Chintan.

BRASIL

COOPER 
REGIÃO 
COOPERA-
TIVE

Model 2: 
Pengumpulan 
dari rumah ke 
rumah

Biaya penagi-
han dan penju-
alan sampah 
daur ulang 
(ditambah sewa 
fasilitas dan 
pajak jaminan 
sosial).

Koperasi membeli truk 
dan kendaraan untuk 
penggunaan tiga koperasi 
mendasar dengan penghe-
matan pendapatan.

Kontrak yang ketat 
menjadi lebih fleksibel 
seiring waktu. Pertemuan 
dua mingguan untuk 
meninjau KPI. Denda 
sebesar 20-40% dari 
pendapatan kontrak jika 
KPI tidak terpenuhi.

Diserahkan sejak awal, 
dengan tanggung jawab 
dan cakupan area bertam-
bah saat KPI terpenuhi.

PIMP MY 
CARROCA

Model 1: 
Pengumpulan 
berdasarkan 
permintaan

Penjualan daur 
ulang

Pemulung menyediakan 
transportasi sendiri dan 
PIMP memastikannya 
dalam kondisi baik.

Merangsang pelanggan 
untuk menurunkan 
pengiriman layanan. 
Pelanggan tetap tergan-
tung pada tingkat layanan 
yang baik (insentif yang 
dibangun di dalam).

Tidak ada serah terima. 
Pemulung memilih untuk 
ikut serta dalam aplikasi 
dan dapat keluar kapan 
saja.

PROJETO 
RELIX

Model 1: 
Pengumpulan 
berdasarkan 
permintaan

Penjualan daur 
ulang

Menyediakan gerobak 
sepeda yang dirancang 
secara ergonomis.

Merangsang pelanggan 
untuk menurunkan pengi-
riman layanan. Pelanggan 
tetap tergantung pada 
tingkat layanan yang baik 
(insentif bawaan).

Tidak ada serah terima. 
Pemulung bebas ikut 
serta di aplikasi dan bebas 
keluar kapan saja.

CHILI & INDONESIA

MUNICIPAL-
ITY OF 
PEÑALOLÉN

Model 1: 
Pengumpulan 
dari rumah 
ke rumah 
(khusus untuk 
daur ulang)

Penjualan daur 
ulang

Pemulung menye-
diakan kendaraan sendiri 
dengan rute yang ditentu-
kan berdasarkan seberapa 
banyak yang dapat mereka 
angkut. Disarankan untuk 
menabung demi membeli 
kendaraan lebih besar agar 
mendapatkan rute lebih 
jauh.

Latihan. KPI. Umpan 
balik individu dan reguler. 
Mendorong pelang-
gan untuk menurunkan 
pengiriman layanan. 
Dibuat kesepaka-
tan secara tatap muka 
antara rumah-rumah dan 
pemulung.

Serah terima dari awal, 
dengan tanggung jawab 
dan area layanan bertam-
bah ketika para pemulung 
berhasil mengantarkan 
pada area awal sambil 
menabung untuk membeli 
kendaraan yang lebih 
besar.

TRICICLOS Model 1: Titik 
pengumpulan

Penjualan daur 
ulang

Pengangkutan tidak diper-
lukan (bahan dibawa ke 
lokasi pusat).

Perlu dua tahun untuk 
melatih setiap aspek 
program. Pendampingan 
bisnis dengan pemulung 
hingga siap untuk 
diserahterimakan.

Serah terima setelah dua 
tahun belajar dan memba-
ngun bisnis.

TEMESI 
RECYCLING

Model 3: 
Pemilahan 
dan pengo-
lah an sampah 
organik

Pemilahan 
bayar-un-
tuk-tindakan

Pengangkutan tidak diper-
lukan (bahan dibawa, 
mereka datang ke lokasi 
pusat).

Hanya dibayar untuk 
kualitas pemilahan 
minimum.

Tidak ada serah terima. 
Dapat menjadi karyawan 
yang bergaji, dengan 
tanggung jawab lebih 
besar.

MODEL 3: GABUNGAN TENAGA 
PEMULUNG DAN NON-PEMULUNG

Sejumlah organisasi sudah menemukan cara 
untuk menyertakan tenaga kerja per diem (fleksi-
bel) dan tenaga kerja bergaji. Pekerjaan yang 
fleksibel—seperti memisahkan sampah organik 
dari non-organik serta melepas label, tutup 
botol, dan tutup—bisa dilakukan oleh peroran-
gan berdasarkan pembayaran untuk kinerja. Ini 
sangat menarik bagi pemulung yang menghargai 
kemandiriannya. Tetapi tugas-tugas lain membu-
tuhkan pengetahuan khusus serta jadwal reguler 
dan lebih cocok untuk karyawan yang digaji.

Temesi Recycling di Indonesia menerapkan struk-
tur remunerasi ganda: pekerja lepas harian untuk 
memilah sampah dan karyawan yang digaji untuk 
mengolah sampah organik dan menjalankan 
aspek teknis operasi yang lebih banyak. Mereka 
membayar harga yang adil dan tetap untuk setiap 
ton sampah organik yang dipisah untuk pekerja 
pemilahan lepas (seringkali pemulung) yang 
leluasa untuk bekerja kapan saja mereka mau, 
dengan kompensasi berdasarkan hasil, alih-alih 
jumlah jam kerja. Para pekerja ini juga dapat 
menjaga setiap bahan daur ulang yang mereka 
temukan, sehingga dapat semakin menguatkan 

kesepakatan, dan sejumlah pekerja lepas pun 
punya pekerjaan sampingan di peru  sahaan 
pengumpulan. Semua punya otonomi untuk 
menerima atau menolak truk bermuatan sampah 
berdasarkan kebersihan. Dengan model ini, Temesi 
Recycling dapat memastikan efisiensi peker-
jaan pemilahan, sambil menghindari persyaratan 
administrasi untuk mempekerjakan dan mengelola 
tenaga kerja yang besar ini secara formal.

Setiap model mata pencaharian harus menyele-
saikan beberapa masalah mendasar. Di antaranya, 
sumber mata pencaharian jangka panjang, 
proses pengangkutan bahan, kemampuan untuk 
memastikan layanan berkualitas, dan untuk 
model wirausaha yang menangani transisi ketika 
semua pemulung siap mengendalikan bisnis 
masing-masing. Setiap model menjawab kebu -
tuhan ini secara berbeda.
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RINGKASAN

Merancang dan mengimplementasikan model 
bisnis lokal yang mengubah status quo dalam 
pengumpulan sampah merupakan tugas yang 
rumit. Terdapat logistik, kualitas, dan integrasi ke 
dalam faktor rantai pasokan regional, nasional, 
dan internasional yang harus dipahami dan diran-
cang. Dinamika lain yang juga sulit adalah memas-
tikan bahwa kebutuhan ekonomi dan hak-hak 
pemulung terpenuhi.

Berbagai model “di lapangan” telah dikembangkan 
di negara-negara fokus kami. Di antaranya organi-
sasi mata pencaharian yang menciptakan templat 
kewirausahaan di mana pemulung dapat direkrut 
untuk dipilih, koperasi yang menggunakan model 
lama kerja sama ekonomi dan solidaritas untuk 
menciptakan aksi kolektif, dan cara untuk mengga-
bungkan keterampilan dari pekerja harian yang 
fleksibel dan karyawan bergaji.

Semua upaya ini merupakan contoh pengorgani-
sasian dari bawah ke atas yang terbaik dan paling 
efektif. Kehidupan menjadi lebih baik dan model 
ekonomi diperluas dengan cara yang bertahan 
lama dan penting.

IV. PARTISIPASI PEMULUNG 
SECARA SOSIAL

Partisipasi pemulung tidak terbatas pada pember-
dayaan ekonomi. Agar benar-benar efektif, 
pemulung harus dihargai sebagai anggota 
masyarakat yang bermartabat. Status mereka 
harus sejalan dengan buruh lainnya. Di banyak 
negara hal ini jarang terjadi, meskipun Brasil 
dan India telah membuat kemajuan besar dalam 
meningkatkan status pemulung.

Kepemimpinan Hasiru Dala menggunakan 
kete rampilan media sosial mereka untuk 
mendorong perubahan—tetapi sekarang sudah 
diserahterimakan kepada orang-orang yang 
mereka wakili. Pemulung dan sukarelawan perem-
puan lainnya berbicara tentang pengalaman 
mereka—akun yang tidak dipoles, namun kuat. 
Para jurnalis pun senang dengan akses ke orang 
yang sebenarnya.

Sebagai contoh, sejak tahun 2012 pemulung selalu 
mendengarkan acara harian, Kasa Shramika 
Parisara Rakshka, di stasiun radio komuni-
tas lokal, Radio Active 90.4 (yang juga dibagikan 
di media sosial). Banyak pemulung yang punya 
akun WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram 
sendiri—dan menjadi pengikut setia. Lewat proses 
ini, Hasiru Dala sudah mengubah narasi pemulung 
sebagai “pekerja kotor, miskin, kurang beruntung” 

menjadi “pencinta lingkungan yang diam dan 
pengusaha yang tangguh.”

Di Brasil, Projeto Relix bertujuan untuk membuat 
pemulung yang jarang muncul menjadi dikenal 
masyarakat. Salah satu cara mereka melakukan nya 
adalah melalui dua pameran foto. Yang pertama, 
Relixx: A força Cromossômica Feminina Por uma 
Vida Sustentável (Kekuatan Kromosom Feminin 
untuk Kehidupan yang Berkelanjutan)65 adalah 
serangkaian esai foto para pemulung perem-
puan yang bekerja di komunitas yang tidak selalu 
suportif dan berisiko besar. Para wanita tersebut—
beserta keluarga mereka—difoto di rumah mereka, 
dengan kehidupan, kemanusiaan, serta kepribadian 
mereka masing-masing yang unik.

Di galeri publik dipajang foto-foto, dan orang-orang 
berkesempatan untuk bertemu para pemulung ini. 
Juga terdapat katalog seni yang dibagikan gratis 
ke organisasi yang menangani hak asasi manusia, 
kelestarian sumber daya, dan masalah perempuan 
dan anak-anak. Relix telah menerbitkan lima edisi 
proyek ini.

Pameran fotografi kedua, Expolix, adalah pameran 
keliling yang mengabadikan para pemulung di 
koperasi mereka. Beredar gambar di seluruh kota di 
belakang gerobak sepeda ramah lingkungan Ciclolix 
yang ditunggangi para pemulung di seluruh kota.

Projeto Relix juga menggunakan teater dan 
video untuk berbagi pengalaman para pemulung 
dan mempromosikan daur ulang serta kelesta-
rian lingkungan. Telah dipentaskan permainan 
seba nyak 710 kali secara gratis di sekolah, tempat 
usaha, dan ruang publik untuk lebih dari 167.000 
orang. Pertunjukan itu menyertakan pemulung 
sebagai karakter utama dan fitur lima pahla-
wan super keberlanjutan (perbaiki, tolak, kurangi, 
gunakan kembali, daur ulang) dengan diselipi 
humor, drama, dan musik untuk berbagi konsep 
keberlanjutan, zero waste, dan logistik terbalik. 
Pemulung sering menghadiri acara pertunjukan. 
Upaya tersebut disertai pembagian 160.000 buku 
pendidikan.

Pimp My Carroça bergabung dengan lebih dari 
300 seniman jalanan untuk “menghiasi” gerobak 
pemulung Brasil dengan warna dan humor. 
Upaya ini mendongkrak harga diri pemulung 
dan membantu mereka mendapatkan tempat 
di masyarakat. Gerobak-gerobak tersebut—
dan orang-orang di belakangnya—berubah dari 
aspek yang tak terlihat dari masyarakat Brasil 
menjadi terkenal. Saat melukis gerobak, pemulung 
sering menerima layanan sosial dan medis serta 
peralatan keselamatan.

RINGKASAN

Memulung sampah merupakan mata pencaha-
rian, cara untuk mencari nafkah. Oleh karena 
itu, sebagian besar upaya terorganisir untuk 
menghasilkan dampak positif bagi kehidupan 
pekerja di bidang ini harus difokuskan pada reali-
tas ekonomi mereka.

Tetapi sebagaimana puisi James Oppenheim yang 
kemudian menjadi seruan dari pemogokan tekstil 
Lawrence—alias, pemogokan Bread and Roses—
ungkapkan: “Hati selapar tubuh; beri kami roti, tapi 
beri juga mawar!”

Beberapa program di negara-negara fokus kami 
juga menggunakan seni untuk mengungkap dan 
memahami realitas pemulung—dan peran vital-
nya bagi masyarakat. Program seni terfokus telah 
menunjukkan martabat pemulung perorang an 
melalui pameran, sedangkan kolaborasi dengan 
seniman visual menggunakan alat utama 
pemulung—gerobak mereka—untuk menghadirkan 
keindahan ke ruang publik. Upaya-upaya tersebut 
menyoroti pekerjaan pemulung dan memperkaya 
kehidupan mereka.

KESIMPULAN

Bab ini membahas realitas yang dihadapi 
pemulung di empat negara fokus kami. 
Karakter pekerjaan mereka yang sulit, stigma 
yang melekat pada pekerjaan yang mereka 
lakukan untuk mencari nafkah, cara-cara 
mereka bisa dieksploitasi. Kesulitan yang 
sering berat dari anak-anak mereka.

Tetapi hal itu juga memberikan contoh konkrit 
dan terukur dari upaya pengorganisasian 
masyarakat dan model ekonomi yang dapat 
mengubah dinamika pemulung. Masalahnya 
kompleks dan menantang, tetapi perubahan 
sosial yang sesungguhnya—terutama ketika 
berhadapan dengan kelas yang sudah lama 
diabaikan dan dieksploitasi—tidak pernah 
mudah.

Organisasi-organisasi yang dirangkum di 
atas—dan orang-orang yang ditampilkan dan 
sudah menerima tantangan peluang wirausaha 
dan aksi kolektif—adalah kisah yang perlu 
diceritakan. Cerita itu memiliki dampak kuat. 
Cerita menyediakan peta jalan dan harapan 
untuk masa depan yang lebih cerah. Cerita 
menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan.

Kapitalisme modern—dan realitas konsumen 
yang terinspirasi olehnya selama dua abad 
terakhir—adalah konstruksi budaya global 
yang kompleks. Mengatasi arus keluarnya, 
lautan sampah yang sesungguhnya, menuntut 
sistem beragam segi yang diterapkan di 
seluruh dunia. Namun tersedia tempat bagi 
cerita-cerita berpengaruh yang diciptakan 
oleh para pekerja garis depan yang memilih, 
memilah, dan memindahkan arus sampah 
keluar itu. Baik untuk memperbaiki nasib 
mereka dan meningkatkan pengelolaan aliran 
sampah itu—demi kemajuan dunia dan lautan.

Para pekerja garis depan tersebut kerap kali 
memahami apa yang efektif dan tidak efektif 
di lapangan. Meminjam istilah di militer 
Amerika Serikat, mereka adalah “gerutuan”—
infanteri—yang, setelah rencana disusun dan 
tujuan ditetapkan, sebenarnya harus bertindak 
untuk mewujudkannya. Mendengarkan 
cerita mereka, meningkatkan kehidupan 
mereka, dan belajar dari pengalaman mereka 
dapat menjadi kekuatan yang hebat untuk 
perubahan.
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Pengumpulan Sampah yang Terjangkau3
STUDI KASUS YANG DITAMPILKAN 
DI BAB INI (terurut menurut abjad) 

• Cibunut Berwarna, Indonesia
• Dois Irmãos, Brasil
• ecoBali Recycling, Indonesia
• Fundación Basura, Chili
• Fecunda Patagonia, Chili
• Hasiru Dala Innovations, India
• Kabadiwalla Connect, India
• Mother Earth Foundation, Filipina
• NEPRA, India
• Project STOP, Indonesia
• Rumah Kompos Padangtegal, 

Indonesia
• Swachha Eco Solutions, India
• SWaCH Pune, India
• Temesi Recycling, Indonesia
• Waste4Change, Indonesia
• Yayasan Pengembangan Biosains dan 

Bioteknologi (YPBB), Indonesia
• YouGreen, Brasil

Pada tingkat yang paling sederhana, pengum pulan 
sampah berarti memindahkan material sampah 
dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi merupakan 
landasan dari seluruh sistem pengelolaan sampah, 
dan satu-satunya tuas terpenting untuk menjauh-
kan plastik dan sampah lainnya dari laut. Perubahan 
perilaku atau pun program penyadaran tidak akan 
membendung air pasang, kecuali tersedia infra-
struktur pengumpulan sampah yang mendasar 
bagi penduduk, yang hanya punya sedikit pilihan 
selain membakar atau membuang sampah ke alam. 
Faktanya, sampah yang tidak tertampung menyum-
bang 75% dari kebocoran berbasis lahan66.

Perkembangan ekonomi, pertumbuhan populasi, 
peningkatan konsumerisme, urbanisasi dan 
kelaziman budaya membuang sampah, semuanya 
berimbas pada melimpahnya sampah, yang kerap 
tanpa dibarengi ketersediaan infrastruktur untuk 
mengumpulkan dan mengelolanya. Pemerintah 
kota sering mengalami kesulitan terkait sumber 
daya keuangan yang terbatas, kurangnya pelatihan 
sistem sampah, dan kelemahan administrasi lainnya 
yang menjadikan pengelolaan sampah mahal dan 
sulit. Selain itu, banyak daerah yang tidak memiliki 
infrastruktur pengelolaan sampah yang penting, 
termasuk TPA yang tepat dan pengolahan daur 
ulang yang andal. Penduduk dan lembaga usaha 
mene rima layanan pengumpulan yang buruk dan 
sering terpaksa membuang sampah jauh dari rumah 
(NIMBY), atau ke air. Tanpa sistem pengumpulan 
yang bersih, pendaur ulang dan pengolah sampah 
tidak punya persediaan bahan baku berkualitas 
yang konsisten. Akan tetapi, banyak organisasi yang 
sudah bertindak untuk mengatasi masalah penting 
pengumpulan sampah kota yang terjangkau.



PENGANTAR

Setiap organisasi, pemerintah, dan pihak swasta yang berinvestasi atau merancang sistem pengumpulan 
sampah harus mengajukan sejumlah pertanyaan penting kepada diri mereka sendiri: 

1. Haruskah model pengumpulan mengkatalisasi model sistem sampah contoh di masa depan atau 
mendukung model pengumpulan yang kurang sempurna yang menggunakan jalur terpendek antara 
pengumpulan dan pemulihan?

2. Bahan apa yang harus dikumpulkan?
 − A. Plastik yang diminati pasar (HDPE, PP, PET, sachet multi-layer)
 − B. Semua plastik (A + PS, kantong yang terkontaminasi, dan lain-lain)
 − C. Semua sampah non-organik (B + popok, tekstil, dan lain-lain)
 − D. Semua sampah, termasuk bahan organik

3. Haruskah bahan dikumpulkan dari semua rumah tangga dan bisnis atau sejenisnya?
4. Haruskah pemulung didukung pada model ini—dan kalau ya, bagaimana caranya?
5. Seberapa penting pelacakan sampah yang andal (misalnya untuk mandat EPR/PRO atau komitmen 

keberlanjutan publik)?

Dari sudut pandang lingkungan dan sosial, sistem pengumpulan terbaik memastikan agar semua sampah 
non-organik dikumpulkan dari semua rumah tangga dan bisnis, dengan cara yang mewujudkan sistem 
sampah yang diinginkan suatu daerah dalam jangka panjang dan melibatkan pemulung di masa transisi.

Bab ini memperluas definisi tradisional tentang pengumpulan sampah, mengungkap kekuatan dan 
kelemahan dari sembilan model pengumpulan sampah yang beragam. Bab ini juga membahas pelajaran 
yang diperoleh dari lapangan untuk membangun sistem pengumpulan sampah yang menguntungkan dan 
bisa bertahan lama serta membersihkan lingkungan dari sampah, disertai strategi untuk meningkat-
kan pendapatan melalui beragam aliran pendapatan dan mengurangi biaya dengan peningkatan efisiensi 
operasional dan produktivitas pekerja.

Perubahan sistematis yang lebih besar melalui regulasi kebijakan dan investasi yang lebih signifikan 
dibahas di bab terakhir, yakni Rekomendasi untuk Pemerintah dan Sektor Swasta dari Pekerja Garis 
Depan. Selain itu, kendatipun persoalan-persoalan seperti pemisahan sampah di sumbernya, keterlibatan 
pemulung, dan pengolahan sampah itu penting, semuanya dibahas secara lebih menyeluruh di bagian 
lain dalam laporan ini. Tuas strategis berikutnya tidaklah lengkap tetapi menggambarkan proses yang 
terbukti efektif untuk organisasi fokus guna menciptakan model pengumpulan yang berkelanjutan dari sisi 
ekonomi.

Grafik 1: Topik yang dibahas di bab ini dalam rantai nilai sampah (berwarna abu-abu)

(yang akhirnya dijual ke tempat rongsokan setem-
pat). Selain itu, ada beberapa lingkungan Puntos 
Limpios (Clean Points)—yang beberapa di antara-
nya dikelola oleh pengusaha pemulung—di mana 
rumah-rumah yang sadar lingkungan menyum-
bangkan bahan daur ulang mereka.

Dalam rangka memperluas definisi tradisional 
pengumpulan sampah, terdapat sembilan model 
pengumpulan sampah unik yang digunakan oleh 
organisasi fokus, yang umumnya dapat diklasi-
fikasikan ke dalam tiga jenis—model-model yang 
mengenakan biaya pengambilan sampah untuk 
daur ulang dan pembuangan yang aman, pihak-pi-
hak yang membeli sampah daur ulang yang 
bernilai, dan mereka yang mendukung warga 
dalam menyumbangkan sampah berharga untuk 
kebaikan lingkungan dan/atau pekerja sampah. 
Berikut ini adalah uraian umum masing-masing 
dari sembilan model pada tiga kategori ini—
meskipun setiap program pengumpulan bisa 
berbeda secara material di setiap model. Grafik 
3 membandingkan setiap model pada tingkat 
pengumpulan dan komunitas yang dilayani, 
persyaratan modal, pengendalian mutu, serta 
peluang wirausaha dan pemulung.

Setiap model pengumpulan memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Sebagian di antara-
nya tidak terlalu padat modal namun menciptakan 
peluang wirausaha yang lebih besar—  tetapi lebih 
sulit untuk memastikan layanan yang berkualitas. 
Model yang lainnya cepat dan efisien dalam 
mengumpulkan sampah daur ulang—tetapi menge-
sampingkan sampah non-organik dan mungkin 
akan mempertahankan norma sosial dan ling -
kungan yang kurang ideal. Yang lainnya bersifat 
padat modal dan padat karya serta membutuhkan 
armada kendaraan yang banyak—tetapi sepenuhnya 
mengendalikan setiap aspek sistem persampahan.

KATEGORI 1: BEBANKAN BIAYA LAYANAN
1. Pengumpulan yang dikelola pemerintah atau 

masyarakat: Program-program ini menyediakan 
pengumpulan dari rumah ke rumah atau tempat 
sampah bersama untuk mayoritas rumah 
tangga dan bisnis di wilayah geografis. Layanan 
pengumpulan disediakan untuk masyarakat 
dengan biaya yang terjangkau serta mencakup 
kategori organik, non-organik, dan residu. Tetapi 
ketika sampah daur ulang yang lebih bernilai 
dibuang oleh pemulung, nilai yang diperoleh 
dari pengumpulan sampah menjadi lebih rendah 
dibandingkan pada banyak model lainnya, 
sedangkan volume sampah yang dikumpulkan 
menjadi jauh lebih besar. Ini salah satu model 
terpenting untuk mengurangi pencemaran 
lingkungan tetapi sulit untuk membuatnya 
menguntungkan tanpa adanya dukungan.

2. Pengumpulan berbiaya oleh pengangkut 
swasta dan perusahaan sosial: Badan-badan 
usaha ini umumnya menyediakan layanan 
pengumpulan untuk kalangan rumah tangga 
dan bisnis menengah ke atas yang bersedia 
membayar harga premium. Mereka biasanya 
menawarkan beberapa layanan sampah lainnya, 
di antaranya saran konsultasi, penyelenggaraan 
acara, produk ritel, dan pelatihan lingkungan. 
Sebagian di antara mereka melabeli plastik 
yang mereka kumpulkan dengan label “sosial” 
atau “terkait-laut,” memberikan transparansi 
tentang asal-usul sampah, dan membuat kisah 
inspiratif yang meningkatkan nilai dari daur 
ulang barang komoditas. Karena mayoritas 
organisasi-organisasi tersebut tidak mengum-
pulkan semua sampah—lebih berfokus pada 
bahan yang lebih bernilai—mereka mampu 
memperluas area layanan relatif cepat dan 
dengan biaya modal yang relatif rendah. 
Namun, mereka kerap kali bersaing dengan 
pemulung untuk mendapatkan bahan, memiliki 
pelanggan yang terbatas dan tidak mengum-
pulkan plastik yang kurang bernilai dan paling 
umum terdapat di alam.

3. Pengangkut wirausaha mikro (rute tetap atau 
variabel): Pada model ini, bukan organisasi 
atau pemerintah kota yang mengoperasikan 
kendaraan pengumpul, mereka “mempekerja-
kan” wirausaha mikro—orang yang punya 
kendaraan untuk mengumpulkan dan 
mengangkut sampah ke titik pengumpulan 
pusat. Di beberapa program, pengusaha dapat 
menggunakan kendaraan ukuran apa saja—dari 
gerobak pemulung sampai truk besar—dengan 
ukuran rute yang disesuaikan dengan kapasitas 
kendaraan. Sejumlah program mendukung 
calon pengusaha untuk memperoleh pinjaman 
dari bank guna membeli kendaraan. Yang 
lainnya menyediakan kendaraan bagi pengu-
saha lalu mengalihkan kepemilikan jika 
indikator kinerja utama (KPI) terpenuhi dalam 
kurun waktu tertentu, sehingga membantu 
transisi pemulung untuk memiliki aset untuk 
pertama kalinya. Dengan model rute tetap, para 
pengusaha mendapatkan jadwal perjalanan 
pengumpulan tertentu, sedangkan model rute 
variabel berdasarkan aplikasi yang digunakan 
rumah tangga dan bisnis untuk menjadwalkan 
penjemputan dengan mudah. Model-model 
ini secara signifikan mengurangi tanggung 
jawab armada kendaraan pemerintah sekaligus 
menciptakan kepemilikan aset pribadi.

4. Koperasi pemulung: Ini menghadirkan peluang 
wirausaha bagi pemulung dengan memun-
gkinkan mereka beranjak ke bagian depan 
rantai sampah—yaitu, pengumpulan rumah 
dan bisnis serta pemilahan terpusat—yang 

Semua sampah yang 
terkumpul sampai 
ke tujuan yang 
ditentukan

Sampah organik diolah

Sampah non-organik didaur ulang

Sisa sampah dibuang 
dengan aman

Pemulung dilibatkan dalam sistem sampah formal

Sistem sampah berkelanjutan secara ekonomi (yaitu sumber pendanaan + pendapatan > biaya)

Sampah dipisahkan 
menjadi sampah organik 
dan non-organik di 
sumbernya

Semua sampah
dikumpulkan dari
rumah tangga
dan bisnis

Pengumpulan yang terjangkau

I.  MEMPERLUAS DEFINISI PENGUMPULAN SAMPAH: SEMBILAN MODEL
Meskipun truk dan tong sampah kota sering tergambar dalam citra umum tentang pengumpulan sampah, 
sebenarnya cintra tersebut bisa beragam. Faktanya, umumnya kota-kota menerapkan beberapa sistem 
pengumpulan sampah—baik formal maupun informal—secara bersamaan. Di Santiago, Chili, misalnya, 
truk kota mengumpulkan sampah massal dari rumah ke rumah dan membawanya ke tempat pembuan-
gan sampah, sedangkan pemulung mencari sampah daur ulang di jalanan, di tong sampah, dan di TPA 
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Grafik 2: Sembilan ringkasan model pengumpulan

KATEGORI 1: BEBANKAN BIAYA LAYANAN
1. Pengumpulan yang dikelola 

pemerintah atau masyarakat: 
Sediakan layanan pengumpulan semua sampah ke mayoritas 
rumah tangga dan bisnis dengan tarif yang terjangkau.

2. Pengumpulan berbiaya oleh 
pengangkut swasta dan perusa-
haan sosial

Sediakan layanan pengumpulan untuk kalangan rumah tangga 
dan bisnis menengah atas yang bersedia membayar harga 
(premium), dan umumnya menawarkan layanan sampah 
tambahan.

3. Pengangkut wirausaha mikro: “Pekerjakan” pengusaha mikro—orang yang punya kendaraan 
untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah ke pusat 
pengumpulan, sehingga menciptakan kepemilikan aset pribadi 
dan peluang wirausaha.

4. Koperasi pemulung Berikan kontrak kepada koperasi pemulung untuk mengumpul-
kan sampah di suatu wilayah.

KATEGORI 2: BELI SAMPAH
5. Dari pemulung Beli sampah langsung dari pemulung di TPA, lokasi pusat atau 

melalui layanan penjemputan.

6. Dari tempat rongsokan Beli sampah dari rantai pasokan rongsokan informal yang ada 
tetapi dikelola dengan baik yang bisa menunjukkan perubahan 
harga kepada pemulung.

7. Dari bank sampah Beli sampah langsung dari rumah tangga dan bisnis di titik 
pengambilan terpusat, yang terkadang ditukar dengan biaya 
listrik, ponsel atau biaya sekolah.

KATEGORI 3: SUMBANGKAN SAMPAH
8. Poin pengumpulan sampah daur 

ulang
Tetapkan titik pengumpulan pusat di mana rumah tangga dan 
bisnis dapat menyumbangkan bahan daur ulang dan menjauh-
kannya dari tempat pembuangan sampah.

9. Program wirausaha pemulung Berikan rute bagi pemulung untuk mengumpulkan dari rumah 
tangga yang sudah setuju untuk menyumbangkan semua bahan 
daur ulang.

kondisi kerjanya lebih sehat ketimbang di 
tempat pembuangan sementara dan TPA. 
Model-model ini menyediakan pengumpulan 
semua sampah atau khusus sampah daur 
ulang, yang umumnya diberikan oleh pemerin-
tah kota dan/atau generator sampah massal. 
Dinamika model ini dibahas lebih dalam di bab 
Keterlibatan Pemulung.

KATEGORI 2: BELI SAMPAH
1. Dari pemulung: Beberapa bahan daur ulang 

dibeli langsung dari pemulung di tempat 
pembuangan sampah atau di lokasi pusat 
(yang, dengan melayani beberapa pemulung 
secara bersamaan, lebih efisien karena volume 
sampah yang dapat dikumpulkan oleh setiap 
pemulung relatif kecil). Model ini bisa memakan 
banyak waktu untuk berkembang sepenuhnya, 
karena membangun kepercayaan itu sangat 
penting, jadi hanya direkomendasikan 
apabila hubungan pembelian jangka panjang 
dimungkinkan.

2. Dari tempat rongsokan: Pembeli juga dapat 
menggunakan rantai pasokan barang rongsokan 
yang informal, terdesentralisasi—tetapi dikelola 
dengan baik—yang ada. Pembeli menunjukkan 
harga yang mau mereka bayar dan pelaku 
usaha rongsokan mengomunikasikannya ke 
jaringan pemulung mereka. Kalau harganya 
cukup tinggi, pemulung akan mengubah pola 
pemilihan mereka untuk mendapatkan bahan 
yang diinginkan dan mengirimkannya ke tempat 
rongsokan (biasanya dalam beberapa minggu). 
Mengingat bahwa transaksi terjadi di tempat 
rongsokan, bukan dengan pemulung, model 
ini mudah dikoordinasikan. Model ini menggu-
nakan sistem daur ulang informal yang sudah 
ada. Sayangnya, sebagaimana model-model 
lainnya di kategori ini, biasanya hanya terbatas 
pada sampah daur ulang yang memiliki nilai.

3. Dari bank sampah: Bank sampah membeli 
bahan daur ulang dari rumah tangga, bisnis, 
dan terkadang pemulung di titik pengumpulan 
terpusat. Beberapa di antaranya menyediakan 
biaya untuk bahan yang disimpan atau setara 
dengan biaya listrik, ponsel, atau biaya sekolah. 
Tempat pengumpulan dapat diatur di sekolah, 
toko kecil, dan tempat pemindahan sampah—
atau berpindah-pindah agar lebih memudahkan 
partisipasi masyarakat.

KATEGORI 3: SUMBANGKAN SAMPAH
1. Poin pengumpulan sampah daur ulang: Model-

model ini membangun titik pengumpulan 
pusat, baik tempat seukuran kontainer atau 
tempat sampah khusus, di mana rumah 
tangga dan bisnis dapat membawa bahan daur 
ulang. Orang-orang menyadari bahwa dengan 

menyumbangkan daur ulang, bahan daur ulang 
tidak akan berakhir di TPA dan sering kali akan 
menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemulung.

2. Program wirausaha pemulung: Mirip dengan 
koperasi pemulung dan pengumpulan wirau-
saha mikro, program-program ini memberikan 
rute pemulung yang mencakup rumah tangga 
yang sudah sepakat untuk menyumbangkan 
semua bahan daur ulang mereka. Pemulung 
menyimpan semua bahan yang terkumpul 
dan sering kali bisa menjualnya ke tempat 
rongsokan atau pengepul.

Setiap model pengumpulan sampah memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari 
perspektif plastik lautan, model yang mengum-
pulkan semua sampah non-organik—tidak hanya 
sampah daur ulang yang bernilai—menimbul-
kan dampak yang jauh lebih besar terhadap pence-
maran lingkungan. Ketika perusahaan berusaha 
mengatasi tantangan untuk mencari sumber 
plastik, baik untuk skema EPR sukarela atau 
diwajibkan, atau untuk memenuhi komitmen keber-
lanjutan publik, pertimbangkanlah manfaat setiap 
model dengan cermat. Semua bantuan keuan-
gan yang disediakan untuk sistem pengumpulan 
sampah bisa bermanfaat—sebagian di antaranya 
hanya sedikit lebih bermanfaat dibanding yang lain.
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Bungkus makanan lilin 
yang bisa dipakai lagi, 
kantong belanja, popok, 
botol air, cangkir haid, 
kantong sayur

PRODUK UNTUK GAYA 
HIDUP BEBAS SAMPAH

Gelas upcycle, keramik 
atap, kacamata, sirip 
selancar, game dan frisbee, 
pipa pertanian

PRODUK UPCYCLE DARI 
SAMPAH DAUR ULANG

PRODUK UNTUK MENGE-
LOLA SAMPAH

• Komposter
• Aneka tempat sampah

PRODUK UNTUK MENDI-
DIK DAN MENGINSPIRASI

• Fotografi 
pemulung

• Buku komik

II.  STRATEGI UNTUK MEMASTIKAN SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH 
SECARA EKONOMI BERKELANJUTAN

Nilai yang dihasilkan dari pengolahan sampah biasanya tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya dari 
sistem sampah, terutama pengumpulan (yang hampir selalu dilakukan dengan biaya neto, terutama 
ketika bahan daur ulang bernilai tinggi diambil oleh pemulung dan penduduk). Kesenjangan antara 
biaya dan nilai ini menghalangi calon investor dan pengusaha untuk mengalokasikan waktu dan sumber 
daya; itu sebabnya banyak dana dampak sosial yang dibutuhkan untuk menemukan pengusaha sampah 
yang memiliki spealisasi dalam pengumpulan. Namun, organisasi fokus telah menemukan cara untuk 
membuat pengumpulan sampah menjadi lebih ekonomis. Di bagian ini dibahas tentang strategi yang telah 
mereka gunakan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya.

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN SISTEM PENGUMPULAN

Organisasi fokus telah menemukan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan, termasuk: (1) 
meningkatkan beberapa aliran pendapatan (biaya pengumpulan, pendapatan bahan sampah, menawarkan 
layanan sampah lainnya, toko ritel, dukungan pemerintah dan sektor swasta), (2) penetapan harga variabel 
berdasarkan sampah tingkat generasi, (3) pelacakan terperinci dan laporan analitis

1.  BEBERAPA ALIRAN PENGHASILAN

Semua organisasi pengumpulan fokus memiliki beberapa aliran pendapatan, meskipun beragam model 
pengumpulan sampah cenderung bergantung pada berbagai jenis aliran pendapatan yang berbeda. 
Program pengumpulan yang dikelola masyarakat umumnya menggunakan kombinasi biaya layanan 
pengumpulan sampah, beberapa penjualan sampah daur ulang organik dan bernilai, dan dukungan 
pemerintah daerah serta sektor swasta. Model kooperatif pemulung sampah, meskipun serupa, sering-
kali lebih intensif mencari aliran pemasukan daur ulang dengan mengumpulkan sampah daur ulang dan 
mengintegrasikannya secara vertikal. Perusahaan sosial yang mencari laba punya jangkauan pendapatan 
terluas dan paling inovatif—terlibat dalam layanan seperti pengelolaan sampah pada suatu acara, layanan 
konsultasi untuk pemerintah dan bisnis, dan program pelatihan lingkungan.

Misalnya, perusahaan sosial Chili Fecunda Patagonia, perusahaan pertama yang menghadirkan layanan 
pengumpulan dan pemilahan untuk sampah daur ulang di wilayah Patagonia yang terpencil, bergantung 
pada berbagai aliran pendapatan agar operasionalnya tetap menguntungkan. Mereka menyediakan 
layanan pengumpulan sampah berbasis biaya untuk entitas bisnis, menawarkan pelatihan dan wisata 
lingkungan perusahaan dan sekolah dengan biaya tertentu, menjual daur ulang, dan memiliki toko ritel 
kecil di mana mereka menjual popok kain, tempat pemilahan, dan komposer rumah.

Grafik 4: Produk yang ditawarkan untuk dijual di Internet atau toko fisik oleh organisasi sampah
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MODEL PENGUMPULAN SAMPAH UMUM

TOKO ECERAN
Beberapa organisasi menawarkan produk yang berhubungan dengan sampah baik di toko eceran berbasis 
fisik maupun internet. Barang yang paling umum dijual antara lain produk yang dapat digunakan kembali 
(misalnya popok, botol air, sedotan, bungkus makanan berlapis lilin, dan menstrual cup), produk hasil 
daur ulang (misalnya gelas, kacamata hitam, sirip selancar, genteng atap, dan Frisbee), atau produk untuk 
mengelola sampah dengan lebih baik (kompos dan tempat pemilahan). Beberapa organisasi bertindak 
lebih jauh dengan menerbitkan buku-buku komik, karya seni, permainan, dan buku panduan sekolah yang 
mendidik, menginspirasi, serta mendukung program-program perubahan sampah dan perilaku.

Grafik 5: Aliran pendapatan umum yang tampak dalam model pengumpulan sampah68

SARAN KONSULTASI
Kedua perusahaan sosial asal Indonesia, ecoBali Recycling 
(yang didedikasikan untuk mengubah cara orang memper-
lakukan sampah) dan Waste4Change (dibimbing oleh ecoBali 
dan menyediakan pengelolaan sampah yang bertanggung 
jawab di Badung, Indonesia) menawarkan layanan konsultasi 
sampah. Klien untuk perusahaan sosial ini di antara-
nya pemerintah Indonesia, program sampah lainnya, dan 
beraneka entitas sektor swasta yang mencoba membangun 
sistem sumber daya yang lebih merata. Upaya keduanya 
meningkatkan total pendapatan sekaligus memperbesar 
merek, jangkauan, dan dampak mereka serta dapat menjadi 
kekuatan yang dahsyat untuk perubahan.

PENGELOLAAN SAMPAH ACARA
Salah satu sumber pendapatan utama bagi Fundación 
Basura (sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan memba-
ngun budaya tanpa sampah di Santiago, Chili) dan Hasiru 
Dala Innovations (model pengumpulan pemulung di 
Bengaluru, India) berasal dari layanan pengelolaan sampah 
yang dikontrak untuk acara lokal. “Zero Waste Challenge” 
karya Fundación Basura tidak hanya mengumpulkan sampah 
di suatu acara. Mereka dikontrak untuk mengoordinasikan 
pengelolaan sampah di sebuah acara dari awal hingga akhir, 
termasuk memahami terlebih dahulu sumber-sumber 
sampah potensial dan merekomendasikan perubahan bahan 
atau produk yang akan menghilangkan sampah sebanyak 
mungkin. Hingga saat ini mereka telah mengelola 42 acara. 
Manajemen acara mereka yang tersukses berhasil mengu-
rangi 99 persen sampah yang dihasilkan.

2.  HARGA VARIABEL BERDASARKAN TINGKAT SAMPAH YANG DIHASILKAN

Harga variabel menjadi lebih populer untuk layanan pengumpulan sampah. Sebagai contoh, Hasiru 
Dala Innovations ingin membebankan biaya tetap kepada pelanggan generator massal (yaitu, kompleks 
perumahan dan komersial yang berisi 50 kepala keluarga atau lebih) untuk layanan pengumpulan. Namun, 
klien mengeluhkan biaya yang dianggapnya terlalu mahal. Hasiru Dala menurunkan biaya tetap bulanan-
nya, tetapi menambahkan biaya variabel untuk setiap kilogram sampah organik dan residu (sambil 
mengambil sampah daur ulang non-organik tanpa biaya). Dengan model penentuan harga baru ini, 
pelanggan diberi insentif untuk menjaga timbunan sampah seminimal mungkin dan Hasiru Dala menja-
min pendapatan operasional yang memadai yang kadang-kadang lebih dari pendapatan yang dihasilkan 
dari model tarif tetap.

3.  PELACAKAN TERPERINCI DAN LAPORAN ANALITIK

Pada tingkat paling sederhana, pengumpulan sampah itu memindahkan sampah dari satu lokasi ke lokasi 
lainnya. Layanan ini menetapkan harga komoditas dasar. Namun, ketika organisasi bisa transparan terkait 
jumlah sampah yang dikumpulkan sesuai jenisnya, bagaimana hal ini berubah dari waktu ke waktu, dan 
berapa banyak dari bahan yang dikumpulkan yang didaur ulang, perusahaan dapat memanfaatkan informasi 
ini untuk memenuhi persyaratan kepatuhan dan mengambil keputusan terkait pembelian serta penggunaan 
yang lebih bijak. Data ini bisa nyaris sama berharganya dengan layanan pengumpulan dasar saja.

YouGreen, koperasi pemulung di São Paulo, Brasil, lebih dari sekadar menawarkan layanan pengum pulan 
sampah kepada para pelanggan, untuk menyediakan metrik pelacakan sampah yang mendalam. Dia 
mengolah sampah perusahaan masing-masing dalam lot untuk merekam data jenis dan jumlah pasti dari 
sampah yang dihasilkan oleh setiap perusahaan, yang lalu digunakan untuk menghasilkan laporan klien di 
akhir bulan. Laporan mereka menentukan harga variabel yang dibebankan dan digunakan untuk membuat 
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rekomendasi tentang cara mengurangi sampah, 
meningkatkan daur ulang, menurunkan biaya TPA, 
dan pada akhirnya mengurangi biaya pengelolaan 
sampah. Setiap penghematan yang didapatkan dari 
perubahan perilaku dibagikan antara YouGreen 
dan klien mereka. Semua klien sudah melihat 
penurunan biaya pengelolaan sampah secara 
keseluruhan setelah beralih ke YouGreen.

4.  PEMBUATAN MEREK

Ketika organisasi sampah membangun merek 
sendiri yang kuat, terbuka peluang bagi mereka 
untuk tidak hanya mengenakan biaya lebih tinggi 
dan menawarkan layanan yang lebih banyak 
daripada pelaku bisnis sampah lainnya, tetapi juga 
berdampak lebih besar terhadap peraturan terkait 
sampah dan ekosistem daur ulang mereka.

Agar bisnis daur ulang baru mereka dikenal, 
Fecunda Patagonia memprakarsai kampanye untuk 
mengumpulkan baterai yang masa pakainya hampir 
habis. Dalam waktu lima hari, dengan menem-
puh jarak 330 kilometer melewati banyak kota, 
mereka mengumpulkan 23 ton baterai. Baterai-
baterai itu selanjutnya diangkut ke Santiago, Chili, 
untuk didaur ulang. Seluruh kampanye mereka 
yang murah itu diiklankan melalui saluran infor-
mal, termasuk Facebook dan dari mulut ke mulut. 
Kampanye sederhana ini menjadikan Fecunda 
Patagonia sebagai pakar pengumpulan dan daur 
ulang yang andal di wilayah itu.

Waste4Change adalah salah satu merek pengelo-
laan sampah yang paling dikenal di Indonesia. 
Langkah pertama yang mereka tempuh untuk 
membangun merek adalah berkolaborasi secara 
aktif dengan pemangku kepentingan seban-
yak mungkin, di antaranya sekolah, universitas, 
LSM, perusahaan, pemain media, dan lembaga 
peme rintah. Mereka bekerja dengan berbagai 
tingkat pemerintahan—dari yang terkecil hingga 
yang terbesar, termasuk desa, kota, kementerian, 
dan pemerintah pusat. Mereka meraih publisitas 
dengan mensponsori acara dan kampanye dengan 
mitra media dan aktif di media sosial, berkomuni-
kasi dengan pengikut informasi terbaru tentang 
pengelolaan sampah. Waste4Change mengoordi-
nasikan pertemuan masyarakat di seluruh 
Indonesia, termasuk Jambore Nasional Bebas 
Sampah tahunan di negara tersebut, sehingga 
dapat membangun jaringan luas para pemangku 
kepentingan pengelolaan sampah di seluruh negeri.

Hasiru Dala memanfaatkan media sosial dan 
pers untuk menjalin hubungan dan menciptakan 
kredibilitas dengan orang-orang di luar komuni-
tas terdekat mereka di Bengaluru. Mereka aktif 
di Twitter dan Facebook serta menjalankan blog 
sendiri. Meskipun jarang pergi ke Delhi, organisasi 
ini terkenal di tingkat nasional. Mereka mengukur 

keberhasilan kampanye mereka dengan banyaknya 
perhatian media yang mereka terima.

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS DAN MENGURANGI 
BIAYA SISTEM

Organisasi pengumpulan sampah juga telah 
menemukan strategi yang kuat untuk berbagi 
atau mengurangi biaya di seluruh operasi mereka, 
termasuk: 

1. Berbagi biaya dengan pemerintah dan/atau 
sektor swasta

2. Pilihan desain-sistem yang efisien
 − Titik pengumpulan
 − Frekuensi pengumpulan
 − Pengumpulan atau transfer langsung
 − Optimasi rute
 − Tempat sampah rumah tangga

3. Pemeliharaan
4. Struktur pembayaran pekerja yang bijaksana

1.  BERBAGI BIAYA DENGAN PEMERINTAH 
DAN SEKTOR SWASTA

Salah satu contoh berbagi beban biaya pengum-
pulan sampah adalah pengaturan yang diterapkan 
oleh kotamadya Dois Irmãos dengan koper-
asi pemulung Dois Irmãos (yang terdiri dari 38 
anggota). Mereka menandatangani kontrak dengan 
pemerintah kota untuk mengumpulkan 100 persen 
sampah padat kota, walaupun pemerintah kota 
tidak dapat membayar layanan ini secara langsung. 
Sebaliknya, kontribusi dalam bentuk barang pun 
dinegosiasikan. Pemerintah kota menanggung 
sebagian besar biaya pengumpulan, termasuk lima 
truk, pengemudi, BBM, sewa fasilitas, dan biaya 
total pembuangan sampah organik dan resi dual. 
Dois Irmãos menyimpan semua bahan daur 
ulang—yang dicuci, dihancurkan, dan dipe  letisasi 
sebelum dijual. Ini dapat menutupi kekurangan 
biaya pengumpulan.

2.  PILIHAN DESAIN SISTEM YANG 
EFISIEN

Saat membangun sistem sampah, tersedia bebe rapa 
pilihan desain yang diperlukan. Pilihan-pilihan 
itu mungkin bervariasi di suatu kota tergantung 
kepadatan populasi dan karakteristik geografis-
nya. Mayoritas organisasi-organisasi setuju untuk 
memulainya dengan lambat, menguji proses yang 
mereka pilih dengan sejumlah kecil rumah tangga, 
dan memperbaikinya hingga sistem bekerja dengan 
baik. Hanya dengan demikianlah mereka bisa 
berkembang lebih luas. Sebagian dari pilihan desain 
ini dikenali sebagai kunci efisiensi operasional.

Grafik 6: Beberapa pilihan desain saat membangun sistem pengumpulan sampah

MODEL TITIK PENGUMPULAN
Ada empat titik pengumpulan umum – pengumpulan pintu belakang, pengumpulan pinggir jalan (dari 
pintu ke pintu), pengumpulan dilempar-saat-tiba, dan titik pengumpulan komunitas bersama.

Pengumpulan pintu belakang dilakukan ketika pemulung datang mengetuk pintu setiap rumah untuk 
memungut sampah. Pengumpulan pinggir jalan mengharuskan penduduk untuk menyimpan setidaknya 
satu tong sampah di luar rumah, yaitu “di pinggir jalan”, untuk diambil pekerja pengumpul. Pengumpulan 
dilempar-saat-tiba adalah pengumpulan di mana penghuni membawa sampah mereka ke kendaraan 
pengumpul ketika kendaraan itu datang, biasanya di jam-jam yang tetap dengan suara yang khas (seperti 
musik atau rekaman lain untuk memberitahukan kedatangannya). Terakhir, titik pengumpulan komunitas 
bersama adalah ketika beberapa rumah bersama-sama menggunakan satu tong atau satu set tong.

Titik pengumpulan komunitas bersama hanya efektif jika mereka berada di dekat rumah (biasanya dalam 
radius 160 hingga 200 meter). Jika penduduk menganggap jarak itu terlalu jauh—atau jika titik pengum-
pulan komunitas itu dipenuhi sampah yang tidak diambil—penduduk mungkin kembali menggunakan 
solusi pengelolaan sampah lainnya, seperti pembuangan dan pembakaran. Bagaimanapun, kemudahan 
penggunaan merupakan faktor penting terkait partisipasi masyarakat dalam jangka panjang.
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Grafik 7: Matriks keputusan dalam memilih jenis pengumpulan mana yang akan digunakan
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FREKUENSI PENGUMPULAN
Norma sosial yang ada berperan penting 
dalam frekuensi pengumpulan, sebagaimana 
halnya ekonomi sistem. Jika penduduk terbiasa 
membuang sampah setiap hari, mereka akan 
menginginkan layanan harian. Ini biasanya terjadi 
di daerah beriklim tropis, mengingat degradasi 
yang relatif cepat di lingkungan yang lembab—
khususnya di kampung nelayan.

Namun, pengumpulan secara harian menghadir-
kan tantangan dalam hal biaya. Untuk sistem yang 
mengandalkan biaya rumah tangga, jalan tengah 
yang dapat diterima adalah menyediakan layanan 
pengumpulan setiap hari atau tiga hari seminggu—
terutama jika tersedia tempat sampah yang 
memakai tutup.

Project STOP di Indonesia menemukan fakta 
bahwa penduduk lebih menyukai layanan harian, 
tetapi mereka tidak mau membayar biayanya. Jadi, 
mereka sepakat untuk mengumpulkannya tiga 
kali seminggu—baik Senin, Rabu, dan Jumat, atau 
Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk menanggulangi 
masalah bau dari sampah organik, Project STOP 
menyediakan tutup untuk wadah rumahan dan 
menyertakan penanganan bau ke dalam kampanye 
perubahan perilaku.

PENGUMPULAN ATAU TRANSFER 
LANGSUNG
Semakin banyak bahan yang ditransfer antara 
berbagai bagian sistem sampah, semakin 
kompleks dan mahal biayanya. Untuk beralih 
dari model pembuangan linier—mengumpulkan 
sampah dan membawanya langsung ke tempat 
pembuangan sampah—diperlukan fasilitas pemu-
lihan bahan (Material Recovery Facilities - MRF) 
untuk memisahkan sampah. Tujuannya adalah 
untuk mengalihkan sebanyak mungkin bahan 
berharga ke pasar daur ulang. Fasilitas ini dapat 
mengurangi bahan yang masuk ke TPA sebesar 80 
persen atau lebih.

Titik transfer lainnya, sebuah depot, mungkin juga 
diperlukan ketika melayani daerah padat dan sulit 
dijangkau yang harus diakses dengan berjalan 
kaki atau ketika masyarakat lebih suka melaku-
kan pengumpulan sendiri dari rumah ke rumah 
(tetapi bukan pengolahan sampah). Depo adalah 
sebuah unit penyimpanan sementara yang diman-
faatkan untuk menyimpan apa yang sudah dikum-
pulkan sebelum dibawa ke MRF. Setelah dikirim, 
tempat pengepulan diganti dengan yang bersih, 
lalu dikembalikan ke depot.

Rumah Kompos Padangtegal mengumpulkan 
sampah di suatu tempat di wilayah Ubud, daerah 

wisata di Bali. Karena tingkat lalu lintasnya, akan sulit untuk melakukan manuver truk besar di sekitar 
kota pada siang hari. Solusinya, sampah dikumpulkan pada malam hari dengan cara yang sangat tersin-
kronisasi, yang dikembangkan dari uji coba bertahun-tahun. Digunakan jadwal pengumpulan yang sudah 
lama terbukti andal, sehingga depo pun tidak diperlukan. Untuk setiap truk, ditugaskan empat pekerja 
dan, ketika mereka sampai ke area pengumpulan, dua orang di antaranya bekerja dengan gerobak 
tangan. Para pekerja tersebut dengan cepat mengumpulkan dari rumah ke rumah dari area yang tidak 
bisa diakses truk, sementara dua pekerja lainnya mengumpulkan sampah dari jalan utama. Karena para 
penduduk mengeluarkan sampah di malam hari untuk segera dikumpulkan, hanya ada sedikit waktu 
untuk anjing atau hewan pengerat untuk mengganggunya dan masyarakat pun tetap bersih.

Sebaliknya, Project STOP menggunakan depo di daerah yang sulit dijangkau dengan truk atau roda tiga. 
Dalam model mereka, sampah dikumpulkan oleh pekerja pengumpul dengan berjalan kaki di pagi hari 
di daerah dengan jalur yang sangat sempit. Selanjutnya disimpan di tempat sampah yang lebih besar di 
area “depot” di dekat jalan. Kemudian, pekerja pekerja pengumpul MRF tiba dengan becak untuk menukar 
tong sampah yang sudah penuh dengan yang masih kosong. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali 
ke MRF, di mana sampah non-organik dipilah dan sampah organik digunakan untuk budidaya ternak dan 
kompos larva lalat tentara hitam.

Masalah umum terkait depo di antaranya pekerja pengumpul MRF yang tidak mengumpulkan sampah 
penuh tepat waktu. Jumlah tong sampah atau warna yang mereka kembalikan pun mungkin salah. Kalau 
terjadi demikian, masyarakat cepat hilang kepercayaan pada sistem itu. Memastikan peran yang jelas dan 
alat yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Sebelum diaktifkan, penting untuk memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat untuk 
menentukan kira-kira berapa banyak sampah organik dan non-organik yang dibutuhkan. Kemudian, lokasi 
depo yang cocok yang dapat diakses dari jalan (idealnya, yang beraspal) harus ditemukan, lokasi yang 
terpusat tetapi masih “keluar dari jalan.” Diperlukan tanda-tanda yang mengingatkan orang bagaimana 
memilah sampah dan mempermudah layanan. Juga akan bijaksana untuk memastikan agar tempat 
sampah umum terdekat menggunakan sistem segregasi yang sama.

Grafik 8: Depo peran dan proses pengumpulan
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PENGUNGKIT MENYELURUH TAKTIK UNTUK MENGURANGI RISIKO  
PEMELIHARAAN PERALATAN

Keputusan pengadaan peralatan • Membeli dan/atau merancang peralatan secara lokal 
dari produsen/tukang las yang dapat dengan mudah 
memperbaikinya dengan suku cadang yang tersedia.

• Membeli peralatan yang disertai rencana pemeliharaan.
• Mengurangi spesifikasi peralatan hanya untuk yang 

sangat penting, dan mempermudah perbaikan serta 
penggantian.

• Membeli peralatan tambahan yang dapat digunakan 
tanpa jeda pengiriman layanan.

Pelatihan dan operasi peralatan • Jika operasinya cukup besar, bangun bengkel lokal yang 
penuh dengan suku cadang penting dan sewa mekanik 
untuk merawat peralatan inventaris.

• Memanfaatkan mekanik secara bersama-sama di antara 
beberapa program sampah.

• Menyelenggarakan program pelatihan mekanik untuk 
karyawan.

• Bernegosiasi dengan pemerintah untuk menggunakan 
mekanik mereka untuk perbaikan (atau menutupi semua 
biaya perawatan dan penggantian) sebagai bagian dari 
perjanjian pemberian layanan.

Mekanik khusus • Jika operasinya cukup besar, bangun bengkel lokal yang 
penuh dengan suku cadang penting dan sewa mekanik 
untuk merawat peralatan inventaris.

• Memanfaatkan mekanik secara bersama-sama di antara 
beberapa program sampah.

• Menyelenggarakan program pelatihan mekanik untuk 
karyawan.

• Bernegosiasi dengan pemerintah untuk menggunakan 
mekanik mereka untuk perbaikan (atau menutupi semua 
biaya perawatan dan penggantian) sebagai bagian dari 
perjanjian pemberian layanan.

Keputusan keuangan • Membangun pemeliharaan peralatan menjadi model 
pendapatan plus biaya.

• Menyisihkan persentase pendapatan untuk pemeli-
haraan dan perbaikan peralatan setiap bulan.

OPTIMALISASI RUTE
Optimalisasi rute adalah cara untuk memetakan 
cara paling efisien untuk melakukan perjalanan 
antara satu set titik pengumpulan. Swachha Eco 
Solutions di India menggunakan model hub dan 
spoke untuk memastikan agar rute pengum-
pulan mereka tidak pernah lebih dari 15 kilometer 
dari salah satu di antara 11 pusat pengumpulan 
sampah kering (DWCC). Mereka juga sudah berin-
vestasi di pusat pengepulan daur ulang di dua 
lokasi strategis, yang memangkas waktu perjala-
nan dan mengurangi jejak karbon secara keselu-
ruhan. Sampah organik diolah menjadi kompos di 
salah satu dari 24 tempat. Setiap truk dilengkapi 
dengan sistem GPS dan rute dioptimalkan untuk 
menghemat bahan bakar dan menghemat waktu 
dengan teknik optimisasi “milk run”.67

TEMPAT SAMPAH RUMAH TANGGA
Apabila dipasok oleh layanan pengumpulan, wadah 
sampah rumahan bisa menjadi salah satu biaya 
program paling mahal. Terutama kalau menetap-
kan skema pemisahan dari rumah ke rumah yang 
membutuhkan banyak tempat sampah untuk 
setiap kategori sampah. Namun, menyediakan 
wadah pengumpulan bermerek bagi setiap rumah 
menjadi cara terbaik yang meningkatkan partisi-
pasi dan kepatuhan terhadap program.

Daripada tempat sampah tradisional, ecoBali 
Recycling di Indonesia mendistribusikan kantong 
polietilen berwarna-warni yang kokoh untuk 
sampah non-organik yang sudah dipilah dari 
rumah tangga dan bisnis. Kantong-kantong terse-
but lebih murah, lebih ringan, dan lebih mudah 
diangkut daripada keranjang tradisional. Kantong 
hijau menjaga kertas dan karton tetap bersih dan 
terpisah, sedangkan kantong merah diperuntukkan 
untuk gelas, logam, plastik, dan bahan sampah 
non-organik lainnya. 

Kantong yang kokoh dan dapat digunakan kembali 
seperti ini punya banyak keunggulan dibandingkan 
tempat sampah. Kantong itu mudah, cepat, dan 
tetap bersih saat dipindahkan keluar masuk truk 
pengumpul. Kantong dapat dengan mudah ditum-
puk, sehingga kapasitas penuh setiap truk dapat 
digunakan. Di samping itu, karena warna kantong-
nya yang berbeda, sampah dalam jumlah banyak 
dapat dikumpulkan sekaligus, tanpa khawatir akan 
tercampur.

ecoBali juga menggunakan bahan inovatif untuk 
unit kompos rumah. Setelah menjalin kemitraan 
selama satu dekade dengan Tetra Pak, organisasi 
tersebut sekarang bekerja sama untuk membuat 
unit kompos dari wadah Tetra Pak yang didaur 
ulang. Hal ini dapat mengurangi biaya dan memberi 
manfaat baru pada bahan yang sulit didaur ulang.

Namun, di lokasi luar ruangan—terutama yang 
dihuni hewan liar yang berkeliaran seperti anjing 
jalanan—ecoBali membungkus kantong dalam 
wadah yang lebih kaku seperti drum untuk 
meng hindari kantong yang sobek dan sampah yang 
berserakan.

Untuk memotong biaya dan menjunjung prinsip 
“3R” (kurangi, gunakan kembali, daur ulang), 
Project STOP menerapkan pendekatan yang 
berbeda. Mereka memanfaatkan kembali wadah 
cat lama berkapasitas 10 liter dengan memoles-
nya dengan cat kuning (non-organik) atau hijau 
(organik) untuk digunakan dalam pengumpulan 
rumah tangga dari rumah ke rumah.

Program SWaCH di Pune, yang melayani 625.000 
rumah tangga, memadukan dua pendekatan ini 
– sistem karung dan ember di mana sampah 
kering disimpan dalam karung ringan sedangkan 
yang sampah organik yang basah dan lebih berat 
dimasukkan ke dalam ember agar bisa dipindah-
kan dengan bersih.

3.  PEMELIHARAAN

Jika kendaraan tidak dirawat dengan baik, pengiriman layanan dapat terhenti. Ini masalah yang sudah 
menjangkiti banyak komunitas dan menghentikan atau mengurangi tingkat layanan pengumpulan secara 
signifikan. Kendaraan atau peralatan rusak, lalu perbaikannya dipersulit karena suku cadang yang tidak 
dapat diakses atau layanan perbaikan lokal yang tidak memadai - atau tidak tersedia dana yang cukup 
untuk perbaikan. Dalam beberapa kasus, peralatan rusak teronggok selama berbulan-bulan—kadang 
bertahun-tahun—menunggu perbaikan. Untungnya, jika direncanakan dengan matang, masalah pemeli-
haraan dapat dihindari. Grafik di bawah ini menguraikan strategi yang digunakan organisasi fokus untuk 
mengurangi risiko masalah pemeliharaan yang dapat menggagalkan semua bagian dari kegiatan mereka.

Grafik 9: Taktik untuk mengurangi risiko pemeliharaan peralatan
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• Tingkatkan produkti-
vitas pekerja

• Bayaran dihitung per 
hari kerja

• Aktifkan fleksibilitas 
pekerja

• Menawarkan upah 
yang layak

• Berkelanjutan secara 
ekonomi untuk 
organisasi 

• Menciptakan keadilan 
untuk semua

• Membayar tepat 
waktu

• Omset rendah

• Membangun kebang-
gaan dan gengsi pada 
pekerjaan “kotor”

• Memberi insentif 
untuk perilaku yang 
baik
 − Tidak mencuri
 − Lingkungan bersih

 −  Sampah yang 
bersih dan 
berharga yang 
dikumpulkan

GAJI TETAP +/- KPI TETAP + BAGI HASIL BERBASIS KINERJA
• Gaji tetap saja
• Gaji tetap namun hanya kalau 

mereka mencapai KPI
• Gaji tetap + bonus kalau KPI 

tercapai

• Gaji tetap + pembagian 
laba yang sama

• Gaji tetap + pembagian 
laba berdasarkan kinerja 
individu

• Pembagian laba

• Upah per ton yang 
dikumpulkan/dipilah

• Upah per rumah tangga yang 
dikumpulkan

4. STRUKTUR PEMBAYARAN PEKERJA YANG TEPAT

Meskipun tidak ada struktur remunerasi yang bisa dipakai untuk semua konteks, organisasi-organisasi 
terbaik cenderung berusaha meraih tujuan yang sama ketika merancang sistem pengumpulan sampah 
dan sistem kompensasi pemilahan yang sesuai dengan tujuan berikut:

Sistem kompensasi yang sesuai juga tergantung pada jenis pekerja yang dipekerjakan. Mereka umumnya 
terbagi dalam dua profil pekerja yang luas: pekerja sampah yang fleksibel (seringkali merupakan 
pemulung) dan pekerja sampah penuh waktu di lingkungan tim.

Struktur pembayaran untuk pekerja sampah yang fleksibel: Pemulung dan pekerja sampah “buruh 
harian” lainnya kerap terintegrasi dengan tepat ke dalam sistem sampah formal ketika pada awalnya 
diberi peluang wirausaha sebagai individu, daripada dialihkan ke pekerjaan bergaji dengan jadwal tetap 
dan struktur manajemen tradisional. Mereka terbiasa menjadi bos sendiri dan mengendalikan kapan—
dan seberapa banyak—mereka bekerja. Mereka sering menghargai fleksibilitas saat merawat anak kecil, 
pasangan yang sakit, atau saudara atau mengoptimalkan jadwal mereka dengan pekerjaan musiman 
seperti memancing. Mereka sangat memahami nilai waktu yang mereka miliki dan menginginkan kesem-
patan agar gajinya tergantung usaha sendiri daripada dibatasi secara sewenang-wenang. Organisasi 
terbaik sudah menemukan fakta bahwa menciptakan kondisi kerja yang mandiri, fleksibel, kewirausahaan, 
bayar-untuk-kinerja, dapat menciptakan fase transisi yang paling mulus bagi para pemulung ke dalam 
sistem sampah formal.

Struktur pembayaran berbasis tim untuk non-pemulung: Beberapa organisasi sampah memerlukan 
pengaturan berbasis tim yang lebih tradisional, terutama untuk tugas teknis yang sedang berlangsung 
seperti operasi pengomposan atau memastikan pekerjaan dijadwalkan pada waktu tertentu untuk 
mengoptimalkan alat berat seperti conveyor belt. Pada situasi ini, mempekerjakan karyawan yang tidak 
pernah bekerja secara formal atau terbiasa dengan pekerjaan yang lebih tradisional dan bergaji—lalu 
menawari mereka kombinasi gaji tetap, kondisi kerja yang baik, dan bonus berdasarkan pembagian 
keuntungan atau memenuhi KPI—cenderung membuahkan hasil bagi kebanyakan organisasi. Banyak 

yang mendapati kenyataan bahwa gaji tetap bulanan justru menghasilkan produktivitas yang lebih rendah 
dibandingkan dengan upah variabel berdasarkan kinerja. Dengan gaji tetap yang tidak memiliki insentif 
sebagai penghargaan atas produktivitas, bahkan orang yang pada awalnya pekerja keras dengan cepat 
menurunkan kecepatannya untuk mengimbangi pekerja lain. Namun, ada banyak pilihan kompensasi 
untuk kelompok pekerja mana pun.

Grafik 10: Opsi gaji pekerja

Terlepas dari struktur kompensasi yang digunakan, 
organisasi fokus dengan retensi pekerja dan 
produktivitas tertinggi cenderung membayar lebih 
dari upah minimum - kadang-kadang 2,5x lipat, di 
negara mana pun. Organisasi terbaik juga memba-
yar pekerja dengan jadwal yang andal, tetap, 
dan sering menawarkan tunjangan lain, seperti 
seragam, pemeriksaan kesehatan, asuransi, akses 
rekening bank, kelompok dukungan emosional, 
dan pinjaman kecil.

CONTOH KASUS:
STRUKTUR PEMBAYARAN UNTUK PEKERJA 
SAMPAH YANG FLEKSIBEL SEPERTI PEMULUNG:
Temesi Recycling di Indonesia mengoperasikan 
struktur remunerasi ganda, dengan 80 persen 
akan membayar pekerja harian yang memilah 
sampah non-organik dan 20 persen untuk 
karyawan bergaji yang mengolah sampah organik 
dan mengurus bagian yang bersifat lebih teknis 
dari kegiatan mereka. Pertama, mereka membayar 
upah yang adil dan tetap untuk setiap ton sampah 
organik yang dipisahkan (Rp 50.000 per ton) dan 
setiap ton kompos yang disaring dan dikemas 
(Rp60.000 per ton). Penyortir lepas atau paruh 
waktu leluasa bekerja kapan pun mereka mau, dan 
diberi kompensasi berdasarkan hasil, bukan waktu. 
Selain itu, mereka dapat menyimpan setiap bahan 
daur ulang yang mereka temukan, jadi mereka pun 
semakin tertarik. Beberapa penyortir lepas juga 
punya kontrak kerja sampingan dengan perusa-
haan penagihan dan punya hak untuk mener-
ima atau menolak sampah berdasarkan tingkat 
kebersihan. Dengan model ini, Temesi memastikan 
bahwa pekerjaan pemilahan yang diperlukan dapat 
dilakukan secara efisien dan biaya administrasi 
untuk merekrut tenaga kerja yang banyak secara 
formal dapat dihindari. Sebaliknya, sebagian kecil 
karyawan bergaji memantau pekerja lepas dan 
melakukan semua pengolahan kompos lebih lanjut 
dan pengujian kualitas.

Koperasi YouGreen, yang berlokasi di São Paulo, 
Brasil, membayar anggota koperasi berdasarkan 
posisi mereka di lima tingkat dalam organisasi. 
Ini berupa huruf A sampai E, yang masing-masing 
dengan tarif per jam yang berlainan. Kesenjangan 
upah antara A dan E ditetapkan maksimal empat. 
Walaupun ada sejumlah pengecualian, hampir 
semua anggota entry-level memulai dari level E. 
Untuk mendapatkan bayaran lebih besar, mereka 
harus naik ke level berikutnya, yang hanya dapat 
dilakukan dengan memperluas keterampilan atau 
produktivitas, biasanya dengan mengikuti pelajaran 
di kelas. Proses ini memastikan bahwa setiap 
anggota bertanggung jawab atas kemajuan dirinya 
dan membantu menjaga semangat kewirausahaan.

STRUKTUR PEMBAYARAN BERBASIS TIM UNTUK 
NON-PEMULUNG:
Rumah Kompos Padangtegal di Indonesia memiliki 
dua jenis pekerja—pengumpul sampah organik dan 
non-organik. Setiap hari 12 pekerja dari setiap jenis 
(direkrut dari kelompok pekerja kontrak yang siaga) 
bekerja di tiga tim yang terdiri dari empat pekerja. 
Mereka menghasilkan rata-rata Rp 80.000, dengan 
pekerja organik yang menghasilkan jumlah ini dalam 
waktu kerja shift lima jam tanpa bagi hasil (rata-rata 
Rp 1,8 juta per bulan). Sebagian besar punya peker-
jaan sampingan. Sebaliknya, pekerja non-organik 
bekerja dengan shift delapan jam tetapi menerima 
bagian dari total daur ulang, dan memperoleh gaji 
bulanan rata-rata sebesar Rp 3,2 juta (gaji 1,8 juta 
plus pembagian keuntungan Rp 1,4 juta). Mereka 
cenderung tidak punya pekerjaan sampingan. 
Keuntungan dari daur ulang dibagi secara merata 
antara pekerja berdasarkan jumlah hari kerja.

PMS dan Bhakti Bumi, yang juga di Indonesia, 
menjalankan kegiatan pemilahan sampah 
dengan conveyor belt. Mereka membayarkan 
upah minimum yang legal serta bonus tim untuk 
karyawan penuh waktu ketika target pemilahan 
dapat dipenuhi si karyawan secara konsis-
ten. Mereka juga memastikan lingkungan kerja 
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RUMAH TANGGA TRUK PUSAT PEMINDAHAN TRUK TEMPAT PEMBUANGAN 
SAMPAH

• Rumah tangga 
membayar 
operator pusat 
pemindahan 
daripada 
langsung ke 
pemulung

• Tentukan 
jadwal yang 
konsis-
ten kapan 
sampah 
akan tiba 
dari depo 
masyarakat 
ke pusat 
pemindahan

• Optimalkan jumlah dan 
lokasi pusat pemindahan, 
idealnya pada jarak 15-20 
menit berkendara dari rute 
pengumpulan

• Bayar pengangkut hanya 
setelah mereka mengantarkan 
sampah ke pusat pemindahan, 
idealnya sesuai dengan berat 
sampah yang dikirim

• Minta penerima sampah 
untuk mendata volume 
sampah yang dikirim untuk 
kontrak pengangkutan dan 
perencanaan sampah kota

• Gunakan 
teknologi 
pelacakan 
pengang-
kut untuk 
memantau 
di mana 
sampah 
dikumpul-
kan dan 
dikirim

• Bayar pengangkut 
per ton sampah yang 
dikirim, berikan tip dulu 
untuk muatannya

• Minta penerima sampah 
untuk mendata volume 
sampah yang dikirim 
untuk kontrak pengang-
kutan dan perencanaan 
sampah kota

yang positif dengan pelatihan reguler, dukungan untuk masalah-masalah seperti masalah utang, dan 
pelacakan kinerja karyawan.

Swachha Eco Solutions menggunakan strategi keterbukaan dan transparansi dengan pekerja. Keuangan 
bersifat terbuka dan masalah yang ada dibahas oleh semuanya. Karyawan bekerja delapan jam sehari, 
dengan libur lima hari per bulan. Mereka mendapatkan upah minimum ditambah bonus tahunan serta 
mempeorleh biaya kesejahteraan dan tempat tinggal untuk karyawan pria.

III.  STRATEGI UNTUK MEMASTIKAN SAMPAH YANG DIKUMPULKAN  
MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUDKAN (BUKAN LINGKUNGAN)

Setelah sampah berhasil dikumpulkan, penting agar bahan tersebut tidak dibuang ke alam. Namun, 
godaan untuk kru kadang cukup kuat, karena jika sampah dibuang, mereka bisa menghemat waktu, BBM, 
dan biaya pemberian tip. Mengontrol aliran uang, mengatur logistik yang efisien, dan melacak data berba-
sis bobot dapat memastikan bahwa bahan dibawa ke lokasi yang sesuai.

Grafik 11: Strategi praktik terbaik untuk memastikan sampah yang dikumpulkan tidak dibuang68

1.  PEMBAYARAN PENGANGKUT PENGUMPULAN69

Dalam sebagian besar sistem pengumpulan, pekerja dibayar langsung oleh rumah, bisnis, dan/atau 
pemerintah. Biasanya, ada pemantauan minimal di mana sampah diambil setelah dikumpulkan. Untuk 
menghindari biaya transportasi dan/atau biaya tip, kadang-kadang pengangkut membuang sampah 
di tempat pembuangan informal atau langsung ke alam. Mekanisme pembayaran dapat menjadi alat 
yang ampuh untuk memastikan sampah benar-benar mencapai tujuan yang tepat. Salah satu caranya 
adalah mencegah pelanggan membayar petugas pengangkut secara langsung. Sebaliknya, pengangkut 
dapat dibayar berdasarkan berat sampah yang dikirim ke tempat pemindahan atau tempat pembuangan 
sampah, dengan memeriksa beban terlebih dahulu untuk memastikannya tidak terlalu basah atau 
mengandung puing-puing berat seperti batu. Tempat pemindahan dapat dilengkapi dengan fasilitas 
penimbangan untuk lebih mempermudah.

2.  LOKASI DAN KUANTITAS TEMPAT PEMINDAHAN71

Banyak elemen dalam sistem sampah yang dapat dimodifikasi dari waktu ke waktu, tetapi keputusan 
di mana menempatkan tempat pemindahan—dan berapa banyak yang akan dibangun—sulit dan mahal 

untuk diubah karena fakta itu. Idealnya, tempat 
pemindahan harus berada dalam jarak 15 hingga 
20 menit dari rute pengumpulan untuk memudah-
kan pengangkut bekerja dengan benar. Di negara 
yang penegakan hukumnya lemah, jarak yang lebih 
jauh dari ini menghasilkan pembuangan sepanjang 
jalan demi menghemat waktu dan bahan bakar.

Setelah membangun tempat pemindahan terpusat 
di dekat TPA setempat, Temesi Recycling Indonesia 
menemukan bahwa terlalu jauh bagi banyak 
pengangkut untuk mencapainya dengan nyaman—
yang mengakibatkan menjamurnya tempat 
pembuangan ilegal di sepanjang rute. Jika mereka 
dapat mendesain ulang proyek mereka, mereka 
akan membangun setidaknya 12 tempat pemin-
dahan terdesentralisasi yang berjarak 15 menit dari 
semua rute pengumpulan mereka. Dalam hal ini, 
tempat pemindahan terdesentralisasi adalah solusi 
yang lebih baik daripada yang terpusat, terutama 
mengingat kepemilikan komunitas lokal yang lebih 
besar, lebih sedikit pembuangan sampah ilegal 
oleh pengangkut dan penduduk, biaya logistik yang 
lebih rendah, dan penjualan kompos dan produk 
lainnya yang lebih mudah ke pasar lokal.

3.  MENGGUNAKAN TEKNOLOGI: 
KPI PENGUMPULAN DATA DAN 
PELACAKAN PENGANGKUT

Pepatah “apa yang diukur akan selesai” berlaku 
pula untuk pengumpulan sampah. Sebagai syarat 
dukungan pendanaan berkelanjutan, pemerin-
tah nasional atau daerah dapat meminta tempat 
pemindahan dan tempat pembuangan akhir untuk 
mencatat volume masuk (dan keluar) dengan 
mengukur berat kendaraan. Beberapa pengukur 
langsung mentransfer data ke database pusat, 
sehingga meminimalkan kemungkinan pembukuan 
yang curang.

Cara lain untuk mencegah pembuangan sampah 
ilegal adalah dengan memantau lokasi armada 
menggunakan teknologi pelacakan GPS. Ini bisa 

sangat murah tetapi menghasilkan data berman-
faat untuk optimasi rute.

KESIMPULAN

Bab ini berfokus pada landasan utama dari setiap 
sistem pengelolaan sampah yang efektif, pengum-
pulan sampah awal. Ini langkah pertama dan 
terpenting untuk secara efektif mencegah plastik 
menjadi sampah laut.

Organisasi, lembaga pemerintah, dan entitas sektor 
swasta yang melakukan investasi dalam sistem 
pengumpulan sampah perlu mempertim bangkan 
pertanyaan kunci – Haruskah model pengumpu-
lan mengkatalisasi model sistem sampah yang 
patut dicontoh di masa depan atau mendukung 
model pengumpulan kurang sempurna yang sudah 
ada yang memanfaatkan jalur terpendek antara 
pengumpulan dan pemu  lihan? Bahan apa yang 
harus dikumpulkan, sebe ra pa luas layanan harus 
dikembangkan, dan cara menyertakan pemulung 
harus diimbangi dengan kebutuhan penting untuk 
segera mengurangi jumlah pencucian plastik ke 
lautan. Meskipun sulit, tujuan jangka panjang-
nya adalah untuk memberdayakan organisasi yang 
mengumpulkan semua sampah non-organik yang 
tersedia, sehingga dapat tetap menjauhkannya dari 
lingkungan.

Banyak daerah di negara yang berkembang pesat 
punya dana terbatas untuk pengumpulan sampah 
dan sayangnya nilai ekonomi dari bahan yang 
dikumpulkan biasanya tidak bisa menutupi biaya 
pengumpulannya. Namun ada organisasi inovatif 
yang “memecahkan masalah” dengan mengop-
timalkan kegiatan mereka menjadi berbiaya 
serendah mungkin dan mengembangkan beberapa 
aliran pendapatan baru untuk menutupi penge-
luaran. Kisah-kisah sukses tersebut membukti-
kan bahwa tantangan pengumpulan sampah yang 
efektif dan terjangkau dapat dipenuhi, walaupun 
tidak mudah.
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Daur Ulang Plastik Secara Ekonomis4

STUDI KASUS YANG DITAMPILKAN 
(terurut menurut abjad)
• Bureo’s Net Positiva project, Chili
• Chintan Environmental Research and 

Action Group and Safai Sena, India
• Diageo, Brasil
• Dois Irmãos Cooperative, Brasil
• Fecunda Patagonia, Chili
• Hasiru Dala, India
• Hasiru Dala Innovations, India
• Plastic Collective, Australia, Indonesia
• Plastics for Change, Canada, India
• Plastics for Change Bangalore 

Consortium, India
• Precious Plastic, global
• Project STOP, Indonesia
• Robries, Indonesia
• Swachha Eco Solutions, India
• TriCiclos, Chili and Brasil
• Waste4Change, Indonesia
• YouGreen, Brasil  

Daur ulang itu penting. Daur ulang memberi nilai 
pada sampah, mengubahnya menjadi bahan dan 
produk yang bermanfaat, alih-alih mengakhiri 
masa manfaatnya di tempat pembuangan sampah 
atau yang lebih buruk lagi, di alam. Dengan 
program daur ulang yang sukses, maka tercipta 
jaring pengaman sosial serta peluang kewirau-
sahaan bagi individu yang pilihan ekonominya 
sedikit. Mereka juga meningkatkan aktivisme 
lingkungan secara keseluruhan ketika warga dan 
bisnis menjauhi ekonomi “ambil-buat-buang” linier 
menuju ekonomi yang lebih merata.

Tidak seperti kasus di negara maju, di negara 
berkembang yang paling cepat, daur ulang bahan 
bernilai tinggi dapat menguntungkan tanpa subsidi 
(walaupun dengan margin rendah). Hal ini sebagian 
disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang rendah 
dan, sayangnya, seringkali standar lingkungan 
dan sosial yang rendah dalam proses daur ulang. 
Namun, pada kebanyakan kasus hanya sebagian 
kecil dari apa yang bisa didaur ulang memang 
bisa didaur ulang. Banyak jenis bahan (misalnya 
PVC, polystyrene) dan format pengemasan (misal-
nya sachet, film tipis) yang hanya punya sedikit nilai 
pasar. Tanpa nilai yang cukup untuk membenarkan 
proses “kumpulkan-pilah-angkut-bersihkan-daur 
ulang”, sampah seringkali berakhir dibuang ke 
alam (dan sebagian besar di antaranya masuk ke 
laut). Bahkan ketika bahan sampah plastik memiliki 
nilai yang cukup untuk membenarkan biaya proses 
“kumpulkan-pilah-angkut-bersihkan-daur ulang” 
secara normal, mungkin tidak ada infrastruktur 
daur ulang yang cukup untuk mengolahnya dan, 
kalau pun ada, barangkali terlalu mahal untuk 
mencapainya secara logistik. Ketika plastik didaur 
ulang, kualitasnya kerap kurang baik karena sangat 
terkontaminasi dan tercampur. Akibatnya, daur 
ulang, dalam inkarnasi saat ini, kemungkinan tidak 
dapat dikembangkan atau berkelanjutan untuk 
banyak jenis plastik yang dibuang.

Organisasi yang diwawancarai—dari Indonesia, 
Brasil, Chili, dan India—tidak hanya menemu-
kan cara untuk mendaur ulang plastik “bernilai 
tinggi” secara ekonomis, sebagian juga telah 
menciptakan metode yang efektif untuk mengatasi 
kendala yang signifikan, di antaranya mendirikan 
organisasi yang mampu bertahan secara ekono-
mis yang mengkatalisasi ratusan ton plastik tanpa 
menggangu perlindungan lingkungan atau sosial. 
Beberapa di antaranya juga unggul dalam pengo-
lahan bahan yang sulit didaur ulang dan “bernilai 
rendah”, memberi insentif bagi industri untuk 
merancang produk yang mudah didaur ulang, 

dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk 
mengurangi jumlah pendaur ulang di seluruh 
rantai nilai daur ulang lengkap demi menerapkan 
praktik sosial dan lingkungan yang lebih kuat.

Bab ini berfokus pada inisiatif bawah-ke-atas yang 
digunakan organisasi sampah ini untuk menga-
tasi kendala sistem untuk membangun organi-
sasi daur ulang plastik yang layak. Dia berfokus 
pada bagaimana organisasi garis depan ini mengu-
bah “fakta di lapangan” daur ulang dan memberi-
kan contoh bagaimana mengatasi tantangan daur 
ulang plastik yang umum, namun sulit. Kendala 
yang lebih besar terkait ekosistem daur ulang 
dibahas di bab selanjutnya tentang rekomendasi 
untuk pemerintah dan sektor swasta.



Pemulung dilibatkan dalam sistem sampah formal

Sistem sampah berkelanjutan secara ekonomi (yaitu sumber pendanaan + pendapatan > biaya)

Sampah dipisahkan menjadi 
sampah organik dan non-or-
ganik di sumbernya

Semua sampah 
dikumpulkan dari 
rumah tangga dan 
bisnis

Semua sampah 
yang terkumpul 
sampai ke tujuan 
yang ditentukan

Sampah non-organik didaur ulang

Sisa sampah dibuang 
dengan aman

Daur ulang 
plastik secara 
ekonomis

Sampah organik 
diolah

Grafik 2: Komposisi sampah padat kota rata-rata untuk negara yang diteliti70, 71, 72, 73
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Bab ini membahas strategi yang digunakan organisasi terbaik yang dipilih untuk mendaur ulang sampah 
plastik yang menghasilkan bisnis sampah yang berkelanjutan secara ekonomi, meskipun sering kali 
menghadapi kenyataan operasional yang sulit. Walaupun banyak strategi yang efektif untuk semua jenis 
bahan sampah daur ulang (misalnya kertas, kaca, logam), bab ini berfokus terutama pada daur ulang 
plastik bernilai “tinggi” dan “rendah”. Tuas strategis yang diperiksa tidak mewakili daftar lengkap tetapi 
dianggap paling penting oleh organisasi yang diwawancarai bagi keberhasilan mereka.

Bab selanjutnya menguraikan bagaimana sektor publik dan swasta dapat memainkan peran katalisa-
tor dalam membawa banyak pengusaha (dan investor) ke sektor sampah, sekaligus membantu menginte-
grasikan pemulung informal ke dalam layanan pengelolaan sampah padat, dengan cara yang melindungi 
standar sosial dan lingkungan.

Grafik 1: Topik yang dibahas dalam bab ini dalam rantai nilai sampah (berwarna ungu)

I.  MEMAHAMI DAUR ULANG PLASTIK

BAHAN SAMPAH PLASTIK: DAPAT DIDAUR ULANG DAN BERNILAI

Plastik terus berkembang pesat tetapi masih menjadi bagian yang relatif kecil dari aliran sampah 
kota (antara 9 dan 18 persen) dan terdiri dari beberapa jenis resin. Hampir semua jenis plastik dapat 
didaur ulang secara teknis; namun, tidak semuanya menguntungkan untuk didaur ulang tanpa sumber 
pendanaan tambahan di samping nilai bahan.

Setiap jenis plastik memiliki nilai pasar daur ulang yang berbeda. Plastik “bernilai tinggi”, seperti botol 
PET dan wadah HDPE atau PP kaku, dikumpulkan oleh sektor informal, formal (publik atau swasta), 
sistem pengembalian dan EPR dan mudah dijual ke pasar daur ulang formal atau informal di seluruh 
dunia.

Sebaliknya, bahan plastik “bernilai rendah”, seperti sachet sekali pakai yang terbuat dari bahan multi-
layer, polystyrene, dan film tipis, sering kesulitan menemukan pasar yang tepat. Sekalipun pasarnya ada, 
pemulung dan pengumpul lain mungkin akan menghindari pengumpulan bahan-bahan ini karena harga 
dan beratnya yang rendah, sehingga menghabiskan waktu yang jauh lebih banyak untuk menerima jumlah 
pembayaran yang sama dengan pengumpulan bahan bernilai lebih tinggi. Tidak seperti di negara-negara 
OECD, komposisi sampah plastik di negara berkembang pesat cenderung memiliki proporsi yang lebih 
tinggi dari plastik fleksibel mengingat jenis produk yang lebih umum dijual ke pasar.74
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Grafik 3: Muncar Indonesia plastic waste composition75 

CONTOH KASUS
INDONESIA

KOMPOSISI SAMPAH PLASTIK
PERSENTASE DARI TOTAL
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10%
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Bahan Gambar Produk IDR/kg USD/kg $R/kg USD/kg CLP$/kg USD/kg INR/kg USD/kg

“Bernilai tinggi”

PP

Cangkir 
bening

6,000 0.42 1.20 0.31 150 0.22 30 0.43

Cangkir 
berwarna

5,000 0.35 0.90 0.23 150 0.22 25 0.36

Cetakan 
injeksi

2,750 0.19 0.90 0.23 150 0.22 25 0.36

PET

Botol 
bening

3,500 0.24 3.00 0.77 320 0.47 27-30%76 0.39-0.43

Botol 
berwarna

2,500 0.17 3.00 0.77 200 0.29 20 0.29

HDPE/PP/
PET

Tutup botol 4,600 0.32 0.90 0.23 70 0.10 22-25 0.31-0.36

HDPE

Botol-botol 
cetakan 
tiup yang 
berwarna

5,600 0.39 1.00 0.26 200 0.29 25-30 0.36-0.43

Botol susu 6,000 0.42 2.20 0.56 200 0.29 30 0.43

“Bernilai rendah”“Bernilai rendah”

PE Isi ulang 
kantong

500 0.03 .70 0.18 No 
market

No 
market

3-477 0.04-0.06

MIXED (PP 
+ AI)

Sachet 
fleksibel

700 0.05 No 
mark  et

No 
mark et

No 
market

No 
market

3-4 0.04-0.06

PP/PE Film 
transparan

1,500 0.10 0.70 0.18 120 0.18 3-4 0.04-0.06

HDPE/
LDPER

Film 
berwarna

600 0.04 0.70 0.18 120 0.18 3-4 0.04-0.06

Grafik di bawah ini menunjukkan harga yang relatif untuk plastik “bernilai tinggi” dan “bernilai rendah” 
yang biasanya didaur ulang di empat negara fokus kami: Indonesia, Brasil, Chili, dan India. Harap dicatat 
bahwa PVC dan plastik “bernilai rendah” yang serupa tidak diterima secara umum di pasar daur ulang dan 
karenanya dikecualikan.

Grafik 4: Harga rongsokan untuk barang-barang plastik daur ulang di Indonesia (November 2018), Brasil (Desember 2018), India 
(November 2018), dan Chili (Desember 2018).

Harga tertinggi yang ditawarkan untuk setiap bahan dicetak tebal. Harap perhatikan bahwa harga sampah daur ulang bersifat 
fluktuatif dan angka-angka di bawah ini mencerminkan periode waktu tertentu.
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Grafik 5: Langkah-langkah pengolahan untuk mengubah sampah plastik menjadi pelet plastik
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kan)

RANTAI NILAI DAUR ULANG PLASTIK

Sampah plastik mengalir melalui serangkaian langkah di pasar daur ulang formal dan/atau informal 
untuk didaur ulang menjadi pelet. Plastik dikumpulkan, secara umum, oleh empat kelompok terpisah: 
pemulung (yang umumnya mengumpulkan sampah plastik dari rumah tangga dan bisnis, pinggir jalan, 
atau tempat pembuangan), pekerja pengumpulan (petugas pengangkut pemerintah kota atau swasta), 
rumah tangga, dan bisnis.

Bahan-bahan plastik kemudian dijual ke tempat-tempat rongsokan tidak resmi atau dibawa ke fasilitas 
pusat pengolahan, di mana selanjutnya bahan-bahan itu dipilah dan dikumpulkan dengan bahan-bahan 
serupa. Setelah mereka mengumpulkan plastik dalam jumlah besar, tempat rongsokan dan fasilitas 
pusat pengolahan menjual bahan kepada pengepul, yang biasanya menambahkan nilai dengan memilah, 
membersihkan, memotong-motong, dan/atau memadatkannya. Terkadang hampir selalu banyak tempat 
rongsokan, pengepul dan pengolah pada rantai nilai, yang masing-masing mengambil sedikit keuntungan 
untuk pengumpulan, pemisahan, gerakan pengolahan (pemadatan, pencucian, penghancuran, peletisasi), 
dan hubungan ke pembeli berikutnya. Beberapa di antaranya hanya mengumpulkan dan/atau memadat-
kan, yang lainnya memisahkan (dan/atau mencuci/peletisasi), dan yang lainnya lagi bahkan membuat pelet 
baru atau produk setengah jadi.

Pengepul dan pengolah lalu menjualnya ke pengolah daur ulang, baik yang resmi maupun tidak resmi. 
Pengolah selanjutnya mempersiapkan sampah plastik sesuai spesifikasi produksi yang ditentukan 
pembeli. Di antaranya barangkali termasuk pula plastik yang meleleh karena tekanan dan panas, lalu 
mereka mengekstrusinya menjadi untaian seperti spaghetti halus, dan terakhir memotong-motongnya 
menjadi pelet. Produsen kemudian membeli pelet tersebut untuk dilebur dan dicetak menjadi produk akhir.

Terkadang, tahap awal rantai nilai terjadi di satu negara, lalu bahan yang belum jadi diekspor untuk diolah 
lebih lanjut di negara lain. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewawancarai 
pendaur ulang di lima kota (Batam, Bogor, Magelang, Makassar, dan Pontianak) yang terletak di empat 
pulau, menemukan fakta bahwa sebagian besar plastik daur ulang dan bahan daur ulang lainnya seperti 
logam dan kertas diekspor ke negara-negara tetangga: Vietnam, Filipina, Taiwan, dan Cina. Perlu dicatat 
bahwa beberapa rute rantai nilai telah berubah sejak penerapan Kebijakan “Pedang Nasional” yang diber-
lakukan China, yang membatasi impor sampah plastik, kertas yang tidak dipilah, dan sampah tekstil.

Grafik 6: Alur perdagangan daur ulang sampah plastik dari Indonesia ke negara-negara lain78
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STRATEGI DEFINISI STUDI KASUS YANG 
DITAMPILKAN

Bermitra dengan 
organisasi lain

Berkolaborasi dengan organisasi yang 
memiliki aneka kompetensi inti demi 
menciptakan penawaran produk yang lebih 
baik secara keseluruhan daripada yang 
bisa dilakukan satu organisasi sendirian

• Plastics for Change Bangalore 
Consortium

Integrasi vertikal Semakin terintegrasi suatu organisasi 
secara vertikal di seluruh rantai nilai, 
semakin banyak nilai yang diambil dari 
bahan sampah.

• Dois Irmãos
• Swaccha Eco Solutions

Penciptaan pasar baru Menemukan manfaat baru dari bahan 
sampah, yang sering kali membutuh-
kan integrasi vertikal dari pengumpulan 
bahan sampai mengubahnya menjadi 
produk akhir yang baru, dan dalam proses 
menciptakan pasar baru yang sebelumnya 
tidak ada produk sejenis

• Bureo

Mengembangkan atau 
mengadopsi teknologi 
baru

Menemukan atau menggunakan teknologi 
yang memungkinkan bahan yang sebelum-
nya tidak mudah didaur ulang menjadi bisa 
didaur ulang

• CooperRegião
• Creasolv
• Precious Plastics

Bahan sesuai tujuan 
dan keterlacakan bahan

Sampah yang bisa dilacak dan memiliki 
harapan (misalnya plastik sosial, fairtrade, 
plastik di laut) yang dijual dengan harga 
premium dan/atau tetap serta menyedia-
kan cara bagi pembeli untuk bersa-
ma-sama mencari solusi.

• Plastic for Change Consortium
• Bureo 

Pengumpulan bahan 
daur ulang

Bahan yang dikumpulkan harganya lebih 
tinggi dan bisa diakses pendaur ulang 
yang membutuhkan ambang batas volume 
minimal.

• Dois Irmãos
• Project STOP

II.  STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAUR ULANG 
PLASTIK

Organisasi-organisasi dengan praktik terbaik, yang terkadang bermitra dengan organisasi-organisasi 
lain, sudah menciptakan pasar baru untuk bahan sampah. Mereka tidak hanya mengubah sampah plastik 
menjadi lebih dari sekadar komoditas sederhana, tetapi juga menciptakan cara yang bisa digunakan 
sektor swasta untuk terlibat dalam mengurangi polusi laut dan meningkatkan taraf hidup pemulung. 
Organisasi-organisasi tersebut juga sudah memperluas peran mereka dari pengumpulan, pemilahan, 
dan penjualan kembali sampah daur ulang ke pembuatan produk-produk berharga untuk pasar lokal 
dan internasional, sehingga menciptakan nilai yang jauh lebih tinggi untuk bahan-bahan yang sebelum-
nya terbuang ini. Mereka sudah belajar mengumpulkan bahan, terkadang dengan organisasi lain, untuk 
meningkatkan potensi pendapatan dan untuk menjadi merek yang mapan dengan upayanya sendiri. 
Dengan strategi-strategi tersebut, organisasi bisa fokus membangun bisnis yang aman secara finansial 
untuk jangka panjang dengan mendapatkan penghasilan lebih dari sekadar organisasi sampah tradisional 
dan pendaur ulang mikro:

Grafik 7: Ringkasan strategi untuk meningkatkan pendapatan daur ulang

Plastic for Change Bangalore Consortium didiri-
kan untuk mengimplementasikan solusi yang 
mengatasi dua tantangan yang lazim ditemukan 
di wilayah perkotaan di India: cara berkelanjutan 
bagi perusahaan barang kemasan konsumen besar 
untuk mengurangi jejak karbon dan memenuhi 
persyaratan EPR serta menstabilkan harga pasar 
dari sampah plastik daur ulang guna memastikan 
penghasilan “fairtrade” yang bisa diprediksi untuk 
pemulung, sebagai tulang punggung rantai daur 
ulang plastik informal.

Empat entitas utama anggota PFC Consortium 
adalah:

1. Plastics For Change telah mengembangkan 
platform pasar yang menghubungkan para 
pemulung dengan pasar global dan memastikan 
pasokan plastik daur ulang berkualitas tinggi 
secara konsisten untuk merek. Inisiatif ini adalah 
tentang menciptakan mata pencaharian yang 
lebih baik bagi masyarakat miskin perkotaan 
sambil menjaga plastik keluar dari laut. Plastics 
For Change telah mengembangkan model 
waralaba untuk memperkuat bisnis daur ulang 
yang membayar pendapatan layak pemulung, 
melatih mereka dalam teknik yang meningkatkan 
pendapatan mereka, dan melakukan investasi 
yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

2. Plastics For Change Foundation memiliki misi 
untuk membantu memformalkan ekonomi 
limbah informal dengan Meningkatkan kemam-
puan infrastruktur industri daur ulang dan 
memberikan pengembangan holistik komunitas 
pemulung di India..

3. Hasiru Dala (HD): Sebuah LSM dampak sosial 
yang berfokus pada keadilan sosial bagi para 
pemulung melalui intervensi dan kerjasama 
dengan mereka.

4. Hasiru Dala Innovations (HDI): Perusahaan 
sosial yang berfokus untuk menciptakan 
mata pencaharian yang lebih baik bagi para 
pemulung dengan mendukung bisnis inklusif 
yang berusaha menghasilkan dampak ling -
kungan yang positif.

PFC menciptakan permintaan terhadap plastik 
daur ulang ‘fairtrade’ dengan perusahaan FMCG 
multinasional, menghubungkannya ke organisasi 
lokal India seperti HD dan HDI di mana plastik 
bisa disuplai oleh mereka, serta memanfaatkan 
keahlian teknis untuk melacak bahan melalui 
sistem daur ulang dan memenuhi standar kualitas 
tinggi untuk plastik daur ulang yang dibutuhkan 
oleh para produsen tersebut untuk disertakan ke 
produk-produk mereka. Dengan cara demikian, 
plastik daur ulang menjadi bagian yang terus 
dibutuhkan sebagai bahan pembuatan barang jadi, 
sehingga dapat mengurangi jumlah bahan mentah 
yang digunakan oleh aneka merek produk.

1.  BERMITRA DENGAN ORGANISASI LAIN

Sebelum organisasi sampah di garis depan bisa 
bertahan dalam hal ekonomi, pertama-tama dia 
harus mendapatkan relevansi dalam komunitas 
yang mereka layani (dan dengan organisasi yang 
mampu mendanainya). Sangat sedikit yang mampu 
menyedia kan layanan yang melakukan segalanya, 
seperti mendukung pekerja yang terpinggirkan, 
mengubah perilaku konsumen, membuat bahan 
daur ulang berkualitas tinggi yang sanggup 
bersaing di pasar global atau berbicara dengan 
bahasa dan format yang kredibel bagi penyandang 
dana internasional. Diperlukan beragam keteram-
pilan untuk meraih sukses di setiap bidang ini. 
Banyak organisasi dengan praktik terbaik yang 
sudah bermitra dengan organisasi lain untuk 
meningkatkan kekuatan dan memperkuat dampak 
keseluruhannya.
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HDI dan Plastics For Change bersama-sama, 
membangun rantai pasokan plastik pasca-
konsumsi yang berkelanjutan dan andal untuk 
digunakan sebagai bahan baku, sedangkan HD 
memastikan bahwa pemulung dan pekerja sampah 
informal lainnya (berikut keluarga mereka, yang 
merupakan bagian terpadu dari rantai pasokan 
ini) bisa memperoleh akses ke program sosial 
dan imbalan finansial. Peran yang saling meleng-
kapi dari ketiga organisasi itu mempertahankan 
standar kualitas dan keandalan yang dibutuhkan 
oleh rantai pasokan global sekaligus secara positif 
berdampak pada mata pencaharian pemulung.

Ada merek-merek yang menawarkan kontrak 
pembelian jangka panjang ke PFC Bangalore 
dengan harga premium dari harga komoditas 
rPET. Sebagai gantinya, PFC Bangalore berupaya 
memastikan agar bahan baku pascakonsumsi 
yang dikumpulkan dapat memenuhi persyaratan 
kualitas minimal khusus untuk proses pembuatan-
nya, agar pelacakan plastik dilakukan di setiap 
tahap proses daur ulang demi memenuhi 
persyaratan pelaporan EPR dan agar pemulung 
serta pekerja sampah lainnya di sepanjang rantai 
nilai daur ulang memperoleh upah yang adil.

Apa yang dimulai sebagai percontohan rPET 
dengan dua merek FMCG global kini telah menjadi 
kontrak bernilai jutaan dolar dengan Body Shop 
untuk membeli 250 ton “plastik daur ulang 
Perdagangan Komunitas” ini, tumbuh dua kali 
lipat menjadi 500 ton di tahun 202079. Keberhasilan 
partisipasi ini diharapkan akan menunjukkan 
bahwa harga yang adil dan prinsip-prinsip perda-
gangan masyarakat bisa diadopsi di sektor sampah 
informal, dan mudah-mudahan akan diadopsi 
ke merek lain dan jenis plastik daur ulang yang 
kurang umum lainnya.

Contoh lainnya, TriCiclos dari Chili bermitra 
dengan Sodimac (perusahaan ritel perbaikan 
rumah) dan Comberplast (pendaur ulang), untuk 
menciptakan program, The Virtue of Recycling 
(La Virtud de Reciclar). Program ini melibatkan 
plastik perumahan pascakonsumsi yang dipulih-
kan dan didaur ulang di fasilitas Comberplast, 
diubah menjadi produk bernilai tinggi dan kompeti-
tif seperti wadah-wadah berbahan daur ulang (dari 
plastik daur ulang 100 persen), yang selanjutnya 
dijual di toko-toko Sodimac. Ini menutup lingkaran 
pemulihan, daur ulang, dan revaluasi.

2.  INTEGRASI VERTIKAL

Organisasi sampah umumnya bergerak di satu 
tingkat hirarki rantai nilai daur ulang. Misalnya, 
di tingkat dasar, terdapat pengumpul sampah 
plastik yang menjual ke tempat-tempat rongsokan. 
Kemudian tempat rongsokan memilah dan 

mengumpulkan bahan-bahan. Yang lainnya 
mungkin menghancurkan, memadatkan dan/atau 
mencuci bahan, dan yang lainnya akan mendaur 
ulang bahan secara mekanis. Melalui setiap 
langkah pengolahan, bahan-bahan menjadi lebih 
berharga. Sejumlah perusahaan menyadari bahwa 
kalau mereka terintegrasi secara vertikal (misal-
nya melakukan kegiatan pada berbagai tingkatan 
seperti mengumpulkan, memilah, mencuci, dan 
menghancurkan), mereka akan meraup keun  tungan 
yang lebih besar, sehingga bisa meningkatkan 
laba. Namun, sebagian perusahaan melakukan-
nya secara terpaksa karena mereka menggunakan 
bahan sampah “bernilai rendah” tanpa pembeli 
(lihat: contoh kasus Bureo) atau di lokasi geografis 
yang jauh dari rantai nilai daur ulang yang ada 
(lihat: Studi kasus Dois Irmãos di bawah ini).

Dois Irmãos Cooperative80, koperasi pemulung 
yang berlokasi di Dois Irmaos Brasil, sejauh 1.200 
kilometer dari São Paulo dan bahkan lebih jauh 
dari Rio de Janeiro dan pusat daur ulang lainnya, 
pada dasarnya mampu menciptakan pasar baru 
bagi diri mereka sendiri dengan terintegrasi secara 
vertikal dan bermitra dengan pembeli plastik daur 
ulang. 38 anggota koperasi tersebut menjalin 
kemitraan yang kuat dengan Pemkot setempat 
dan beberapa perusahaan manufaktur komersial. 
Dalam kemitraan dengan Duis Irmãos Municipality, 
mereka mengumpulkan semua sampah kota. 
Walaupun pihak kota tidak membayar biaya 
pengumpulan kepada mereka, kota itu memba-
yar sebagian besar biaya operasional dan modal, di 
antaranya truk, pengemudi, BBM, perawatan, dan 
sewa, dan mereka pun diizinkan untuk menyimpan 
semua bahan daur ulang yang mereka kumpulkan.

Di tahun 1997, mereka menyadari bahwa beberapa 
jenis plastik yang mereka kumpulkan (HDPE, 
LDPE dan PP) bisa didaur ulang, tetapi tidak ada 
pasar untuk mereka di wilayah itu dan pengiriman 
ke pasar daur ulang terdekat juga terlalu mahal. 
Untuk mengatasi dilema ini, mereka membangun 
kemitraan saling menguntungkan dengan produ-
sen sektor swasta lokal yang berminat untuk 
membeli bahan daur ulang. Mereka bekerja sama 
mengembangkan proses daur ulang dengan 
area pemisahan manual dan proses daur ulang 
“end-to-end” yang otomatis, di antaranya mencuci, 
memanaskan, dan membuat pelet yang memenuhi 
kebutuhan manufaktur pembeli untuk konten 
daur ulang yang berkualitas. Mitra sektor swasta 
mereka membeli peralatan daur ulang untuk Dois 
Irmãos dan menjamin kontrak pembelian bahan. 
Biayanya lebih murah untuk para pembeli swasta 
daripada mendirikan divisi daur ulang internal 
yang berada di luar fokus bisnis inti mereka, dan 
mereka pun dapat mendukung koperasi pemulung 
Dois Irmão.

Kini Dois Irmãos mendaur ulang sebanyak 30 ton/bulan HDPE, LDPE, dan PP menjadi pelet, dari total 
140 ton bahan daur ulang yang mereka kumpulkan, pilah, dan jual. Meskipun HDPE, LDPE, dan PP hanya 
mencakup 20% dari bahan daur ulang yang mereka kumpulkan, pelet mereka menghasilkan 70% dari 
pendapatan daur ulang mereka, karena harga pelet yang jauh lebih tinggi per kilogramnya dibanding-
kan bahan dipadatkan yang tidak diolah. Mereka mempekerjakan tiga orang untuk menjalankan kegiatan 
pembuatan pelet sementara 35 orang lainnya mengelola bahan yang tersisa.

Grafik 9: Selisih harga bahan Dois Irmãos antara pemadatan dan pembuatan pelet

Grafik 8: Koperasi Dois Irmãos80
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Grafik 10: Selisih harga sampah daur ulang antara botol bertutup atau berlabel dan yang tidak87Dengan terintegrasi secara vertikal, Dois Irmãos 
sekarang mampu memperoleh margin tam  -
bahan dari setiap tahap proses daur ulang, dan 
akhirnya menghasilkan pendapatan yang lebih 
besar daripada plastik yang tidak diolah. Dois 
Irmãos juga memberikan laporan bulanan kepada 
mitra komersial, yang berisi rincian tonase 
bahan plastik yang didaur ulang guna membantu 
mereka mematuhi undang-undang Extended User 
Responsibility. Proyek ini juga sudah memberdaya-
kan Dois Irmãos untuk menciptakan peluang 
ekonomi bagi koperasi pemulung lainnya di daerah 
mereka. Walaupun menjadi pengecualian di dunia 
koperasi pemulung, contoh ini membuktikan 
bahwa evolusi yang holistik dan stabil secara finan-
sial itu dimungkinkan.

Swachha Eco Solutions, yang dimulai oleh 
tiga teman berusia muda di Bengaluru, India, 
menjadi contoh meyakinkan lainnya dari penggu-
naan integrasi vertikal untuk meraih keberlan-
jutan ekonomi. Ketiga sahabat ini ingin menjadi 
bagian dari penyelesaian masalah sampah kota 
sekaligus meninggalkan warisan tanpa sampah 
untuk gene rasi mendatang. Melewati beberapa 
iterasi model bisnis, di antaranya beberapa 
kerugian finansial yang signifikan, mereka tetap 
menjalankan misi inti transparansi, mendukung 
praktik sosial dan lingkungan yang positif, serta 
membayar pajak. Dari setiap bisnis yang gagal, 
mereka belajar dan terus bereksperimen untuk 
mendapatkan model yang lebih mandiri.

Awalnya mereka mengumpulkan sampah dari 
rumah ke rumah secara gratis dan menjual-
nya di pasar gelap, dengan menggunakan garasi 
kecil untuk memilah. Tetapi mereka tidak sanggup 
bersaing dengan pemain sektor informal lainnya, 
di antaranya yang tidak membayar pajak dan 
mengabaikan langkah-langkah pengendalian 
polusi serta standar tenaga kerja legal. 

Mereka kemudian memutuskan untuk menjadi 
tempat-tempat rongsokan dan pengepul yang 
lebih kecil, beralih ke tingkat lain dari rantai nilai 
sampah dengan membeli sampah daur ulang 
yang sudah dipilah. Ekonomi memang menjadi 
lebih baik, tetapi tidak cukup untuk mencapai 
titik impas. Jadi mereka beralih ke pengolahan 
plastik dan menjadi pendaur ulang. Upaya pertama 
mereka untuk mengolah polietilen densitas rendah 
dan tinggi menjadi “gumpalan” pun gagal karena 
kurangnya pembeli. Bahkan, ada satu pembeli 
yang mengambil delapan ton bahan tetapi tidak 
pernah membayarnya, dan mengklaim bahwa 
gumpalan itu “kurang berkualitas.” Peristiwa 
ini nyaris membuat mereka bangkrut, sehingga 
mereka beralih membuat butiran, produk yang 
memang memiliki pasar—terutama dengan produ-
sen pipa untuk keperluan pertanian.

Mereka segera menyadari bahwa ada peluang 
untuk langsung beralih memproduksi sendiri pipa 
irigasi pertanian end-to-end dengan membangun 
fasilitas pembuatan pipa menggunakan bahan 
PP yang dikumpulkan dari sampah generator 
massal. Eksperimen dengan produk-produk pasar 
akhir lainnya pun dijalani, di antaranya ubin atap, 
balok paver, dan batu bata—yang semuanya tahan 
cuaca, tahan beban, dan bahkan dapat didaur 
ulang lagi setelah usang. Untuk melakukan proses 
pembuatan yang benar, mereka terus bereksper-
imen dan bekerja dengan mahasiswa teknik lokal 
pada berbagai prototipe (yang sebagian di antara-
nya bersifat open source). Peralatan selalu dibeli 
dan dibuat secara lokal dengan suku cadang yang 
terjangkau agar mudah dirawat.

Selain bisnis pembuatan pipa, mereka pun merin-
tis layanan pengumpulan sampah generator 
massal81. Bahan-bahan daur ulang dibawa ke 
pusat sampah kering, yang selanjutnya dipilah 
lalu dijual langsung atau didaur ulang di lokasi. 
Sampah kering yang tidak dapat didaur ulang 
dibawa ke tempat pembakaran semen, sampah 
organik dibawa ke salah satu dari 24 lahan untuk 
pembuatan kompos, dan hampir tidak ada yang 
dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Sebagian besar organisasi fokus yang diwawanca-
rai menggunakan integrasi vertikal—tetapi dalam 
skala yang lebih kecil. Mereka mencopot label dan 
tutup botol, lalu membungkus bahan dan menyim-
pannya sampai jumlahnya cukup untuk dijual 
ke pengepul (kadang-kadang melewati tempat 
rongsokan lokal). Dengan melepas tutup botol dan 
label, nilai daur ulang yang mereka terima untuk 
botol PET dan wadah gelas PP di Indonesia misal-
nya, meningkat hingga 60 persen tetapi melibatkan 
tenaga kerja tambahan dan harus dipertanggung-
jawabkan. Label yang dicopot juga didaur ulang.

3.  PENCIPTAAN PASAR BARU

Terkadang bahan berharga tersedia di aliran 
pengelolaan sampah tetapi pasar lokal yang dapat 
mengolahnya tidak ada. Sejumlah organisasi fokus 
bisa melihat apa yang potensial dan melakukan 
proses percobaan untuk menciptakan pasar bagi 
sampah ketika pasar seperti itu belum pernah 
ada. Hal ini menuntut mereka untuk berintegrasi 
secara vertikal di seluruh rantai nilai secara total 
mulai dari pengumpulan, pengolahan, bahkan 
menghasilkan produk akhir sendiri.

Tiga orang sahabat dari New England, yang gemar 
skateboard dan peselancar, ingin melakukan 
sesuatu yang penting untuk melindungi laut yang 
mereka cintai. Mereka mendapati bahwa satu- 
satunya bahan yang paling merusak kehidupan 
lautan secara global, dan salah satu yang paling 
mudah dikembangkan, adalah jaring ikan yang 
dibuang82. Alat tersebut tidak punya nilai akhir 
masa pakai, meskipun terbuat dari bahan Nylon 
6 yang berkualitas tinggi dan kuat - bahan yang 
juga digunakan pada skateboard, sejumlah karpet 
berkualitas, dan produk-produk lainnya83. Agar 
dapat dipergunakan, mereka perlu membangun 
pasar baru untuk bahan ini dan mencari tahu cara 
mengumpulkan jaring secara massal sebelum 
jaring dibuang ke laut. Dengan pengetahuan 
tentang pasar skateboard, mereka mengira akan 
ada yang berminat pada skateboard yang terbuat 
dari plastik lautan. Namun, meskipun begitu banyak 
jaring ikan bekas, ternyata belum ada pasarnya. 
Mereka perlu membangun pasarnya dari nol.

Mereka segera meluncurkan Bureo sebagai bagian 
dari proyek Start-up Chile, yang mendukung 

perusahaan pemula. Mereka mengumpulkan dana 
dari Kickstarter, yang akhirnya memproduksi skate-
board pertama di dunia yang terbuat dari plastik 
lautan yang didaur ulang dari jaring ikan, Minnow. 
Sejak memulai pembuatan skateboard, perusa-
haan tersebut terus merancang dan memproduksi 
frisbee, sirip selancar, kacamata hitam, dan Jenga 
“laut”—yang menjadi salah satu organisasi pertama 
yang secara eksklusif memasarkan produk turunan 
plastik laut. Sebagai komoditas, jaring ikan bekas 
nilainya kurang dari satu dolar per kilogram, tetapi 
ketika diubah menjadi skate- board dan produk 
lainnya harganya melonjak menjadi sekitar $100/
kg. Dengan margin keuntungan ini, Bureo mampu 
mencari suplai dengan mudah di hampir keseluru-
han rantai pasokan ke perusahaan-perusahaan 
lokal di Chili, dan memberikan dukungan luar biasa 
bagi komunitas nelayan lokal.

Akan tetapi mereka tidak berhenti sampai di situ. 
Perusahaan-perusahaan pun segera mendekati 
mereka untuk membeli bahan jaring ikan “laut” 
untuk membuat produk sendiri. Yang awalnya 
sebagai perusahaan sosial, sudah tumbuh lebih 
besar dan lebih berkelanjutan melalui kemitraan 
dengan enam perusahaan di Amerika Serikat dan 
Amerika Latin untuk memasok pelet yang dibuat 
dari tali pancing yang hampir usang. Perusahaan-
perusahaan tersebut menggunakan volume yang 
jauh lebih besar daripada kebutuhan Bureo untuk 
pasar skateboard dan game mereka, sehingga 
memperbesar dampak yang mereka timbulkan dan 
memberi kesempatan bagi mereka untuk fokus 
pada apa yang paling mereka sukai—berhubungan 
dengan komunitas nelayan lokal dan pada akhirnya 
mengakhiri dibuangnya tali pancing yang berbahaya 
ke lautan.
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Grafik 13: Shruder Plastic Collective 

4.  MENGEMBANGKAN ATAU MENGADOPSI TEKNOLOGI BARU

Terkadang adopsi teknologi inovatif menciptakan pasar bahan daur ulang ketika pasar sejenis tidak ada 
sebelumnya. Salah satu contoh kasus ini adalah koperasi pemulung di Brasil yang bernama CooperRegião, 
yang antara lain mengkhususkan diri dalam produk daur ulang polystyrene (PS), jenis plastik yang jarang 
didaur ulang, mengingat curahnya yang besar dan bobotnya yang ringan. Salah satu pembeli utama 
kope rasi itu, sebuah perusahaan Styrofoam, meminjami mereka mesin ekstrusi PS khusus yang membuang 
udara dari produk PS dan mengondensasi PS menjadi bola padat yang kemudian dapat dijual. Mesin terse-
but dapat mendaur ulang semua jenis produk PS, asalkan bahannya bersih. Hampir semua PS di Brasil 
Selatan (1,45 ton per bulan) sekarang melewati proses daur ulang yang mereka jalankan. Bola-bola terse-
but lalu dijual ke pusat daur ulang yang disebut Termotecnica di Brasil Selatan, yang menghasilkan bahan 
plester ringan yang digunakan untuk pembuatan dinding ringan dan lapisan langit-langit. 

Contoh lain adopsi teknologi baru, penciptaan pasar baru serta integrasi vertikal adalah Precious Plastic87. 
Precious Plastic adalah organisasi yang berbasis di Belanda yang sudah mengembangkan mesin daur 
ulang yang relatif mudah dibuat seperti shredder, extruder, dan mesin injeksi serta kompresi. Dengan 
adanya cetak biru, video tutorial, dan informasi lainnya, maka daur ulang plastik skala kecil bisa dilakukan 
sendiri. Mesin-mesin dirancang sesederhana mungkin agar orang-orang dengan keterampilan dasar 
pembuatan mesin bisa membuatnya, dan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman daur ulang bisa 
mengoperasikannya. Banyak organisasi di seluruh dunia yang sudah memulai usaha daur ulang skala 
kecil dengan bantuan perusahaan tersebut, terutama di lokasi pedesaan yang lebih kecil yang terpisah 
dari pasar daur ulang yang ada.

Misalnya, Pulau Sabang yang terpencil di Provinsi Aceh di Indonesia—yang terkenal dengan pantainya dan 
tempat penyelamannya yang indah—dihuni oleh kurang dari 35.000 orang. Mengingat tingginya biaya logis-
tik ke pasar daur ulang terdekat di Medan—bahkan untuk sampah plastik yang sangat berharga seperti 
HDPE, PP, dan PE— secara ekonomi, daur ulang tidak menguntungkan. Hal ini bahkan setelah pemerin-
tah menyediakan mesin penghancur plastik, yang diabaikan karena tidak ada pasar yang jaraknya cukup 
dekat untuk sekaligus menjual bahan-bahan yang dihancurkan. Kondisi ini berubah setelah satu komuni-
tas mendengar tentang Precious Plastic. Mereka membuat mesin kompresi sendiri dengan harga kurang 
dari USD$140 dan kini, dengan plastik sampah yang kaku, membuat produk yang mereka butuhkan 

sendiri yang direncanakan untuk dijual di dalam 
negeri dalam waktu dekat. Walaupun upaya seperti 
itu tidak menyelesaikan masalah plastik yang 
sepenuhnya di pulau itu, itu baru permulaan.

Robries di Surabaya, Indonesia juga membuat 
mesin pengekstrusi dan injeksi ‘Precious Plastics’ 
sendiri. Saat beroperasi di pusat daur ulang 
negara, Surabaya, tim Robries mendapati bahwa 
mereka bisa menghasilkan nilai yang jauh lebih 
besar dengan menciptakan produk sendiri daripada 
menjual sampah daur ulang sebagai komoditas. 
Dengan dana dan bimbingan dari Kementerian 
Riset dan Pendidikan Tinggi, Robries membuat 
beberapa mesin Precious Plastic yang sekarang 
memungkinkan mereka untuk membuat produk 
yang dijual secara online, di antaranya daur ulang 
PP, HDPE, dan filamen LDPE untuk pencetakan 
3D. Mereka tidak hanya menjual kepada pembeli 
dari Indonesia, tetapi juga ke pasar AS dan Eropa. 
Filamen 3D dijual seharga Rp150.000/kg (~USD$10/
kg), yang hanya 25 persen dari harga filamen 
dari bahan mentah, namun masih menghasilkan 
pendapatan 30 kali lipat lebih tinggi daripada 
menjual plastik sampah ke bank sampah terdekat 
atau pendaur ulang lokal sebagai komoditas.

Plastic Collective (PC), sebuah perusahaan sosial 
Australia dengan proyek-proyek yang berada di 
Indonesia, Malaysia dan Australia, memberdayakan 
masyarakat terpencil dari 4.000 pulau berpenghuni 
di kawasan Asia-Pasifik—di mana layanan pengelo-
laan sampah sering kurang—untuk mendaur ulang 
plastik demi mendapatkan keuntungan. Pendirinya, 
Louise Hardman, sudah mengadaptasi desain 
Precious Plastic untuk membuat “Shruder”, mesin 
tunggal yang menggabungkan proses merobek 
plastik (hingga 10kg/jam) dan mengekstrusi (120m/
jam) sehingga masyarakat terpencil dapat memiliki 
pilihan yang tinggal pasang yang menghasilkan 
filamen/kabel dan produk cetakan. Beratnya 150 
kg, relatif mudah diangkut dan dirawat, dengan 
motor tiga fase yang menghasilkan listrik satu 

fase, energi matahari, atau generator diesel 
3kva. Tergantung pada jenis bahan plastik yang 
diolahnya, masyarakat dapat mendaur ulang 15-25 
ton plastik per mesin per tahun di perusahaan 
mikro mereka sendiri dan menghasilkan penda-
patan hingga AU$60.000, membuat mesin yang 
mandiri setelah biaya modal awal dibayar. Sebagian 
besar bahan olahan dijual kepada produsen, 
sementara beberapa bahan dibuat menjadi produk 
yang dirancang komunitas untuk diri mereka 
sendiri atau untuk penjualan lokal.

Hardman sudah menciptakan dua strategi parti-
sipasi perusahaan. Pertama, perusahaan dapat 
mensponsori program untuk wilayah terpencil atau 
pulau dengan harga sekitar AU$100 ribu (tergan-
tung pada lokasi dan persyaratan. Kedua, PC sudah 
menciptakan program Certified Ethical Plastic TM 
bagi produsen global untuk membeli plastik olahan 
lautan (OBP) dari masyarakat dengan mengguna-
kan mesin Shruder. PC menyediakan pelacakan 
transparan yang lengkap (jenis dan volume bahan 

Grafik 11: Mesin ekstrusi polystyrene CooperRegião

Grafik 12: Mesin penghancur, pengekstrusi, injeksi, dan mesin kompresi Precious Plastic88
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Nilai yang diperoleh dengan melewatkan tempat rongsokan dan 
menjualnya ke pengepul
Perbandingan harga Rp/kg antara pembeli pusat daur ulang dan pembeli 
rongsokan lokal

Kaca berwarna
(dengan label)

Kaca bening
(dengan label)

Tutup botol

Polypropylene (PP) HDPE/PP/PET HDPE PET

Botol cetakan tiup 
yang berwarna

Botol bening
(dengan label)

Botol berwarna
(dengan label)

Pusat daur ulang

Tempat rongsokan

1,000

2,500

1,700

3,5003,8003,8003,800
3,000

4,800

+60%

+58%
+32%

+46%

+106%

+150%

5,550
5,000

6,000

CONTOH KASUS
INDONESIA

yang diolah, pekerjaan yang diciptakan), kepatuhan 
Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan opera-
sional dan ‘cerita’ media khusus dari program-pro-
gram komunitas terpencil unik tersebut yang dapat 
digunakan oleh merek global dalam kebutuhan 
pemasaran dan kepatuhan mereka84.

5.  BAHAN SESUAI TUJUAN DAN 
KETERLACAKAN BAHAN

Plastik sudah telah meraih perhatian global85. 
Orang-orang mendorong perusahaan untuk bertin-
dak lebih bertanggung jawab, dengan banyak pihak 
yang mendukung dengan uang mereka. Perusahaan 
tidak hanya mulai melihat kewajiban moral untuk 
merespons, tetapi juga melihat hal ini sebagai 
peluang untuk terhubung dengan konsumen 
dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna.

Beberapa merek telah mulai secara publik atau 
pribadi memasukkan “bahan-bahan bertujuan 
lebih” (yaitu konten daur ulang yang seharusnya 
masuk ke lingkungan dan/atau yang menjamin 
kondisi sosial bagi karyawan seperti upah layak 
atau metode produksi yang lebih berkelanjutan) 
ke dalam produk mereka. Juga dikenal sebagai 
plastik “sosial,” “Fairtrade,” “bersumber etis,” atau 
“terikat laut”, bahan-bahan berharga premium, 
sebagian karena menceritakan kisah harapan dan 
praktik bisnis dengan integritas—memberikan 
kesempatan bagi pembeli bahan untuk menjadi 
bagian dari perubahan positif. Namun pasar 
plastik “laut terikat” dan “sosial” ini masih bersifat 
khusus dan membutuhkan lebih banyak pembeli 
untuk berpartisipasi agar program tersebut dapat 
bertahan dalam jangka panjang.86

Organisasi sampah bisa menciptakan merek yang 
berfokus pada misi yang menginspirasi sambil 
memastikan transparansi rantai pasokan mereka. 
Keterlacakan ini mensyaratkan bahwa organi-
sasi sampah terlibat di sepanjang seluruh rantai 
pasokan bahan sampah, dimulai dengan sumber 
di lapangan dan berlanjut melalui penjualan 
ke produsen. Keterlacakan ini juga membantu 
perusahaan mematuhi persyaratan peraturan 
EPR yang diperlukan. Beberapa organisasi praktik 
terbaik kami telah berhasil mengelola hal ini.

Plastic for Change Bangalore Consortium di India, 
yang terdiri dari organisasi Plastics for Change, 
Hasiru Dala dan Hasiru Dala Innovations, yang 
sudah dibahas sebelumnya, mencapai harga 
premium untuk rPET mereka dari perusahaan 
barang konsumen yang bergerak cepat karena 
mereka menjamin plastik yang sepenuhnya dapat 
dilacak dan Fairtrade, upah hidup untuk pemulung 
yang mengumpulkan botol PET mereka. Selain 
itu, untuk menjadi bagian dari ekosistem daur 
ulang mereka dengan akses ke harga bahan yang 

lebih tinggi, pengepul dan pendaur ulang harus 
mematuhi kode perilaku sosial, lingkungan, dan 
transparansi serta memenuhi standar produksi 
yang berkualitas.

Semua PFC Consortium rPET dilacak pada setiap 
tahap proses produksi daur ulang. Pemetik 
sampah menjual bahan mereka melalui aplikasi 
yang dibuat PFC. Bahan-bahan tersebut kemudian 
dibundel bersama dan diberi ID unik yang dilacak 
saat bahan bergerak melalui berbagai langkah 
pengolahan dalam batch. Plastics for Change 
menyediakan pelatihan ekstensif dan manajemen 
di lokasi untuk membantu pengepul dan pendaur 
ulang meningkatkan kualitas hasil pengolahan, 
keterlacakan, dan perlindungan lingkungan.

Ini model yang saling menguntungkan untuk 
semuanya: pengepul menerima pelatihan yang 
stabil, harga premium dan pelatihan kontrol kuali-
tas dan keselamatan; PFC Consortium meningkat-
kan kondisi sosial dan lingkungan industri mereka; 
pemulung menerima upah layak huni; dan produ-
sen menerima bahan baku plastik yang tidak hanya 
memiliki kisah harapan yang kuat, tetapi juga 
memenuhi kualitas yang ketat dan persyaratan 
pelacakan EPR.

Bureo, produsen skateboard asal Chili yang 
menggunakan tali pancing yang sudah usang, yang 
sudah dibahas sebelumnya, juga menjual “bahan 
tujuan” dengan cerita yang kuat dan bisa ditelusuri 
seluruhnya. Setiap skateboard yang dijual akan dapat 
dipindai untuk mempelajari desa nelayan di mana 
tali pancing pertama kali dikumpulkan, membuat 
pembeli lebih terhubung dengan asal-usul bahan 
skateboard dan pada akhirnya selisih yang ada pada 
pembelian mereka. Partisipasi pembeli yang lebih 
dalam ini berubah menjadi loyalitas merek yang 
lebih besar untuk Bureo, dan untuk konsumen dari 
pembeli lain dari bahan pancing mereka.

6. PENGUMPULAN BAHAN DAUR ULANG

Tempat rongsokan akan mengambil plastik 
seba nyak apa pun. Lalu dia mengumpulkannya 
sampai jumlahnya cukup untuk djual ke pengepul 
dengan harga yang lebih tinggi. Kalau organisasi 
ingin menjualnya langsung ke pengepul, sehingga 
melewatkan tempat rongsokan, mereka perlu 
mengumpulkan jumlah yang sama. Sering kali 
dibutuhkan pemadatan dan penyimpanan (yang 
bisa menimbulkan kesulitan arus kas dan ruangan) 
atau mengumpulkan bahan bersama organisasi 
lain untuk mencapai jumlah minimal.

Project STOP dari Indonesia menemukan bahwa 
dengan mengumpulkan bahan daur ulang, lalu 
mengirimkannya dengan truk selama 7,5 jam ke 
pusat daur ulang terdekat di Surabaya, pendapatan 

mereka akan meningkat secara signifikan untuk sebagian besar bahan daur ulang dibandingkan dengan 
menjualnya ke tempat rongsokan lokal.

Koperasi pemulung asal Brasil Dois Irmãos, yang sudah diulas sebelumnya, membutuhkan volume minimal 
110 ton/bulan LDPE dan HDPE untuk proses produksi pelet mereka agar menguntungkan secara finansial. 
Tetapi yang mereka kumpulkan hanya 90 ton sebulan. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bisa 
mencapai batas minimal tersebut, koperasi terdekat lainnya juga tidak mungkin. Jadi, mereka memutuskan 
untuk mengumpulkan sampah plastik mereka. Daripada hanya menjual bahan bersama-sama (dan 
membagi pendapatan berdasarkan kapasitas mereka), Dois Irmãos bertindak sebagai pembeli, dan 
membeli 20 ton bahan per bulan dari tiga koperasi terdekat. Bahan-bahan itu kemudian mereka olah 
sebelum dijual ke produsen. Mereka dapat mengembalikan sebagian dari tambahan nilai ke koperasi lain 
dengan harga lebih tinggi daripada yang biasa diterima koperasi untuk bahan yang tidak diolah.

Grafik 14: Selisih harga sampah daur ulang antara tempat rongsokan dan pengepul89
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STRATEGI DEFINISI STUDI KASUS YANG 
DITAMPILKAN

Titik pengumpulan Daripada pengumpulan sampah daur ulang 
eksternal, bahan daur ulang dibawa ke 
lokasi pusat oleh rumah-rumah dan badan 
usaha.

• TriCiclos
• Waste4Change

Mitra di sumber Membangun kemitraan yang saling 
menguntungkan dengan produsen sampah 
besar untuk melindungi sampah dari 
pembuangan, pembakaran, dan penimbu-
nan serta untuk menyimpan bahan baku 
sampah yang paling bersih.

• Bureo
• Chintan Environmental 

Research and Action Group

Mengurangi biaya 
logistik

Mengumpulkan dan memadatkan bahan 
dan mengangkutnya dengan truk terbesar.

• Project STOP
• TriCiclos

Menghasilkan solusi 
yang sama-sama 
menguntungkan dengan 
penyedia logistik

Menciptakan hubungan yang lebih 
dalam dari sekadar pembayaran layanan 
transaksional.

• Fecunda Patagonia
• TriCiclos

Grafik 16: Fasilitas Clean Point TriCiclos

III. STRATEGI UNTUK MENGURANGI BIAYA DAUR ULANG
Sementara organisasi-organisasi fokus menggunakan beberapa teknik untuk mengurangi biaya aktivitas 
daur ulang mereka, ada empat teknik yang terbukti sangat efektif:

Grafik 15: Ringkasan strategi untuk mengurangi biaya daur ulang

Daripada mengeluarkan biaya pengumpulan bahan, sejumlah organisasi membangun titik pengumpulan 
terpusat di mana orang bisa membawa barang daur ulang. Entitas yang mengumpulkan bahan mencoba 
melakukannya langsung, sebelum bahan terkontaminasi atau dicuri orang lain. Hampir semuanya 
mengoptimalkan logistik mereka dengan memadatkan bahan untuk dikirim. Akhirnya, banyak yang 
membangun kemitraan saling menguntungkan dengan penyedia logistik yang jauh melampaui hubungan 
transaksional.

1.  TITIK PENGUMPULAN

Titik pengumpulan menetapkan lokasi terpusat bagi rumah-rumah dan bisnis untuk membawa bahan 
daur ulang, sehingga menghemat biaya dan waktu bagi organisasi untuk mengumpulkan dari rumah 
ke rumah. Sebagian titik pengumpulan membayar biaya untuk jumlah dan jenis bahan yang disimpan, 
kadang-kadang dengan pulsa listrik, telepon seluler, atau biaya sekolah (misalnya Plastic Bank’s Incentive 
Points atau Bank Sampah di Indonesia). Yang lainnya hanya mengambil bahan secara gratis dan sekadar 
berterima kasih kepada penduduk karena sudah berperan membantu lingkungan (Clean Point Chili 
TriCiclos). Namun, titik pengumpulan pusat tidak harus berada di satu lokasi tetap. Banyak model yang 
bermunculan di Indonesia, Brasil, dan India di mana rumah-rumah dapat menggunakan aplikasi untuk 
menjadwalkan pengambilan bahan daur ulang, yang kadang dilakukan pemulung.

Model-model ini didasarkan pada pendapatan dari penjualan sampah daur ulang yang terkumpul, sering 
kali disertai dukungan dari pemangku kepentingan sektor swasta yang mensponsori investasi modal 
bangunan dan peralatan dan kadang-kadang berkontribusi pada kegiatan tersebut dalam bentuk premi 
untuk bahan yang dikumpulkan. Mereka dapat melakukan ini sebagai bagian dari persyaratan Extended 
Producer Responsibility (EPR) untuk “mengambil kembali” sejumlah bahan yang mereka jual ke pasar, 
serupa dengan model organisasi pengemasan pemulihan.

TriCiclos sudah mengembangkan jaringan 55 “Clean Point” di Chili. Setiap clean point menerima 6 
dan 12 jenis bahan daur ulang saat beroperasi sebagai pusat pengolahan kecil yang berisi bangunan 

berbasis wadah yang dapat dikunci dengan area 
segregasi, mesin pemadat, dan ruang penyim-
panan sampah daur ulang. Masing-masing 
merupakan model yang sedang dibangun dan 
biayanya hanya sebagian kecil dari solusi yang 
sebanding. Clean Points memberikan kesempa-
tan bagi warga yang sadar untuk mendaur ulang 
dan mendapatkan pendidikan lingkungan dari para 
petugas. Keuntungan dari bahan yang disumbang-
kan mendukung biaya operasional, termasuk upah 
pekerja. Clean Points tidak hanya mengurangi 
biaya pengumpulan sampah—karena bahan dibawa 
ke sana—tetapi juga menghemat biaya pemilahan, 
karena penghuni mengkategorikan sampah itu 
sendiri, biasanya menyimpannya secara terpisah 
dan bersih sebelum membawanya ke Clean Point.

Proyecto de Reciclaje Colectivo (Proyek Daur Ulang 
Kolektif), yang dimulai pada tahun 2013, adalah 
aliansi dengan perusahaan swasta—di antara-
nya Coca-Cola, Unilever, Walmart, PepsiCo, CMPC, 
Nestlé, PF, dan TriCiclos—yang membuat Clean 
Points. Walmart, misalnya, menyediakan tanah 
dan membayar biaya modal. Perusahaan lain telah 
membagi biaya operasi. Proyek ini telah menetap-
kan lima Clean Point dengan lebih dari 30.000 
pengguna dan 140 ton bahan yang dipulihkan 
setiap bulan.

Waste4Change, bekerja sama dengan PRAISE 
(asosiasi produsen-produsen, di antaranya Tetra 
Pak, Danone, Unilever, Coca-Cola, Indofood, dan 
Nestle), sudah memulai program drop box daur 
ulang. Lebih dari 80 kotak drop sudah didistribusi-
kan di ruang publik seperti halte bus, sekolah, mal, 
kantor, kafe, dan restoran. Masing-masing dengan 
pengelolanya sendiri, yang biasanya merupakan 
lembaga di lokasinya, dan warga setempat bisa 
mengirimkan bahan daur ulang mereka dengan 
mudah. Ketika penuh, pengelola menghubungi 
Waste4Change, yang mengarahkan pendaur ulang 
mitra untuk menangani pengambilan, termasuk 
penyimpanan catatan standar. Waste4Change 
bahkan mengambil bahan non-daur ulang (kalau 
ada) dan mengolahnya menjadi BBM, bekerja sama 
dengan pabrik semen lokal.

Anggota PRAISE mendanai biaya operasional dan 
menerima laporan bulanan bahan yang dikumpul-
kan. Laporan ini juga disampaikan ke Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tengah 
mengembangkan undang-undang EPR.
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PERTIMBANGAN UNTUK MENGURANGI BIAYA LOGISTIK
• Menggunakan truk terbesar yang tersedia (relatif terhadap biaya) dan isi muatan
• Memadatkan bahan
• Mengumpulkan bahan dengan organisasi/kota lain untuk mencapai volume signifikan
• Menegosiasikan transportasi untuk bahan tanpa pasar (misalnya sachet)
• Bernegosiasi dengan penyedia truk/kapal yang kosong di perjalanan pulangnya
• Melobi subsidi logistik pemerintah atau peningkatan infrastruktur
• Membangun infrastruktur daur ulang baru secara lokal (lihat bagian Rekomendasi)

2.  MITRA DI SUMBER DENGAN 
MEMBANGUN KEPERCAYAAN

Bahan sampah terbersih, sehingga nilainya 
tertinggi, adalah yang dikumpulkan di sumber 
pembuangan sebelum dicampur dengan sampah 
lainnya. Tetapi mendapatkan sampah ini tidak 
selalu mudah. Pada umumnya, daur ulang di 
negara-negara fokus kami beroperasi secara 
tidak resmi, melalui serangkaian hubungan yang 
seringkali tidak terlihat oleh dunia luar. Beberapa 
pemain daur ulang menginginkan anonimitas 
guna meng hindari pajak dan/atau pengawasan 
peraturan pada praktik lingkungan atau sosial 
mereka agar dapat menekan biaya90. Yang lainnya 
berada di luar rantai nilai daur ulang normal dan 
perlu diyakinkan tentang manfaat melakukan 
sesuatu yang baru dengan bahan mereka.

Bureo Chili, yang yang sudah dibahas sebelum-
nya, mengakui bahwa jaring penangkap ikan yang 
hampir usang, yang terbuat dari Nylon 6, bisa 
menjadi bahan berharga dan berlimpah yang 
mudah dikumpulkan di seluruh dunia. Namun, 
salah satu tantangan terbesarnya adalah mengum-
pulkan jaring sebelum dilemparkan ke laut. Dalam 
beberapa kasus, perusahaan perikanan komer-
sial besar memberikan jaringnya kepada perusa-
haan yang lebih kecil, dan terakhir ke setiap 
nelayan. Namun pada akhirnya, jaring-jaring itu 
malah dibuang ke laut atau dikirim ke tempat 
pembuangan sampah. Bureo menyadari bahwa 
untuk mengumpulkan jaring dari komunitas 
nelayan, para nelayan itu perlu diyakinkan bahwa 
menjual jaring itu sepadan dengan kesulitannya. 
Nelayan khawatir kalau-kalau ikut serta di 
program ini akan membutuhkan kerja ekstra demi 
hadiah yang sangat sedikit, kalau pun ada.

Bureo mengatasi hal ini dengan hadir di setiap 
komunitas, lalu mencari solusi atas keprihatinan 
nelayan. Dengan perlahan-lahan membangun 
kepercayaan dari waktu ke waktu, mereka menun-
jukkan bagaimana tali pancing lama bisa diubah 
menjadi produk baru yang berharga. Para nelayan 
menerima pembayaran untuk jaring mereka yang 
hampir usang, walaupun sudah terlalu rusak untuk 
didaur ulang91, berbeda dengan sebelumnya, saat 
jaring tersebut tidak berharga. Ketika nelayan lebih 
suka menyumbangkan jaring, uang yang mereka 
hemat diinvestasikan ke proyek lingkungan lokal 
dan kegiatan masyarakat lainnya, yang semakin 
meningkatkan pembangunan dan kebanggaan 
masyarakat. Selain itu, banyak penduduk setem-
pat yang dipekerjakan untuk menyiapkan dan 
mengangkut jaring untuk didaur ulang. Bureo 
sudah membuat “hal yang benar untuk dilakukan” 
menjadi “hal yang mudah dilakukan” untuk nelayan.

Mereka menemukan bahwa setiap komunitas 
nelayan memerlukan waktu tiga sampai enam 
bulan untuk membangun kepercayaan secara 
langsung. Kini mereka mengadakan perjanjian 
dengan 15 kelompok nelayan komersial dan 12 
komunitas nelayan tradisional. Ini mewakili lebih 
dari 300 ton jaring ikan yang diolah per tahun, 
dengan tujuan untuk melampaui 1.000 ton per 
tahun di tahun 2020 dan memperluas program ke 
Argentina dan Peru.

Pada tahun 2001, Chintan Environmental Research 
and Action Group, di Delhi, India, menggerakkan 
para pemulung, pengumpul sampah dari rumah ke 
rumah, pedagang rongsokan kecil, pedagang keli ling 
dan pembeli kecil lainnya, serta pendaur ulang 
lainnya untuk membentuk Safai Sena, yang berarti 
“pasukan kebersihan.” Safai Sena menawarkan 
berbagai layanan, mulai dari pengumpulan sampah 
dari rumah ke rumah hingga membersihkan kereta.

Program pembersihan kereta api mereka melibat-
kan pemulung, yang mengenakan sarung tangan 
kuning dan topeng olahraga, memasuki setiap 
kereta yang tiba di Stasiun Kereta Api New Delhi. 
Dalam hitungan menit, mereka membersihkan-
nya dari atas ke bawah, termasuk mengosongkan 
tong sampah dan mengumpulkan sampah dari 
sekitar kursi. Tim lainnya, yang berpakaian hijau, 
menyapu jalan. Sampah diserahkan ke kru Safari 
Sena lainnya, yang membawanya ke gudang MRF 
terdekat untuk dipilah.

Di gudang, bahan non-organik dibagi menjadi 12 
kategori, dengan sampah makanan yang dijad-
ikan pakan ternak atau bahan kompos. Dari 4 ton 
sampah kereta api yang dihasilkan setiap hari, 
3,25 tonnya didaur ulang dan sisanya dibuang 
ke TPA. Cukup banyak nilai yang dihasilkan dari 
proses daur ulang sehingga layanan pembersihan 
kereta digratiskan untuk kereta api (dan kompos, 
senilai INR15 per kilo, juga diberikan ke stasiun 
secara gratis). Solusi yang saling menguntungkan 
untuk kedua belah pihak - Safari Sena mendapat-
kan sampah dengan bahan daur ulang bernilai 
tinggi secara gratis, di sumbernya sebelum dicam-
pur dengan sampah lain, sedangkan pihak kereta 
api mendapatkan layanan pembersihan gratis yang 
menyeluruh.

Plastics for Change (PFC) Consortium di Bengaluru, yang sudah disinggung sebelumnya, menggunakan 
model pemulihan bahan berteknologi tinggi. Berdasarkan pengalaman mereka, harga yang premium tidak 
cukup untuk memikat pendaur ulang rahasia menjadi bagian dari sistem daur ulang yang transparan. 
Mereka harus membangun kepercayaan terlebih dahulu, yang membuktikan bahwa mereka akan melin-
dungi para pendaur ulang dari pihak berwenang dan bahwa keikutsertaan pendaur ulang dalam program 
daur ulang baru tidak akan membahayakan hubungan jual beli yang terjalin saat ini.

Mereka melakukan ini dengan beberapa cara. Pertama, PFC menghabiskan banyak waktu untuk menjalin 
hubungan pribadi dengan pendaur ulang dan bermitra dengan organisasi yang sudah tepercaya di mata 
pemulung, seperti Hasiru Dala. Yang kedua, mereka merancang sistem tertutup di mana pendaur ulang 
dan pembuat pelet hanya berinteraksi dengan Hasiru Dala, sebuah organisasi yang mereka kenal dan 
percayai, sementara produsen hanya berinteraksi langsung dengan Plastics for Change. Selain itu, 
pendaur ulang tidak diharuskan memiliki perjanjian eksklusivitas; mereka bebas bekerja melalui PFC 
Consortium atau melalui hubungan pembelian mereka lainnya yang biasa, sehingga tercipta fleksibilitas 
untuk mempertimbangkan pertukaran dan memilih opsi terbaik di pasar.

3.  MENGURANGI BIAYA LOGISTIK

Sejumlah strategi digunakan oleh organisasi untuk mengurangi biaya logistik, di antaranya memilih truk 
dengan benar, memadatkan bahan sebelum diangkut, mengumpulkan bahan dengan organisasi lain untuk 
mencapai volume, dan bernegosiasi dengan perusahaan transportasi (terutama memanfaatkan kontainer 
kosong ketika pulang).
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4.  MENGHASILKAN SOLUSI YANG 
SAMA-SAMA MENGUNTUNGKAN 
DENGAN PENYEDIA LOGISTIK

Fecunda Patagonia didirikan oleh empat ibu 
asal Chili yang marah karena sekolah di wilayah 
mereka mengajarkan kurikulum yang mencakup 
daur ulang padahal tidak ada layanan daur ulang 
di wilayah Aysén di Patagonia (1.600 kilome-
ter dari pusat daur ulang terdekat di Santiago). 
Semua sampah mereka dibuang ke TPA. Dengan 
dukungan dari Start-up Chile, program inkubator 
bisnis nasional Chili, mereka membuka titik 
pengumpulan dan pemilahan daur ulang pertama 
di Coyhaique, Chili. Fecunda Patagonia mengope-
rasikan clean point, menerima dan memilah bahan 
daur ulang bernilai tinggi (plastik, kertas, kaca, 
logam, baterai, dan elektronik) dari warga setem-
pat. Selain pengantaran, mereka pun menyediakan 
layanan pengumpulan sampah daur ulang di bisnis 
lokal dan mengoperasikan toko kecil yang menjual 
sampah, kompos rumah, dan produk ramah 
lingkungan seperti popok yang dapat digunakan 
kembali.

Karena Patagonia, wilayah yang secara geografis 
cukup sulit dan dihuni dua juta orang yang terse-
bar di Chili dan Argentina, tidak memiliki pabrik 
pengolahan bahan (dan jaraknya kira-kira 30 jam 
perjalanan dari Santiago), logistik selalu menjadi 
tantangan. Tidak dimungkinkan untuk mengi-
rimkan bahan ke Santiago dengan harga pasar, 
bahkan untuk plastik daur ulang yang paling 
berharga sekalipun. Untuk mengatasi hal ini, 
Fecunda Patagonia menjalin hubungan dengan 
perusahaan yang sanggup menyediakan dukun-
gan logistik dan menjalin hubungan yang lebih dari 
sekadar pembayaran transaksional.

Sebagai contohnya, kemitraan mereka dengan 
Cristalerías Chili, perusahaan yang memproduksi 
sebagian besar botol yang terbuat dari beling di 
Chili. Walaupun bukan plastik, contoh kasus ini 
menggambarkan jenis hubungan sektor swasta 
yang mungkin dapat mengangkut bahan-bahan 
lain seperti plastik. Mengingat ukurannya, perusa-
haan tersebut sudah memiliki jaringan logistik 
yang luas di seluruh Chili. Fecunda Patagonia 
merancang sebuah sistem yang membawa botol-
botol beling dari Patagonia ke Santiago dengan 
truk-truk yang tentunya kosong setelah pengiri-
man. Lebih jau lagi, Fecunda Patagonia mengh-
adirkan kampanye Elige Vidrio (Pilih Beling) 
ke wilayah tersebut, yang mendorong warga 
untuk memilih botol beling ketimbang jenis-je-
nis wadah lainnya. Mereka sudah memperkenal-
kan Cristalerías Chile ke politisi setempat dan 
menggalakkan kampanye ini di antara komuni-
tas pendukung mereka yang cukup besar. Mereka 

sedang mengerjakan sistem rantai pasokan 
end-to-end untuk kaca, suatu bahan yang sulit 
didaur ulang. Kemitraan ini dipandang sebagai 
awal dari kerjasama dengan perusahaan lain untuk 
mengangkut jenis bahan daur ulang mereka yang 
tidak terlalu mahal.

Demikian pula, kemitraan antara TriCiclos dan 
Sodimac, perusahaan ritel perbaikan rumah 
ternama di Chili, melihat truk Sodimac digunakan 
untuk mengangkut bahan dari TriCiclos Clean 
Points. Perusahaan itu memiliki armada truk untuk 
memasok toko-tokonya—yang kemudian dikemba-
likan ke Santiago tanpa muatan. Sekarang, setiap 
toko dilengkapi Clean Point dan truk-truk kembali 
dengan membawa kemasan pascakonsumsi yang 
dipadatkan.

KESIMPULAN

Sebagaimana halnya perang melawan pemanasan 
global, diperlukan kepemimpinan di tingkat inter-
nasional untuk membatasi pembuangan plastik 
ke alam—bahan yang tak terhindarkan akhirnya 
terakumulasi di lautan dunia. Pemerintah nasional, 
organisasi internasional, dan organisasi non-pe-
merintah mulai melangkah maju92.

Tetapi, seperti yang ditunjukkan di bab ini, kepe -
mimpinan juga terjadi secara organik di tingkat 
lokal, jauh dari pembuat keputusan tingkat dunia. 
Pengusaha, koperasi pemulung, dan kelompok 
masyarakat bergerak maju untuk mengatasi 
akumulasi sampah plastik di komunitas mereka. 
Organisasi-organisasi lokal ini sering menemukan 
cara-cara inovatif untuk membangun bisnis daur 
ulang yang layak, seringkali di lingkungan yang 
sulit, dan untuk melakukannya tanpa mengorban-
kan perlindungan sosial dan lingkungan.

Kepemimpinan ini, dan kecerdikan yang melekat 
di dalamnya, tidak hanya harus diakui tetapi juga 
didukung oleh mereka yang dikaruniai sumber 
daya yang lebih besar. Kepemimpinan tidak hanya 
harus datang dari atas, tetapi juga diakui dan dite -
rapkan ketika berasal dari daerah. Dan tidak hanya 
didukung, tetapi juga diperkuat dengan sumber 
daya dan dibagikan di seluruh dunia sebagai kisah 
sukses yang bisa ditiru.
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Mengolah Sampah Organik  
Tanpa Kerugian

Di banyak negara, minimal setengah dari sampah 
yang dihasilkan – kadang-kadang mencapai 85 
persen dari total sampah – merupakan sampah 
organik, terutama setelah pemulung membuang 
sampah non-organik yang nilainya lebih tinggi. 
Sampah organik bersifat lembab dan berat, 
sehingga menimbulkan beban yang lebih berat 
terhadap upaya pengumpulan sampah, baik secara 
finansial maupun teknis. Setelah sampah organik 
sampai di TPA, sampah tersebut melepaskan 
gas rumah kaca metana yang berbahaya dan 
bereaksi cepat, sehingga berpengaruh terhadap 
keseim bangan gas rumah kaca setiap negara. 
Kalau sampah organik tidak dipisahkan, dia akan 
mencemari sampah daur ulang non-organik dan 
mengurangi nilainya hingga dua pertiga93. Sampah 
organik sendiri juga diketahui mengandung nilai 
ekonomi yang jauh lebih rendah daripada daur ulang 
yang sebanding, hal yang penting ketika merancang 
sistem sampah yang layak secara ekonomi. Karena 
alasan inilah, mencari tahu bagaimana mengolah 
sampah organik tanpa kerugian merupakan bagian 
penting dari proses pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan secara ekonomi.

5
STUDI KASUS YANG DITAMPILKAN 
DI BAB INI (terurut menurut abjad)
• Chintan Environmental Research and 

Action Group, India
• Ciclo Organico, Brasil
• ecoBali Recycling, Indonesia
• Fundación Basura, Chili
• Klungkung Regency TOSS Program, 

Indonesia
• LSM Pelita Klabat, Indonesia
• Municipality of La Pintana, Chili
• Project STOP, Indonesia
• Stree Mukti Sanghatana, India
• Temesi Recycling, Indonesia
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Memproses sampah 
organik tanpa kerugian

Sistem sampah berkelanjutan secara ekonomi (yaitu sumber pendanaan + pendapatan > biaya)

Sampah dipisahkan menjadi 
sampah organik dan 
non-organik di sumbernya

Semua sampah
dikumpulkan dari
rumah tangga
dan bisnis

Semua sampah 
yang terkumpul 
sampai ke tujuan 
yang ditentukan

Pemulung dilibatkan dalam sistem sampah formal

Sampah non-organik 
didaur ulang

Sisa sampah dibuang 
dengan aman

Sampah organik 
diolah

PERTIMBANGAN UNTUK MEMILIH PENDEKATAN PENGOLAHAN ORGANIK:
• Kebutuhan pasar lokal
• Nilai produk organik
• Kualitas produk organik
• Kebersihan sampah organik
• Kandungan sampah organik
• Kesederhanaan pengolahan
• Kecepatan pengolahan
• Persyaratan capex/opex
• Persyaratan tanah
• Kondisi iklim setempat
• Dampak lingkungan

Apa yang harus dilakukan pada kelapa dan daun palem: Pembuatan kompos berbahan sabut 
kelapa jauh lebih lambat daripada kebanyakan bahan organik lainnya, sehingga harus dikelola 
secara terpisah dari proses pengomposan. Namun, kompos berbahan sabut kelapa bisa diubah 
menjadi beberapa produk yang nilainya lebih besar dibandingkan kompos biasa. Kompos itu bisa 
diparut, dicuci, dikeringkan, disaring, dan ditekan untuk membuat “cocopeat,” media tumbuh 
berserat multiguna yang memiliki kapasitas penampung air yang tinggi dan porositas penuh udara.

Kompos tersebut juga dapat digunakan secara keseluruhan untuk meningkatkan aerasi tumpukan 
kompos. Selama pengayakan, kompos menyatu dengan bagian bahan yang ditolak dan digunakan 
kembali di tumpukan kompos baru, di mana kompos itu perlahan-lahan rusak seiring waktu. Sabut 
kelapa juga dapat digunakan di dalam kasur dan diparut menjadi mulsa yang bisa ditebarkan di 
atas tanah untuk mencegah tumbuhnya gulma.

Daun palem, yang terkenal dalam kegiatan ibadah agama Hindu di Bali, cenderung menjadi bagian 
paling lambat terurai dari aliran pengelolaan sampah organik. Mengingat besarnya kompos itu 
sebagai komponen di banyak aliran pengelolaan sampah, kompos tersebut akan mengatur laju 
proses pengomposan – yaitu, proses pengomposan selesai hanya ketika daun kelapa sudah membu-
suk. Bahan hijau lainnya yang juga lambat menjadi kompos adalah daun pisang dan rumput gajah.

Daripada memisahkan sabut kelapa dan daun palem dari pengelolaan sampah organik, Temesi 
Recycling menambah waktu pengolahan kompos, agar ada waktu lebih banyak bagi komponen 
sampah berukuran besar untuk terurai, supaya tidak ada kebutuhan dan biaya untuk merobek-
robek bahan menjadi potongan-potongan kecil atau upaya pemilahan lebih lanjut. Temesi juga 
mengubah sekam kelapa menjadi pestisida alami guna kepentingan pertanian.

PENGANTAR

Di sebagian besar sistem sampah, sampah organik diolah tetapi menimbulkan kerugian. Nilai yang diper-
oleh dari penjualan produk organik umum, seperti kompos, tidak cukup untuk menutup biaya produksi-
nya. Organisasi dengan praktik terbaik, bagaimanapun, sudah berhasil menemukan cara untuk mengolah 
sampah organik menjadi sumber daya berharga yang menutupi biayanya, sekaligus memberi makan rantai 
makanan, memperkaya tanah dan tanaman, dan/atau menyediakan energi berbiaya rendah. Organisasi-
organisasi tersebut juga sudah menemukan cara yang efektif untuk melobi pemerintah agar memungkinkan 
penanganan sampah organik berbiaya rendah, untuk mendapatkan nilai dari sampah organik sebanyak 
mungkin, untuk menggunakan taktik yang mengurangi biaya operasi sehingga pendapatan yang dihasilkan 
cukup untuk mencapai titik impas, dan untuk melibatkan masyarakat agar tidak membuang-buang bahan 
organik. Dari wawancara, kami melihat banyak strategi yang dibagikan di antara organisasi-organisasi 
tersebut yang dapat berfungsi sebagai titik awal bagi organisasi dan pemerintah lain untuk belajar.

Grafik 1: Topik yang dibahas dalam bab ini dalam rantai nilai sampah (berwarna hijau)

I. MEMAHAMI OPSI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
Walaupun mengolah sampah organik menjadi kompos adalah praktik yang paling umum, ada beberapa 
metode pengolahan sampah organik lain untuk organisasi yang mungkin lebih cocok dengan pasar unik 
tempat mereka beroperasi, karakteristik sampah organik, dan kendala organisasi. Namun, tidak semua 
opsi akan berfungsi di semua konteks. Metode pengolahan organik bergantung pada kebersihan sampah, 
kesederhanaan proses, kandungan sampah, ketersediaan lahan, iklim regional, dan pertimbangan biaya 
modal/operasional.

1.  KOMPOS DAN PUPUK

Kompos berfungsi memelihara tanah, sedangkan pupuk memelihara tanaman. Organisme dan mineral 
bermanfaat dalam kompos mengembalikan tanah yang terkuras, menyediakan nutrisi yang dibutuhkan 
tanaman dalam jumlah kecil, seperti boron. Sementara pupuk dapat digunakan tanpa kompos, tanah 
yang secara teratur dipupuk dengan kompos menjadi gelap, rapuh, dan penuh nutrisi. Selain itu, dia juga 
membutuhkan pupuk yang lebih sedikit dibandingkan tanah yang tidak mendapat manfaat dari kompos 
biasa. Penggunaan pupuk kimia tanpa kompos secara terus-menerus dapat membuat kimia tanah tidak 
seimbang serta melenyapkan mikroba. Namun, pupuk organik dari alam dapat memperbaiki tanah yang 
terkuras dan meningkatkan hasil tanaman hingga 20%. Misalnya, dewasa ini di Indonesia, 50% lahan 
pertanian habis. Sedangkan tanah yang sehat biasanya memiliki 10% kandungan organik, 4 juta hektar 
dari 8 juta hektar lahan pertanian di Indonesia memiliki kandungan organik kurang dari 2,5%94. Kompos 
mampu memulihkan kesehatan tanah.

Kualitas kompos tergantung pada kualitas pemisahan sampah, rasio karbon-nitrogen (C:N) yang tepat 
(30:1), konduktivitas listrik (kurang dari 5 milimhos/cm), panas, oksigen, dan kadar air95. Rasio C:N sering 
dicapai melalui proses pelapisan bagian yang sama (berdasarkan berat) dari sampah dapur atau sampah 
pasar (nitrogen) dan daun kering serta sampah pekarangan lainnya (karbon).

Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi waktu pengomposan dan, dalam beber-
apa kasus, meningkatkan kualitas nutrisi kompos secara keseluruhan. Dengan mengurangi waktu, 
jumlah ruang yang dibutuhkan juga berkurang, demikian pula jumlah tenaga kerja, energi, dan biaya. Alat 
mekanis seperti penghancur dan pulveriser secara fisik memecah bahan baku, terutama untuk benda-
benda seperti labu, melon, dan kulit jeruk yang tanpa alat tersebut akan memerlukan waktu pengu-
raian yang lebih banyak. Mesin penghancur memecah bahan organik menjadi potongan-potongan yang 
lebih kecil dan lebih mudah dicerna sedangkan pulveriser selangkah lebih maju, memecah bahan mentah 
menjadi larutan yang menyerupai chutney. Yang biasanya dibutuhkan waktu satu setengah minggu bagi 
bakteri untuk memecahnya, hanya membutuhkan beberapa menit dengan pulveriser.96 Akselerator alami 
non-mekanis seperti kotoran sapi, dadih asam/yogurt, cacing tanah, dan larva serangga menambahkan 
bakteri menguntungkan ke proses pengomposan, untuk mempercepat dekomposisi dan memperkaya 
kualitas kompos. Cacing tanah, misalnya, memberi makan mikroba dan bakteri, membantu pembusukan 
bahan organik.
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KAPASITAS PENGOLAHAN BSF KEBUTUHAN RUANG

1 ton/hari • ~ 170m2 untuk pemeliharaan
• ~ 35m2 untuk pembibitan

2 ton/hari • ~ 240m2 untuk pemeliharaan
• ~45m2 untuk pembibitan

20 ton/hari • ~2,150m2 untuk pemeliharaan
• ~180m2 untuk pembibitan dan panen

Walaupun berbagai inokulat mikroba diklaim punya efek serupa, Temesi Recycling dan komposer lain 
yang diwawancarai menemukan bahwa banyak inokulan yang pengaruhnya terhadap waktu pengomposan 
itu sedikit atau tidak ada sama sekali, atau hanya menghasilkan kompos yang belum matang dan dapat 
membahayakan tanaman, karena mikroorganisme penting sudah ada di dalam sampah dan memulai 
proses pengomposan sendiri.

2.  LALAT BLACK SOLDIER

Pengolahan sampah organik lalat Black Soldier Fly (BSF) sedang merebak di seluruh dunia. Di proses ini, 
larva lalat black soldier memakan sampah organik, mengurangi volume sampah hingga 80% hanya dalam 
12 hari. Yang tersisa hanya larva itu sendiri, sumber protein berkualitas tinggi (+/- 35%) dan lemak kasar 
(+/- 30%) yang cocok untuk pakan ikan dan ayam, serta residu organik bergizi, yang bisa digunakan serupa 
dengan kompos setelah fase matang lebih dari dua minggu. “Peternakan” lalat black soldier memiliki 
tingkat konversi sampah menjadi biomassa yang tinggi dari 15-20%, mudah dilaksanakan, memerlukan 
biaya pemasangan capex yang relatif rendah, dan bersifat modular. Pelaksanaannya mudah ditingkatkan 
dari waktu ke waktu karena sumber sampah organik bersih dan pasar untuk larva sudah diidentifikasi. 
Namun, BSF memang memiliki persyaratan ruang yang relatif besar97.

Grafik 2: Kebutuhan ruang untuk berbagai tingkat pengolahan lalat black soldier

Tantangan utama dalam hampir semua pengolahan sampah organik, dan khususnya BSF adalah akses 
ke sampah organik yang bersih, terpisah dari sumber dan tidak terkontaminasi. Larva lalat black soldier 
membutuhkan makanan berupa sisa makanan dapur dan sampah pasar yang sangat bersih. Larva lalat 
black soldier dimakan oleh ikan atau unggas, yang selanjutnya dijual ke rumah tangga untuk konsumsi. 
Selain perannya di rantai makanan, mereka pun peka terhadap kontaminasi seperti deterjen dan pestisida 
dan tidak akan tumbuh, atau dalam kasus terburuk mati, kalau diberi sampah yang terkontaminasi. Oleh 
karena itu, banyak peternakan BSF memulainya dengan sampah pasar. Kini ada beberapa fasilitas skala 
besar yang lebih dari 5 ton/hari, mengingat tantangan untuk menemukan bahan baku sampah organik 
non-kebun yang cukup bersih. Keberhasilan dengan BSF bisa diraih dengan berhasil meyakinkan keluarga 
untuk benar-benar memisahkan sampah organik. Oleh karena mayoritas fasilitas BSF tidak bertanggung 
jawab, atau punya kapasitas, untuk sekaligus mengatur kampanye pengumpulan sampah dan perubahan 
perilaku pemisahan sumber, fasilitas-fasilitas itu tetap kecil.

3.  BRIKET ARANG

Kabupaten Klungkung di bagian timur Bali, 
Indonesia, sedang menguji coba program sampah 
organik menjadi briket arang yang disebut TOSS. 
Program ini bekerja dengan mengisi wadah bambu 
dengan sampah campuran harian yang terdiri dari 
80% sampah organik dan 20% sampah sisa yang 
non-organik. Sampah non-organik bisa berupa 
kertas atau plastik lunak, tetapi tidak ada plastik 
keras seperti botol atau kaleng logam. Sampah 
campuran ditambahkan ke satu liter air bioaktif 
dan sepuluh liter air biasa, lalu dibiarkan selama 
4-5 hari sampai mengering dan memulai proses 
fermentasi yang disebut peuyeumisasi. Setelah 
mengering, bahan yang diolah itu dihancurkan 
lalu dipelet. Pelet kemudian dijual ke penyedia 
listrik negara dengan harga pasar batubara dan 
menggantikan batubara sebagai sumber listrik. 
Untuk setiap ton sampah campuran, diproduksi 
600 kg pelet yang menghasilkan listrik sebesar 400 
kWh. Dalam satu jam, fasilitas di Desa Takmung 
dapat mengolah 3 ton sampah campuran.

Mengingat kandungan non-organik dari BBM ini, 
pembakaran briket melepaskan asap beracun 
jadi hanya boleh dijual kepada pengguna yang 
bertanggung jawab dan menerapkan perlindungan 
lingkungan yang tepat untuk membakarnya, bukan 
kepada penduduk untuk digunakan sebagai BBM 
untuk memasak98.

4.  REFUSED DERIVED FUEL (RDF)

Refuse Derived Fuel adalah jenis BBM yang 
dihasilkan dari berbagai jenis sampah, termasuk 
sampah organik. Berdasarkan analisis laborato-
rium, nilai kalori tertinggi RDF adalah sekitar 36 
MJ/kg yang diperoleh dari kandungan sampah 
organik 40% dengan kadar air sekitar 5%99. RDF 
bisa digunakan sebagai pengganti batubara di 
tempat pembakaran semen atau di pembangkit 
listrik batubara. RDF juga dapat dimasukkan ke 
dalam modul gasifikasi busur plasma dan pabrik 
pirolisis. Proses tersebut biasanya melibatkan 
campuran metode perawatan mekanis dan/atau 
biologis seperti:

• Pemecahan/penghancuran kantong
• Penyaringan ukuran
• Pemisahan magnetik
• Klasifikasi udara
• Penghancuran kasar
• Memperbaiki pemisahan dengan pemisahan 

inframerah

Fasilitas RDF dengan kapasitas sekitar 120 ton per 
hari membutuhkan area sekitar 1 ha100 dan biaya 
investasi sekitar $4 juta USD untuk menghasilkan 
30-40 ton RDF per minggu.

5. BIOGAS

Dengan generasi biogas, sampah organik dihan-
curkan dan ditambahkan ke dalam digester dalam 
lingkungan yang kedap udara dan anaerob (hampa 
oksigen) berikut bakteri. Ini fenomena yang terjadi 
secara alami di dasar kolam dan rawa. Bakteri 
yang ada dalam digester lalu memecah sampah, 
menghasilkan metana dan gas lainnya serta 
produk sampingan (bubur) yang kaya nutrisi dan 
dapat digunakan sebagai pupuk organik. Biogas ini 
kemudian ditarik dari digester dengan vacuum dan 
digunakan untuk memasak, BBM, atau kebutuhan 
listrik. Adakalanya untuk memaksimalkan proses, 
ditambahkan pupuk kandang ke digester karena 
pupuk tersebut sering berlimpah jumlahnya (sapi 
menghasilkan sampai 12kg/hari) dan memiliki 
rasio C:N yang sesuai. Pupuk kandang juga 
bermanfaat bagi kesehatan lingkungan karena 
patogen di dalamnya terbunuh selama proses 
pencernaan.

Volume reaktor yang dibutuhkan sekitar 85 m3 
untuk setiap ton sampah organik per hari. Waktu 
pencernaan bervariasi dari beberapa minggu 
hingga beberapa bulan. CV Energi Persada, 
anggota MaBI (Masyarakat Biogas Indonesia), 
memperkirakan bahwa setiap ton sampah organik 
dapat menghasilkan api yang bertahan selama 120 
jam untuk satu kompor, 200 kg kompos, dan 200 
liter pupuk cair.101

Rasio C:N yang ideal adalah antara 25:1 dan 30:1. 
Kompor pembakar gas membutuhkan 300 – 600 
liter gas per jam, sedangkan keluarga berpenghas-
ilan rendah menggunakan rata-rata 4.000-5.000 lt/
bulan per orang.102
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MATERI SAMPAH RASIO C:N HASIL GAS (LITER PER KG)
Kotoran manusia 6-10 -

Kotoran sapi (hingga 12 kg 
per sapi per hari)

18 90 – 300

Kotoran babi (hingga 2,5 
kg per babi per hari)

- 370 – 500

Kotoran ayam 7 300

Rumput (jerami) 12 Tidak cocok dipakai sendiri

Rumput dengan kotoran 
ayam

- 350

Kertas - Tidak cocok dipakai sendiri

Kertas dengan kotoran 
ayam

- 400-500

Lumpur sampah - 600

Jerami gandum 150 Tidak cocok dipakai sendiri

Bagasse (sampah tebu) 150 Tidak cocok dipakai sendiri

Serbuk gergaji 200-500 Tidak cocok dipakai sendiri

JENIS SAMPAH ORGANIK HEWAN YANG DIBERI MAKAN

Silase (rumput gajah, daun dan batang 
pisang)

Sapi, domba

Kulit pisang mentah Kambing

Sayur mentah Bebek

Sisa daging Ikan lele, belut, mujair, bawal

Larva terbang (belatung) Ikan mujair, lele, ayam

Sisa makanan dapur (tidak termasuk 
tulang)

Babi

Limbah ikan olahan Ayam dan ikan

Grafik 3: Rasio C:N dan hasil gas dari berbagai bahan sampah

Skala tanaman biogas sederhana dapat berva-
riasi dari sistem rumah tangga ke pabrik komer-
sial besar berukuran ribuan kubik meter. Dua 
desain digester sederhana yang populer sudah 
dikembangkan untuk digunakan di negara-ne-
gara berkembang: digester biogas India ‘penutup 
mengambang’ dan digester kubah tetap Cina. 
HomeBioGas103 di Israel adalah contoh biogas 
skala rumah tangga dan Carbonlites104, dari India, 
adalah contoh untuk restoran dan fasilitas kecil. 
Temisi Recycling juga merekomendasikan metode 
BEKAN. Digester India dan Cina beroperasi dengan 
cara yang sama, tetapi ruang penyimpanannya 
memiliki desain yang sedikit berbeda.

6.  SILASE

Silase, pakan ternak dan domba yang terbuat 
dari fermentasi tanaman rumput-rumputan, 
seperti rumput gajah, jagung, sorgum atau sereal 
lainnya; digunakan petani untuk memberi makan 
sapi dan domba ketika padang rumput tidak 
bagus atau ketika tidak ada padang rumput untuk 

menggembala. Sapi mengkonsumsi silase sekitar 
25 kg/hari. Padang rumput yang diawetkan ini, 
setelah kompos, adalah produk yang paling umum 
dibuat dari sampah organik secara global. Di 
Indonesia, sapi secara tradisional memakan silase 
yang terbuat dari rumput gajah, sedangkan silase 
yang bercampur rumput gajah, daun dan batang 
pisang juga cocok.

Idealnya rumput dipotong pada tingkat nutrisi 
tertingginya, tepat sebelum benar-benar matang. 
Rumput kemudian layu hingga mencapai kadar air 
60-75%, diparut hingga 10-20 ml panjang cincang 
dan selanjutnya dipadatkan sekencang mungkin 
dan ditutup dengan terpal plastik tebal yang ditin-
dih ban bekas untuk melepas dan menghilangkan 
oksigen sebanyak mungkin. Kondisi anaerob 
(hampa oksigen) dan asam (pH 4-5) itu penting 
bagi bakteri asam laktat untuk berkembang, atau 
bakteri lain akan memfermentasi bahan organik, 
yang mengakibatkan hilangnya nutrisi dan amonia 
serta produk sampingan lain yang tidak menarik 
bagi hewan. Asam laktat memfermentasi rumput, 
sehingga sebagian besar nutrisinya tetap terjaga.

7.  PAKAN HEWAN LAINNYA

Biasanya di daerah pedesaan, sampah organik bisa digunakan untuk pakan ternak asalkan segar, tidak 
terkontaminasi, dan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Limbah ikan khususnya, kalau diambil dengan 
cepat, bisa menjadi sumber protein berkualitas tinggi untuk ayam dan ikan. Sebagian besar program 
pakan ternak di Indonesia berskala kecil, karena sulitnya menemukan dan memisahkan sampah organik 
yang kualitasnya cukup untuk memberi makan peternakan besar. Untuk menghasilkan pakan ternak dari 
sampah organik, LSM Pelita Klabat membeli sampah organik campuran dari pasar tradisional dengan 
harga Rp5.000 per 50 kg (<USD$0,01/kg). Kalau sampah organik bersih dan terpisah, harganya naik 
menjadi Rp35.000 per 50 kg (USD$0,05/kg). Produk tersebut digunakan untuk menggantikan pakan ternak 
komersial dengan kisaran harga dari Rp7.500 sampai Rp12.000 per kilogram (USD$0,50-0,80/kg), tergan-
tung kandungan proteinnya[ Tjokro Vivaldi dari LSM Pelita Klabat di Sulawesi, Indonesia]105.

Grafik 4: Pakan ternak berdasarkan jenis sampah organik

Kami berfokus terutama pada opsi organik yang berhasil diterapkan di beberapa organisasi terkait 
sampah di negara fokus. Meskipun tidak dibahas di makalah ini, sampah organik juga bisa dikonversi 
menjadi bahan baka106, gas  melalui gasifikasi, protein menggunakan mikroorganisme107, dan bahkan 
plastik108, meskipun banyak di antara teknologi ini yang belum lama hadir.

II.  MEMENUHI KEBUTUHAN PASAR LOKAL
Untuk memperoleh keuntungan dari sampah organik, pilih pendekatan pengolahan yang menghasilkan 
produk yang dibutuhkan oleh bisnis lokal, dengan mempertimbangkan tingkat kebersihan sampah organik 
yang tersedia.

Keberlanjutan dari sistem pengolahan organik terletak pada kelayakan ekonominya, kesederhanaannya, 
dan sumber daya yang tersedia bagi organisasi untuk berinvestasi dalam peralatan. Idealnya, kelayakan 
ekonomi perlu dipadukan dengan proses sederhana agar menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi109. 
Sistem yang ideal juga modular, memungkinkan pengujian berbagai konfigurasi dan proses sebelum 
muncul kebutuhan akan investasi yang lebih besar. Pendekatan pengolahan juga tergantung pada keter-
sediaan lahan dan anggaran. Banyak sekali tersedia metode untuk membuat kompos, misalnya. Sebagian 
di antaranya membutuhkan banyak lahan, sedangkan yang lainnya dapat dilakukan secara vertikal atau 
dalam waktu yang lebih singkat dengan menggunakan inokulan mikroba, sehingga mengurangi tingkat 
sampah organik di daerah tertentu. Banyak mesin yang dapat mengurangi waktu pengolahan dan/atau 
mengotomatisasi bagian-bagian dari proses apabila anggaran memungkinkan. Selain itu, seberapa dingin 
dan basahnya iklim, juga berdampak langsung pada cara terbaik untuk mengolah sampah organik.
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INDUSTRI 
LOKAL

JENIS BISNIS KEBUTUHAN BISNIS UTAMA PRODUK ORGANIK UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN

Pariwisata • Hotel/resor

• Restoran
• Taman

• Lansekap
• Memasak
• Memasak
• Lansekap

• Kompos organik
• Biogas
• Biogas
• Kompos organik

Pertanian • Pertanian

• Ternak
• Ayam

• Nutrisi tanah
• Nutrisi tanaman
• Pestisida alami
• Makanan vegetarian dan 

non-vegetarian
• Pakan

• Kompos organik
• Pupuk organik
• Pestisida kelapa asap
• Pakan berbahan sampah
• Lalat black soldier

Perikanan • Peternakan ikan
• Penyimpanan dingin
• Transportasi

• Pakan ikan
• Listrik
• Bahan bakar

• Lalat black soldier
• Biogas
• Biogas

Lainnya • Universitas
• Instansi pemerintah
• Transportasi
• Energi

• Lansekap
• Memasak
• Bahan bakar
• Listrik

• Kompos organik
• Biogas
• Biogas
• Briket arang/RDF

BENTUK   INDONESIA   INDIA   BRASIL   CHILI

Produk organik Kg IDR/kg USD/kg INR/kg USD/kg BRL/kg USD/kg CLP/kg USD/kg

Kompos organik Kantong 500-750 3.5-5¢ 7-16 10-23¢ 0.30-1.00 8-27¢ 340-2,290 0.50-3.30

Pupuk organik Kantong 3,750 26¢ 5.001 1.33 3,140 4.50

Biogas Liter
Gas yang biasanya 

digunakan langsung  
(tidak dijual)

62 0.89-1.05 Tidak ada
1,200-
1,600

1.70-2.30

Pakan ternak Kantong
7,500-
12,000

50-80¢ Tidak 
ada

Tidak ada Tidak ada

Lalat black soldier Hidup 5-7,000 33-45¢ 15 22¢ Tidak ada Tidak ada

Arang / RDF Mcal

untuk 
ukuran 
kurang 
dari 50mm

< 1¢
Tidak 
ada

Tidak ada

Untuk memperoleh keuntungan dari sampah organik, atau setidaknya mencapai titik impas biaya pengo-
lahan, pilihlah pendekatan pengolahan yang menghasilkan produk yang mendapatkan permintaan dari 
pasar lokal. Sampah organik dapat digunakan untuk menghasilkan kompos, pupuk, pakan ternak, biogas, 
briket arang, pestisida alami, dan produk lainnya. Masyarakat yang menggarap peternakan ikan dan/
atau peternakan ayam kesulitan menemukan pakan yang terjangkau, berkualitas tinggi, kaya protein, 
dan merupakan pasar yang baik untuk larva lalat black soldier. Begitu pula, masyarakat yang memeli-
hara ternak babi dan kambing membutuhkan pakan berlimpah kaya nutrisi yang bisa berasal dari buah, 
sayuran, dan sisa produk susu. Komunitas pertanian, dari produksi makanan hingga kebun anggur, 
membutuhkan pupuk untuk pertumbuhan tanaman dan kompos guna memperkaya tanah. Pusat-pusat 
pariwisata dengan hotel-hotel mewah, universitas, dan fasilitas pemerintah juga semuanya membutuhkan 
kompos untuk merawat lansekap mereka yang indah. Lembaga-lembaga seperti sekolah, rumah sakit, 
dan restoran membutuhkan bensin untuk memasak dan sebagian di antaranya memanfaatkan biogas 
untuk menjalankan bus umum. Selain itu, beberapa perusahaan listrik lokal membeli briket arang (atau 
menolak bahan bakar turunan) dengan harga pasar untuk menggantikan batu bara atau sumber energi 
lain dalam proses produksi daya listrik.

Grafik 5: Menyesuaikan produk sampah organik dengan kebutuhan pasar lokal

Setiap produk turunan sampah organik memiliki nilai yang berbeda bagi pasar, dan kebutuhan modal 
serta biaya operasional yang berbeda untuk diubah menjadi produk yang berharga. Harga pasar juga 
cukup bervariasi antarnegara dan antarwilayah perkotaan dan pedesaan di dalam negara.

Grafik 6: Nilai produk turunan sampah organik di berbagai pasar110

1 untuk botol 500ml

Kualitas produk yang berasal dari sampah organik bergantung pada kebersihan sampah organiknya 
- seberapa baik rumah tangga dan bisnis memilah sampah mereka. Sampah organik yang digunakan 
dalam produksi makanan idealnya berasal dari sampah pra-sortir rumah tangga dan bisnis yang “bersih”, 
dengan risiko minimal pencemaran bahan kimia atau logam berat. Meskipun non-kontaminasi selalu 
penting, sampah organik ‘kotor’ adakalanya bisa digunakan untuk kompos di lansekap atau tanaman 
pembibitan, atau dalam beberapa kasus penggunaan energi jika diterapkan perlindungan lingkungan 
(misalnya proses briket arang).

Sebagai contoh, Project STOP di Muncar, Indonesia, mengevaluasi empat opsi pengolahan organik 
sebelum memilih cara pengolahan sampah. Sebagai wilayah yang dihuni 130.000 penduduk, ekonomi 
Muncar mengandalkan industri perikanan (ikan liar dan budidaya, pengalengan, penyimpanan dingin, 
pakan ikan dan minyak) dan pertanian. Sistem sampah Muncar cukup sulit untuk kelayakan ekonomi, 
mengingat komposisi sampahnya yang sangat organik (75% organik yang dihasilkan, dan 85% organik 
setelah pemulung membuang banyak sampah non-organik ‘bernilai tinggi’ yang dapat dijual ke pasar 
daur ulang lokal). Project STOP mempertimbangkan kompos tradisional untuk pertanian, larva lalat black 
soldier untuk pakan ikan dan ayam, bio-digestion untuk gas alam terkompresi yang akan digunakan untuk 
pendinginan dan fasilitas pengalengan serta briket arang yang digunakan untuk listrik oleh perusahaan 
listrik nasional. Setelah mengevaluasi kebutuhan modal dan lahan, potensi pendapatan, biaya operasional, 
kerumitan dan menguji permintaan pasar untuk setiap produk, mereka memilih untuk mengolah sampah 
organik di perkotaan menggunakan larva lalat black soldier dan untuk memperkenalkan pengomposan 
rumah menggunakan metode parit sederhana di wilayah pedesaan. Dengan 68 tambak ikan dan 20 peter-
nakan ayam yang membeli 18 ton pakan per hari dengan harga Rp9.000/kg, penjualan larva lalat black 
soldier hidup yang berprotein tinggi seharga Rp5.000/kg dapat mejamin pasar otomatis untuk setiap ton 
yang bisa mereka hasilkan - tidak hanya menutupi biaya pengumpulan dan pengolahan sampah organik, 
tetapi juga meraup untung lebih banyak daripada penjualan daur ulang. Penting juga untuk menemukan 
cara menilai sampah organik secara efektif, demi menciptakan sistem sampah masyarakat yang secara 
ekonomi bisa berkelanjutan.
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Grafik 7: Matriks keputusan untuk memilih pendekatan pengolahan organik
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III.  STRATEGI UNTUK 
MENINGKATKAN PENDAPATAN 
DARI SAMPAH ORGANIK

Selain memilih produk organik yang tepat untuk 
pasar, kami mendapati bahwa organisasi-organi-
sasi menggunakan lima strategi untuk mening-
katkan pendapatan mereka dari mulai pengolahan 
sampah organik sampai mengubah dinamika 
pendapatan yang terlalu umum yang diper-
oleh melalui penjualan produk sampah organik 
yang lebih kecil dibandingkan biaya untuk 
memproduksinya:

1. Jaminan kualitas
2. Biaya berlangganan
3. Integrasi vertikal
4. Pengurangan gas rumah kaca
5. Perjanjian pembelian pemerintah atau sektor 

swasta

1.  JAMINAN KUALITAS

Pembeli sering takut dengan produk organik yang 
berasal dari sampah seperti kompos, pupuk, 
pakan ternak, atau larva lalat black soldier yang 
digunakan untuk produksi makanan, mengingat 
potensi kontaminasi dari bahan kimia, logam 
berat, atau unsur berbahaya lainnya. Menyertakan 
sistem pengendalian mutu dan mekanisme pengu-
jian yang kredibel dapat membangun keper-
cayaan pembeli dan mengamankan harga produk 
yang lebih tinggi. Temesi Recycling di Indonesia 
menggunakan sistem pengendalian mutu ISO 
9000 dan uji laboratorium untuk memverifikasi 
keamanan kompos dan juga lolos kriteria ketat 
untuk verifikasi CDM (Clean Development 
Mechanism). Mereka secara teratur menguji 
dan melaporkan kadar oksigen, PH, amonia, dan 
nitrat kompos. Project STOP berencana untuk 
menguji dan mensertifikasi larva lalat black soldier 
mereka untuk mendidik calon petani ikan dan 
ayam tentang komposisi nutrisi dan kandungan 
protein dari larva, serta tingkat kontaminasi yang 
dapat dideteksi. India sedang menyiapkan fasil-
itas pengujian yang dikelola pemerintah untuk 
membantu proses ini.

2.  BIAYA BERLANGGANAN

Beberapa pelanggan yang memiliki wawasan 
lingkungan bersedia membayar biaya berlang-
ganan ke suatu organisasi untuk mengumpulkan 
sampah organik mereka dan mengolahnya menjadi 
kompos, bahkan saat kompos yang tersedia di 

toko-toko eceran jauh lebih murah. Ciclo Organico, 
pengolah sampah organik perusahaan sosial 
yang beroperasi di Rio de Janeiro, Brasil, secara 
ekonomi mereka berkelanjutan lewat model biaya 
berlangganan. Pelanggan membayar biaya keang-
gotaan bulanan yang bervariasi berdasarkan 
ukuran wadah, frekuensi penjemputan, dan diskon 
tertentu (kondominium, bisnis, dan lain-lain).111 
Setelah menjadi anggota, pelanggan diberi ember 
dan kantong biodegradable untuk mengumpul-
kan bahan organik mereka. Setiap minggu, 
kantong-kantong biodegradable tersebut diangkut 
dengan sepeda dan dibawa ke pusat tempat 
pengomposan dengan proses vermiculture 40 hari.

Tetapi nilai yang diberikan kepada pelanggan tidak 
terbatas pada layanan penjemputan dan kenyataan 
bahwa mereka melakukan hal yang benar demi 
lingkungan. Mereka juga diberi kompos sebanyak 
2kg setiap bulan, bibit kebun, hadiah kejutan 
dan petunjuk untuk memulai kebun rumah 
sendiri. Sampah organik mereka diubah menjadi 
kompos lalu mereka mengubah kompos dan 
benih menjadi tanaman, sehingga dapat memberi 
makan keluarga dan menciptakan lingkungan 
yang lebih asri. Ciclo Organico mengubah narasi 
dengan menunjukkan bahwa sampah dapat diubah 
menjadi sesuatu yang indah. Dengan model seperti 
ini, Ciclo Orgánico mampu tumbuh besar sejak 
berdiri dan memperoleh biaya berlangganan yang 
secara material lebih besar dari nilai fisik kompos 
dan benih yang diterima anggota, sehingga mereka 
lebih menonjol dibandingkan pengolah organik 
yang hanya mengandalkan nilai komoditas kompos 
saja. Model ini mudah ditiru dan sudah menginspi-
rasi setidaknya lima perusahaan sosial serupa di 
seluruh Brasil.

3.  INTEGRASI VERTIKAL

Semakin terintegrasi suatu organisasi secara 
vertikal ke dalam rantai nilai, semakin banyak 
nilai yang diambil dari bahan sampah. Program-
program di seluruh dunia sudah mengolah sampah 
organik menjadi kompos tetapi daripada menjual 
kompos, yang umumnya dihargai murah (kalau 
pun bisa dijual), mereka selangkah lebih maju 
dengan menggunakan produk-produk tersebut 
untuk menyuburkan tanaman pembibitan, bunga, 
dan sayuran. Produk tersebut kemudian dijual ke 
masyarakat dengan selisih harga yang lebih tinggi 
dibandingkan harga kompos atau pupuk saja.

Di Kotamadya La Pintana di Santiago, Chili, pengo-
lahan organik dilakukan melalui layanan pemerin-
tah daerah. Sampah organik dikumpulkan tiga 
kali seminggu lalu dibawa ke area pengolahan 

kompos kotamadya untuk diolah menggunakan 
windrow atau parit dengan teknik pengomposan 
vermiculture. Setelah siap, kompos dibagikan 
ke masyarakat serta pemerintah sendiri untuk 
mensubsidi berbagai proyek, dari program penana-
man pohon, proyek keindahan lingkungan, 
lansekap bangunan pemerintah dan pembibitan 
pemerintah sendiri, dengan lebih dari 800.000 m2 
ruang hijau dan 160 ribu tanaman. Kota ini juga 
menanam 80-100 pohon setiap bulan. Kompos 
yang mereka hasilkan dapat mendukung program 
“penghijauan” kota yang jauh lebih besar.

4.  PENGURANGAN GAS RUMAH KACA

Salah satu cara yang rumit namun potensial untuk 
mensubsidi biaya pengolahan sampah organik 
secara signifikan adalah dengan menerima serti-
fikasi resmi dan sponsor untuk pengurangan gas 
rumah kaca, baik melalui pasar karbon sukarela 
atau melalui CDM. Di Indonesia, misalnya, dihasil-
kan lebih dari 60 juta ton sampah organik per 
tahun dan, ketika dibuang di alam, di tempat 
pembuangan terbuka, atau di tempat pembuangan 
sampah, mengeluarkan jumlah yang setara dengan 
3 juta ton metana, (sekitar 11% dari total emisi gas 
rumah kaca di Indonesia112). Sebagai tanggapan, 
negara ini telah menetapkan tujuan nasional untuk 
mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030113 
dibandingkan dengan ‘cara biasa’ dan memberi 
insentif kepada mereka yang bisa membukti-
kan pengurangan emisi melalui CDM. Meskipun 
demikian, Indonesia hanya memiliki 2% dari proyek 
CDM global (2014)114. Mengingat bahwa CDM 
merupakan bagian dari perjanjian antarpemerin-
tah tentang pengurangan karbon dan membutuh-
kan proses persetujuan formal, penerapannya 
melalui pasar sukarela seringkali lebih murah, 
lebih cepat, dan relatif lebih mudah, meskipun 
harga akhir yang dibayarkan per kredit kerap lebih 
rendah daripada CDM yang setara. Proyek dapat 
didaftarkan selama sepuluh tahun dengan metode 
apa saja. Dua kelas metodologi yang paling relevan 
untuk pengolahan sampah organik adalah “penge-
lolaan sampah” dan “pengurangan emisi metana.”

Agar memenuhi syarat, proyek harus membuk-
tikan tidak akan efektif secara komersial tanpa 
kredit karbon, dan dapat menunjukkan pening-
katan gas rumah kaca terhadap suatu baseline. 
Salah satu tes tambahan adalah apakah mungkin 
suatu proyek bisa memperoleh kucuran pinjaman 
dari bank tanpa pendapatan dari kredit karbon 
– kalau tidak, maka mereka memenuhi syarat. 
Kendala umum lainnya adalah ketidaksejajaran 
dengan jenis kegiatan yang dicantumkan dalam 

kebijakan Nationally Determined Contributions 
(NDC) dan menggunakan teknologi yang diang-
gap praktik umum. Definisi praktik umum diten-
tukan kurang lebih oleh tingkat adaptasi sebesar 
10-15% di industri (misalnya pembuatan kompos 
windrow umum akan gagal uji praktik umum tetapi 
pengomposan lalat black soldier yang baru tidak 
akan gagal).

Di pasar sukarela, organisasi melewati proses 
selama 2 hingga 4 tahun, dengan biaya USD 
$40-70.000, untuk membuktikan bagaimana dan 
seberapa banyak proyek mereka akan mengurangi 
emisi,. Kalau berhasil, mereka akan disertifikasi 
oleh agen verifikasi pihak ketiga yang indepen-
den seperti Gold Standard dan bisa secara legal 
menjual kredit ke organisasi lain. Harga rata-rata 
kredit karbon dari pengurangan metana dari TPA 
berkisar antara $2,20/kredit sampai $19,00/kredit, 
tergantung apakah mitra yang bersedia dapat 
ditemukan. Kalau suatu organisasi memperke-
nalkan proyek-proyek baru dengan menggunakan 
metodologi bersertifikat yang sama, proses sertifi-
kasi “baru” hanya memakan waktu enam bulan.

Proses aplikasi untuk Clean Development 
Mechanism serupa dengan pasar sukarela, kecuali 
bahwa proses itu memerlukan persetujuan tam -
bahan dari National Designated Authority (NDA), 
harus berupa kegiatan yang disetujui di NDC, 
dan hanya dapat dibeli oleh negara-negara yang 
berpartisipasi dalam CDM, sehingga jauh lebih 
lama, lebih sulit, dan kurang pasti. Organisasi 
biasanya menjalani proses 3 hingga 5 tahun, 
dengan biaya sekitar $90.000, ditambah $20.000 
untuk ulasan tahunan. Setelah disertifikasi, kredit 
rata-rata dijual seharga $10 bila memenuhi syarat 
untuk dijual di pasar karbon internasional seperti 
European Trading Scheme atau California cap-and-
trade scheme dan berlangsung selama sepuluh 
tahun. Proyek pengurangan gas rumah kaca di 
Indonesia dapat mendaftar di bawah CDM atau 
kemitraan Jepang – Indonesia yang disebut Joint 
Crediting Mechanism (JCM) yang menawarkan 
prosedur yang lebih sederhana.
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OPSI 1: PASAR KARBON SUKARELA OPSI 2: CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 
(CDM)

WAKTU BIAYA WAKTU BIAYA
Unit Bulan USD bulan USD 

Penilaian 
kelayakan 1 $2-3k SELEKSI 

METODOLOGI115 > 12 $25-115k

Penyusunan 
dokumen proyek 3

$30-70k

Penyusunan dokumen 
proyek 3-12 $25-60k

PERSETUJUAN OLEH 
NDA116

5 Biaya 
bervariasi

Validasi oleh 
auditor 6 Validasi oleh auditor 6-12 $10-25k

Pendaftaran oleh 
Komite Standar 2 Pendaftaran oleh 

Badan Eksekutif CDM > 2

$0.10/CER 
untuk 1st 
15k lalu 
$0.20/CER

Pemantauan dan 
pelaporan 6-18

Pemantauan dan 
pelaporan berdasar-
kan proyek

6 

Penerbitan 
Verifikasi 8 Verifikasi dan 

Sertifikasi oleh auditor > 6 $7-25k

PENERBITAN CER 
OLEH DEWAN 
EKSEKUTIF CDM

0.5 Pajak 2%

TOTAL 2-4 THN $35-70K TOTAL 3-5 THN $50-$90K

LANGKAH-LANGKAH 
PROSES BERSAMA

PERTANYAAN POKOK YANG HARUS DIJAWAB

PENILAIAN KELAYAKAN • Apakah proyek memenuhi syarat untuk menerima pendanaan karbon?
• Apakah layak secara teknis dan finansial?

Penyusunan dokumen 
proyek

• Bagaimana dan seberapa banyak proyek mengurangi emisi?
• Mengapa proyek ini membutuhkan kredit karbon?

Validasi oleh auditor • Apakah dokumen proyek sejalan dengan kegiatan di lapangan dan 
persyaratan standar?

Pemantauan dan pelaporan • Parameter dipantau, diukur dan kredit karbon dihitung

Penerbitan Verifikasi • Apakah parameter diukur sesuai dengan protokol/metodologi?
• Apakah perhitungannya akurat?

Grafik 8: Perbandingan antara pasar karbon sukarela dan proses serta biaya Clean Development Mechanism Temesi Recycling adalah organisasi pertama di 
Indonesia yang mengajukan dan menerima kredit 
karbon melalui CDM untuk produksi kompos. 
Temesi mengolah sekitar 30 ton sampah organik 
per hari (10.000 ton per tahun) dan ternyata 
penjualan kompos mereka sebesar Rp 1.000/kg 
($0,07/kg) hanya menutupi sepertiga dari biaya 
operasional. Guna mengatasi kendala ekonomi 
ini, Temesi menerima banyak hibah lalu menjalani 
proses sertifikasi CDM, yang berlangsung selama 
40 bulan dan menelan biaya USD 50.000. Setelah 
disertifikasi, mereka mengambil hibah sebesar 
USD 240.000 dari myclimate yang dibayar kembali 
seiring waktu dengan mendapatkan harga karbon 
USD 22,00 pertama per kredit dari myclimate, lalu 
USD 14,00 sampai pinjaman itu dibayar kembali. 
Pengalaman Temesi selama 10 tahun dengan CDM 
berakhir pada 3 November 2018 tetapi mereka 
bisa memperpanjang untuk mendapatkan kredit 
karbon selama lima tahun dengan harga USD 
8,50 per kredit melalui sertifikasi pasar sukarela 
Gold Standard, yang memotivasi mereka untuk 
mengembangkan pasar lokal yang lebih baik untuk 
kompos. Setiap kredit setara dengan penghe-
matan emisi dari massa yang setara dengan satu 
ton karbon dioksida. Temesi menjual sekitar 9.000 
kredit per tahun melalui myclimate yang cukup 
untuk menutupi sisa biaya operasi mereka dan 
menyisihkan sedikit keuntungan.

Mensponsori kredit sukarela, dan mendukung 
organisasi untuk mengajukannya, adalah salah 
satu peluang paling substansial bagi sektor swasta 
dan pemerintah untuk mengkatalisasi pengolahan 
sampah organik dalam jumlah besar secara layak.

IV.  STRATEGI UNTUK MENGURANGI 
BIAYA PENGOLAHAN SAMPAH 
ORGANIK

Selain memilih teknologi yang hemat biaya, waktu 
proses yang lebih rendah, serta teknik untuk 
mengubah sampah organik, organisasi fokus juga 
menggunakan empat taktik untuk mengurangi 
biaya bisnis mereka:

1. Pemrosesan swadaya masyarakat atau rumah 
tangga

2. Barter untuk tanah
3. Membeli dan membangun peralatan secara 

lokal
4. Melibatkan mahasiswa dan pekerja sukarela

1. PEMROSESAN SWADAYA 
MASYARAKAT ATAU RUMAH TANGGA

Alih-alih mengolah organik sendiri, beberapa 
organisasi memperkenalkan pengomposan berba-
sis rumah atau berbasis masyarakat, menjual 

peralatan sehingga masyarakat dapat mengolah 
sampah organik mereka sendiri. EcoBali Recycling 
di Indonesia meraup keuntungan dari pengolahan 
organik dengan menjual paket pembuatan kompos 
rumah yang teruji demi menghindari pengambilan 
sampah organik dalam layanan pengumpulan 
sampah. Mereka memudahkan keluarga untuk 
mulai membuat kompos di rumah dengan menye-
diakan paket pembuatan kompos lengkap, terma-
suk wadah kompos, jaring anti kutu, ember dapur, 
lima kantong kompos, pupuk kandang, jerami, 
perawatan anti semut, dan cacing. Biaya paket 
pembuatan kompos rumah juga mencakup pengi-
riman dan pemasangan, serta panduan langsung 
dan satu kunjungan tindak lanjut guna memastikan 
agar keluarga memiliki semua panduan, peralatan, 
dan dukungan yang dibutuhkan. Sebuah keluarga 
bisa mengendalikan sepenuhnya apa yang masuk 
ke sistem pengomposan mereka untuk membuat 
kompos yang sangat bersih dan berkualitas tinggi 
untuk berbagai aplikasi.

Project STOP mengumpulkan sampah organik 
dari daerah perkotaan di mana rumah-rumah 
hanya punya ruang yang sangat sedikit untuk 
praktik pengomposan. Dia juga mengajarkan 
warga pedesaan tentang metode pengomposan 
parit sederhana; menggali lubang dan mengubur 
sampah organik untuk memperkaya tanah.

Di Mumbai, Bengaluru, dan Pune, peraturan 
nasional dan lokal mewajibkan restoran, hotel, 
dan penghasil sampah massal dan lain-lain untuk 
mengolah sampah organik secara lokal. Banyak 
organisasi, seperti Stree Mukti Sanghatana, yang 
sudah memperkenalkan alat kompos rumah dan 
bahkan pabrik biometanasi agar mudah diadopsi 
oleh masyarakat dan bisnis. Mereka juga melatih 
anggota pemulung untuk mengelola sampah 
organik dan mengubahnya menjadi kompos 
serta mengoperasikan pabrik bio-methanisasi. 
Dengan cara ini, tercipta peluang bagi mereka 
untuk memperoleh penghasilan tambahan untuk 
melakukan pengolahan sampah dan menyediakan 
layanan pengelolaan sampah bagi bisnis dan 
organisasi di seluruh kota.

2.  BARTER DENGAN TANAH

Ketimbang mengolah sampah organik di fasil-
itas sendiri, yang membutuhkan banyak ruang, 
bebe rapa organisasi sudah bermitra dengan petani 
lokal untuk mengolah sampah organik di tanah 
mereka, sehingga dapat meminimalkan biaya 
transportasi dan kebutuhan lahan. Sebagai imbal-
annya, petani menerima sebagian dari kompos 
yang diproduksi dan terkadang sedikit upah. 
Swachha Eco Solutions sudah bermitra dengan 
24 petani di Bengaluru, India untuk membuat 
kompos bagian organik dari sampah yang mereka 
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kumpulkan dari kompleks perumahan, apartemen, 
restoran, hotel, dan fasilitas olahraga. Mereka 
membayar sewa tanah kepada petani dan petani 
membuat kompos sampah organik, yang umumnya 
dengan metode pengomposan parit vermiculture 
berbahan pupuk kandang. Kompos dan pupuk 
yang dihasilkan dibagikan kepada petani dan 
masyarakat. Untuk menghemat biaya, kompos 
tidak pernah dikemas dalam kantong– tetapi 
warga bisa mengunjungi pertanian dan mengambil 
kompos sebanyak yang dibutuhkan dalam wadah 
mereka sendiri.

Ketika beroperasi, Sr. Compost di Santiago, Chili, 
akan membawa sampah organik residensial ke 
salah satu dari beberapa lahan pertanian atau 
kebun warga tempat kompos dibuat menggunakan 
vermiculture. Setengah dari kompos yang diolah 
lalu dikembalikan ke pelanggan program, sedang-
kan separuh lainnya disimpan oleh kebun dan 
lahan pertanian warga untuk kebutuhan kompos 
mereka sendiri. Sebagai imbalannya, Sr. Compost 
menerima ruang kosong untuk pengomposan.

3.  MEMBELI DAN MEMBANGUN 
PERALATAN SECARA LOKAL

Untuk menekan biaya, organisasi fokus berusaha 
menemukan metode pengolahan yang paling 
sederhana dengan peralatan yang bisa didapa-
tkan atau setidaknya diperbaiki secara lokal. Ini 
bisa berarti menghadirkan teknologi ke suatu 
negara dari negara lain, lalu mentransfer penge-
tahuan ke kearifan lokal untuk kebutuhan produksi 
dan perawatan, terutama saat solusi serupa 
tidak ada di tempat lain di negara ini. Ketika 
Temesi Recycling mempertimbangkan pendeka-
tan kompos yang berbeda, mereka memilih fasil-
itas pengomposan aerasi yang relatif murah dan 
ber  tek nologi rendah sekaligus mengajar pemasok 
lokal untuk membuat peralatan aerasi yang 
dibutuhkan. Ini melibatkan “penemuan” beberapa 
pengukur aliran udara yang diproduksi dan dikali-
brasi secara lokal sebesar 3% dari biaya pengukur 
aliran udara impor. Mereka juga mengembangkan 
katup kupu-kupu murah dengan harga sepersekian 
dari harga katup komersial.

4.  MELIBATKAN MAHASISWA DAN 
PEKERJA SUKARELA

Banyak organisasi fokus yang bekerja dengan 
siswa, lembaga akademis, dan sukarelawan untuk 
menjalankan proses pengolahan sampah organik 
dan melaksanakan penelitian berbiaya rendah 
demi meningkatkan kualitas dan langkah-lang-
kah pengolahan. Temesi Recycling bermi-
tra dengan Institut Teknologi Swiss dan lembaga 
akademis lainnya untuk menampung beberapa 

orang mahasiswa yang melakukan tesis mereka 
tentang pengolahan sampah organik. Para 
mahasiswa, dengan dukungan dari Temesi 
Recycling menguji beberapa opsi pengolahan 
organik dari berbagai metodologi pengomposan 
hingga produksi biogas, larva lalat black soldier, 
silase dan vermiculture. Mereka mendapati bahwa 
karena komposisi sampah organik yang unik di 
Bali yang banyak berasal dari acara persembahan 
di candi dan sedikit dari sampah dapur, pengom-
posan menjadi pilihan pengolahan yang paling 
layak. Mereka selanjutnya memperbaiki cara 
membuat kompos terbaik melalui 100 kumpulan 
penelitian. Para mahasiswa juga menguji efektivi-
tas berbagai pilihan desain dari inokulan komer-
sial, penghancuran, apakah diperlukan atap, serta 
berbagai pertimbangan suhu dan kelembaban. Ini 
menghasilkan banyak penelitian bermanfaat dan 
baik dengan biaya minimal.

Sejumlah organisasi fokus menerima peralatan, 
kendaraan, fasilitas dan/atau tanah untuk pengo-
lahan sampah organik dari pemerintah dan/
atau sektor swasta sebagai batu loncatan untuk 
membuat sistem sampah yang berkelanjutan secara 
ekonomi dan efektif secara operasional. Dengan 
menggunakan taktik di atas, dihasilkan perubahan 
besar pada laporan laba rugi organisasi sampah.

V.  STRATEGI UNTUK MELIBATKAN 
MASYARAKAT DALAM 
PENGOLAHAN SAMPAH 
ORGANIK

Memotivasi rumah dan bisnis untuk memilah 
sampah sendiri tidak pernah mudah. Namun, bebe -
ra pa organisasi fokus sudah menemukan cara untuk 
mengajari komunitas tentang nilai yang melekat 
pada sampah organik. Mereka sudah meyakinkan 
ratusan hingga ribuan orang untuk cukup peduli dan 
mau mengubah praktik mereka. Secara khusus, tiga 
taktik berikut ini paling menonjol:

1. Membangun ruang hijau komunitas
2. Melatih kurikulum pelestarian lingkungan
3. Memperkenalkan desain yang lebih modis

1.  MEMBANGUN RUANG HIJAU 
KOMUNITAS

Sebagai bagian dari aktivitas pembuatan kompos-
nya, Ciclo Organico di Brasil membangun ruang 
hijau yang indah, bebas, di tengah Rio de Janeiro, 
dan terbuka untuk semua orang, yang berlokasi 
sama dengan dengan tempat pembuat an kompos. 
Masyarakat bisa menggunakan ruang ini untuk 
bersantai selama istirahat makan siang, bertemu 
dengan orang-orang tercinta, dan sekadar menik-
mati alam yang jauh dari keramaian dan hiruk 

pikuk kota. Daripada melakukan aktivitas pengom-
posan di luar lokasi, di luar pikiran, pengomposan 
lebih terhubung dengan pengalaman yang disukai 
orang. Masyarakat bisa langsung merasakan 
manfaat dari pengolahan pengelolaan sampah 
yang sudah terbukti.

2.  KURIKULUM PELESTARIAN 
LINGKUNGAN

Beberapa organisasi memasukkan kurikulum 
tentang pengomposan dan proses organik yang 
sudah terbukti lainnya ke dalam pelajaran sekolah 
dan program pelatihan orang dewasa. Selain ruang 
hijau Ciclo Organico, mereka juga menyelenggara-
kan hari-hari pertemuan komunitas bulanan. 
Di hari-hari komunitas, diadakan kursus cara 
membuat kompos dan praktik lingkungan lainnya. 
Siswa kemudian dapat langsung berpartisipasi dan 
terlibat dalam proses pengomposan – solusi yang 
saling menguntungkan bagi komunitas sebagai 
sarana belajar sambil bekerja dan bagi Ciclo 
Organico sebagai sedikit tenaga kerja gratis dalam 
aktivitas pengomposan. Melalui proses ini, Ciclo 
Organico mendapatkan pengakuan dan iklan, dan 
masyarakat belajar praktik berkelanjutan untuk 
masa depan.

Sebagai bagian dari pengalaman “Zero Waste 
Academy” dari Fundación Basura, yang dihad-
iri oleh 230 mahasiswa secara langsung dan lebih 
dari 11.000 mahasiswa secara online melalui 
kursus online Udemy120, mereka tidak hanya 
belajar bagaimana membuat kompos tetapi juga 
bagaimana merakit peralatan pembuatan kompos 
rumah dengan bahan-bahan rumah tangga biasa. 
Dengan pengetahuan ini, pengomposan di rumah 
sering menjadi salah satu langkah pertama yang 
dilakukan mahasiswa untuk menjalani gaya hidup 
yang lebih bebas dari sampah.

3.  DESAIN YANG MODIS

Peralatan kompos sering dijual dengan 
menekankan kemampuan teknis. Sejumlah organi-
sasi membuat kompos “lebih seksi” dengan 
memperbarui desain peralatan untuk membuat 
versi yang lebih premium dan bergaya. Chintan 
Environmental Research and Action Group, 
sebuah LSM di India yang mendukung hak-hak 
pemulung, juga bekerja untuk memecahkan mitos 
seputar pengomposan dengan berinvestasi pada 
estetika peralatan pengomposan dan pada peru-
bahan perilaku masyarakat kelas menengah ke 
atas. Dari hasil survei dan wawancara, mereka 
menyadari bahwa masyarakat kelas menengah 
ke atas tertarik untuk menjadi “lebih hijau” tetapi 
tidak percaya bahwa sistem kompos tradisional 
bergaya lubang bisa berfungsi dan tidak berbau. 

Mereka menginginkan peralatan pengomposan 
yang “tampak lebih bagus” dan sesuai estetika 
mereka. Chintan merespons keinginan tersebut 
dengan memelopori peralatan pengomposan 
terakota yang lebih modis dan sejak saat itu 
menjadi cukup populer.

VI.  TEKNIK PILIHAN UNTUK 
PENGOLAHAN SAMPAH 
ORGANIK

Di beberapa halaman berikutnya akan dijelaskan 
teknik pengolahan sampah organik yang sesuai 
untuk lingkungan pengolahan organik berbiaya 
rendah, yang sebagian di antaranya digunakan oleh 
organisasi fokus kami. Mereka akan memberikan 
gambaran jelas dari berbagai teknik pengolahan 
yang tersedia.

PENGOMPOSAN

Kualitas kompos tergantung pada kualitas pemi-
sahan sampah, rasio karbon-nitrogen (C:N) yang 
tepat (30:1), konduktivitas listrik (kurang dari 5 
milimhos/cm), panas, oksigen, dan kadar air121. 
Rasio C:N sering dicapai melalui proses pelapisan 
bagian yang sama (berdasarkan berat) dari 
sampah dapur atau sampah pasar (nitrogen) dan 
daun kering serta sampah pekarangan lainnya 
(karbon). Karena sampah dapur jauh lebih padat 
daripada daun kering, untuk mencapai berat yang 
sama, daun kering bisa menempati ruang yang 
tidak proporsional. Hal ini dapat diatasi dengan 
mencampurkan sampah dapur dengan serbuk 
gergaji atau cocopeat, yang keduanya berfungsi 
sebagai spons air lindi, yang bekerja mengurangi 
jumlah keseluruhan sampah kebun yang dibutuh-
kan. Untuk melakukannya, pertama-tama campur-
kan sedikit sampah dengan gambut kelapa atau 
serbuk gergaji lalu campur dengan sisa sampah 
organik, guna memastikan agar serbuk gergaji 
atau gambut kelapa tersebar merata di seluruh 
sampah. Namun, dengan pengomposan skala 
industri, penyesuaian rasio ini mungkin tidak layak, 
tetapi kompos yang dihasilkan masih cukup baik 
untuk pemakaian pada umumnya.

Panas, oksigen, dan air adalah elemen penting 
yang perlu dipantau. Untuk kondisi optimal, suhu 
kompos harus di antara 65 dan 70 derajat Celcius. 
Semakin besar tumpukan, semakin sulit mengon-
trol suhu. Tumpukan yang lebih besar dari windrow 
atau tiang pancang statis aerasi dapat menca-
pai panas 80 derajat Celcius yang, meskipun tidak 
optimal, memang bermanfaat untuk membunuh 
patogen, biji gulma, dan telur serangga. Namun, 
kalau lebih dari 80 derajat, dapat menyebabkan 
oksidasi kimia dan harus dihindari dengan 
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Waspadalah terhadap mesin pengomposan 24 jam. Proses yang alami membutuhkan waktu lebih 
lama dan yang sering keluar dari mesin seperti itu adalah karbon yang terbakar dengan konduktivi-
tas listrik berbahaya yang bisa merusak tanah dan membahayakan tanaman.

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

2 bulan Di luar, tanpa atap 1,2 Ton/M2/tahun Sangat rendah Sangat rendah

PENGOMPOSAN - SKALA KOMUNITAS (<1 TON/HARI)

1.  PENGOMPOSAN DI ATAS DIPAN

membalik tumpukan kompos atau menyiramnya. 
Kadar air yang ideal harus antara 40 dan 60%. 
Pada kadar air 40%, bau dinetralkan dan debu 
tersaring. Temesi Recycling, fasilitas pengom-
posan di Bali, Indonesia, yang mengolah bahan 
organik sekitar 30 ton/hari, menggunakan tes 
sederhana untuk mengukur ketinggian air kompos: 
Tinggal peras segenggam kompos menjadi 
kepalan; kalau ada air menetes, berarti terlalu 
basah, tapi kalau tangan tetap kering, berarti perlu 
air lebih banyak.

Terakhir, kandungan oksigen dipantau dengan 
pengukur oksigen dan kandungannya minimal 
harus enam persen. Pengukur terbaik, menurut 
Temesi Recycling, adalah yang menggunakan 
sensor di media asam untuk menghindari netrali-
sasi karbon dioksida118. Oksigen masuk melalui 
pori-pori di permukaan tumpukan, serta ketika 
pori-pori diisi dengan oksigen selama proses 
belok. Untuk meningkatkan kandungan oksigen, 
putar tumpukan lebih sering, buat tumpukan 
lebih kecil, atau aerasi tumpukan terus menerus 
menggunakan saluran aerasi (paling efektif). 
Semakin tinggi tiang (di atas 4 meter), semakin 
besar kemungkinan diperlukannya aerasi paksa. 
Aerasi paksa terbaik menggunakan saluran tertu-
tup layar yang ditempatkan di pelat beton dan 
mengalirkan udara di bawah 20 km/jam, menggu-
nakan blower sentrifugal (bukan blower aksial) 

yang bisa mengumpulkan tekanan ketika tekanan 
balik meningkat. Jika tidak, pipa aerasi bisa runtuh 
karena bobot tiang yang berat atau bisa rusak 
karena tiang dibalikkan dengan loader depan. 
Jika tumpukan tidak berada di tanah yang kokoh, 
dapat digunakan excavator yang lebih mahal untuk 
membalikkan tumpukan.

Saringan kompos berfungsi memisahkan bahan 
kompos yang lebih halus dari bongkahan dan 
gumpalan yang lebih besar. Semakin kecil ukuran 
mata jaring, semakin banyak didapat butiran-buti-
ran pada bahan kompos akhir. Temesi Recycling 
menggunakan ukuran mata jaring 0,9 cm untuk 
kompos yang akan digunakan di pembibitan dan 
ukuran 0,5 cm untuk petani padi yang lebih suka 
kompos homogen dengan ukuran dan bentuk yang 
mirip dengan butiran pada pupuk kimia. Langkah 
selanjutnya, untuk membuat kompos menjadi 
butiran, mereka mencampur kompos dengan air 
dan menggunakan mesin granulasi pupuk lokal 
yang dilengkapi dengan saringan berukuran 4mm.

Pengomposan berlangsung secara bertahap, 
dan pada setiap tahap beberapa jenis mikroba 
memasuki tumpukan untuk melakukan tugasnya. 
Pengomposan umumnya dapat dilakukan di luar 
ruangan walaupun pemisahan sampah, penghan-
curan, pengayakan, dan pembuatan kompos akhir 
umumnya dilakukan di daerah tertutup.

Deskripsi - Untuk membuat dipan, letakkan balok kayu ke pondasi berupa 12 balok semen (atau batu) 
berjarak sekitar 30 cm dari tanah. Tutupi balok kayu dengan anyaman cabang pohon kelapa (atau daun 
kelapa, atau bisa juga terpal). Hancurkan sampah dapur dan sampah kebun bersamaan, lalu celupkan 
hasilnya ke campuran air dan kotoran sapi (atau yogurt). Tumpukkan di atas dipan. Siram sekali dan tutup 
dengan kain goni untuk menjaga kelembapannya. Biarkan selama 2 bulan.

Peralatan – Mesin penghancur kertas, balok semen, batang kayu, anyaman cabang pohon kelapa atau 
penutup lainnya, kain goni.
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2.  PENGOMPOSAN PETI

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

30 hari Tertutup semuanya, di 
dalam ruangan (untuk 
melindungi dari tikus)

4.8 Ton/M2/tahun Sedang Sedang

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

20-30 hari Membutuhkan atap 2-3 Ton/M2/tahun Sedang-tinggi Sedang

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

60 hari Di luar, tanpa atap 1,1 Ton/M2/tahun Sangat rendah Sangat rendah

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

15 hari + waktu 
pengeringan

Membutuhkan atap 1,2 Ton/M2/tahun Sedang-tinggi Sedang-tinggi

Deskripsi – Hancurkan campuran gambut kelapa (atau daun parut) 1 bagian dengan 3 bagian sampah 
dapur. Lapisi peti susu dengan cocopeat 5 cm di bagian bawah, campuran sampah dapur, dan 8-10 cm 
gambut kelapa di atasnya. Biarkan selama 25 hari.

Peralatan – Mesin penghancur kertas, peti susu, dudukan peti susu.

3.  TANGKI SEMEN (DENGAN MIKROBA ATAU VERMICULTURE)
Deskripsi – Bangun tangki berbahan semen dengan tinggi kira-kira 90 cm x lebar 90 cm (panjangnya 
berapa saja) yang agak dimiringkan untuk membantu mengalirkan kelebihan air melalui saluran keluar 
yang ditutup dengan jaring. Untuk mikroba, di dasar tangki, hancurkan daun kering, lalu sampah makanan 
dan sampah kering, campur mikroba, lalu letakkan lapisan kering di atasnya. Balikkan tumpukan setiap 
2-3 hari. Panen kompos setelah 30 hari. Untuk vermiculture, masukkan 5 kg cacing dengan 5 kg kotoran 
sapi, dicampur dengan kompos di bagian bawah. Kemudian lapisi dengan sampah dapur dan sampah 
kebun, aduk setiap beberapa hari. Panen setelah 20-25 hari.

Peralatan – Konstruksi tangki semen, mesin penghancur, pipa untuk drainase air lindi.

4.  PENGOMPOSAN CINCIN BAJA MESH
Deskripsi – Untuk membuat dipan, letakkan beberapa lempengan semen ke bawah dan tutupi dengan 
pelat baja (atau penutup lainnya). Selanjutnya, buat cincin jaring baja (diameter 90 cm x tinggi 75 cm), 
jaga bagian atas dan bawah cincin agar tetap terbuka. Lapisi bagian bawah dengan daun kering 20-25 
cm. Kemudian buat campuran sampah dapur dan serbuk gergaji untuk mengurangi kelembaban secara 
signifikan dan tutup dengan daun kering di lapisan atas. Bungkus cincin dengan karung goni agar isinya 
tidak tumpah. Biarkan selama satu bulan. Kemudian tumpahkan isinya ke tanah dan biarkan mengering 
selama 2-3 minggu lagi.

Peralatan – Lembaran semen, baja, karung goni atau bahan lainnya.

5.  PENGOMPOSAN TONG BAJA
Deskripsi – Buat satu set tong sampah untuk mengolah sampah basah dan satu set lagi untuk mengolah 
kompos. Set tong sampah pertama ukurannya kira-kira lebar 60 cm x tinggi 30 cm x panjangnya berapa 
saja yang terbuat dari stainless steel dengan lubang di semua sisinya agar udara bisa masuk, ditambah 
roda kokoh, dan penutup. Tempatkan lubang di bagian bawah tong sampah untuk mengucurkan air lindi. 
Set tong sampah kedua dibuat dari baja ringan dengan lebar 60 cm x tinggi 30 cm x panjangnya berapa 
saja. Hancurkan sampah dapur dan campur dengan serbuk gergaji, daun atau serpihan kayu untuk 
menyerap kelembaban ekstra dan masukkan ke set tong sampah pertama. Setelah masuk ke tong, balik-
kan tumpukan sekali sehari selama 7 hari dan jemur di bawah matahari sampai kering. Setelah 7 hari, 
pindahkan ke tong yang lebih kecil untuk dikeringkan. Di hari ke-15, angkat kompos untuk dikeringkan, 
saring lalu gunakan di kebun.

Peralatan – Tempat sampah stainless steel, tempat sampah baja ringan, mesin penghancur kertas.
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6.  PENGOMPOSAN BIOPORI119

Deskripsi – Buat lubang dengan lebar 10 cm 
dan kedalaman satu meter (atau lebih) menggu-
nakan sekop. Pastikan jarak pipa ke saluran pipa 
air terdekat (atau saluran lain) minimal satu meter 
agar tidak terjadi kontaminasi. Masukkan sampah 
organik ke lubang itu (bisa dilakukan secara rutin 
sampai lubangnya 90% penuh). Tutup lubang 
dengan penutup agar kita ingat di mana posisinya 
dan untuk memperkuat lubang tersebut sehingga 
tidak tertutup secara alami. Setelah beberapa 
minggu, kompos bisa dikeluarkan dan lubangnya 
bisa diisi ulang dengan sampah dapur untuk 
memulai proses lagi.

Peralatan – Alat penggali lubang atau sekop, 
lubang biopori.

PENGOMPOSAN - SKALA INDUSTRI (<1 TON/HARI)

1.  PENGOMPOSAN WINDROW

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

3 bulan Di luar, tanpa atap 0,4 Ton/M2/tahun Sangat rendah Sangat rendah

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

40-90 hari Di luar, tanpa atap 3,4 Ton/M2/tahun Tinggi Sedang

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

4-5 bulan Di luar, tanpa atap 0,3-2,7 Ton/M2/
tahun

Tinggi Sedang

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

5 bulan Di luar, tanpa atap 1,9 Ton/M2/tahun Sedang Sedang

7.  PENGOMPOSAN DRUM PUTAR
Deskripsi – Beli komposter putar (dalam wadah) dengan ukuran yang sesuai (kisaran ukuran dari skala 
rumah tangga ke industri). Hancurkan sampah dapur dan kebun, lalu masukkan ke komposter dengan 
atau tanpa aditif mikroba. Balikkan drum putar secara merata. Lanjutkan proses selama 2-3 minggu 
sampai kompos siap panen. 

Peralatan – Drum putar, mesin penghancur.

8.  PENGOMPOSAN PARIT
Deskripsi – Untuk pengomposan parit rumah, gali lubang sedalam 45-60 cm dengan panjang dan lebar 
berapa pun. Untuk pengomposan parit skala industri, gali lubang dengan lebar 3-5 meter dan kedalaman 
2-3 meter (panjangnya berapa saja), lalu masukkan ke dalamnya sampah kebun dan dapur. Letakkan 
lapisan sampah kebun di atas, kemudian isi kembali dengan tanah bekas penggalian. Biarkan selama 4-5 
bulan.

Peralatan – Sekop, excavator.

Deskripsi – Buat tumpukan sampah organik (kebun dan/atau dapur) setinggi 2-3 meter, lebar 3-5 meter, 
dan panjang sampai 100 meter agar suhu tetap tinggi, tetapi oksigen tetap masuk ke bagian tengah. Putar 
tumpukan kompos secara berkala dengan bulldozer atau traktor (atau pembalik windrow khusus) untuk 
mensirkulasi oksigen dan melepaskan panas. Sirami sesekali. Panen kompos setelah 5 bulan.

Peralatan – Bulldozer atau traktor, saringan, sekop,
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2. KOMPOS TUMPUKAN AERASI

Deskripsi – Bangun fondasi beton dengan tabung aerasi horizontal di permukaan tempat udara mengalir 
ke atas menuju ke tumpukan sampah. Sampah organik kemudian dicacah dan disimpan ke lantai ini mirip 
dengan kompos windrow di tumpukan setinggi 2-3 meter, lebar 3-5 meter, dan panjang hingga 100 meter. 
Tumpukan ini selanjutnya ditutup dengan kain untuk menjaga uap dan kelembaban sampah organik di 
dalamnya, dan nitrogen, CO2 dan oksigen yang tidak digunakan tetap masuk. Siram kurang lebih setiap 
dua minggu.

Peralatan – Alat-alat pondasi beton (jika diperlukan), mesin penghancur, tabung aerasi dan kipas, kain, 
saringan, excavator, bulldozer, sekop.

WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

3 bulan Atap 
direkomendasikan

3,2 Ton/M2/tahun Tinggi Sedang-tinggi WAKTU KOMPOS LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

30 hari Biasanya sebagian 
beratap dan yang 
lainnya tidak 
beratap

4,8 Ton/M2/tahun, 
luas 500m2 untuk 
mengolah 20 ton/
hari

Tinggi – capex 
$38,00/ton/hari 
dan opex $11/ton/
hari

Tinggi

PROSES ORGANIK LAINNYA

Dua proses organik lainnya dieksplorasi termasuk biodigester dan lalat black soldier.

1.  BIODIGESTER

Deskripsi – Sampah organik dihancurkan dan ditambahkan ke dalam digester di tempat yang kedap udara 
dan bebas oksigen. Bakteri yang ada di dalam digester lalu memecah sampah, menghasilkan metana dan 
gas lainnya serta produk sampingan yang kaya nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk organik. Biogas 
ini kemudian dikeluarkan dari digester dengan vacuum dan digunakan untuk memasak atau kebutuhan 
listrik.

Peralatan – Mesin penghancur/pulveriser, dua biodigester satu digester primer, digester utama, tangki 
penyimpanan untuk mengumpulkan lumpur.
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2.  LALAT BLACK SOLDIER

Deskripsi — Ada dua aktivitas utama yang dilakukan dengan lalat black soldier (BSF) - 
pembibitan BSF dan pengolahan sampah BSF:

PEMBIBITAN LALAT BLACK SOLDIER
Sekitar 1% dari BSF (lalat black soldier) yang dipanen bisa dipersiapkan untuk pembibi-
tan. Larva segar yang telah lulus dari pengolahan sampah BSF dimasukkan ke dalam peti 
dan diberi air. Peti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kandang gelap selama 10 hari 
di mana larva akan berubah menjadi pupa, lalu terbang. Lalat-lalat tersebut kemudian 
dipindahkan dari sangkar gelap ke sangkar “cinta” menggunakan cahaya di mana mereka 
akan tinggal selama 7 hari untuk kawin dengan hanya minum air. Setiap lalat betina akan 
menghasilkan sekitar 350 telur dan meletakkannya di tempat berlubang. Setelah 7 hari, masa 
hidup lalat berakhir. Ketika telur menetas, larva jatuh ke dalam peti tempat mereka memulai 
pengembangan pengolahan sampah BSF. 

PENGOLAHAN SAMPAH LALAT BLACK SOLDIER 
BSF diberi makan berupa sampah makanan dapur dari rumah dan restoran serta sampah 
pasar. Sampah harus diperiksa terlebih dulu apakah mengandung kontaminan, lalu bahan 
anorganik yang ditemukan akan dibuang. Sampah lalu dicacah dan dicampur untuk memas-
tikan makanan yang seimbang dan kadar air 70-80%. Sampah yang dicacah selanjutnya 
dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larva baru. Setelah empat hari, lakukan pemberian 
makan kedua dan setelah hari 8 berikan makan ketiga dan terakhir. Setelah 12 hari (sebelum 
berubah menjadi prepupa), larva siap dipanen. Dengan menggunakan saringan (manual 
atau mesin), letakkan larva di bawah sinar matahari. Larva kemudian akan melarikan diri ke 
wadah teduh melalui layar untuk menghindari sinar matahari.

Larva segar dan masih hidup bisa dijual (Rp. 5.000/kg di Indonesia) atau diolah lebih lanjut 
menjadi “larva popcorn” dalam oven dengan suhu tidak lebih dari 60°C selama 15 menit 
(kalau suhunya lebih tinggi, bisa mengurangi kandungan protein). Larva “popcorn” kering 
dijual seharga Rp30.000-50.000/kg.

Peralatan – Mesin penghancur, saringan, wadah, bungkus, layar.

WAKTU 
KOMPOS

LINGKUNGAN TANAH YANG 
DIBUTUHKAN

BIAYA TINGKAT 
KESULITAN

12 hari Ruang tertu-
tup dan berven-
tilasi untuk 
pemeliharaan, 
sinar matahari 
untuk kandang 
cinta dan area 
terlindung tanpa 
sinar matahari 
langsung 
untuk wadah 
perawatan

350m2 untuk 2 ton/
hari -- 85m2 untuk 
pembibitan, 180m2 
untuk pemeli-
haraan 1 ton, 35m2 
untuk penerimaan 
sampah, 35m2 
untuk panen 
produk, 20m2 
untuk lab BSF 
dan 20m2 untuk 
penyimpanan

Sedang-tinggi Sedang-tinggi
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Rekomendasi Untuk Pemerintah  
Dan Sektor Swasta Dari Pekerja 
Garis Depan

6
PENGANTAR
Pemerintah, sektor swasta, dan organisasi sampah 
garis depan memiliki banyak prioritas yang sama. 
Semua orang ingin tinggal di kota-kota yang 
bersih, indah, dan modern—dengan ekonomi yang 
kuat, emisi gas rumah kaca yang rendah, dan 
peluang kerja yang aman dan bermartabat bagi 
semua warga negara, termasuk warga negara yang 
paling rentan.

Meskipun pengelolaan sampah jarang menjadi 
prioritas utama pemerintah—mengingat kebu -
tuhan perawatan kesehatan, pendidikan, dan infra-
struktur yang mendesak—pengelolaan sampah 
yang efektif sangat penting untuk tujuan-tujuan 
ini. Pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan 
ekonomi, sanitasi, kesehatan masyarakat, dan 
tatanan sosial setiap kota, dan merupakan indika-
tor kuat efektivitas pemerintah. Pengelolaan 
sampah juga dapat menciptakan lapangan kerja 
dalam ekonomi yang berwawasan lingkungan, 
meningkatkan nilai pariwisata, serta membantu 
negara-negara untuk mencapai komitmen nasional 
gas rumah kaca mereka.

Sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana 
organisasi “praktik terbaik” yang langka di empat 
negara sudah berhasil mengatasi lima kendala 
universal yang tersulit dalam pengelolaan sampah 
dan telah menciptakan perusahaan yang efektif, 
terutama yang berkelanjutan. Tetapi bagaimana 
jika kendala ini sejak awal tidak ada?

Bagaimana kalau, pemerintah pusat dan sektor 
swasta membuat keputusan yang secara funda-
mental mampu mengubah cara kerja sistem 
sampah, menghilangkan kendala yang paling 
menonjol dan membangun fondasi yang diperlukan 
untuk memberi insentif dan menurunkan risiko 
bagi pengusaha untuk berinvestasi dalam sistem 
sampah—sekaligus memastikan agar kekuatan 
pasar tetap seimbang? Hal ini akan menarik 
investasi, memacu solusi wirausaha secara 
organik, dan semakin memudahkan organisasi 
sampah yang ada saat ini dan yang akan datang 
untuk menggapai sukses.

Setelah bertahun-tahun bekerja di sekitar kendala 
sistem sampah, banyak pemangku kepentingan 
yang kecewa atau agnostik tentang peraturan 
pemerintah. Banyak yang merasa ada krisis yang 
tidak bisa menunggu peraturan baru diberlaku-
kan—dan berpikir walaupun ada regulasi, pene -
gakan hukum jarang diterapkan sehingga tidak 
efektif. Mereka juga frustrasi karena investasi 
sektor swasta jarang sampai ke organisasi kecil 
di garis depan. Namun, penelitian kami menun-
jukkan bahwa kekuatan yang benar-benar efektif 
seperti pengakuan hak pemulung serta berbagi 
tanggung jawab terhadap produk dan biaya penge-
masan barang usang hanya dapat dicapai melalui 
regulasi yang matang. Terdapat perbedaan yang 
amat signifikan antara hasil pengelolaan sampah 
berbagai negara, dengan dan tanpa peraturan 
tersebut, dan penegakan peraturan yang tepat.

Bab ini membahas lebih dalam tentang investasi 
sistemik yang sudah terbukti dan kebijakan 
peraturan yang dampaknya paling signifikan terha-
dap peningkatan sistem sampah negara dan, 
akhirnya, berapa banyak plastik yang bocor ke 
alam. Rekomendasi itu berasal dari garis depan—
suara yang jarang hadir dalam perdebatan, tetapi 
mungkin paling mengerti apa yang benar-benar 
diperlukan untuk memperbaiki sistem sampah di 
lapangan. Kendala sistem yang perlu dikurangi 
diuraikan menjadi tema-tema menyeluruh: tingkat 
pendanaan yang lebih besar, dan kebijakan yang 
efektif serta dukungan lainnya.



I.  PENDANAAN YANG LEBIH BESAR
Untuk mampu maju secara material menuju 
ekonomi sumber daya yang terbukti efektif, harus 
tersedia tingkat pendanaan yang lebih besar di 
titik-titik utama di sepanjang rantai nilai sampah 
guna mempercepat perubahan—terutama di garis 
depan yang kesulitan mengakses pendanaan 
berbunga rendah dan filantropi. Bagian makalah 
ini membahas poin investasi yang paling mengun-
tungkan secara strategis, serta jalan yang bisa 
dicoba oleh pemerintah dan organisasi untuk 
mengakses tingkat pendanaan yang lebih besar.

POIN INVESTASI YANG AKAN 
MENDORONG PERUBAHAN SISTEM 
TERBANYAK

1. SISTEM PENGUMPULAN SAMPAH

United Nations Environment Programme (UNEP) 
dan International Solid Waste Association (ISWA) 
Global Waste Management Outlook memperkira-
kan bahwa pengumpulan sampah dan pembuan-
gan ke TPA yang aman biayanya berkisar antara 
$40 hingga $70 per ton sampah di negara-negara 
berpenghasilan menengah. Mereka juga 
merekomendasikan negara-negara tersebut untuk 
menghabiskan 1 persen dari Pendapatan Nasional 
Bruto (PNB) untuk mencapai cakupan pengum-
pulan sampah 95 persen120.

Aktivitas pengumpulan sampah membutuhkan 
truk (atau kendaraan lain), bahan bakar, perawatan 
kendaraan, pekerja pengumpul dan gaji manaje-
men, peralatan, fasilitas (untuk menyimpan 
kendaraan dan mengolah sampah), dan tip untuk 
pembuangan ke TPA. Banyak kota yang mengha-
biskan sebagian besar anggaran mereka untuk 
layanan sampah (40 hingga 70 persen) sedangkan 
yang lainnya, terutama di daerah dengan pengum-
pulan terendah dan tingkat pembuangan serta 
pembakaran tertinggi, menghabiskan kurang dari 
5 persen. Indonesia, misalnya, membelanjakan 
0,01 persen dari PNB (1 persen dari jumlah yang 
disarankan)121 dan sebagian besar kota meng -
habiskan 3 persen atau kurang dari anggaran 
tahunan mereka untuk pengelolaan sampah.122 
Dalam ekonomi seperti itu, ada kesenjangan 
dalam pemahaman tentang biaya pengelolaan 
sampah yang efektif dan/atau bahwa pengelolaan 
sampah bukan prioritas nasional. Untuk memper-
baikinya, pemerintah bisa belajar dari pengeluaran 
yang dilakukan untuk pengelolaan sampah 
di negara-negara dengan praktik terbaik dan 

menetapkan tunjangan per penduduk yang didedi-
kasikan bagi kotamadya untuk layanan sampah 
dan/atau mengamanatkan sebagian dana kota 
dan/atau desa untuk dibelanjakan pada layanan 
sampah sampai tersedia dana yang memadai.

Ketika kotamadya punya dana yang memadai, 
mereka menyediakan layanan sampah untuk 
seluruh warganya secara langsung atau menyewa 
pengangkut pribadi (memicu solusi usaha 
pengumpulan sampah). Namun ketika layanan 
sampah diserahkan ke sektor swasta, untuk 
kelayakan ekonomi, perusahaan sosial di bidang 
sampah umumnya mengumpulkan sampah dari 
bisnis dan rumah tangga yang berpenghasilan 
tinggi—yang bersedia membayar biaya yang diper-
lukan—sehingga mayoritas warganya membuang, 
mengubur, atau membakar sampah di tempat 
yang tidak tersedia layanan pengumpulan sampah 
kota. Sebuah sistem yang hanya mengandalkan 
pengumpulan biaya dari bisnis dan rumah tangga 
berpenghasilan tinggi serta penjualan daur ulang, 
sering tidak melayani yang lainnya.

2.  DUKUNGAN KREDIT KARBON UNTUK 
PENGOLAHAN ORGANIK

Menemukan cara pengolahan sampah organik 
secara berkelanjutan—dan memisahkannya dari 
aliran sampah non-organik—sangat penting bagi 
pengumpulan dan daur ulang sampah. Sampah 
organik itu lembab dan berat sehingga menjadi 
beban keuangan dan fisik yang lebih besar bagi 
upaya pengumpulan sampah. Apabila sampah 
organik tidak dipisahkan dari sampah daur ulang 
non-organik, sampah tersebut mencemarinya, 
dan akhirnya mengurangi nilainya hingga dua 
pertiga123. Selain itu, begitu berada di TPA, dia 
melepaskan gas rumah kaca yang berbahaya 
dan bereaksi cepat, yaitu metana. Namun ketika 
dipisahkan, sampah organik dapat diolah dengan 
cara yang dapat menyuburkan tanah, meningkat-
kan rantai makanan, dan/atau menyediakan energi 
murah.

Sayangnya, pengolahan sampah organik jarang 
yang layak secara ekonomi tanpa dukungan 
keuangan. Nilai pasar produk seperti kompos 
biasanya lebih kecil dari biaya produksi. Salah satu 
alasannya adalah produk seperti pupuk kimia yang 
menjadi saingan mereka biasanya lebih efektif 
untuk pertumbuhan tanaman dalam jangka pendek 
dan juga disubsidi.

Mensponsori Clean Development Mechanism 
(CDM) dan skema kredit karbon sukarela—terma-
suk organisasi yang menerapkannya—adalah salah 

satu peluang paling substansial bagi sektor swasta 
dan pemerintah untuk mengkatalisasi pengolahan 
yang layak dari jumlah industri sampah organik. 
Didefinisikan dalam Pasal 12 Protokol Kyoto124, 
CDM dan kredit karbon sukarela memungkinkan 
suatu negara yang berkomitmen pada pengu-
rangan atau pembatasan emisi untuk mengim-
plementasikan proyek pengurangan emisi di 
negara-negara berkembang. Setiap kredit setara 
dengan satu ton karbon dioksida dan dapat diper-
dagangkan serta dijual, sehingga dapat merang-
sang pengurangan emisi, sekaligus menawarkan 
fleksibilitas bagi negara-negara industri terkait 
cara memenuhi target batasan pengurangan emisi. 
Sampah organik dan metana yang dilepaskan 
ketika terurai merupakan sumber emisi gas rumah 
kaca yang substansial (kerap lebih dari 10 persen 
total emisi suatu negara). Karenanya, pengola-
han sampah organik menjadi kompos, biogas atau 
pertanian serangga atau hasil lainnya mampu 
menjadi pendorong penting dalam mencapai target 
pengurangan gas rumah kaca nasional.

Sebagai contohnya adalah Temesi Recycling, 
organisasi pertama di Indonesia yang mengaju-
kan dan menerima kredit karbon melalui CDM. 
Temesi mengolah sekitar 30 ton sampah organik 
per hari, namun ternyata penjualan kompos 
mereka hanya menutupi sepertiga biaya opera-
sionalnya. Untuk mengatasi persoalan ekonomi 
ini, Temesi menjalani proses sertifikasi CDM 
(lebih dari 40 bulan dengan biaya USD $50.000). 
Sekarang mereka menjual sekitar 9.000 kredit per 
tahun melalui yayasan myclimate yang berbasis di 
Swiss. Ini cukup untuk menutup biaya operasional, 
menyisakan sedikit keuntungan, dan membayar 
kembali pinjaman awal yang dikeluarkan untuk 
mempersiapkan program, dan menjadi contoh 
aliran pendapatan tambahan yang mungkin dapat 
dilirik oleh organisasi.

3.  DAUR ULANG INFRASTRUKTUR DAN 
PENINGKATAN LOGISTIK

Bayangkan sebuah dunia di mana setiap produk 
yang dijual dapat digunakan kembali atau didaur 
ulang secara lokal—atau setidaknya dimasukkan 
ke rantai pasokan (pengembalian) di mana dia 
dapat didaur ulang secara ekonomis. Agar penge-
lolaan sumber daya efektif menjadi mungkin, 
bahan sampah tidak hanya perlu didaur ulang 
secara teknis, tetapi juga harus layak secara 
ekonomi. Hal ini seringkali tergantung pada 
apakah bahan dibuang dalam jarak yang cukup 
dekat dengan pengolah daur ulang yang ada, 
sehingga daur ulang bisa dilaksanakan terutama 

di daerah metropolitan besar (yang memiliki 
kapasitas untuk melayani daerah sekitarnya). 
Namun semakin jauh jarak pengolah dari pusat 
daur ulang, semakin mahal biaya memindahkan 
sampah—dan semakin kecil kemungkinan bahan 
daur ulang akan benar-benar didaur ulang.

DAUR ULANG HUB DAN JARI-JARI
Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah 
dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam 
sistem “hub” pengolahan sampah regional dengan 
“jari-jari” transportasi yang efisien dan dengan 
hub baru yang berlokasi di wilayah daur ulang yang 
strategis. Saat ini, beberapa hub ada di Indonesia 
atau Chili, sehingga biaya logistik terlalu mahal 
untuk melakukan pengiriman di wilayah-wilayah 
besar kedua negara. Di Indonesia, sebagian besar 
daur ulang dilaksanakan di wilayah Surabaya 
atau Jakarta. Di Chili, sebagian besar daur ulang 
dilakukan di Santiago.

Sebaliknya, India memiliki sekitar 7.500 unit daur 
ulang formal dan informal di seluruh negeri. 
Mereka bekerja saling berdekatan, memacu pasar 
daur ulang yang kuat di hampir setiap sudut 
negara. Sistem daur ulang sangat efektif untuk 
kemasan kaku (walaupun jauh lebih tidak efektif 
untuk kemasan lentur bernilai rendah) sehingga 
hampir 100 persen kemasan kaku yang dibuang 
dan 90 persen botol PET didaur ulang.125, sedang-
kan di Chili hanya 17% yang didaur ulang126. Brasil 
memiliki lebih dari 1.000 pabrik daur ulang yang 
tersebar di seluruh negara. 
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Grafik 1: Daur ulang hub di negara-negara fokus127, 128
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TAMAN DAUR ULANG PLASTIK
Salah satu cara yang telah terbukti untuk memulai 
daur ulang “hub” secara cepat adalah melalui 
pembentukan zona ekonomi daur ulang khusus—
yang juga dikenal sebagai Plastic Parks di India—
untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan 
daur ulang di seluruh wilayah. Ini ekosistem 
daur ulang dan produksi plastik yang dibangun 
dengan infrastruktur canggih, di antaranya fasilitas 
umum yang mendorong wirausaha pemula untuk 
membentuk kelompok produksi dan daur ulang 
plastik yang saling mendukung.

Di India, National Policy on Petrochemicals—yang 
dirumuskan oleh Department of Chemicals and 
Petrochemicals (DCPC) dan disetujui oleh Ministry 
of Chemicals and Fertilisers di tahun 2013—
menetapkan ketentuan untuk investasi bersama 
Plastic Parks antara pemerintah pusat dan negara 
bagian serta sektor swasta. Tujuannya adalah 
untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan 
lapangan kerja yang berkelanjutan bagi lingkungan 
pada umumnya.129

Negara bagian mengajukan permohonan ke 
pemerintah pusat untuk mendirikan Plastic Parks. 
Setelah disetujui, pemerintah India memberi-
kan dana hibah hingga 50 persen dari biaya proyek 
(dengan batas Rs40 crore/Rs.400 juta atau USD 
$5,75 juta). Setidaknya 26 persen dari sisa dana 
harus didapatkan dari pemerintah negara bagian 
atau perusahaan pengembangan industri negara. 
Sektor swasta, lembaga keuangan, dan industri 
penerima manfaat menyediakan sisa dana yang 
dibutuhkan.

Plastic Parks saat ini sedang dibangun di India, 
di negara bagian Assam, Odisha, dan Madhya 
Pradesh, dan usulan pembuatan satu taman atau 
lebih untuk tujuh negara bagian lainnya kini tengah 
ditinjau. Dengan program ini, pemerintah pusat 
memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi 
plastik dalam negeri, meningkatkan daya saing 
daur ulang, dan menciptakan lapangan kerja bagi 
ratusan ribu orang.

INFRASTRUKTUR DAN EFISIENSI 
LOGISTIK
Untuk mengangkut bahan sampah ke pusat daur 
ulang tersebut, diperlukan investasi dalam infra-
struktur. Dengan menurunkan biaya transportasi—
baik dengan truk atau kapal—bahan daur ulang 
dapat dipindahkan lebih jauh, dan diperlukan hub 
daur ulang yang lebih sedikit. Pada akhirnya hal 
ini memungkinkan pengumpulan bahan yang lebih 
banyak sehingga bisa melakukan penghematan.

4.  PEMBIAYAAN MIKRO UNTUK 
PEMULUNG DAN USAHA RONGSOKAN

Hanya tersedia sedikit opsi pendanaan berbunga 
rendah untuk pasar informal, namun akses ke 
pembiayaan mikro bisa sangat signifikan meng -
ubah kehidupan para pekerja yang berjalan kaki 
yang terlibat dalam proses daur ulang. Misalnya, 
investasi sederhana berupa pengadaan sepeda 
atau gerobak (daripada tas bahu) bisa meningkat-
kan produktivitas pemulung lebih dari 45 persen. 
Kalau mengumpulkan sampah hanya dengan 
karung sambil berjalan kaki, pekerja hanya bisa 
berjalan di wilayah yang relatif kecil, sehingga 
mereka terpaksa menjual sampah ke tempat- 
usaha rongsokan lokal dengan harga yang lebih 
murah. Namun, gerobak dan sepeda membantu 
mereka untuk berjalan lebih jauh. Dengan gerobak, 
mereka mampu mengumpulkan dan mengangkut 
sampah yang lebih banyak, walaupun mereka 
masih tetap berjalan kaki. Dengan sepeda, mereka 
bisa menempuh jarak yang lebih jauh dan punya 
pilihan yang lebih banyak terkait pembeli—terma-
suk kemampuan untuk mengumpulkan bahan 
dengan pemulung lain dan menjual bahan kepada 
pengepul dengan harga yang lebih tinggi.

Hasiru Dala memperkirakan bahwa pemulung 
sampah jalanan yang berjalan kaki dengan 
medorong gerobak bisa mengumpulkan bahan 
yang lebih banyak (dengan selisih sekitar 50 hingga 
60 kilogram per hari) dibadingkan yang membawa 
karung, sedangkan yang membawa sepeda 
sanggup mengumpulkan dan mengangkut 100 
hingga 200 kilogram per hari (tergantung akses ke 
sampah).130 Berinvestasi dalam pengadaan gerobak 
dan sepeda merupakan cara yang sederhana dan 
murah untuk meningkatkan efisiensi pemulung. 
Dengan asumsi harga gerobak antara $115 dan 
$145, dan harga sepeda antara $215 dan $260, 
waktu impas untuk investasi pada gerobak adalah 
5 hingga 8 bulan, sedangkan untuk sepeda hanya 3 
bulan.

Pendanaan mikro seyogiayanya tidak terbatas pada 
pemulung. Produktivitas usaha rongsokan juga 
cukup meningkat dengan fasilitas sortasi yang 
dikembangkan, termasuk pengadaan conveyor belt 
dari penyortiran lantai dan penambahan mesin 
pemadat guna meningkatkan efisiensi transpor-
tasi. Tergantung pada spesifikasi negara dan 
peralatan, investasi ini relatif kecil—antara $5.000 
sampai $20.000—tetapi keuntungannya besar.
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Grafik 2: Pengembalian investasi (ROI) untuk gerobak dan sepeda pemulung

Pembiayaan mikro juga dapat membantu 
pemulung dan usaha rongsokan menghadapi 
fluktuasi tajam harga plastik daur ulang, mening-
katkan daya tahan mereka dan mengurangi keter-
gantungan terhadap rentenir yang mengenakan 
bunga tinggi.

5.  PENDANAAN TAHAP AWAL UNTUK 
INOVASI

Meskipun berinvestasi dalam sistem daur ulang 
sekarang ini penting, investasi dalam teknologi 
masa depan sangat penting untuk mencipta-
kan ekonomi sumber daya efektif baru yang 
berfungsi optimal. Beberapa teknologi terobosan 
sedang dikembangkan dan mungkin akan dapat 
menciptakan perubahan paradigma terkait cara 
daur ulang plastik. Inovasi-inovasi ini mencakup 
kemampuan untuk menghilangkan warna bahan, 
memisahkan setiap lapisan dari produk multi-la-
pis, dan memecah plastik sampai tingkat monomer 
sehingga bisa digabung ulang menjadi polimer 
berkualitas murni yang mampu bersaing dengan 
plastik baru dan digunakan dalam aplikasi 
produksi apa pun.

Namun, usaha ini kesulitan karena memulai 
sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. 
Untuk membuktikan kelayakan secara komersial, 
investor perlu mengambil risiko tidak hanya dalam 
membangun fasilitas komersial pertama, tetapi 
juga mendanai serangkaian pengujian, kegagalan, 
dan pemurnian. Sampah dan daur ulang umumnya 
merupakan bisnis dengan margin rendah dan 
berisiko tinggi. Wiraswastawan membutuhkan 

dorongan melalui penawaran atau hibah yang 
kompetitif, pinjaman berbunga rendah, dan 
berbagai skema inkubasi.

SUMBER DANA

Sistem biaya yang didukung pemerintah pusat 
untuk pengumpulan sampah rumah tangga dan 
bisnis

Faktor yang sering diabaikan tetapi sangat penting 
dalam membangun layanan pengumpulan sampah 
yang terjangkau adalah menciptakan mekanisme 
untuk “mengumpulkan” biaya dari rumah tangga 
dan bisnis. Pemerintah daerah jarang mampu 
menutupi biaya tanpa panduan, dan dukungan 
peraturan, dari pemerintah pusat dan daerah135. 
Jika dipaksa melakukannya sendiri, mereka kerap 
menerapkan sistem pengumpulan langsung yang 
membebani setiap rumah tangga dan bisnis, 
yang memerlukan pemungutan uang dari rumah 
ke rumah secara bulanan atau melalui tagihan 
yang harus dibayar di kantor setempat. Sistem 
pengumpulan langsung diketahui sangat sulit, 
dan jarang efektif. Sulit untuk menjangkau semua 
pengguna dan penerapan kegagalan pembayaran 
pun mahal, menguras banyak sumber daya serta 
tidak disukai. Sebagian pemerintah menawarkan 
proses ini ke penagih biaya dari pihak swasta yang 
mampu mencapai tingkat pembayaran yang lebih 
tinggi tetapi masih kesulitan menghadapi banyak-
nya tantangan yang sama (dan karena biayanya, 
pendapatan dari sistem sampah pun kurang).

Biaya pengumpulan tidak langsung umumnya jauh 
lebih efektif. Biaya tersebut bisa berasal dari biaya 

pengumpulan sampah yang digabungkan dengan 
biaya utilitas (listrik atau air), properti atau pajak 
lainnya. Keuntungan dari penggabungan dengan 
utilitas listrik atau air adalah sudah tersedianya 
sistem pengumpulan biaya yang efektif dan sistem 
“piggybacking” pun lebih murah daripada memba-
ngun sistem terpisah, ditambah lebih besarnya 
keengganan untuk tidak membayar, karena orang 
cenderung lebih takut kehilangan listrik berikut 
layanan sampah gara-gara tidak membayar, 
dibandingkan hanya kehilangan layanan sampah. 
Keuntungan lainnya adalah bahwa tingkat penggu-
naan listrik dan air cenderung erat kaitannya 
dengan pendapatan, dan terkait pula dengan pola 
konsumsi dan pembuangan. Kerugiannya adalah 
dibutuhkannya kemitraan publik-swasta yang 
efektif—seringkali di tingkat pusat atau daerah—
yang membutuhkan waktu untuk bernegosiasi 
dengan divisi lain dan terkadang dibebani biaya 
komisi yang tinggi.

Pajak properti juga dapat berfungsi dengan baik 
dan tidak perlu membayar komisi ke penyedia utili-
tas. Namun, pajak properti hanya dibayarkan setiap 
tahun, sedangkan biaya pengumpulan sampah 
umumnya dibayarkan setiap bulan. Dengan 
menggunakan pajak properti, diperlukan biaya 
tahunan yang dikenakan untuk layanan sampah 
yang mungkin tidak bisa dibebankan ke sebagian 
masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penghasilan untuk pengumpulan sampah juga bisa 
dimanfaatkan melalui Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), Extended Producer Responsibility (EPR), 
pajak pariwisata, serta pajak pemerintah kota dan 
desa lainnya. Sebagian besar dari pajak-pajak 
tersebut hanya dapat ditetapkan di tingkat nasional 
atau daerah, bukan tingkat lokal, sehingga perlu 
menjadi agenda nasional. Agar dapat digunakan 
untuk layanan sampah, pajak-pajak itu perlu dire -
gulasi dengan panduan dari pemerintah pusat 
atau daerah. Kalau tidak, anggaran umum sering-
kali diprioritaskan untuk kebutuhan lokal lainnya 
seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan 
infrastruktur.

Untuk kepentingan apa pun struktur tarif penda-
patan dimanfaatkan, struktur itu penting diperke-
nalkan kepada masyarakat dengan penuh 
pertimbangan—idealnya dengan masukan dan 
dukungan dari masyarakat. Faktor-faktor terpen-
ting untuk memperlancar adopsi masyarakat di 
antaranya pembenaran realistis tentang pajak, 
alternatif sistem sampah (pengomposan, daur 
ulang), kesederhanaan administrasi, pengena-
lan bertahap, kemauan untuk beradaptasi, kampa-
nye pemasaran, dan dukungan kepemimpinan 
masyarakat132.

Program Extended Producer Responsibility (EPR)

Pemerintah tidak hanya memikul beban biaya 
sistem sampah. Ada gerakan global untuk berbagi 
tanggung jawab atas biaya akhir produk dan untuk 
membangun sistem sumber daya yang lebih 
efektif. Perusahaan-perusahaan multinasional 
terkemuka mengucurkan dana jutaan dolar untuk 
program-program sukarela dan Extended Producer 
Responsiblitiy (EPR).

EPR adalah kebijakan legislatif yang mewajibkan 
produsen dan merek untuk bertanggung jawab 
secara finansial atas dampak lingkungan dari 
produk mereka. EPR dapat menghadirkan investasi 
lebih besar di bidang pengumpulan sampah 
dan rantai pasokan daur ulang. Bergantung 
pada mekanisme legislasi EPR disusun, EPR 
dapat memberi insentif pada desain produk 
yang menekankan daur ulang dan menciptakan 
permintaan yang lebih besar terhadap bahan 
baku daur ulang, sehingga dapat memperkuat 
industri daur ulang secara keseluruhan. Di antara 
negara-negara fokus kami, India dan Brasil sudah 
memberlakukan undang-undang EPR, Indonesia 
sudah mengeluarkan rancangan undang-undang 
EPR, dan Chili akan merilis undang-undang EPR 
baru pada Mei 2019 (lihat Grafik 3).

INDIA
Peraturan Pengelolaan Sampah Plastik India tahun 
2016 (diubah pada 2018) memberikan kerangka 
peraturan untuk pengelolaan sampah plastik 
nasional. Aturan mensyaratkan bahwa—dalam 
waktu tiga bulan publikasi—produsen, importir, 
dan produsen yang memasukkan produk plastik 
ke pasar harus mendaftar pada Dewan Pengawas 
Polusi Pusat. Dalam waktu enam bulan, para 
produsen harus membangun sistem pengumpu-
lan sampah untuk mengumpulkan produk plastik, 
terutama yang berkaitan dengan kantong plastik 
yang lebih sulit didaur ulang, sachet kecil berla-
pis-lapis, dan kantong. Rencana pengumpulan 
sampah itu selanjutnya harus diserahkan ke 
Dewan Pengawas Polusi Negara Bagian yang 
relevan sebagai bagian dari proses pembaruan izin 
usaha mereka (atau sebagai bagian dari memba-
ngun bisnis baru).

Pengumpulan kemudian bisa dilakukan 
secara individual oleh produsen atau melalui 
agen pengumpulan sampah seperti Producer 
Responsibility Organisations (PRO). Hasilnya 
dilaporkan kembali ke Dewan Pengawas Polusi 
Negara Bagian yang relevan. Namun, peraturan 
itu tidak merinci persentase produk plastik yang 
harus dikumpulkan atau jangka waktu di mana 
pengumpulan harus terjadi, kecuali di beberapa 
negara bagian. Negara-negara bagian pada 
umumnya membutuhkan pengumpulan 20 persen 
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NEGARA PERSYARATAN UNTUK PRODUSEN PLASTIK

India133 • Dalam 3 bulan, mendaftar ke Dewan Pengawas Polusi Negara Bagian yang 
relevan.

• Dalam 6 bulan, mengembangkan rencana untuk mengumpulkan sampah plastik 
yang dihasilkan dari produk yang dipasarkan.

• Mengajukan rencana ke Dewan Pengawas Polusi Negara Bagian yang relevan 
untuk memperbarui izin usaha.

• Dalam 2 tahun, menghapus bahan plastik yang tidak dapat didaur ulang atau 
tidak dapat diubah menjadi energi (misalnya plastik multi-lapis) kecuali kalau 
dapat digunakan untuk pemulihan energi.

• Menyimpan catatan sumber plastik yang digunakan untuk memproduksi 
kantong plastik, terpal, atau sachet multi-layer.

• Melaporkan hasil rencana pengumpulan ke Dewan Pengawas Polusi Negara 
Bagian tentang perpanjangan lisensi bisnis berturut-turut.

Brasil134 • Pabrik, importir, distributor, pengecer, konsumen, dan layanan pengelolaan 
sampah padat publik berbagi tanggung jawab atas siklus suatu produk.

• Merancang, memproduksi, dan memasarkan produk yang dapat digunakan 
kembali, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan.

• Mengumpulkan produk setelah digunakan untuk memastikan pembuangan yang 
memadai.

• Membingkai dan menerapkan sistem logistik terbalik, termasuk:
• Menetapkan titik drop-off untuk sampah yang digunakan kembali atau didaur 

ulang.
• Bekerja dengan koperasi pemulung untuk mengumpulkan bahan yang dapat 

digunakan kembali dan didaur ulang.
• Konsumen mengembalikan produk ke penjual atau distributor yang pada 

gilirannya mengembalikan produk ke produsen atau importir (yang mengatur 
pembuangan akhir yang memadai).

• Menyimpan catatan proyek yang lengkap dan terbaru. 

Indonesia (Kerangka diterbitkan tetapi belum diharuskan dari produsen)
• Membatasi volume sampah sebagai bagian rutin dari kegiatan bisnis atau 

menghasilkan kemasan yang mudah rusak.
• Mendaur ulang sampah dengan membuat program daur ulang, menggunakan 

bahan daur ulang dalam produksi produk, dan/atau beli bahan sampah daur 
ulang.

• Mengembangkan program untuk menggunakan bahan yang dapat digunakan 
kembali dalam produksi dan menggunakan kembali sampah produk serta 
kemasan.

Chili (Sedang dikembangkan peraturan, dengan Dekrit Pengemasan akan diterbitkan 
pada akhir Mei 2019)
• Membuat mekanisme nirlaba untuk memfasilitasi pengumpulan dan daur ulang 

sampah melalui Gestores (manajer yang serupa PRO).
• Membayar biaya daur ulang atau pembuangan bahan yang tepat.
• Memastikan pengumpulan bahan dari semua wilayah di Chili

di tahun pertama yang meningkat menjadi 100 
persen selama lima tahun. Produsen juga diharus-
kan menghapus plastik multi-lapis yang tidak 
dapat didaur ulang, kecuali plastik tersebut bisa 
digunakan untuk pemulihan energi (yang secara 
efektif membatalkan larangan).

Peraturan yang baru sudah mendorong pemben-
tukan banyak PRO untuk membantu produsen 
memenuhi persyaratan legislatif. Badan-badan 
lokal dan gram panchayats (dewan desa) bertang-
gung jawab untuk menerapkan sistem sampah, 
bekerja sama dengan produsen. 

BRASIL
Undang-Undang Kebijakan Sampah Nasional 
Brasil (UU 12.305/2010) adalah undang-undang 
federal pertama tentang pengelolaan sampah. Ada 
satu bagian yang mendukung prinsip EPR tentang 
tanggung jawab bersama antara produsen plastik, 
importir, distributor, dan pengecer untuk mena -
ngani sampah pasca-konsumen. Ini menggunakan 
prinsip logistik terbalik atau “ambil kembali,” di 
mana konsumen mengembalikan sampah plastik 
mereka ke pengecer, yang lalu mengembalikannya 
ke pabrik atau importir yang bertanggung jawab 
atas daur ulang atau pembuangan akhir yang 
aman. Produsen juga dapat membayar pengum-
pulan dan pengembalian plastik langsung melalui 
investasi di pusat pengumpulan daur ulang (Ponto 
Limpo) atau koperasi pemulung.

Undang-undang menetapkan perjanjian sektoral 
sukarela yang secara kontraktual mengikat sektor 
swasta untuk “mengambil kembali” produk yang 
mereka masukkan ke pasar. Namun, mereka tidak 
berkewajiban menandatangani perjanjian dan 
pemerintah kesulitan untuk melibatkan produ-
sen, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan yang 
signifikan. Untuk mengatasi hal ini, negara bagian 
São Paulo, pasar terbesar di Brasil dengan 45 juta 
orang, kini membutuhkan kepatuhan EPR sebagai 
prasyarat untuk izin bisnis lingkungan yang baru 
dan diperbarui. Produsen yang tidak patuh bisa 
dikenai denda atau bahkan ditutup. Diharapkan 
negara-negara bagian lainnya di Brasil akan 
mengikuti undang-undang yang sama.

INDONESIA
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Indonesia (KLHK) sudah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah No. 81, Tahun 2012, 
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Semacamnya—yang merupakan undang-undang 
luas dengan tiga pasal (12, 13, dan 14) tentang 
tanggung jawab produsen. Pasal 12 mensyarat-
kan pabrikan untuk secara sadar membatasi 
jumlah sampah yang dihasilkan atau menghasil-
kan produk yang dapat terbiodegradasi. Pasal 13 

mengharuskan produsen untuk mengembang-
kan program daur ulang, memasukkan bahan 
daur ulang ke produk mereka, dan mengumpul-
kan sampah dari produk yang mereka pasar-
kan untuk daur ulang (baik secara langsung atau 
dengan menunjuk pihak lain, seperti PRO). Pasal 
14 mengamanatkan bahwa produsen menggu-
nakan kembali sampah sebanyak mungkin.

Pasal 15 menyatakan bahwa peraturan yang lebih 
terinci terkait dengan Pasal 12–14 akan dikeluar-
kan oleh kementerian terkait, meskipun hal 
ini belum terlaksana. Karena tidak ada rincian 
lebih lanjut yang dikeluarkan, produsen tidak 
diharuskan untuk menyesuaikan praktik mereka. 
Sebagian besar produsen beroperasi dalam mode 
“tunggu dan lihat”. Beberapa merek berwawasan 
ling kungan seperti Danone, Body Shop, Unilever, 
Nestlé, dan Tetra Pak memberikan contoh bagi 
perusahaan lain dan secara sukarela memprak-
tikkan EPR, termasuk program pengembalian. 
KLHK sudah menyiapkan draft roadmap pengu-
rangan plastik oleh produsen dan mengedarkannya 
bersama dengan kementerian lain.  

CHILI
Pada tahun 2016, pemerintah Chili mengumum-
kan Ley Marco para la Gestión de Residuos, 
la Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje Ley N°20.920 (Kerangka 
Hukum untuk Pengelolaan Sampah, Extended 
Producer Responsiblity, dan Promosi Daur Ulang; 
UUNo. 20.920). Ini menetapkan kerangka kerja 
umum untuk enam produk prioritas (PP) untuk 
EPR. Yang pertama adalah “PP ban bekas” dan 
baru-baru ini ditambahkan “PP kemasan”.

Pemerintah akan mengeluarkan keputusan ini di 
kuartal kedua tahun 2019. Sementara peraturan 
ini masih dalam pengembangan, tampak jelas 
bahwa akan ada regulasi untuk perusahaan yang 
memasukkan bahan kemasan plastik ke pasar. 
Produsen akan diminta untuk membuat organi-
sasi nirlaba yang akan mengontrak layanan untuk 
mengumpulkan dan mendaur ulang bahan (terma-
suk membayar biaya layanan ini) dari seluruh 
wilayah Chili. Undang-undang ini juga akan 
berbicara tentang keterlibatan pemulung serta 
bagaimana pemerintah kota dan konsumen harus 
berperan aktif. Kerangka hukum ini juga memper-
timbangkan prinsip-prinsip desain berwawasan 
lingkungan, pendidikan lingkungan, dan pelabelan 
produk.

Grafik 3: Persyaratan EPR untuk produsen plastik
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NAMA DANA 
(DAERAH YANG DIDANAI)

PEMEGANG 
DANA

UKURAN DESKRIPSI INVESTOR UTAMA

Investasi dampak

The Circulate 
Initiative
(Asia Selatan dan 
Tenggara)135

Circulate 
Capital

> USD$
100 juta

Dana investasi dampak untuk perbaikan, 
menginkubasi, dan berinvestasi dalam solusi 
daur ulang

PepsiCo, Procter & Gamble, 
Dow, Danone, Unilever, Coca 
Cola, ExxonMobil
Partners (Ocean 
Conservancy)

Sustainable Oceans 
Fund
(Amerika Latin, 
Karibia, Afrika, 
Asia)136

Althelia > USD$
100 juta

Dana investasi dampak yang berinvestasi 
dalam bisnis yang memanfaatkan modal 
alami lautan untuk menghasilkan aset nyata, 
membangun ketahanan ekosistem wilayah 
pesisir, dan menciptakan pertumbuhan 
ekonomi dan mata pencaharian yang berkelan-
jutan. Jaminan pembagian risiko oleh USAID 
yang melindungi 50 persen kerugian dari risiko 
gagal bayar atau risiko pasar.

AXA, Caprock Group, FMO, 
EIB, IDB, Ecosphere Capital

Partners (Conservation 
International and 
Environmental Defence Fund)

Sky Ocean Rescue
(Eropa)137 

Sky Ocean 
Ventures

£25 juta
(diren-
canakan  
£100 juta)

Proyek kendaraan investasi dampak dan 
inkubator yang mendukung pengusaha dengan 
produk dan teknologi untuk mengurangi plastik 
laut (misalnya alternatif kemasan plastik, 
teknologi baru untuk meningkatkan tingkat 
daur ulang, peningkatan efisiensi daur ulang).

Sky TV

Partners (Premier League, 
National Geographic, WWF, 
Clean Seas, Project O)

Dana perwalian multi donor

PROBLUE Trust 
Fund on Sustainable 
Oceans 
(Global)138

Bank Dunia > USD$ 
100 juta

Dana perwalian multi-donor berfokus pada 
perikanan dan akuakultur, pencemaran laut, 
pengembangan sektor laut, dan membangun 
kapasitas pemerintah untuk mengelola sumber 
daya laut dan pesisir. Pemerintah harus 
meminta dukungan.

Norwegia, Kanada, Islandia, 
Jerman, Swedia, Portugal, 
Denmark, Prancis, dan Uni 
Eropa

The GEF Marine 
Plastics139

Global 
Environ-
mental 
Facility

TBD Pendanaan hibah multi donor yang berfokus 
pada pengurangan plastik laut di tingkat 
sistem melalui desain efektif, investasi dalam 
pengelolaan sampah, dan roadmap negara 
berkembang.

Tiga puluh sembilan negara
Partners (UNEP, New 
Plastics Economy, 
Ocean Conservancy, 
GRID-Arendal)140 

NAMA DANA  
(DAERAH YANG DIDANAI)

PEMEGANG 
DANA

UKURAN DESKRIPSI INVESTOR UTAMA

Investasi filantropis dan dampak

Global Alliance to End 
Plastic Waste
Baik investasi filantro-
pis maupun dampak
(Global)141

Alliance to End 
Plastic Waste

$USD 1 
miliar ($1,5 
miliar kalau 
anggota 
yang 
bergabung 
lebih 
banyak)

Bertujuan untuk menghilangkan 
sampah plastik di alam, khususnya 
di lautan melalui penyebaran solusi 
pengurangan dan pengelolaan sampah 
plastik, serta mempromosikan daur 
ulang dengan empat tema investasi 
utama—infrastruktur, inovasi, pendi-
dikan, dan pembersihan.

>25 perusahaan sektor 
swasta termasuk 
ExxonMobil, Dow, P&G, 
NOVA Chem, Shell, dan 
Veolia

Pendanaan filantropis

Commonwealth Clean 
Oceans Alliance
(Negara-negara perse-
makmuran: Ghana, Sri 
Lanka, Selandia Baru, 
Vanuatu, Australia, Fiji, 
Kenya, St. Lucia)142

World Bank £61 juta Hibah aliansi pendanaan untuk 
penelitian, dan proyek-proyek untuk 
membatasi pencemaran plastik dan 
lingkungan, meningkatkan pengelolaan 
sampah, dan menghentikan masuknya 
plastik ke saluran air di tingkat kota.

Inggris

Mitra (World Economic 
Forum, Sky, Coca-Cola 
Company, Plastic 
Bank, Fauna and Flora 
International, WWF)

The Incubator 
Network143 

Circulate Capital 
dan Second-Muse

Target $20 
juta

Inisiatif untuk mempercepat solusi 
mengenai sampah plastik laut dengan 
bermitra dengan inkubator yang ada 
untuk membangun ekosistem pengelo-
laan sampah dan inovasi daur ulang.

U.S. State Department, 
Australian Government 
Department of Foreign 
Affairs and Trade
Partners (McKinsey.org, 
WeWork Labs India)

Municipal Waste 
Recycling Program144 

(Indonesia, Filipina, Sri 
Lanka, dan Vietnam)

USAID melalui  
Development 
Innovations Group 
(DIG)

$3.5 juta Hibah dana hingga $250.000 untuk 
LSM, perusahaan sektor swasta, asosi-
asi, koperasi, dan lembaga akademik 
untuk menerapkan solusi daur ulang 
sampah kota (dengan fokus pada 
pengurangan pencemaran plastik pada 
lingkungan laut). 

USAID

Plastic Solutions 
Fund145

(Asia Tenggara, Eropa, 
Amerika Serikat)

Rocker-feller 
Philanthropy 
Advisors

>$5m Hibah dana proyek yang bertujuan 
mengurangi produksi plastik sekali 
pakai dan kemasan dengan fokus 
pada bagaimana perusahaan mengi-
rimkan produk kepada konsumen dan 
bagaimana kota-kota di Asia mengelola 
sampah plastik.

Yayasan:  Leonardo 
DiCaprio, Overbrook, Oak, 
Marisla, Oceans 5

P4G Partnerships 
Fund146

(Chili, Columbia, 
Denmark, Ethiopia, 
Indonesia, Kenya, 
Meksiko, Belanda, 
Republik Korea, 
Vietnam)

Partnering for 
Green Growth and 
the Global Goals 
2030 (P4G)

USD $38,7 
juta selama 
lima tahun

Inisiatif baru dengan ambisi menjadi 
forum terkemuka dunia untuk 
mengembangkan kemitraan publik-
swasta dalam rangka mewujud-
kan SDG, Perjanjian Iklim Paris, dan 
memajukan pertanian, air, energi, dan 
ekonomi yang efektif.

Denmark, Belanda

Mitra (Global Green Growth 
Institute, C40 Cities, 
International Finance 
Corporation, World 
Economic Forum, World 
Resources Institute)

Start-up Chile147

(Perusahaan di Chili, 
tetapi pendirinya bisa 
dari mana saja)

Start-Up Chile Ukuran 
hibah USD 
$25.000–
80.000

Akselerator perusahaan start-up di 
LATAM untuk memastikan agar Chili 
tetap menjadi pusat dunia untuk 
inovasi teknis dan untuk mempercepat 
pertumbuhan perusahaan yang terval-
idasi pelanggan dan terukur yang 
akan meninggalkan dampak abadi di 
ekosistem Amerika Latin.

Pemerintah Chili

SWITCH-Asia II148

(Mendanai 
program-program 
sampah di 21 negara, 
di antaranya China, 
India, Indonesia, 
Mongolia, Filipina,)

European 
Commission

EUR 45,7 
juta

Ukuran 
hibah EUR 
1–3 juta

Inisiatif untuk mempromosikan 
pertumbuhan berkelanjutan yang inklu-
sif, kemakmuran ekonomi, pengu-
rangan kemiskinan, pengembangan 
ekonomi hijau, dan transisi menuju 
ekonomi rendah karbon, hemat sumber 
daya, dan efektif di Asia.

Negara-negara anggota Uni 
Eropa

Extended Producer Responsibility dapat menjadi mekanisme yang kuat untuk tidak hanya menyuntikkan 
dana yang sangat dibutuhkan ke rantai nilai sampah, tetapi juga mendorong perusahaan untuk beralih 
merancang produk yang bisa didaur ulang (atau setidaknya dikumpulkan) secara ekonomi di pasar di 
mana produk itu terjual. Hal ini juga dapat menciptakan permintaan terhadap bahan baku daur ulang yang 
lebih banyak, sehingga mengangkat seluruh pasar daur ulang. Bangsa-bangsa, baik yang maju maupun 
yang berkembang pesat, berada pada aneka titik di perjalanan EPR, dan banyak hal yang dapat dipelajari 
dari pertukaran yang telah mereka lakukan, dan bagaimana masing-masing perusahaan merespons.

Dana investasi dampak, filantropis dan perwalian multi donor

Di samping itu, beberapa negara dan perusahaan multinasional sudah banyak berinvestasi pada dana 
yang ditargetkan untuk mengurangi plastik laut dan solusi pengelolaan sampah yang lebih luas.

Tabel di bawah ini menguraikan beberapa dana ternama di tiga kategori, di antaranya dana investasi 
dampak yang membutuhkan investasi yang menguntungkan dan “release capital” dengan suku bunga 
rendah (sering menggunakan model keuangan campuran untuk menarik investor), dana filantropi yang 
memberikan hibah terutama ke LSM, perusahaan terpilih, dan lembaga akademik yang memenuhi 
pedoman pendanaan, serta dana perwalian multi-donor yang tersedia untuk negara-negara yang sering 
mengontrakkan pekerjaan kepada organisasi lokal melalui tender.

Grafik 4: Sumber pendanaan eksternal untuk pengelolaan sampah plastik lautan yang efektif
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Selain itu, Addesium, Schmidt, Overbrook, Oak 
Foundation, dan DRK Foundation secara rutin 
mendanai upaya sampah dan plastik laut.

RINGKASAN

Negara-negara memiliki opsi. Dana pemerintah 
yang lebih banyak dapat didedikasikan untuk 
pengumpulan sampah, daur ulang dan pengelo-
laan sampah, yang terkadang dapat meningkat-
kan pajak PPN, properti, atau pajak pariwisata, 
atau mempermudah untuk melakukan pengumpu-
lan biaya tidak langsung untuk rumah tangga dan 
bisnis. Beban yang ada bisa ditanggung bersama 
dengan sektor swasta melalui program EPR 
atau mereka bisa menghubungi dana perwalian 
multi-donor atau pendanaan filantropi dan berba-
sis utang. Untungnya, semakin banyak dana yang 
mulai dialokasikan untuk pengelolaan sampah 
dan pembatasan plastik laut. Pemerintah dan 
investor perlu bijaksana terkait cara menyediakan 
pendanaan yang sesuai di seluruh rantai nilai 
sampah untuk menjangkau sebanyak mungkin 
pemangku kepentingan.

II.  KEBIJAKAN YANG INOVATIF DAN 
DUKUNGAN LAINNYA

Seiring dengan peningkatan pendanaan, sejumlah 
kebijakan dan program inovatif lainnya sudah 
terbukti efektif dalam mengurangi pencemaran 
dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang 
lebih efektif.

Area di mana praktik terbaik dapat berdampak 
paling besar antara lain:

1. Dukungan sampah organik
2. Partisipasi pemulung
3. Dukungan pengumpulan sampah
4. Dukungan daur ulang tambahan

1.  DUKUNGAN SAMPAH ORGANIK

Salah satu tindakan terpenting yang dapat dilaku-
kan pemerintah pusat dan kota untuk mengu-
rangi biaya pengelolaan sampah adalah dengan 
memberi insentif kepada masyarakat lokal untuk 
mengelola sampah organik sendiri. Layanan 
pengumpulan selanjutnya bisa disediakan hanya 
untuk sampah non-organik yang jauh lebih ringan 
dan kurang berlimpah, sehingga yang dibuang ke 
tempat pembuangan sampah bisa dikurangi lebih 
dari setengahnya.

Pemerintah perlu menggunakan peraturan yang 
bijaksana untuk mendorong pemisahan sumber, 
pengolahan sampah organik yang terlokalisasi, dan 
adopsi produk sampah organik ke pasar agar pengo-
lahan sampah organik bisa layak secara ekonomi. 

Ini akan meningkatkan nilai sampah organik dan 
menghasilkan pendapatan tambahan, yang pada 
akhirnya akan lebih mampu menutupi biaya pengo-
lahan. Organisasi fokus merekomendasikan empat 
tindakan pemerintah dan sektor swasta:

• Merekomendasikan pemisahan bahan organik 
dan non-organik di sumbernya.

• Menyertifikasi keamanan dan kualitas produk 
organik.

• Menciptakan pasar yang adil untuk pengolahan 
sampah organik.

• Menyubsidi industri pengolahan organik yang 
baru lahir.

MEREKOMENDASIKAN PEMISAHAN 
BAHAN ORGANIK DAN NON-ORGANIK DI 
SUMBERNYA
Walaupun organisasi sampah menyadarkan 
masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terha-
dap sampah organik, tanpa mandat pemerintah, 
upaya ini akan terbatas pada rumah tangga dan 
bisnis yang berwawasan lingkungan dan bukan 
seluruh populasi kota. Namun, ketika pemerintah 
menerbitkan undang-undang pemisahan sumber 
dan program pendukung guna memberikan insen-
tif dan menegakkan mandat tersebut, terjadi 
peningkatan substansial pada kinerja pengelolaan 
sampah di wilayah.

Union Ministry of Environment, Forests, and 
Climate Change (MoEF&CC) India mengeluarkan 
Solid Waste Management Rules (SWM) 2016 yang 
berfungsi sebagai dasar bagi banyak perubahan 
progresif dalam pengelolaan sampah di India. 
Aturan-aturan ini menetapkan serangkaian 
persyaratan, tetapi memberikan kebebasan bagi 
kotamadya untuk memilih cara pengelolaan sistem 
sampah mereka—termasuk siapa yang akan 
mengumpulkan sampah dan bagaimana sampah 
akan diolah. Secara kritis, aturan-aturan ini 
mengharuskan semua rumah tangga, bisnis, dan 
institusi untuk memisahkan sampah ke dalam tiga 
kategori sebelum pengumpulan—biodegradable 
(organik), sampah kering (daur ulang non-organik 
seperti plastik, kertas, dan logam), dan sampah 
berbahaya domestik (residu, terutama bahan 
bio seperti popok, pembalut wanita, dan bahan 
pembersih).

Sementara SWM Rules di India (2016) secara 
umum mendukung pengolahan sampah organik 
lokal yang terdesentralisasi, dia berusaha lebih 
jauh dengan mengharuskan semua hotel dan 
restoran untuk tidak hanya memisahkan sampah 
organik, tetapi juga mengatur pembuatan kompos 
atau pengolahan bio-methanasi di lokasi. Sejumlah 
kota di daerah seperti Bengaluru dan Pune menge-
luarkan regulasi yang membuat peraturan ini 
selangkah lebih maju dan membutuhkan generator 
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sampah massal (kompleks perumahan yang dihuni 
lebih dari 50 KK atau perusahaan komersial yang 
menghasilkan lebih dari 50 kilogram sampah per 
hari) untuk sekaligus melakukan pengolahan 
sampah organik di tempat. Diperkenalkan juga 
insentif pajak atau subsidi bagi perorangan yang 
membuat kompos di rumah atau di komunitas 
mereka. Di Kerala, India, pemerintah kota menye-
diakan komposer gratis bagi rumah-rumah 
melalui subsidi tunai untuk mendorong pengom-
posan rumahan. Dengan cara ini, pengomposan di 
tingkat masyarakat bukan hanya diperlukan secara 
hukum tetapi juga diberi insentif melalui pengu-
rangan pajak. Akibatnya, hal ini banyak diadopsi 
oleh masyarakat luas dan menciptakan ribuan 
sistem pengolahan sampah organik yang dikelola 
masyarakat di seluruh India.

MENYERTIFIKASI KEAMANAN DAN 
KUALITAS PRODUK ORGANIK
Petani khawatir bahwa kompos mungkin 
mengandung bahan kimia atau kontaminasi 
logam berat yang akan merusak tanah, tanaman, 
dan orang-orang yang membeli produk mereka. 
Untuk membangun kepercayaan terhadap kompos 
dan produk turunan sampah organik lainnya—
seperti larva lalat black soldier, cacing, dan pakan 
ternak—pemerintah dapat membangun pusat 
pengujian organik yang menawarkan sertifikasi 
kualitas. Idealnya, hal ini juga akan menawarkan 
program pelatihan untuk meningkatkan kuali-
tas ketika terdeteksi kontaminasi. Kementerian 
pertanian atau lingkungan juga dapat menawar-
kan sertifikasi. Misalnya, Kementerian Pertanian 
India mendirikan laboratorium untuk menguji 
dan menjamin kualitas kompos yang diolah oleh 
pemerintah kota serta membantu agar kompos 
lebih menarik bagi petani.

MENCIPTAKAN PASAR YANG ADIL 
UNTUK PENGOLAHAN SAMPAH 
ORGANIK
Nilai pasar kompos biasanya lebih rendah diband-
ing biaya produksinya. Untuk menjalankan pengo-
lahan organik lokal yang ekonomis dalam jangka 
panjang, pupuk kompos dan pupuk kimia harus 
seimbang. Pupuk kimia sering mendapatkan 
disubsidi yang substansial, sehingga tercipta 
kompetisi yang tidak adil. Di Indonesia, misalnya, 
harga pupuk kimia bisa berkurang 70 hingga 90 
persen dengan diberikannya subsidi, yang secara 
efektif menutup pasar pertanian terbesar seperti 
produksi beras. Produsen kompos harus harus 
mengandalkan pasar lansekap yang lebih kecil 
berdasarkan hotel, lahan pemerintah, dan properti 
lainnya. Pemerintah dapat mengubah dinamika 
ini dengan memberikan subsidi yang sama bagi 
pembuat kompos atau dengan menghapus/
menurunkan subsidi untuk keduanya dalam rangka 
menciptakan persaingan yang adil.

Menyadari kebutuhan untuk mendukung industri 
pengomposan yang baru lahir, SWM Rules 
(2016), Departemen Pupuk India yang berada 
di dalam Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk 
turut memasarkan kompos bersama dengan 
pupuk kimia. Petani menerima perbandingan 3-4 
kantong kompos untuk setiap 6-7 kantong pupuk. 
Kementerian juga memberikan bantuan pengem-
bangan pasar untuk produsen kompos kota. 
Kementerian Pertanian mendukung lebih lanjut 
adopsi kompos untuk pertanian dengan mengu-
rangi pembatasan dalam Perintah Pengendalian 
Pupuk dengan memasukkan pengolahan dan 
penjualan kompos serta pupuk. Mereka juga 
menjalankan beberapa kampanye pendidikan 
kompos di seluruh India.

Setelah upaya ini dijalankan, harga rata-rata untuk 
kompos organik di India berkisar antara INR 7-16 
per kilogram (USD $0,10-0,23), yang mirip dengan 
pasar Brasil, sedangkan di Indonesia, yang tidak 
ada dukungan, harganya berkisar antara Rp. 
500–1.000 per kilogram (USD $0,03-0,07), dengan 
pemasok yang kesulitan menemukan pasar.

MENYUBSIDI INDUSTRI PENGOLAHAN 
ORGANIK YANG BARU LAHIR
Pertimbangkan untuk mendukung program 
organik lokal dengan mensubsidi peralatan 
atau menandatangani perjanjian pembelian. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Lembaga 
Lingkungan Indonesia mensubsidi peralatan 
kompos seperti mesin penghancur dan saringan 
untuk program kompos yang dikelola desa. 
Pengeluaran ini mengurangi modal awal yang 
dibutuhkan. Selain itu, di beberapa kota di 
Indonesia, pemerintah menyetujui kontrak pembe-
lian kompos jangka panjang untuk lahan pemerin-
tah, sehingga tercipta stabilitas pasar.

RINGKASAN

Tanpa peraturan dan penegakan hukum oleh 
pemerintah, pengolahan organik berskala luas 
tidak mungkin terjadi di mayoritas negara. Namun, 
dengan peraturan, pemerintah dapat melakukan 
penghematan besar untuk program pengumpulan 
sampah kota, mengurangi penggunaan TPA secara 
material, meraih kemajuan pada target pengu-
rangan emisi, dan mencapai penggunaan sumber 
daya efektif dari sampah organik. Mandat pemisa-
han bahan organik dari non-organik di sumbernya 
dan mendukung CDM serta kredit karbon sukarela 
adalah langkah besar untuk mengkatalisasi pengo-
lahan organik skala industri. India sudah membuk-
tikan bahwa, dengan regulasi dan dukungan dari 
kementerian serta organisasi yang penuh seman-
gat, seluruh kota dapat mengubah praktik sampah 
mereka dengan signifikan. Hal ini memicu turun-
nya biaya yang dikeluarkan pemerintah, turunnya 
tingkat emisi, dan lebih sehatnya tanah.

2.  PARTISIPASI PEMULUNG

Pemungutan sampah merupakan sumber 
pendapatan penting bagi warga negara termiskin 
di banyak negara berkembang. Hal ini menyentuh 
banyak masalah pembangunan berkelanjutan: 
kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan 
ketidaksetaraan.

Sebagian besar pemangku kepentingan menyadari 
pentingnya melindungi mata pencaharian 
pemulung. Namun pemerintah juga menging-
inkan agar semua kota bisa bebas dari tumpukan 
sampah dan keluarga yang tinggal serta bekerja 
di tempat pembuangan sampah dalam kondisi 
yang tidak aman. Banyak yang menghargai upaya 
sampah perkotaan—seperti larangan penggunaan 
plastik sekali pakai, program kota bersih, dan 
mendukung perusahaan start-up yang mengu-
rusi sampah dengan bantuan teknologi—agar 
menjadi kota yang lebih bersih dan lebih modern. 
Tetapi keberhasilan semacam itu juga mengu-
rangi jumlah bahan yang harus dikumpulkan 
pemulung—sehingga berkurang pula kemampuan 
mereka untuk mendapatkan penghasilan.

Pada akhirnya, tidak perlu ada pilihan antara 
mendukung pemulung dan memprofesionalkan 
sistem sampah kota. Ketika kedua tujuan ini terin-
tegrasi secara penuh, pemerintah kota dapat 
menghemat biaya yang besar dan mengarah-
kan ribuan pemulung untuk mendapatkan peker-
jaan yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih stabil 
sekaligus memperbaiki prospek untuk anak-anak 
mereka. Dengan memberikan kesempatan bagi 
pemulung untuk berpartisipasi dalam pengum-
pulan dan pemilahan sampah formal, biayanya 
bisa lebih rendah daripada membangun sistem 
yang dipimpin oleh pemerintah kota atau swasta—
dan seringkali lebih efektif karena pemulung bisa 
bepergian dengan berjalan kaki dan menjangkau 
daerah yang sulit terjangkau. Tetapi untuk sampai 
ke titik ini, dibutuhkan usaha.

Pemberdayaan pemulung sejati membutuh-
kan perubahan sistemik terkait hak-hak mereka, 
termasuk pengakuan atas kontribusi mereka yang 
berharga bagi masyarakat dan peluang ekonomi 
nyata untuk berpartisipasi dalam upaya pengelo-
laan sampah kota secara formal—jenis perubahan 
yang hanya pemerintah yang berwenang mencip-
takannya. Ketika pemerintah mengakui pemung-
utan sampah sebagai pekerjaan yang disetujui 
secara resmi dan memasukkannya ke sistem 
pengelolaan sampah, hal itu dapat meningkatkan 
peluang ekonomi dan sosial mereka. Ini dimulai 
dengan memberi sanksi terlebih dahulu pada peran 
mereka saat ini, lalu secara proaktif memasukkan 
mereka ke dalam ekonomi formal. Banyak yang 
dapat dipelajari dari pemerintah India dan Brasil, 
yang bisa dikatakan sebagai dua negara yang para 
pemulungnya mendapatkan dukungan terbaik, 
setelah mengambil langkah yang sangat mirip 
untuk mengalihkan pemulung dari penghidupan 
subsisten ke peluang yang lebih besar.

Dalam setiap contoh praktik terbaik, undang-un-
dang pemerintah sudah menjadi komponen 
penting dalam meningkatkan kondisi pemulung. 
Alih-alih melihat program yang membantu 
pemulung sebagai amal, yang dibutuhkan adalah 
mandat sah yang memberi mereka hak hukum 
yang akan mengurangi ketidakamanan ekonomi 
mereka. Tindakan legislatif utama untuk melin-
dungi pemulung antara lain:

• Mengakui bahwa memulung adalah profesi asli 
dalam kategori pekerja mapan.

• Memberikan kartu identitas kerja yang secara 
formal memberikan hak untuk mengakses, 
mengumpulkan, dan menjual sampah di wilayah 
atau negara mereka, di mana pemulung adalah 
orang yang tidak dikenal.

• Menugaskan unit di dalam pemerintah pusat 
untuk mengamankan hak dan kesejahteraan 
pemulung.

• Menyediakan alat pengaman seperti sepatu, 
sarung tangan, rompi, dan alat pemilahan untuk 
pemulung.

• Mempromosikan koperasi atau jenis organi-
sasi berbasis anggota lainnya (MBO) yang akan 
memberikan agen kolektif bagi pemulung untuk 
mengadvokasi hak-hak mereka.

• Mengembangkan entitas pendanaan koperasi 
yang mampu menyediakan akses ke kapitalisasi 
bunga rendah.

• Menyediakan akses ke perawatan kesehatan, 
perumahan, dan pendidikan.

Baik India maupun Brasil menyadari pentingnya 
membentuk badan hukum untuk membantu 
transisi kehidupan para pemulung. Keduanya 
mengakui pemungutan sampah sebagai profesi 
yang sah di mata hukum, dan mempromosikan 
koperasi sebagai kekuatan penting dalam 
memenuhi persyaratan EPR.

India melangkah lebih jauh dengan memberikan 
akses ke para pemulung untuk memperoleh 
tunjangan jaminan sosial dan memberi mandat 
ke pemerintah daerah untuk mengeluarkan 
kartu identifikasi pekerjaan resmi bagi mereka. 
Pemulung juga diberi hak hukum untuk mengak-
ses dan menjual bahan-bahan yang mereka 
kumpulkan dan diizinkan untuk berpartisipasi 
dalam skema pengumpulan kota (tetapi memun-
gkinkan daerah untuk menentukan bagaimana ini 
akan dilaksanakan).

Sementara itu, Brasil tidak hanya memberi kesem-
patan kepada koperasi pemulung untuk menyedia-
kan pengumpulan sampah kota (dan layanan 
lainnya), tetapi untuk lebih mempermudah transisi, 
negara itu juga membebaskan warganya dari 
kewajiban berpartisipasi dalam tender publik. 
Mereka diharuskan untuk memisahkan sampah 
daur ulang sebelum menyumbangkannya ke 
koperasi (sehingga pekerjaan pemulung menjadi 
lebih efisien) dan memberikan potongan pajak 
kepada pendaur ulang yang membeli bahan-bahan 
mereka melalui koperasi.
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LANGKAH-
LANGKAH MENUJU 
PARTISIPASI 
PEMULUNG

INDIA BRASIL

Membuat badan 
hukum untuk 
mendukung 
transisi pemulung

Second National Labour Commission, 1999
- Mendorong pembentukan dewan pekerja pemulung 
dan langkah-langkah jaminan sosial

Decree Pró Catador, No. 7,405 of 2010
- Membentuk Program Pro-Catador, membentuk 
Inter-Ministerial Committee of Social and 
Economic Inclusion of Waste Pickers

Mengakui pengam-
bilan sampah 
sebagai pekerjaan 
yang legal

National Environmental Policy Act (NEPA), 2006
- Secara resmi mengakui pengumpulan dan daur 
ulang sektor informal
- Audit CAG tentang Sampah Padat Kota di India, 2008
- Mendorong pengakuan hukum untuk pemulung, daur 
ulang yang lebih teratur, dan kondisi kerja yang lebih 
baik

Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008
- Memberi akses ke manfaat jaminan

Brasilian Classification of Occupation (CBO), No. 
5192 of 2015
- Sebelumnya mengakui pemulung sebagai peker-
jaan resmi

Memberi pemulung 
hak hukum untuk 
memiliki dan 
menjual sampah 
yang dikumpulkan

Government of India Urban Development Department 
Guidelines, 2010
- Para pemulung diberikan hak hukum untuk mengak-
ses dan menjual bahan-bahan daur ulang

Hak koperasi untuk 
mengumpulkan 
sampah kota dan 
melayani bagian 
lain dari rantai nilai 
sampah

Maharashtra Government Resolution, 2006
- Memberdayakan pemulung agar terintegrasi secara 
formal ke pengelolaan sampah, meskipun menyer-
ahkannya ke negara bagian untuk menentukan peran 
yang akan mereka mainkan dan bagaimana integrasi 
akan dilakukan

National Policy for Basic Sanitation, No. 11.445 of 
2007
- Mendorong koperasi pemulung untuk mengum-
pulkan, mengolah, dan mengkomersialkan 
sampah sekaligus membebaskan mereka dari 
proses penawaran publik guna mendukung 
transisi mereka ke pengelolaan sampah formal
- Law of Policy of Solid Waste, No. 12.305 of 2010
Menyertakan koperasi pemulung sebagai penyedia 
pengumpulan layanan sampah

Mempromosikan 
pemulung untuk 
menyedia-
kan layanan 
yang memenuhi 
persyaratan 
perusahaan EPR

Plastic Waste Management Rules, 2016
- Memasukkan pemulung terdaftar ke daftar pemulung 
resmi yang dapat digunakan perusahaan

Law of Policy of Solid Waste, No. 12.305 of 2010
- Menyertakan koperasi sebagai operator logis-
tik terbalik untuk perusahaan yang memenuhi 
mandat EPR

Mengurangi pajak 
industri daur ulang 
saat membeli dari 
pemulung

Law of IPI Reduction on Recyclables, No. 12.375 
of 2010
- Mengurangi IPI (pajak produk industri) dari 
industri daur ulang saat membeli bahan dari 
koperasi

Mengharuskan 
rumah tangga 
untuk menyum-
bangkan sampah 
daur ulang ke 
koperasi

Law of Selective Collection in State Public 
Agencies, No. 14.470 of 2015
- Mengarahkan pemisahan dan sumbangan 
bahan-bahan daur ulang ke koperasi

Grafik 5: Strategi partisipasi pemulung di India dan Brasil Sementara peraturan nasional India menga-
kui hak-hak pemulung dengan cara-cara yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, peraturan-pera-
turan tersebut pada umumnya telah ditulis secara 
luas dan dengan pedoman implementasi khusus 
dise rahkan ke masing-masing negara bagian. 
Beberapa di antaranya, seperti negara bagian 
Maharashtra—menjadi lokasi Kagad Kach Patra 
Kashtakari Panchayat (KKPKP) dan SWaCH 
Pune— sudah memberikan contoh undang-undang 
bagi negara-negara lain untuk diikuti:

• Maharashtra Government Resolution, 1999: 
Menetapkan sistem kartu identitas foto untuk 
pemulung.

• Maharashtra Government Resolution, 2002: 
Mengalokasikan pengumpulan sampah rumah 
tangga dan kantor ke koperasi, LSM, dan 
pemulung sampah terorganisir lainnya.

• Maharashtra Non-Biodegradable Control 
Ordinance, 2006: Mengharuskan pemisahan 
sampah rumah tangga dan bisnis dan menye-
diakan tempat pemilahan untuk pemulung.

• Maharashtra Government Resolution, 2006: 
Menetapkan tenggat waktu 2007 untuk pengum-
pulan 100 persen dari rumah ke rumah, dengan 
preferensi diberikan kepada koperasi pemulung 
perempuan.

Sebaliknya, meskipun pemulung aktif banyak 
jumlahnya di Indonesia (2 hingga 3,7 juta), negara 
ini belum mengalami kemajuan sejauh Brasil atau 
India dalam mengakui peran pemulung secara 
formal. Undang-undang pengelolaan sampah 
utama dari Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan tidak menyebutkan pemulung. 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
memang menyebutkannya dalam peraturan 
mereka (Permen PU 3/2013), yang mengharuskan 
para pemulung dipindahkan agar mereka tidak 
lagi berkeliaran di tempat pembuangan sampah 
dan jalan-jalan kota. Hal ini mendorong mereka 
untuk mencari pekerjaan di pusat pemilahan, yang 
dikenal sebagai TPS3Rs149 dan MRF. Pemulung juga 
disebutkan dalam keputusan presiden tahun 2017 
yang mengarahkan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan untuk membuat pedoman bagi 
para pemulung. Kota Jakarta juga menerapkan 
peraturan longgar yang menyatakan bahwa hanya 
pemulung dan usaha rongsokan yang terdaftar 
yang boleh beroperasi sesuai batasan kota.

Yang terakhir, undang-undang EPR di Chili 
menetapkan sertifikasi pemulung dengan 
kerjasama dari Gerakan Pemulung Sampah Chili. 
Sedang dibangun sebuah model untuk menginter-
nalisasi layanan yang disediakan pemulung untuk 
masyarakat dengan pembayaran yang adil untuk 
layanan tersebut, meskipun undang-undang Chili 
jauh di belakang India dan Brasil.

Perusahaan swasta juga dapat mendukung 
langkah-langkah legislatif. Kesediaan mereka 
untuk menjalin kontrak yang adil dan legal yang 
menopang pekerjaan pemulung akan membantu 
membangun sistem pengelolaan sampah yang 
lebih baik untuk semua.

RINGKASAN

Pemulung adalah aset dalam menciptakan sistem 
pengelolaan sampah yang lebih baik dan pada 
akhirnya rantai pasokan plastik yang lebih efektif. 
Banyak pemahaman kelembagaan “informal” dan 
semangat wiraswasta yang bisa menjadi aspek vital 
dari paradigma baru kesuksesan—apabila pemulung 
diberdayakan dalam sistem baru yang diciptakan. 
Mandat legislatif dan investasi sektor swasta 
merupakan kunci untuk memanfaatkan potensi ini.

3.  DUKUNGAN PENGUMPULAN SAMPAH

Pengumpulan merupakan dasar dari seluruh 
sistem pengelolaan sampah dan satu-satunya 
tuas terpenting untuk menjauhkan plastik dan 
sampah lainnya dari lautan. Di kebanyakan negara, 
setiap kota bertanggung jawab atas pengelo-
laan sampahnya sendiri. Faktanya, kebersihan dan 
efektivitas pengelolaan sampah kota menunjukkan 
kekuatan tata kelola secara keseluruhan. Untuk 
menjalankan sistem pengelolaan sampah yang 
efektif, banyak bagian yang saling bergantung, 
mulai dari tata kota yang efektif hingga peme -
nuhan biaya melalui pengumpulan pajak dan/atau 
sistem biaya yang efektif, aktivitas yang rajin dan 
andal, perubahan perilaku masyarakat, pengadaan 
kendaraan dan suku cadangnya, dan—kalau 
menggunakan pengangkut pribadi atau kelom-
pok masyarakat untuk memberikan layanan—
kemitraan publik-swasta yang efektif. Jika ada 
salah satu dari bagian-bagian ini yang gagal, itu 
mengurangi efektivitas seluruh sistem.

Kota sering mengalami kesulitan karena sumber 
daya keuangan yang terbatas, kurangnya pekerja 
yang terampil dan terlatih, korupsi yang menda-
rah daging, dan kemunduran administrasi lainnya. 
Semua ini menjadikan pengelolaan sampah 
sebagai persoalan yang mahal dan sulit. Selain 
itu, pengumpulan sampah dilaksanakan dengan 
biaya minimal. Nilai dari sampah campuran yang 
terkumpul—terutama ketika sebagian besar daur 
ulang bernilai tinggi diabaikan oleh pemulung—
terlalu rendah untuk mengimbangi biaya pengum-
pulan, pengolahan, atau pembuangannya. 
Kesenjangan antara biaya dan nilai membuat 
kota enggan mengumpulkan sampah—semakin 
banyak yang mereka kumpulkan, semakin banyak 
biaya yang mereka keluarkan untuk transportasi, 
perawatan kendaraan, dan biaya tip di TPA—dan 

| TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan |158 159



Sampah yang
dihasilkan dunia

Populasi dunia yang punya
akses ke pengelolaan sampah

Tidak dikumpulkan Tanpa akses

AksesDikumpulkan

30%
570

1,900 7,700
100%

70%
1,330

55%
4,200

45%
3,500

0.5

60

227

Tidak dikumpulkan

Dikumpulkan

India Indonesia Brasil Chili

63

0.7 1.0

1.3

8

Pengumpulan terdesentralisasi Pengumpulan tersentralisasi

Sampah yang dihasilkan/
kapita/hariX

49%

51% 35%

65%

10%

90%
98% 2%

semakin pendek umur TPA mereka. Di samping itu, banyak daerah yang tidak punya infrastruktur penge-
lolaan sampah yang penting, di antaranya tempat pembuangan akhir yang layak dan pengolah daur ulang 
yang mumpuni.

Setiap tahun, dihasilkan hampir 2 miliar ton sampah padat kota di seluruh dunia, dan dari jumlah itu, 
diperkirakan 30 persen tidak terkumpul. Akibatnya, 570 juta ton per tahun masuk ke alam bebas dari 
pembuangan atau pembakaran, yang sebagian di antaranya masuk ke lautan. Diperkirakan 3,5 miliar 
orang, 45 persen dari populasi dunia, tidak memiliki akses ke layanan pengelolaan sampah.150

Grafik 6: Tingkat produksi, pengumpulan, dan akses pengelolaan sampah global

Akses global ke pengelolaan sampah dan tingkat pengumpulan sampah global

Jutaan ton sampah yang dihasilkan secara global per tahun,% dikumpulkan vs tidak dikumpulkan
Jumlah orang yang punya akses ke pengelolaan sampah,% dari total populasi global

Di kawasan yang pengelolaan sampahnya buruk, ada lima tindakan yang direkomendasikan agar dapat 
meningkatkan tingkat pengumpulan dan mengurangi pencemaran lingkungan (terutama di negara-negara 
dengan kebocoran plastik lautan tertinggi):

• Memusatkan tanggung jawab pengumpulan sampah non-organik di tingkat kota (atau tingkat di 
atasnya).

• Mengumpulkan semua sampah non-organik, bukan hanya sampah daur ulang yang bernilai tinggi.
• Mendukung program pengumpulan sampah di daerah pedesaan serta kota-kota kecil dan sedang.
• Mempertimbangkan untuk mempekerjakan pemulung untuk mengambil sampah dari rumah ke rumah.
• Mendorong organisasi terkait sampah untuk membantu meningkatkan pengumpulan sampah.

MEMUSATKAN TANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN SAMPAH NON-ORGANIK DI 
TINGKAT KOTA (ATAU TINGKAT DI ATASNYA)
Salah satu tindakan paling penting yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk menaikkan tingkat 
pengumpulan sampah negara adalah dengan memberikan tanggung jawab penuh ke pihak pemerin-
tah kota untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Ekonomi yang tingkat pengumpulan 
sampahnya tertinggi biasanya menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpusat dan berakar di 
tingkat kota. Contohnya antara lain Filipina, Chili, dan mayoritas negara dengan ekonomi pasar yang maju. 
Lebih mudah untuk menyediakan dan mengendalikan pelatihan teknis, pencairan dana, dan penegakan 
peraturan kalau pengumpulan sampah lebih terpusat. Selain itu, pemerintah pusat jarang memahami 
biaya sistem yang terdesentralisasi dan jarang mengalokasikan dana yang cukup151.

Di sisi lain, ekonomi dengan tingkat pengumpulan terendah umumnya menerapkan pendekatan yang 
lebih terdesentralisasi yang dikelola di tingkat masyarakat kecil atau desa. Baik Indonesia maupun India 
pengumpulan sampahnya terdesentralisasi dan tingkat pengumpulan sampahnya rendah (masing-masing 
50 dan 51 persen) bila dibandingkan dengan Brasil dan Chili, yang pendekatan tersentralisasinya menca-
pai 90 persen (Brasil) dan 98 persen (Chili)152.

Di Indonesia, misalnya, pengumpulan sampah dari ruang publik dan jalan raya yang lebih besar menjadi 
tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (yaitu DLH), sedangkan pengumpulan rumah tangga 
dari rumah ke rumah merupakan tanggung jawab desa-desa yang berpenduduk sekitar 10.000 jiwa. 
Terdapat lebih dari 80.000 desa di seluruh Indonesia—mengharapkan setiap desa agar punya pengetahuan 
dan kemampuan teknis untuk mengatur dan mendanai sistem pengumpulan lokalnya sendiri tidaklah 
efektif. Hasilnya, kurang dari setengah sampah yang dikumpulkan di seluruh Indonesia, dibandingkan 
dengan lebih dari 90 persen di negara tetangga, Filipina.

Grafik 7: Tingkat pengumpulan sampah berdasarkan negara

Tingkat pengumpulan sampah berdasarkan negara

Jutaan ton sampah yang dihasilkan,% dikumpulkan dan tidak dikumpulkan, sampah yang dihasillkan per 
kapita per hari

Namun pengumpulan yang terpusat biasanya mengarah ke sistem sampah linier di mana sampah dikum-
pulkan dan dibuang di tempat pembuangan sampah—dan nilainya pun hancur. Sebagian orang setuju 
dengan sistem sampah yang lebih terdesentralisasi, dengan fasilitas lingkungan perantara yang dibangun 
untuk daur ulang non-organik dan pengolahan organik (yaitu MRF atau stasiun transfer). Hal ini mungkin 
efektif, walaupun terbukti sulit untuk mencapai skala yang cukup agar berkelanjutan. Pendekatan terbaik 
adalah perpaduan antara pengumpulan tersentralisasi dan pengolahan sampah terdesentralisasi, dengan 
cakupan geografis yang cukup luas sehingga skala ekonomi minimal dapat terpenuhi.

MENGUMPULKAN SEMUA SAMPAH NON-ORGANIK, BUKAN HANYA SAMPAH DAUR 
ULANG YANG BERNILAI TINGGI
Dewasa ini, fokus investasi terutama pada bahan daur ulang bernilai tinggi seperti PET, HDPE, dan PP. Ini 
semua punya nilai di pasar daur ulang, jadi dikumpulkan di mana saja terdapat infrastruktur daur ulang. 
Karena alasan inilah, kurang dari 20 persen plastik laut terdiri dari bahan-bahan ini153. 80 persen sisanya 
adalah plastik dan bahan sampah lainnya yang nilai pasarnya rendah, kalau pun ada.

Tetapi pemerintah dan sektor swasta punya opsi untuk menangani plastik dan bahan non-organik lainnya 
yang biasanya tidak didaur ulang. Yang paling umum disebutkan oleh organisasi garis depan antara 
lain peningkatan tingkat pengumpulan untuk seluruh aliran sampah sehingga semua jenis plastik bisa 
dibuang dengan aman, merancang ulang bahan-bahan agar lebih mudah dipilah, mengganti kemasan 
dengan bahan bio-benign yang lebih banyak, menyiapkan model bisnis baru (misalnya alternatif yang 
dapat diisi ulang), dan menerapkan teknologi baru yang memungkinkan pengolahan yang lebih efektif 
(misalnya Creasolv untuk sachet)154. Kalau opsi-opsi ini tidak memungkinkan, tidak banyak pilihan bagi 
kota selain melarang format dan bahan kemasan yang paling bermasalah.
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MENDUKUNG PROGRAM PENGUMPU-
LAN SAMPAH DI DAERAH PEDESAAN 
SERTA KOTA-KOTA KECIL DAN SEDANG
Banyak kota kecil dan sedang (dan pulau-pulau) 
di daerah pedesaan secara geografis terisolasi 
dari pasar daur ulang. Wilayah-wilayah itu tidak 
menghasilkan sampah yang cukup berharga yang 
sebanding dengan modal pengembangan infra-
struktur daur ulang lokal atau transportasi jarak 
jauh. Wilayah-wilayah itu pun biasanya mengandal-
kan basis pajak yang rendah, mengingat kepadatan 
populasinya dan pendapatannya dari pertanian 
dan perikanan yang kerap rendah. Karena kenda-
la-kendala ini, daerah yang terisolasi umumnya 
tingkat pengumpulan sampahnya terendah dan 
tingkat kebocoran per kapitanya tertinggi. Karena 
faktor inilah, daerah pedesaan serta kota-kota kecil 
dan sedang bisa sangat diuntungkan dari mening-
katnya dukungan pengumpulan sampah.

MEMPERTIMBANGKAN UNTUK 
MEMPEKERJAKAN PEMULUNG UNTUK 
MENGAMBIL SAMPAH DARI RUMAH KE 
RUMAH
Pemerintah perlu menyelesaikan masalah 
pengumpulan sampah di negara berkembang 
dengan cepat, namun mereka tidak memiliki 
basis pajak yang dimiliki pasar maju lainnya untuk 
mendanai infrastruktur pengumpulan paling 
modern.155 Yang mereka miliki adalah sumber 
daya manusia yang vital dalam ujud pemulung. 
Dengan memberikan kesempatan bagi pemulung 
untuk bekerja di sektor pengumpulan sampah dan 
pemilahan sampah non-organik secara formal, 
pemerintah dapat mendukung peralihan mereka 
dari pekerjaan berbahaya dan tidak sehat di tempat 
pembuangan sampah ke pekerjaan yang lebih 
bermartabat dan lebih sehat di bagian depan rantai 
nilai sampah. Tidak hanya biaya awalnya yang 
lebih rendah, pemulung juga sering lebih efektif 
karena mereka bisa mencapai daerah yang tidak 
bisa diakses dengan berjalan kaki (dan keuntun-
gan lainnya berupa lingkungan yang lebih sehat). 
Pemulung mendapatkan pekerjaan yang andal 
dan sah sedangkan pemerintah bisa memanfaat-
kan sumber daya yang sudah ada. Pemerintah juga 
mendukung ratusan hingga ribuan orang untuk 
mulai memperbaiki taraf ekonominya.

Kota Pune, di India, melembagakan peraturan 
yang memungkinkan pengumpulan dari rumah 
ke rumah dilayani oleh pemulung. Koperasi 
SWaCH, yang terdiri dari 3.100 pekerja, dikontrak 
oleh pemerintah kota setempat untuk melakukan 
layanan pengumpulan dari rumah ke rumah untuk 
625.000 rumah tangga (yang mewakili sekitar 
60 persen dari penduduk kota). Pemerintah kota 

membayar biaya administrasi, peralatan pengum-
pulan, dan peralatan keselamatan. Biaya layanan 
pengumpulan sampah dibayarkan langsung oleh 
rumah-rumah ke pemulung, yang bisa menyim-
pan semua bahan daur ulang terkumpul. KKPKP 
berpendapat bahwa biaya kota untuk program 
ini jauh lebih kecil dibandingkan pengumpulan 
langsung dari rumah ke rumah (misalnya menutupi 
gaji dan tunjangan upah minimum, biaya admin-
istrasi, dan lain-lain). Namun, para pemulung 
kesulitan menagih pembayaran ke sebagian 
rumah dan tidak ada jalan lain kalau pemerintah 
kota tidak memaksa mereka. Kontrak ini sudah 
meningkatkan status pemulung dan mengesahkan 
peran mereka dalam sistem sampah.

Menanggapi kebijakan nasional terkait sampah 
padat (PNRS) di Brasil, pemerintah daerah 
Londrina pada tahun 2008 ingin memasukkan 
pemulung secara formal ke sistem pengelolaan 
sampah kota. Agar pulih dari krisis ekonomi global, 
para pemulung sudah membentuk 32 kelompok 
setelah menyadari bahwa mereka perlu bekerja 
sama demi bertahan hidup. Daripada mempeker-
jakan pekerja perorangan, walikota mempekerja-
kan pekerja sosial untuk berhubungan langsung 
dengan pemulung, dan membantu mereka 
membentuk koperasi yang lebih besar selama dua 
tahun.

Pada tahap awal, pekerjaannya lebih bersi-
fat administratif, namun tetap penting. Mayoritas 
pemulung pada saat itu tidak terdata. Agar 
bisa diterima secara resmi dalam koper-
asi, mereka perlu didaftarkan ke pemerintah. 
Selama pertemuan rutin, pemulung diajarkan 
tentang karakteristik koperasi, juga mempelajari 
kete rampilan pengelolaan diri yang berharga.

Negosiasi kontrak antara kota Londrina dan 
koperasi CooperRegião memakan banyak waktu, 
dengan serangkaian perubahan terkait perluasan 
tanggung jawab koperasi. Kontrak pertama ditan-
datangani di tahun 2010; itu yang pertama antara 
pemerintah Brasil dan koperasi pemulung.

Pemerintah ingin berhati-hati dengan kontrak 
pertamanya, yang dengan jelas menetapkan setiap 
detail dan hanya mencakup sebagian kecil wilayah 
kota itu. Dijabarkanlah tujuan-tujuan bahwa kope -
rasi harus bertemu untuk mendapatkan tanggung 
jawab lebih banyak—sehingga penghasilannya 
lebih baik. Sebagian besar dari tujuan-tujuan 
tersebut di tahap awal adalah terkait jumlah 
anggota, tingkat layanan, dan cakupan area. 
Setiap dua bulan mereka bertemu untuk menin-
jau KPI dan menetapkan tujuan berikutnya. Baru 
setelah tujuan itu tercapai, kontrak pun diper-
luas dan lebih banyak rumah yang tercakup. Saat 
koperasi berkembang pesat, perlahan-lahan 
mereka menambahkan peluang tambahan di luar 

zona kenyamanan pemulung seputar bahan daur 
ulang. Kontrak dimulai dengan memisahkan bahan 
sampah, lalu diperluas ke pengumpulan sampah 
kota. Dari 180 rumah, sekarang telah tumbuh dan 
mencakup 88.000 rumah.

Pemerintah membayar biaya tetap untuk setiap 
rumah tangga yang dilayani, menutupi sewa fasil-
itas, pajak jaminan sosial setiap anggota, dan 
semua biaya operasional pengumpulan sampah. 
Biaya segregasi sampah daur ulang tidak ditang-
gung, tetapi pemulung memperoleh pendapatan 
dari penjualan sampah daur ulang. Saat ini, 
kontrak mereka mempekerjakan 127 pemulung 
yang menikmati tingkat kebebasan dan tanggung 
jawab yang jauh lebih tinggi. Selain itu, dibebankan 
denda (mulai dari 2,6 persen dari biaya kontrak) 
apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi. Harga 
diri para pemulung—yang sekarang menjadi warga 
negara terdaftar dan pegawai pemerintah—sudah 
bertambah. Mereka punya pekerjaan yang sah dan 
tempat di masyarakat.

Mempekerjakan pemulung untuk mengumpulkan 
sampah kota memang memiliki risiko. Jika 
pemulung tidak bisa mengakses ruang khusus 
untuk memilah dan menyimpan daur ulang, 
mereka akan melakukannya di jalan-jalan. Kalau 
mereka tidak dilatih dengan praktik dan standar 
tertentu, mereka mungkin tidak seprofesional 
pekerja pengumpulan sampah formal (yang 
mengenakan seragam yang serasi, dan lain-lain). 
Juga ditemukan bahwa pelanggan bisa sangat 
cepat kehilangan simpati terhadap pemulung 
kalau mereka datang terlambat atau pekerjaannya 
berantakan. Oleh karena itu, memastikan layanan 
pelanggan yang berkualitas itu sangat penting dan 
tata kelola yang solid serta manajemen kinerja 
juga harus ada.

MENDORONG ORGANISASI TERKAIT 
SAMPAH UNTUK MEMBANTU MENING-
KATKAN PENGUMPULAN SAMPAH
Negara-negara fokus dalam penelitian ini mene -
rapkan undang-undang sampah yang bijaksana 
dan target pengubahan sampah yang ambisius, 
namun implementasinya mungkin lambat atau 
tidak ada. Seringkali kota ingin patuh, tetapi 
tidak memiliki pengetahuan teknis dan dana. 
Ada bebe rapa organisasi yang berusaha mengisi 
kesenjangan ini dengan mendukung pemerintah 
daerah melalui berbagi pengetahuan, pendanaan, 
dan implementasi.

Mother Earth Foundation (Filipina) dan organi-
sasi tanpa sampah lainnya sudah menciptakan 
program “outreach” untuk membantu organisasi 
dan pemerintah di Indonesia menerapkan program 
pengumpulan berbiaya rendah. Upaya mereka 
merupakan bagian dari “Asia Pacific Action Against 

Plastic Pollution: Reducing Land-Based Leakage of 
Plastic Waste in Philippines and Indonesia Through 
Zero Waste Systems and Product Redesign”, yang 
bertujuan untuk mencegah 14.000 ton plastik agar 
tidak bocor ke laut setiap tahun, sekaligus mengu-
rangi sampah TPA setidaknya 30 persen. Untuk 
mencapai tujuan ini, mereka sudah membuat 
dan menguji program pelatihan 10 langkah untuk 
membangun sistem sampah tanpa sampah yang 
dikelola masyarakat (dengan dukungan pemerin  -
tah pusat). Dua program semacam itu sedang 
diujicobakan di Indonesia, termasuk YPBB (Yayasan 
Pengembangan Biosains dan Bioteknologi) di 
Bandung dan Cimahi serta Cibunut Berwarna 
di Bandung. Program Cibunut sangat sukses 
sehingga penduduk sudah mengurangi volume 
sampah mereka menjadi 0,08 kilogram per 
hari, jauh lebih rendah dari rata-rata penduduk 
Indonesia yang 0,5 hingga 0,7 kilogram per hari.

Project STOP dari Indonesia menjalin kemitraan 
dengan entitas pemerintah Indonesia, termasuk 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
serta kabupaten-kabupaten, dan perusahaan-pe-
rusahaan swasta serta negara-negara seperti 
Norwegia yang ingin mengurangi plastik laut. 
Project STOP menggunakan pendekatan “system 
enabler”. Satu tim ahli dalam pengelolaan sampah, 
daur ulang plastik, pemerintahan desa, pengem-
bangan bisnis, dan perubahan perilaku membantu 
kecamatan dan desa untuk merancang dan mene -
rapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif 
dan murah. Sistem sampah yang baru mengum-
pulkan sampah yang dipilah dari setiap rumah 
dan bisnis, mengangkutnya ke fasilitas pemilahan, 
lalu mengambil nilai sebanyak mungkin darinya, 
dan sisanya dibuang dengan aman. Ide inisiatif 
lokal (dan pemulung sampah informal) yang ada 
didukung dan diintegrasikan ke sistem baru terse-
but, lalu semua keuntungan dari penjualan daur 
ulang atau pengolahan sampah organik disimpan 
oleh masyarakat setempat untuk mendukung biaya 
pengumpulan, gaji, dan biaya operasional.

Tim Project STOP terpadu di pemerintah daerah 
selama beberapa tahun untuk memberikan 
du  kung an implementasi berkelanjutan di setiap 
aspek sistem sampah kota. Mereka juga menye-
diakan pendanaan katalitik untuk peralatan 
pengumpulan dan pemilahan, kampanye peruba-
han perilaku masyarakat, pembersihan, dan biaya 
operasional transisi. Setelah sistem baru itu dilem-
bagakan, tim menyerahkan semua aset sambil 
tetap siap untuk memberikan dukungan secukup-
nya sesuai kebutuhan.

| TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan |162 163



RINGKASAN

Titik awal dari setiap sistem pengelolaan sampah 
adalah pengumpulan. Tanpa metode yang stabil 
secara ekonomi untuk mengumpulkan sampah 
rumah tangga dan bisnis—termasuk memastikan 
agar sampah tidak terkontaminasi dengan 
bahan organik—di sepanjang rantai pengolahan 
semuanya rusak dan, akhirnya, tak berguna.

Untuk menciptakan pengumpulan sampah yang 
efektif, dibutuhkan tingkat sumber daya dan 
pengetahuan teknis yang, umumnya, perlu diawasi 
oleh unit pemerintah dengan ukuran tertentu. 
Biasanya yang paling baik menanganinya adalah 
pemerintah kota, bukan perangkat desa atau 
kawasan pinggiran yang tidak memiliki sumber 
daya yang diperlukan. Pemerintah pusat dapat 
melembagakan persyaratan—terutama yang 
berkaitan dengan pengumpulan sampah yang tidak 
bernilai tinggi—dan memberikan dukungan angga-
ran, namun pengelolaan sehari-hari harus difokus-
kan pada kota-kota besar yang dapat bertindak 
sebagai penghubung dalam sistem nasional.

Ada beberapa cara untuk mendukung model 
pengumpulan sampah yang terjangkau, termasuk 
menggunakan pemulung untuk melakukan 
pengumpulan dari rumah ke rumah dan meman-
faatkan sumber daya yang disediakan oleh organi-
sasi swasta yang bisa menghadirkan pengetahuan 
teknis untuk menghadapi tantangan lokal.

4.  DUKUNGAN DAUR ULANG TAMBAHAN

Pada bagian sebelumnya, kita membahas tentang 
berbagai cara yang dapat dilakukan pemerintah 
dan sektor swasta untuk mendukung industri daur 
ulang, termasuk membangun pusat daur ulang 
tambahan di gurun sampah; menyediakan akses 
ke bunga rendah, filantropi, dan pendanaan ekuitas 
pada titik-titik kunci di rantai nilai daur ulang 
(misalnya infrastruktur daur ulang dan logistik, 
pembiayaan mikro, pembiayaan inovasi terobosan); 
dan meluncurkan EPR untuk mendukung pengum-
pulan sampah, daur ulang, dan mempercepat 
pengambilan keputusan efektif. Selain tuas yang 
sudah dibahas, organisasi sampah garis depan 
memiliki kebutuhan untuk:

• Peraturan untuk membebaskan pendaur ulang 
dari pembayaran PPN

• Desain produk yang relevan.
• Permintaan pasar yang lebih besar terhadap 

bahan baku daur ulang.
• Inkubasi bisnis sampah dan plastik laut
• Larangan penggunaan aditif yang mudah terurai 

untuk plastik

PERATURAN UNTUK MEMBEBASKAN 
PENDAUR ULANG DARI PEMBAYARAN 
PPN
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah mekanisme 
penting bagi pemerintah untuk mengumpulkan 
dana dari kegiatan ekonomi guna mendukung 
kebutuhan anggaran mereka. Meskipun ada variasi 
antarnegara, umumnya penjual mengenakan biaya 
PPN kepada pembeli atas barang yang dibeli, lalu 
meneruskannya ke pemerintah. Kalau pembeli-
nya bukan pengguna akhir, melainkan perantara 
di proses produksi yang lebih lama, mereka dapat 
mengurangi PPN dari pembeli berikutnya, jadi PPN 
diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurang-
kan dari operasional bisnis mereka.

Tetapi proses ini terkendala di sektor daur ulang. 
Pertama, produk sudah dikenai pajak saat dibeli. 
Ketika produk-produk itu dibuang dan dikumpul-
kan untuk didaur ulang, pemerintah sering mener-
apkan PPN baru pada pendaur ulang bahan. 
Tetapi, pemulung dan banyak pihak lainnya di 
tahap awal rantai daur ulang tidak terdaftar pajak. 
Mereka menjual bahan untuk memperoleh uang 
tunai, tanpa menggunakan PPN, maka pendaur 
ulang yang lebih tinggi dalam rantai harus memba-
yarnya tanpa bisa melakukan pengurangan.

Hal ini mengandung sejumlah konsekuensi. 
Banyak pendaur ulang yang mencoba bekerja 
sembunyi-sembunyi untuk menghindari pemba-
yaran PPN. Tanpa mengetahui keberadaan mereka, 
pemerintah tidak bisa memantau kondisi sosial 
dan lingkungan mereka, seperti pekerja anak 
dan kurangnya pemeliharaan air limbah. Untuk 
pendaur ulang yang membayar PPN, harga yang 
dibayarkan untuk bahan daur ulang di setiap tahap 
rantai nilai pun diturunkan. Daur ulang adalah 
pasar komoditas yang penuh persaingan ketat dari 
bahan baru. Pendaur ulang tidak bisa membe-
bankan biaya lebih pada pembeli untuk membayar 
PPN tambahan, jadi mereka perlu mengurangi 
biaya untuk menutupi selisih tersebut. Ketika 
pendaur ulang menurunkan harga yang dibayarkan 
kepada distributor sebesar 10 persen untuk PPN, 
hal itu merusak rantai nilai, dan harga mengalami 
penurunan sebesar 30 hingga 50 persen yang 
dibayarkan untuk bahan yang dikumpulkan 
pemulung (yang seringkali hanya punya uang untuk 
hidup sehari). Ini tidak hanya mempengaruhi mata 
pencaharian mereka tetapi juga tingkat daur ulang 
negara secara keseluruhan.

Brasil telah membahas masalah ini dengan UU 
Pengurangan IPI tentang Daur Ulang, No. 12.375 
(2010), yang diatur oleh Keputusan 7.619/2011, 
yang mengharuskan pendaur ulang yang membeli 
bahan sampah dari koperasi yang dijalankan 
oleh setidaknya 20 orang agar dibebaskan dari 

pembayaran IPI (pajak produk industri, PPN 
versi Brasil).156 Kredit pajak berlaku untuk bahan 
yang terbuat dari plastik, kertas, kaca, besi, baja, 
tembaga, nikel, aluminium, timah, dan seng. 
Peraturan ini mendorong pendirian kope rasi 
pemulung dan memberi insentif bagi pendaur 
ulang untuk bekerja sama dengan mereka.

Organisasi garis depan meminta agar pemerin-
tah di negara lain memberlakukan peraturan 
serupa yang membebaskan sektor daur ulang dari 
PPN. Hal ini dapat melindungi harga yang dibayar-
kan pada tingkat terendah dari rantai nilai dan 
menetapkan fondasi untuk transparansi yang lebih 
baik di industri daur ulang informal yang biasanya 
buram.

DESAIN PRODUK YANG RELEVAN
Organisasi garis depan berjuang untuk menjual 
bahan sampah yang terbuat dari banyak komponen 
atau dengan desain yang terlalu kecil atau unik. 
Saat ini, hanya 14 persen plastik yang didaur 
ulang di seluruh dunia157. Tetapi Ellen MacArthur 
Foundation memperkirakan bahwa 70 persen dari 
kemasan plastik yang ada bisa digunakan kembali 
atau didaur ulang. Mereka percaya 30 persen 
sisanya bisa dirancang ulang atau diganti dengan 
bahan biologis158.

Salah satu organisasi utama, TriCiclos, sudah 
mengembangkan alat yang membantu perusa-
ha  an barang kemasan konsumen (CPG) untuk 
mendesain ulang produk agar lebih mudah didaur 
ulang. Indeks Daur Ulang mereka (Índice de 
Reciclabilidad, RI) memungkinkan item bisa didaur 
ulang di wilayah tertentu. Bekerja sama dengan 
the Sustainable Packaging Coalition, the New 
Plastics Economy, dan McDonough Innovation, 
mereka sudah memetakan daur ulang produk lokal 
dan bahan-bahan produk untuk lebih dari 14.250 
unit penyimpanan persediaan (SKU) di Chili, Brasil, 
Peru, dan Kolombia. Ini menghasilkan perkiraan 
persentase produk yang dijual ke pasar yang akan 
didaur ulang. Indeks Daur Ulang mempertimbang-
kan bahan yang digunakan, seberapa mudahnya 
mengidentifikasi dan menyiapkannya untuk didaur 
ulang (misalnya kemampuan dicuci, kompresibili-
tas, permeabilitas minyak, kemudahan pembong-
karan, dan lain-lain), dan infrastruktur daur ulang 
yang ada serta rantai pasokan di wilayah tertentu.

Indeks Daur Ulang suatu produk adalah metrik 
yang cepat dan intuitif untuk CPG dan konsumen 
untuk mengevaluasi opsi produk, sehingga menga-
rah ke pilihan konsumen yang lebih berkelanjutan. 
Ketika orang dan bisnis diberi alat intuitif untuk 
mengevaluasi opsi, mereka umumnya membuat 
pilihan yang lebih berkelanjutan. Banyak CPG 
multinasional yang beroperasi di Amerika Latin 
kini menggunakannya untuk memprioritaskan 

format kemasan mana yang akan dirancang ulang 
dan mengidentifikasi karakteristik yang diperlukan 
untuk kemasan yang lebih dapat didaur ulang 
(TriCiclos juga menawarkan layanan desain ulang). 
Perusahaan-perusahaan tersebut juga menggu-
nakan Indeks Daur Ulang untuk melaporkan 
kemajuan dalam mendaur ulang produk, sesuai 
keharusan undang-undang EPR yang baru.

TriCiclos juga merancang aplikasi konsumen yang 
memungkinkan pengguna memindai barcode dan 
melihat Indeks Daur Ulang produk saat berbe-
lanja. Jadi, kalau satu merek yogurt memiliki 
Indeks Daur Ulang 10 (yaitu 10 persen kemasan 
akan didaur ulang), sedangkan merek lain punya 
Indeks Daur Ulang 80 (yaitu 80 persen kemasan 
akan didaur ulang), itu pilihan yang mudah. 
Aplikasi ini juga menawarkan kesempatan untuk 
berbelanja produk dengan Indeks Daur Ulang 
tertinggi dan mencatat pilihan keberlanjutan untuk 
dianalisis lebih lanjut. Mungkin suatu hari nanti 
semua produk—setidaknya di wilayah metropoli-
tan besar—  akan mencantumkan skor Indeks Daur 
Ulang di samping label bahannya, sehingga evalu-
asi produk cepat dan mudah.

Indeks Daur Ulang mendorong produsen untuk 
merancang produk yang lebih bisa daur ulang 
sekaligus membantu pemerintah, bank pemba-
ngunan, dan dana investasi untuk mengambil 
keputusan tentang penempatan infrastruktur daur 
ulang baru. Hal ini juga dapat digunakan untuk 
membantu pemerintah mengevaluasi berbagai 
opsi kebijakan, seperti standar desain produk, 
larangan produk, dan UU EPR.

Alat penting dan kuat lainnya untuk merancang 
produk yang lebih mudah didaur ulang adalah 
pelabelan jenis bahan. Walaupun konsumen dan 
pemangku kepentingan daur ulang di Amerika 
Serikat terbiasa dengan jenis plastik 1 hingga 7 
yang jelas tertera di kemasan, sistem ini tidak 
lazim di negara berkembang. Sebaliknya, pekerja 
sampah harus mengidentifikasi plastik dengan 
memahami produk, rasa, dan suara.

PERMINTAAN PASAR YANG LEBIH 
BESAR TERHADAP BAHAN BAKU DAUR 
ULANG
Ketika sampah memiliki nilai yang cukup di pasar, 
sampah tersebut akan dikumpulkan. Permintaan 
pasar yang tinggi menciptakan insentif dalam 
sistem ekonomi yang akan ditanggapi oleh kekua-
tan wiraswasta, terkadang dengan cara yang 
tidak pernah dibayangkan. Sangat penting agar 
pasar daur ulang dibangun bukan hanya untuk 
bahan plastik bernilai tinggi saat ini tetapi juga 
bahan yang fleksibel, multi-lapis, polystyrene dan 
bahan bernilai “rendah” lainnya, kalau tidak maka 
bahan itu akan terus bocor ke alam. Ini mungkin 
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membutuhkan harga premium untuk bahan yang 
dikumpulkan di luar bahan daur ulang seperti PET, 
PP dan HDPE.

Meskipun mengganti plastik baru dengan plastik 
daur ulang mungkin rumit, banyak produsen 
barang kemasan konsumen multinasional 
terkemuka merasa mampu menghadapi tanta-
ngannya. Bahkan, banyak perusahaan seperti 
Danone159, Unilever160, dan Nestle161 yang sudah 
membuat komitmen publik yang kuat untuk 
mengembangkan produk yang dapat dengan 
mudah didaur ulang sambil menyertakan jumlah 
bahan daur ulang yang semakin banyak ke produk 
dan kemasan mereka.

INKUBASI BISNIS SAMPAH  
DAN PLASTIK LAUT
Banyak bisnis yang bergerak di bidang sampah 
yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman 
berbunga rendah dan pendanaan filantropis, dan 
margin keuntungan yang rendah serta arus kas 
yang terbatas mempersulit mereka untuk mening-
katkan bisnis dengan cepat. Walaupun mereka 
punya model bisnis yang layak, seringkali kebu -
tuhan keuangan mereka di bawah ambang batas 
pendanaan minimal yang disukai dana dampak 
sosial dan bank pembangunan. Mereka juga 
kesulitan untuk mengkomunikasikan model 
bisnisnya dengan cara yang kredibel ke calon 
investor.

Di sisi lain, investor kerap mengeluh bahwa tidak 
cukup banyak proyek “yang bisa didanai”. Untuk 
mengatasi dilema ini, pemerintah dan sektor 
swasta dapat membantu para pengusaha di bidang 
sampah untuk mengembangkan bisnis yang bisa 
didanai dan berkelanjutan serta mendapatkan 
akses ke investor yang berminat. Sudah muncul 
beberapa program inkubasi sampah dan plastik 
laut dalam beberapa tahun terakhir; sebagian 
diluncurkan oleh pemerintah dan lainnya didukung 
melalui keterlibatan sektor swasta, donor, dan 
pendanaan pemerintah.

Dirancang untuk memposisikan Chili sebagai pusat 
inovasi di Amerika Latin, Start-Up Chile menspon-
sori lebih dari 1.600 perusahaan start-up (antara 
200–250 per tahun). Perusahaan tidak hanya diberi 
akses ke pelatihan, mentor, calon investor, dan 
jaringan kewiraswastaan yang kaya, mereka juga 
diberi dukungan finansial tanpa modal. Disediakan 
dana awal hingga USD $25.000 untuk wiraswasta 
perempuan, sementara hingga USD $80.000 
disediakan untuk perusahaan dengan produk yang 
fungsional dan validasi awal. Selain itu, perusa-
haan yang sudah sukses dengan rencana ekspansi 
di wilayah lain di Amerika Latin (atau dunia) 
memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan 
hingga USD $60.000. Start-Up Chile bahkan 

mendorong wiraswasta asing untuk mempertim-
bangkan bisnis di Chili dengan visa satu tahun 
gratis dan akses ke pendanaan. Dua organisasi 
fokus yang inovatif asal Chili yang diwawancarai, 
Bureo dan Fecunda Patagonia, memulai bisnis 
sebagai bagian dari Start-Up Chile.

Saat ini, lebih dari 4.500 pengusaha dari lebih dari 
1.600 perusahaan start-up sudah melalui program 
ini saat Chili mengejar tujuan untuk menjadi pusat 
inovasi di Amerika Latin. Sejak program tersebut 
dimulai pada tahun 2010, program serupa juga 
sudah diluncurkan di lebih dari 50 negara di 
seluruh dunia.

Ada sejumlah program inkubasi internasional yang 
dapat diakses oleh mereka yang memiliki motivasi 
untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah 
yang lebih baik. Sebagai contoh, Think Beyond 
Plastic mempercepat ekonomi efektif untuk plastik 
dengan memanfaatkan kekuatan inovasi dan 
kewiraswastaan.162 Dia memimpin upaya multidi-
siplin untuk mengidentifikasi dan mengkomersial-
kan inovasi dari setiap segmen rantai nilai plastik 
dan untuk menghubungkan industri dan inves-
tor ke ekosistem inovasi. Inovator datang dari 
seluruh penjuru dunia. Di antara fokus khususnya 
adalah bahan bio-benign, kimia ramah lingkungan, 
dan sistem pengiriman produk yang inovatif. Dia 
mengoperasikan pusat inovasi dan jaringan fasil-
itas pengguna wilayah. Fasilitas utamanya berada 
di California, dengan lokasi tambahan di Jerman, 
Eropa Selatan, dan wilayah lain di Amerika Serikat.

Circulate Capital dan SecondMuse meluncurkan 
Incubator Network by Circulate Capital and 
SecondMuse pada bulan Oktober 2018. Ini adalah 
program inkubasi pengusaha bernilai jutaan 
dolar yang didanai oleh Departemen Luar Negeri 
AS, pemerintah Australia, perusahaan barang 
kemasan konsumen internasional, dan produsen 
damar. Tujuan mereka adalah untuk membantu 
bisnis di negara-negara yang memiliki masalah 
kebocoran tertinggi untuk mengurangi plastik 
laut.163 Dimulai di India dan Indonesia—lalu meluas 
ke Vietnam, Thailand, dan Filipina—skema tersebut 
akan digabungkan dengan program inkubasi yang 
ada agar dapat dengan cepat menghasilkan tingkat 
pendanaan yang lebih besar bagi pengusaha lokal.

Juga pada bulan Oktober 2018, Enviu bergabung 
dengan Greenpeace, gaia, #breakfreefromplas-
tic, dan Impact HUB Jakarta untuk memulai Zero 
Waste Living Lab, program penciptaan usaha yang 
bertujuan membangun model bisnis yang inova-
tif di Indonesia guna mengurangi penggunaan 
plastik sekali pakai dan mengurangi pencema-
ran.164 Program tiga tahun tersebut, yang awalnya 
berfokus pada kota Surabaya dan Bandung, 
menggunakan tiga strategi utama—menginkubasi 
bisnis tahap awal yang sudah ada, meniru model 

bisnis internasional yang sukses, dan menciptakan 
model-model baru yang inovatif.

Program-program inkubasi ini bisa berfungsi 
menjembatani organisasi garis depan dan investor. 
Program-program tersebut juga bisa membantu 
organisasi untuk berpikir lebih besar dan 
memperkuat dampak yang dihasilkannya di bidang 
yang paling membutuhkan.

LARANGAN PENGGUNAAN ADITIF 
OXO-DEGRADABLE UNTUK PLASTIK
Kendatipun plastik oxo-degradable dipuji sebagai 
solusi lingkungan untuk menghadapi tantan-
gan plastik saat ini, penelitian sudah menemu-
kan bahwa plastik tersebut membutuhkan waktu 
lebih lama dari yang diklaim untuk terdegradasi 
di lingkungan, terpecah-pecah dan berkontribusi 
pada plastik mikro dan bisa mengganggu sistem 
daur ulang. Bahan-bahan tersebut bertentangan 
dengan dua prinsip inti Ellen MacArthur 
Foundation tentang ekonomi efektif - “merancang 
sampah dan pencemaran, serta menjaga produk 
dan bahan dalam penggunaannya yang bernilai 
tinggi”165. Melalui Ellen MacArthur Foundation, 
150 organisasi global serempak mendukung pela -
rangan bahan plastik yang oxo-degradable dan 
banyak organisasi garis depan yang lebih kecil juga 
memiliki motivasi ini.

RINGKASAN

Ada sejumlah skema swasta dan pemerintah 
yang sedang dikembangkan untuk memberikan 
dukungan tambahan bagi pengembangan sistem 
daur ulang yang lebih baik. Di antaranya fokus 
pada masalah desain untuk meningkatkan efisiensi 
di seluruh rantai aliran sampah, mengembangkan 
insentif yang menciptakan permintaan ekonomi 
yang lebih besar terhadap bahan baku daur ulang, 
serta cara-cara untuk mendukung bisnis yang 
baru dan sudah berkembang di sektor pengo-
lahan sampah. Baik pemerintah pusat maupun 
yayasan swasta mengakui perlunya mendukung 
dan memperluas daur ulang dalam menghadapi 
masalah pencemaran global, termasuk membatasi 
akumulasi plastik di lautan.

III. KESIMPULAN
Pemerintah pusat dan sektor swasta memiliki 
kekuatan untuk secara holistik menyelesaikan 
persoalan-persoalan tersulit yang dihadapi sistem 
sampah yang berdana rendah. Mereka mampu 
mengambil keputusan yang secara fundamental 
akan mengubah cara kerja sistem sampah, 
menghilangkan kendala yang paling menonjol dan 
membangun fondasi untuk investasi wiraswasta. 

Hal ini akan lebih mempermudah semua organi-
sasi garis depan untuk meraih keberhasilan, terle-
pas di mana lokasi mereka, dan meningkatkan 
peluang sistem sampah yang lebih efektif.

Dengan mendukung pengumpulan, daur ulang, 
dan sistem sampah organik, maka akan lebih 
banyak bahan yang dikumpulkan, diolah, dan 
tidak dibuang ke lautan. Pemerintah dan badan 
usaha memainkan peran integral dalam transisi 
ini. Mereka perlu bertindak untuk mendukung 
pemulung, pengusaha, dan organisasi yang 
memimpin dalam mentransformasi pasar.

Pengelolaan sampah adalah satu di antara 
bebe rapa prioritas yang dihadapi pemerintah dan 
masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan, 
perawatan kesehatan, infrastruktur, mitigasi 
perubahan iklim, dan sejumlah prioritas lain 
semuanya membutuhkan perhatian. Namun berin-
vestasi dalam pengelolaan sampah bukan hanya 
sekadar kebaikan—itu kebaikan akan mening-
katkan kualitas hidup warga. Membangun sistem 
sampah yang lebih kuat juga akan memiliki sejum-
lah hasil sampingan positif bagi pemerintah, di 
antaranya berfungsi sebagai pencipta lapan-
gan kerja dalam ekonomi yang berwawasan 
lingkungan, meningkatkan nilai pariwisata lokal, 
berfungsi sebagai indikator efektivitas pemerintah, 
meningkatkan taraf hidup masyarakat kota, dan 
membantu negara-negara mencapai komitmen 
nasional terhadap gas rumah kaca.

Untuk sektor swasta, mendukung sistem sampah 
yang lebih baik dapat meningkatkan operasional 
di akar rumput dengan membatasi sampah dalam 
proses produksi dan memperoleh nilai dari bahan 
yang, jika tidak, akan hilang. Dukungan publik yang 
kuat juga bisa membangun reputasi perusahaan, 
yang menopang periklanan dan pengembangan 
mereknya.

Karena alasan inilah—juga memperbaiki ling -
kungan dan menyelamatkan lautan dari akumulasi 
plastik beracun—pemerintah dan sektor swasta 
mampu dan harus berinvestasi dalam memba-
ngun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik 
di seluruh dunia.
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Lampiran7

Mengubah perilaku 
secara menyeluruh

• Lebih dari 75% masyarakat yang dilayani memisahkan sampahnya
• Perubahan terukur dalam pandangan masyarakat
• Perubahan terukur dalam pilihan sektor swasta
• Perubahan terukur dalam peraturan pemerintah

Partisipai pemulung • Pemulung adalah bagian dari sistem sampah (yaitu tidak hanya mencari sampah 
bernilai tinggi dari sampah dan menjualnya ke tempat rongsokan)

• Mata pencaharian pemulung sudah membaik

Pengumpulan yang 
terjangkau

• Sistem pengumpulan sampah yang berkelanjutan secara ekonomi (ini bisa 
melalui dukungan kota atau gaya subsidi lainnya) dan idealnya sudah beroperasi 
selama tiga tahun atau lebih

Daur ulang plastik 
dari sisi ekonomi

• 80% pengalihan dari TPA
• Menjual atau mengolah plastik bernilai rendah (misalnya, film tipis atau plastik 

multilapis, tali pancing)
• Mampu membangun bisnis yang berkelanjutan secara ekonomis dengan 

perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat (dan kadang-kadang 
memengaruhi orang lain)

Mengolah sampah 
organik tanpa 
kerugian

• Memvalidasi sampah organik secara berkelanjutan

PROFIL ORGANISASI

MEMILIH ORGANISASI PRAKTIK TERBAIK

Organisasi terpilih yang awalnya dipilih berdasarkan kemampuannya yang telah terbukti untuk memecah-
kan satu atau lebih dari lima tantangan “dasar” yang dipelajari - mengubah perilaku secara menyeluruh, 
partisipasi pemulung, pengumpulan yang terjangkau, daur ulang plastik dari sisi ekonomi dan/atau 
mengolah sampah organik tanpa kerugian. Organisasi kemudian dikunjungi dan diprioritaskan lebih lanjut 
berdasarkan pengamatan lapangan. Kriteria yang kami gunakan diuraikan di Tabel 1 dan Grafik 1:

Berikut ini profil organisasi dari sebagian besar organisasi yang ditampilkan di makalah, disertai dengan 
nama bisnis yang menguraikan rancangan bisnis inti, kegiatan utama, model pendapatan, mitra utama, 
basis pelanggan, dan proposisi nilai unik mereka.



FAKTA SINGKAT
Nama: Bureo, Proyecto Net Positiva
Jenis organisasi: B-company
Lokasi: Chili
Didirikan: 2013
Kegiatan: waste collection, sortation, process-
ing, re-purposing
Kuantitas yang ditangani: 300 ton
Komunitas yang terlibat: 26
Situs web: https://bureo.co/pages/net-positiva

NAMA BISNIS: BUREO – PROYECTO NET POSITIVA

ORGANISASI Bureo – Proyecto 
Net Positiva

JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan Waralaba

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang dihasilkan Pelanggan yang 
dilayani

• Komunitas 
nelayan 
(komersial dan 
tradisional)

• Perusahaan 
yang membeli 
plastik sosial 
daur ulang

• Investor 
dampak sosial

• Bernegosiasi 
dengan nelayan 
komersial dan 
tradisional

• Mengumpulkan 
jaring yang 
hampir usang 
dari komunitas 
nelayan

• Mengumpulkan, 
membersihkan, 
memproses 
jaring 
(umumnya 
dioutsourcing-
kan)

• Menjual 
produk melalui 
platform online 
(membeli 
dengan biaya 
dari produsen)

• Menjual “plastik 
sosial” bahan 
daur ulang ke 
perusahaan 
mitra dalam 
bentuk pelet

Tujuan: Untuk 
mengumpulkan 
jaring ikan yang 
hampir usang 
(bentuk plastik 
laut yang paling 
berbahaya) dan 
menciptakan 
sesuatu yang 
berharga ketim-
bang sampah laut

Proposisi nilai: 
Memberi saluran 
keluar bagi 
nelayan untuk 
jaring bekas 
mereka selain 
dari pembuangan 
di laut (yang pada 
akhirnya merusak 
mata pencaharian 
mereka sendiri)

Menyediakan 
produk bagi 
konsumen yang 
dibuat dari bahan 
daur ulang dan 
dapat ditelusuri 
kembali ke 
sumbernya

Bahan daur ulang: Pelet 
plastik

Produk eceran: 
Skateboard, Frisbee, 
kacamata hitam, 
pakaian, game, item 
selancar

Komunitas 
nelayan: saluran 
keluar untuk 
jaring

Perusahaan 
produk 
konsumen: 
bahan daur 
ulang

Konsumen: 
produk akhir 
(skate-
board, frisbee, 
kacamata hitam)

Sumber Utama Dampak

• Platform 
online

• Mitra lokal/
manajer tugas 
outsourcing

• Komunitas 
pemulung

• Mengumpulkan 300 
ton jaring ikan

• Mengamankan 
kemitraan dengan 
15 perikanan komer-
sial dan 12 komunitas 
nelayan tradisional di 
lima wilayah di Chili

• Menyelenggarakan 
12 proyek komunitas 
(misalnya pendidikan 
lingkungan, panel PV 
surya, pengomposan 
komunitas)

• Mempekerjakan 30 
pekerja lokal

• Berhasil menjual 
delapan produk yang 
terbuat dari jaring di 
pasar global (skate-
board, dan lain-lain)

Peraturan pokok

REP: Extended 
user responsi-
bility meningkat-
kan persyaratan 
untuk sertifikasi 
di akhir masa 
pakai

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya administrasi
• Pembelian jaring dan/atau donasi 

untuk program lingkungan 
setempat

• “Biaya outsourcing produksi di 
setiap komunitas, membayar mitra 
lokal untuk mengelola proses 
produksi dan rantai pasokan”

• Penjualan eceran produk yang berasal dari jaring ikan (skate-
board, dan lain-lain)

• Penjualan bahan jaring ikan daur ulang dalam bentuk pelet

PROGRAM NET POSITIVA BUREO 

Perusahaan Bureo memulai program pengum-
pulan dan daur ulang jaring ikan, Net Positiva, 
dengan nelayan komunitas di Chili. Membayar 
jaring ikan bekas (atau potongan-potongan jaring) 
dari nelayan komersial dan tradisional, skema 
ini terus menjaring laut (yang merupakan bentuk 
plastik laut yang paling merusak kehidupan laut). 
Jaring, yang umumnya terbuat dari Nylon 6, diubah 
menjadi barang bernilai tinggi seperti skate-
board, kacamata hitam, dan Frisbee—atau dijual ke 
pabrikan lain yang tertarik menggunakan “bahan 
tujuan” (sampah yang dapat dilacak dan memiliki 
kisah harapan). Salah satu produk andalan 
mereka, Minnow, adalah skateboard pertama yang 
terbuat dari plastik laut daur ulang.

Perusahaan ini dibentuk pada tahun 2013 oleh 
tiga orang dari Amerika, para insinyur yang punya 
hasrat sama terhadap lautan dan ingin menemu-
kan cara untuk membantu menyelamatkannya dari 
pencemaran plastik. Ketika mereka menyadari 
betapa parahnya masalah jaring ikan yang dibuang 
langsung ke laut itu, mereka memutuskan untuk 
mencari solusi. Dengan menyadari bahwa jaring 
adalah sumber daya yang melimpah—ketimbang 
masalah—tujuan mereka berubah menjadi untuk 
mengumpulkannya sebelum jaring mencapai 

perairan terbuka untuk diubah menjadi sesuatu 
yang berharga. 

Net Positiva bekerja sama langsung dengan 
komunitas nelayan dan industri. Nelayan belajar 
tentang kerusakan yang disebabkan oleh jaring 
ikan yang dibuang dan mereka ditawari pilihan 
untuk menjual atau menyumbangkan peralatan 
yang mereka kenakan. Sekarang sudah ada 
perjanjian dengan 15 kelompok nelayan komersial 
dan 12 komunitas nelayan tradisional (mewakili 
lebih dari 300 ton jaring per tahun). Uang yang 
dihemat karena sumbangan jaring diinvestasikan 
kembali ke warga lokal atau diberikan kepada 
organisasi lingkungan. Jaring yang digunakan 
dikirim ke Santiago, untuk didaur ulang menjadi 
pelet (yang mana setiap langkah prosesnya dilacak 
sepenuhnya). Barang produk akhir dapat ditelu-
suri kembali ke desa nelayan tempat jaring 
dikumpulkan.

Bureo saat ini menjalin kemitraan dengan lebih 
dari enam perusahaan di seluruh Amerika Serikat 
dan Amerika Latin. Mereka bertujuan untuk 
mengumpulkan lebih dari 1.000 ton jaring plastik 
per tahun di tahun 2020 melalui ekspansi ke 
Argentina dan Peru.
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FAKTA SINGKAT
Nama: Chintan Environmental Research and 
Action Group
Jenis organisasi: Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM)
Lokasi: Delhi, India
Didirikan: 1999
Kegiatan: Kuantitas yang ditangani: Lebih dari 
60.000 tempat tinggal, toko, dan perkebunan 
(serta Stasiun Kereta New Delhi)
Partisipasi pemulung: Lebih dari 15.000 
melalui Safai Sena
Situs web: https://www.chintan-india.org/
index.htm, http://www.safaisena.net/

NAMA BISNIS: CHINTAN ENVIRONMENTAL RESEARCH AND ACTION GROUP

ORGANISASI CHINTAN JENIS 
ORGANISASI

LSM

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Pemulung 
dan pedagang 
rongsokan

• Safai Sena
• Yayasan
• Pemerintah 

nasional
• Pemerintah 

negara bagian
• Media
• Aliansi Pemungut 

Sampah India
• Organisasi yang 

berpikiran sama
• Polisi

• Memfasilitasi dan 
Mengorganisir: 
melatih pekerja 
dalam ekonomi 
sampah informal, 
termasuk 
pemulung 
dan pedagang 
rongsokan

• Advokasi 
kolaboratif

• Kampanye kegia-
tan lingkungan

• Mengembangkan 
pengusaha mikro

• Pengumpulan 
sampah dari 
rumah tangga

• Mempromosikan 
pengomposan

• MRF yang 
difasili tasi, 
organisasi keang-
gotaan, kelompok 
sampah, dan 
lain-lain.

Tujuan: Mengatur 
pengelolaan 
sampah yang 
bertanggung jawab

Proposisi nilai:
Menggunakan data 
untuk advokasi 
serta menyedia-
kan layanan 
manajemen yang 
transparan dan 
bertanggung jawab 
untuk seluruh 
aliran sampah

• Organik: 
Pengomposan 
Windrow dan 
lalat black 
soldier

• Bahan daur 
ulang: Ditangani 
oleh wiraswas-
tawan pemulung

• Rumah 
tangga: 
pengumpulan

• Perusahaan 
swasta: 
layanan 
pengum-
pulan dan 
konsultasi

Sumber daya utama Dampak

• MRF
• Buku-buku 

penelitian yang 
diterbitkan

• Mempromosikan 
Safai Sena, 
yang memiliki 
lebih dari 10.000 
anggota

• Studi penelitian 
terkait sampah, 
pencemaran 
udara, dan 
masalah ling -
kungan lainnya

Peraturan pokok

• Aturan penge-
lolaan sampah 
padat, 2016

• Aturan 
Pengelolaan 
Sampah Plastik, 
2016

• Amandemen 
Peraturan 
Sampah Plastik, 
2018

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan)
• Biaya kendaraan (perawatan, bahan 

bakar)
• Peralatan keamanan
• Biaya administrasi

• Yayasan
• Hibah, sumbangan
• Konsultasi

CHINTAN ENVIRONMENTAL RESEARCH 
AND ACTION GROUP

Chintan diluncurkan pada tahun 1999 untuk 
mengatasi masalah konsumsi berkelanjutan 
serta keadilan sosial dan lingkungan. Bharati 
Chaturvedi, pendiri Chintan, memiliki tujuan untuk 
mengatasi masalah pengucilan dan peminggiran 
pemulung melalui kemitraan jenis baru dengan 
sektor informal yang menyediakan layanan penting 
dalam mengelola sampah untuk bergerak menuju 
dunia yang adil secara lingkungan dan sosial. 

Pendekatan utama Chintan meliputi penelitian dan 
advokasi, tata kelola lingkungan, menanggulangi 
masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak 
pemulung, dan membangun kapasitas pekerja 
sampah informal. 

Pada tahun 2001, Chintan memobilisasi pemulung, 
pengumpul sampah yang bekerja dari rumah ke 
rumah, pedagang rongsokan, pedagang kelil-
ing dan pembeli kecil lainnya, serta pendaur ulang 
lainnya untuk membentuk Safai Sena, yang diter-
jemahkan menjadi “pasukan pembersih” (sebe -
lumnya bernama Rashtriya Safai Seva Sangathan). 
Secara resmi terdaftar tahun 2009 dengan 
mengemban visi untuk memungkinkan pekerja 
sampah dewasa meningkatkan pekerjaan mereka melalui konsep pekerjaan ramah lingkungan. Safai 

Sena menawarkan berbagai layanan, di antaranya 
pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dan 
pelatihan untuk semua anggota.

Chintan juga bekerja untuk mengakhiri sikap 
negatif terkait pembuatan kompos dengan berin-
vestasi pada pembuat kompos agar memiliki 
estetika yang lebih baik dan perubahan perilaku, 
yang ditargetkan pada masyarakat kelas mene ngah 
ke atas. Delapan belas pusat pembelajaran 
memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.300 
anak-anak pekerja sampah. Program mereka yang 
berjudul No Child In Trash berlandaskan penting-
nya anak-anak pekerja sampah yang punya masa 
kanak-kanak yang baik.
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FAKTA SINGKAT
Nama: Cibunut Berwarna (Coloured Cibunut)
Jenis organisasi: pemerintah daerah, 
didukung oleh yayasan
Lokasi: Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Didirikan: 2015
Kegiatan: pendidikan, pengumpulan, pemi -
sahan, pembuatan kompos
Kuantitas yang ditangani: di bawah 2 ton/hari
Rumah tangga yang dilayani: di bawah 300 
(kurang dari 1% dari seluruh kota)

CIBUNUT BERWARNA

Pada tahun 2015, pemerintah Kotamadya Bandung 
memulai program yang disebut Kawasan Bebas 
Sampah. Program ini bertujuan untuk memberikan 
pelatihan dan saran kepada kelurahan-kelurahan 
di Bandung untuk mengurangi sampah demi 
mengurangi beban pada TPA kota. Enam kelurahan 
dipilih untuk mengimplementasikan program ini, 
dan Cibunut adalah salah satunya.

Cibunut memiliki karakter dengan jalan-jalan-
nya yang sempit, yang tidak bisa dimasuki mobil. 
Wilayah tersebut juga sangat penuh dengan 
masalah sosial dan lingkungan yang besar. Di 
bawah pimpinan baru wilayah itu, Om Ibo, banyak 
hal yang sudah berubah pesat, termasuk penera-
pan program-program bebas sampah.

Banyak pemangku kepentingan dilibatkan dalam 
proses ini, termasuk Tini Martini Tapran, seorang 
aktivis lingkungan yang bersemangat, yang di 
Mother Earth Foundation di Filipina, menerima 
pelatihan dalam pengorganisasian masyarakat. 
Karena warga Bandung menghargai kegiatan 
kreatif, digunakanlah sebuah program kesadaran 
di mana warga mengecat rumah mereka—dengan 
lingkungan yang mengusung warna dan tema 

sendiri—untuk meningkatkan kesadaran akan 
masalah dan program lingkungan serta memba-
ngun kebanggaan masyarakat.

Program ini menjadi inspirasi dibuatnya 
nama Cibunut Berwarna (Coloured Cibunut). 
Program tersebut juga menerapkan metode 
bagi masyarakat untuk mendaur ulang sampah 
organik dan bahan daur ulang. Saat ini jumlah 
total sampah yang dihasilkan di Cibunut adalah 
sekitar 161 kilogram per hari (dari sekitar 2.000 
kepala keluarga). Kalau dirata-rata, volumenya 
0,08 kilogram per hari per warga, jauh lebih rendah 
dibandingkan rata-rata penduduk Indonesia 
(0,5-0,7 kilogram per hari per warga).

NAMA BISNIS: CIBUNUT BERWARNA

ORGANISASI Cibunut Berwarna JENIS 
ORGANISASI

Pemerintah daerah

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Kepemimpinan 
kelurahan

• Pemerintah 
Kotamadya 
Bandung

• Perusahaan 
Kebersihan 
Bandung

• Donor dan mitra 
seperti alumni 
universitas lokal, 
perusahaan, dan 
lain-lain.

• Mempromosikan 
perubahan 
perilaku untuk 
mengurangi 
pemborosan

• Pengumpulan 
sampah dari 
rumah ke rumah 
oleh Mamang 
Sampah (Tukang 
Sampah)

• Pengomposan 
organik 
masyarakat dan 
rumah tangga

• Daur ulang 
melalui bank 
sampah

Tujuan: 
Mengurangi 
sampah di tingkat 
kelurahan untuk 
mengurangi beban 
TPA kota

Proposisi nilai:
Menyediakan cara 
untuk mengu-
rangi sampah 
secara lokal sambil 
meningkatkan 
kualitas kehidupan 
sosial

• Bahan daur 
ulang melalui 
bank sampah 
(555 kg/bulan)

• Pengumpulan 
sampah (832 kg/
bulan)

• Kompos (225 kg/
bulan)

• Warga 
Cibunut

Sumber daya utama Dampak

• Pemulung pribadi
• Pengelola bank 

sampah
• Aset pengolahan 

sampah organik

• Mengurangi 
sampah ke TPA 
menjadi 0,08 kg/
hari per kapita

Peraturan pokok

• Peraturan 
Daerah Bandung 
No. 9 tahun 2011: 
Pengelolaan 
Sampah

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Pengumpulan gaji pekerja (Tukang 
Sampah, 4 pekerja dengan honor Rp 
500 ribu/bulan)

• Gerobak Tukang Sampah
• Semua biaya lain dibayar secara 

sukarela oleh warga

• Sumbangan dari yayasan dan mitra untuk mendanai 
pendidikan dari rumah ke rumah, pelatihan, dan 
pengadaan teknologi

• Terutama secara sukarela tanpa honor

| TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan |174 175



FAKTA SINGKAT
Nama: Ciclo Organico
Jenis organisasi: perusahaan
Lokasi: Rio de Janeiro, Brasil
Didirikan: 2017
Kegiatan: pengumpulan, pengomposan
Kuantitas yang ditangani: 25 ton/bulan
Rumah tanggga yang dilayani: 900
Situs web: https://cicloorganico.com.br/CICLO ORGANICO

Slogan Ciclo Organico adalah “nasib sampah Anda 
mampu mengubah nasib planet ini.” Ini adalah 
model bisnis mandiri yang memberikan solusi unik 
untuk pengolahan sampah organik rumah tangga 
di Rio de Janeiro, Brasil. Pendirinya, Luke Chiabi, 
sudah mempelajari berbagai metode pengom-
posan sewaktu di bangku kuliah. Setelah menyem-
purnakan tekniknya selama bertahun-tahun—dan 
dengan bantuan program Shell Iniciativa Jovem—
dia memutuskan untuk meluncurkan bisnis di 
kawasan Botafogo, dengan menggunakan teknik 
pengomposan aerobik yang didasarkan pada 
mikroorganisme untuk mengalihkan sampah 
organik dari TPA. 

Klien Ciclo Organico membayar biaya bulanan 
untuk layanan ini. Untuk biaya ini, mereka 
mendapatkan tempat kompos, kantong pengum-
pulan yang biodegradable, layanan pengambilan 
mingguan, dan dua kilogram kompos per bulan 
(berikut bibit kebun dan hadiah kejutan lainnya). 
Pengambilan dilakukan oleh pemulung menggu-
nakan sepeda; rute-rutenya sudah direncanakan 
dengan matang agar berjalan optimal. Sampah 

organik terkumpul di area umum kota yang tidak 
hanya berfungsi sebagai tempat pengomposan, 
tetapi juga sebagai ruang hijau yang terbuka untuk 
umum. Proses pengomposan memakan waktu 
sekitar 3 hingga 4 bulan, lalu kompos dikantongi 
dan diambil oleh klien atau dijual untuk mendapat-
kan keuntungan.

Hingga saat ini, Ciclo Organico memiliki 900 
pelanggan rumah tangga dan mengolah sekitar 
25 ton per bulan. Karena pertumbuhannya yang 
cepat—dari 300 menjadi 850 rumah tangga dalam 
waktu kurang dari setahun—mereka saat ini 
tengah mengembangkan lokasi baru di mana 
mereka akan mampu mengolah lebih dari 100 
ton per bulan, dengan ruang yang nantinya akan 
mengolah sampai 500 ton.

NAMA BISNIS: CICLO ORGANICO

ORGANISASI Ciclo Orgânico JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan sosial

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Shell Iniciativa 
Jovem (fase 
start-up) 

• Memberikan 
tempat sampah 
kompos dan 
karung biode-
gradable kepada 
klien sambil 
memberikan 
edukasi tentang 
pemisahan 
sampah organik 
yang tepat

• Pengumpulan 
mingguan 
melalui sepeda

• Mengolah 
sampah organik 
dengan meman-
faatkan mikroor-
ganisme aerob 
guna menghasil-
kan kompos

• Melakukan 
pertemuan 
komuni-
tas di ruang 
kompos, yang 
menghasilkan:
 − pendidikan 
lingkungan 
umum

 − demonstrasi 
teknik 
pengomposan

 − kerja sukarela
 − publisitas

Tujuan: Membantu 
membuat 
komunitas di mana 
sampah menjadi 
solusi, ketimbang 
masalah

Proposisi nilai:
Menyediakan outlet 
alternatif untuk 
sampah organik, 
lalu menyediakan 
kompos, hadiah, 
dan memperindah 
lingkungan

• Kompos: Proses 
mikroorganisme 
aerob, dengan 
daun kering 
yang dicam-
pur sampah 
dalam gundukan 
yang berbentuk 
piramida (juga 
diayak untuk 
membuang 
plastik)

• Rumah 
tangga: 
pengumpulan 
dari rumah 
ke rumah dan 
2 kg kompos 
setiap bulan 
(berikut benih 
dan hadiah 
bulanan) 

• Bisnis/ 
Kondomi-
nium: 
Layanan 
pengumpulan

Sumber daya utama Dampak

• Tanah
• Sepeda
• Metodologi 

pengomposan

• Pengumpulan 
400 ton sampah 
organik

• Penyerapan 308 
ton emisi rumah 
kaca melalui 
pengomposan 
dan 135 ton 
dengan pengum-
pulan menggu-
nakan sepeda, 
bukan truk

• Produksi 240 ton 
kompos

Peraturan pokok

• Peraturan 
Nasional tentang 
Sampah Padat, 
12.305\10

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf (pengolah kompos dan 
pengumpul sepeda)

• Biaya operasional
• Peralatan pengomposan
• Tanah
• Biaya administrasi

• Biaya keanggotaan (biaya bulanan berdasarkan layanan 
yang diminta, yaitu frekuensi pengambilan dan ukuran 
ember)

• Penjualan kompos
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FAKTA SINGKAT
Nama: CooperRegião Cooperative
Jenis organisasi: koperasi pemulung
Lokasi: Londrina, Brasil
Didirikan: 2009
Anggota: 127
Kegiatan: pengumpulan sampah, pemilahan, 
pemadatan
Kuantitas yang ditangani: 350 ton/bulan
Rumah tanggga yang dilayani: 78.000 rumah 
tangga, 14 kontrak publik dan swasta
Situs web: http://www.cooperregiao.com/site/

COOPERREGIÃO COOPERATIVE

CooperRegião Cooperative, yang terletak di 
Londrina, adalah koperasi pemulung pertama yang 
mengadakan kontrak dengan pemerintah Brasil. 
Mereka memikul tanggung jawab formal untuk 
mengumpulkan sampah dari setiap rumah tangga 
dan memilah bahan daur ulang. 

Mulai tahun 2008, sebanyak 32 asosiasi pemulung 
di Londrina mulai membahas kemungkinan untuk 
bersatu untuk membentuk koperasi. Setahun 
kemudian pemerintah kota, bertindak atas kebija-
kan nasional tentang sampah padat (PNRS) 
yang disetujui belum lama ini, menunjuk pekerja 
sosial untuk bekerja sama dengan asosiasi dalam 
membentuk koperasi. Setelah memberikan pela-
tihan yang diperlukan, koperasi terbentuk dengan 
20 anggota dari 7 asosiasi. Mereka bertujuan untuk 
memuliakan pekerjaan para pemulung, meningkat-
kan partisipasi sosial dan peningkatan masyarakat 
luas dalam pengelolaan sampah yang tepat. 

Kontrak pertama ditandatangani pada tahun 2010. 
Berdasarkan kontrak tersebut, tugas memisah-
kan dan menjual bahan sudah ditetapkan. Seiring 
berjalannya waktu, tujuan dan tanggung jawab 
yang lebih besar menjadi tanggungan pemerin-
tah, yang memberikan pendapatan yang lebih baik 
serta ruang yang lebih banyak bagi pertumbuhan 
koperasi. Sekarang ini, CooperRegião melaksana-
kan pengumpulan, pemilahan, dan penjualan 
sampah untuk lebih dari 78.000 rumah tangga dan 
memegang 14 kontrak tambahan dengan entitas 
swasta dan publik, menghasilkan hampir 350 ton 
yang dikumpulkan dan diolah per bulan, sehingga 
mampu memberikan pelatihan dan gaji untuk 127 
anggotanya saat ini.

NAMA BISNIS: COOPERREGIÃO COOPERATIVE

ORGANISASI
CooperRegião 
Cooperative

JENIS 
ORGANISASI

Koperasi pemulung

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Pemerintah
• Universitas: 

mahasiswa 
melakukan 
pengendalian 
kualitas sebagai 
bagian dari studi

• Mendidik 
masyarakat 
dalam 
membersihk an 
dan memilah 
sampah

• Mengumpulkan 
seluruh sampah

• Mengumpulkan, 
memilah, dan 
memadatkan 
bahan

• Menjual barang 
daur ulang

Tujuan: 
Memuliakan peker-
jaan pemulung 
dan meningkatkan 
partisipasi sosial 
bagi mereka di 
pekerjaan mereka 
untuk memperbaiki 
masyarakat melalui 
pengelolaan 
sampah yang tepat

Proposisi nilai:
Memberikan 
solusi pengelo-
laan sampah yang 
terpadu dan andal 
bagi masyarakat, 
termasuk layanan 
pengambilan dan 
pemilahan sampah 
daur ulang

• Bahan daur 
ulang yang 
dipilah dan 
dipadatkan

• Pemerintah 
(outsourcing 
layanan 
sampah)

• Warga negara
• Perusahaan 

dan organi-
sasi swasta 

Sumber daya utama Dampak

• Truk
• Fasilitas pemi -

lahan dengan 
conveyor belt dan 
pemadat

• Pengumpulan 
bulanan 350 ton 
sampah

• Kehidupan yang 
mapan untuk 127 
pemulung

Peraturan pokok

• PNRS: kebi-
jakan sampah 
padat nasional 
yang secara 
khusus menga-
rahkan pemulung 
untuk melakukan 
pengumpulan

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan, sewa)
• Biaya kendaraan (perawatan, bahan 

bakar)
• Biaya administrasi

• Kontrak pemerintah (biaya per rumah tangga yang 
dilayani dan pembayaran sewa fasilitas serta pajak 
jaminan sosial anggota)

• Biaya pengumpulan sampah bisnis
• Penjualan bahan daur ulang
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FAKTA SINGKAT
Nama: Dois Irmãos Cooperative
Jenis organisasi: koperasi pemulung
Lokasi: Dois Irmãos, Brasil
Didirikan: 1994
Kegiatan: pengumpulan, pemilahan, pencu-
cian, penghancuran, pembuatan pelet sampah
Kuantitas yang ditangani: 110 Ton/bulan
Situs Web: https://www.facebook.com/
cooperativarecicladoresdoisirmaos/

DOIS IRMÃOS COOPERATIVE

Koperasi pemulung Dois Irmãos terletak 60 
kilometer dari Porto Alegre, Brasil. Saat ini kope -
rasi tersebut mempekerjakan 38 pemulung dan 
mengumpulkan 100 persen sampah kota. Bermula 
sejak tahun 1994, saat dua sejoli yang punya 
latar belakang pengelolaan sampah mendirikan 
lembaga layanan sampah. Untuk mendapatkan 
kontrak besar yang mencakup pengumpulan, 
lembaga ini diubah pada tahun 2009 menjadi 
koperasi.

Tujuannya adalah untuk menemukan area yang 
tepat untuk pengumpulan sampah kota sekaligus 
menyediakan lapangan kerja yang menguntungkan 
bagi para anggota. Dengan kontrak yang terus 
berkembang selama hampir 25 tahun bersama 
pemerintah dan mitra industri, Dois Irmãos 
muncul tidak hanya sebagai pengumpul dan 
pemilah bahan daur ulang, tetapi juga pembeli, 
pengolah, dan pendidik lingkungan.

Layanan utamanya adalah pengumpulan sampah 
harian yang dipisahkan di sumbernya, yang 
dihasilkan oleh 31.000 penduduk kota. Sampah 
yang dikumpulkan antara lain sampah organik, 
sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah 

yang tidak dapat didaur ulang. Sampah-sampah 
itu kemudian dipilah di tempat mereka dan diolah 
sebelum dijual. Koperasi tersebut menambahkan 
nilai yang signifikan dengan mencuci, menghan-
curkan, dan mengolah sampah plastik. Peralatan 
sebagian dibeli melalui kemitraan dengan perusa-
haan swasta, seperti Braskem, Ambev, Funasa, 
dan Abipek. Dengan mengintegrasikan daur 
ulang plastik secara vertikal, koperasi tidak hanya 
meningkatkan nilai bahan sampah yang cukup 
untuk menjalankan organisasi sampah yang 
berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga untuk 
membayar upah anggota yang besarnya lebih 
dari dua kali lipat upah minimum (sangat tidak 
umum untuk jenis pekerjaan seperti ini di daerah 
terpencil).

Dengan margin tambahan yang diperoleh, mereka 
juga mampu mendukung koperasi-koperasi 
sejenis. Selain pengumpulan 100 persen sampah 
kota, mereka membeli sekitar 15 ton bahan 
bernilai rendah perbulan dari koperasi terdekat. Ini 
menciptakan pasar untuk bahan-bahan tertentu 
yang sebelumnya tidak ada. Mereka pun dapat 
membayar di atas harga pasar, sehingga tercipta-
lah aktivitas berbagi kemakmuran dengan organi-
sasi sejenis.

NAMA BISNIS: DOIS IRMÃOS COOPERATIVE

ORGANISASI
Dois Irmãos 
Cooperative

JENIS 
ORGANISASI

Koperasi pemulung

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Pemerintah
• Industri 

(Braskem, 
Ambev, Funasa, 
dan Abipek)

• Mendidik 
masyarakat 
tentang cara 
membersihkan 
dan memisahkan 
bahan sampah 
dengan benar 
melalui pelatihan 
dari rumah ke 
rumah

• Mengumpulkan 
sampah dari 
klien di waktu 
yang sudah diatur 
sebelumnya

• Mengumpulkan, 
memilah, dan 
mengolah bahan

Tujuan: Untuk 
menemukan area 
yang tepat untuk 
mengumpulkan 
sampah yang 
dihasilkan oleh 
penduduk kota 
sekaligus menye-
diakan lapangan 
kerja yang 
menguntungkan 
bagi anggota 
koperasi

Proposisi nilai 
untuk pemerintah: 
Memberikan 
solusi penge-
lolaan sampah 
yang terpadu 
dan andal untuk 
100% masyarakat, 
termasuk layanan 
pengambilan dan 
pemilahan sampah

Proposisi nilai 
untuk koperasi 
lain: Menyediakan 
pasar untuk bahan 
yang sulit didaur 
ulang dan memba-
yar di atas harga 
pasar

• Bahan daur 
ulang non-plas-
tik yang dipilah 
dan dipadatkan

• Pelet plastik 
daur ulang

• Pemerintah
• Warga 

masyarakat
• Mitra indus-

tri sebagai 
pembeli

Sumber daya utama Dampak

• Truk
• Fasilitas pemi -

lahan dengan 
conveyor, 
mesin pencuci, 
penghancur, 
pembuat pelet, 
dan pemadat

• Pengumpulan 
110 ton per bulan

• Kehidupan yang 
mapan bagi 38 
pemulung

• Layanan 
pengum pulan 
untuk 30.470 
orang 

Peraturan pokok

• Peraturan 
Nasional tentang 
Sampah Padat, 
12.305\10: 
Memberikan hak 
bagi pemulung 
untuk melaku-
kan pekerjaan 
pengumpulan

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

perawatan, sewa mesin pemadat, 
pencuci, penghancur, dan pembuat 
pelet)

• Biaya kendaraan (perawa tan, bahan 
bakar)

• Biaya administrasi

• Kontrak pemerintah yang membayar sewa fasilitas dan 
utilitas secara langsung, selain gaji sopir truk dan biaya 
bahan bakar kendaraan (yaitu sebagian besar biaya 
operasional)

• Biaya layanan pengumpulan
• Daur ulang non-plastik
• Pelet plastik daur ulang 

| TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan TIDAK TINGGALKAN JEJAK Pelajaran vital dari garis depan |180 181

https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/


FAKTA SINGKAT
Nama: ecoBali Recycling
Jenis organisasi: perusahaan
Lokasi: Bali, Indonesia
Didirikan: 2006
Kegiatan: pengumpulan, penjualan daur 
ulang, pengajaran, konsultasi
Kuantitas yang ditangani: 60–70 ton/bulan
Situs web: https://eco-bali.com/

ECOBALI RECYCLING

ecoBali didirikan pada 2006 oleh para pencinta 
lingkungan yang ingin melakukan sesuatu yang 
positif terkait persoalan sampah di Bali yang kian 
meningkat. Tujuan awal mereka adalah mengubah 
cara pikir orang tentang, dan menangani, sampah. 

Eco Bali menyediakan pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab yang mengarah pada gaya 
hidup yang lebih berkelanjutan. Mereka berupaya 
memberdayakan masyarakat untuk menjalani gaya 
hidup bebas sampah dengan mengajarkan strategi 
pengurangan sampah, menyediakan alat seperti 
kantong yang dapat digunakan kembali, dan 
memastikan bahwa sampah dapat didaur ulang 
atau dibuang dengan benar di TPA yang legal. 
Dengan layanan eco-Bali, pelanggan memper-
oleh jaminan bahwa sampah mereka akan dikelola 
secara bertanggung jawab.

Eco Bali mendistribusikan kantong berwarna- 
warni ke rumah-rumah dan badan-badan usaha 
(bukan tong sampah plastik). Kantong hijau 
digunakan untuk kertas dan kardus, kantong 
merah untuk kaca, logam, plastik, dan sampah 
non-organik lainnya. Bahan organik tidak dikum-
pulkan, meskipun tersedia kit kompos rumah 
yang bisa dibeli. Saat kantong-kantong dikumpul-
kan—kira-kira seminggu sekali—kantong-kantong 

tersebut dibawa ke tempat pemilahan manual di 
mana bahan-bahan daur ulang selanjutnya dipilah, 
dibersihkan, dan dipadatkan.

Program bank sampah mereka yang bersertifi-
kasi—Ini Bukan Sampah—melibatkan pembelian 
bahan daur ulang dari sekolah dan rumah. Kegiatan 
ini terselenggara berkat kerja sama dengan Tetra 
Pak, Body Shop, AQUA, dan merek-merek lainnya 
sebagai bagian dari program EPR sukarela.

Eco Bali telah menikmati banyak keberhasilan 
sampai saat ini, sudah mengolah lebih dari 5.000 
ton sampah yang umumnya non-organik (mengu-
rangi muatan TPA sebesar 70 hingga 80 persen 
melalui program daur ulang dan pengomposan). 
Mereka bersama-sama mendirikan Waste4Change 
dengan Greeneration Indonesia untuk memperluas 
aktivitas mereka ke Jawa, mengadakan lebih dari 
2.500 sesi pelatihan lingkungan dengan rumah dan 
bisnis, dan menyelenggarakan lebih dari 300 sesi 
pelatihan pendidikan.

NAMA BISNIS: ECOBALI RECYCLING

ORGANISASI ecoBali Recycling JENIS 
ORGANISASI

Bisnis

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• TetraPak
• Danone  Aqua
• Body Shop
• Bali Buda
• Waste4Change/

Greeneration

• Perubahan 
perilaku untuk 
mengajarkan 
pemisahan 
sumber

• Layanan 
pengumpulan 
sampah non-or-
ganik mingguan

• Memilah, 
membersih-
kan (misalnya 
melepas label), 
dan memadatkan 
daur ulang

• Bank sampah 
membeli barang 
daur ulang

• Menjamin 
pembuangan 
residu yang aman 
(hanya di fasilitas 
hukum)

• Pusat distribusi 
TetraPak

• Pengelolaan 
sampah acara

• Mengajar 
anak-anak 
tentang tiga R

• Pelayanan 
konsultasi

Tujuan: 
Memasyarakatkan 
gaya hidup bebas 
sampah

Proposisi nilai: 
Pengelolaan 
sampah yang 
bertanggung jawab 
dan gaya hidup 
yang berkelanjutan 
di Pulau Bali

• Bahan daur 
ulang yang 
dipilah dan 
dipadatkan

• Komposter (dari 
wadah TetraPak 
yang didaur 
ulang)

• Rumah 
tangga: 
pengum-
pulan dan 
pengomposan

• Perusahaan 
swasta: 
pengumpulan 
dan manaje-
men acara

• Sekolah: 
bank sampah

• LSM, 
peme rin-
tah: layanan 
konsultasi

Sumber daya utama Dampak

• Truk
• Mesin pemadat
• Sistem kantong
• Fasilitas 

pemilahan

• Mengumpulkan 
dan mengolah 
5.000 ton sampah

• Pengurangan 
sampah 70–80%

• Lebih dari 300 
sesi pendidikan

• Lebih dari 2.500 
sesi pelatihan 
untuk rumah 
tangga dan bisnis

• Lebih dari 350 
unit kompos yang 
terjual

• Lebih dari 18 ton 
kantong plastik 
yang didaur 
ulang

Peraturan pokok

• Tidak disebutkan

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan)
• Biaya kendaraan (perawatan, bensin)
• Pembelian bank sampah daur ulang
• Biaya administrasi

• Biaya pengumpulan dari rumah tangga dan bisnis
• Penjualan bahan daur ulang (dari pengumpulan sampah 

rumah tangga/bisnis, pembelian dari bank sampah, dan 
pembelian grosir TetraPak)

• Toko eceran (toko Eco) dengan kantong yang dapat 
digunakan kembali, unit pengomposan, gelas botol 
anggur, tong sampah, ubin atap daur ulang

• Biaya layanan konsultasi
• Pengelolaan sampah acara
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FAKTA SINGKAT
Nama: Fecunda Patagonia
Jenis organisasi: perusahaan
Lokasi: Coyhaique, Patagonia, Chili
Didirikan: 2016
Kegiatan: pendidikan, pengumpulan, 
pemilahan
Kuantitas yang ditangani: 10–15 ton/bulan
Situs Web: https://www.facebook.com/
fecundapatagonia/

FECUNDA PATAGONIA

Fecunda Patagonia berfokus pada pendidikan 
masyarakat dan pengumpulan serta pemilahan 
daur ulang di wilayah Patagonia yang terpencil di 
Chili selatan. Semuanya bermula ketika sekelom-
pok anak sekolah sedang belajar tentang daur 
ulang dan sampai pada kesadaran bahwa di 
wilayah mereka tidak tersedia fasilitas daur ulang. 
Ibu-ibu mereka memutuskan untuk bertindak 
dan membuka titik pengumpulan dan pemilahan 
sampah daur ulang pertama di Coyhaique, Chili, 
pada tahun 2016. Fecunda Patagonia mengop-
erasikan “clean point”, menerima dan memilah 
bahan daur ulang bernilai tinggi dari warga setem-
pat. Kemudian mereka menangani logistik pengi-
rimannya ke Santiago, yang berjarak lebih dari 
1.600 kilometer, untuk diolah. 

Tujuannya adalah untuk “mewujudkan kontribusi 
nyata dan signifikan bagi komunitas mereka—dari 
segi pengetahuan teknis dan manusia—pada tin -
dakan di masa depan yang mencerminkan kesa -
daran kita akan lingkungan dan sosial [dengan] 
menghasilkan, mengembangkan, dan menyeleng-
garakan proyek, inisiatif, dan jawaban inovatif yang 
berorientasi untuk memecahkan permasalahan 
sosial dan persoalan lingkungan saat ini di wilayah 
Aysén, Chili.”

Selain pengantaran, mereka pun menyediakan 
layanan pengumpulan sampah daur ulang di 
badan-badan usaha lokal dan membuka toko 
kecil yang menjual sampah, komposter rumah, 
dan produk ramah lingkungan seperti popok yang 
dapat digunakan kembali. Mereka menekankan 
pendidikan masyarakat tentang pentingnya pemi-
sahan dan pembersihan bahan-bahan sampah 
dan sudah melibatkan lebih dari 3.000 siswa 
serta orang dewasa selama dua tahun berope-
rasi. Baru-baru ini sudah ditandatangani kontrak 
dengan Servicio Natural de Turismo of Chili 
(SERNATUR), yang menangani pendidikan lingkun-
gan di 14 perusahaan di wilayah Aysén. Mereka 
pun terlibat aktif dalam beberapa kampanye lokal, 
seperti Daur Ulang Baterai di Aysén, di mana 23 
ton baterai bekas dikumpulkan dalam lima hari. 
Sedang berjalan juga kampanye untuk memba-
ngun rantai pasokan daur ulang kaca yang benar.

Sebagai wilayah yang secara geografis sulit dijang-
kau dan berpenghuni dua juta penduduk yang terse-
bar di Chili dan Argentina, Patagonia tidak memiliki 
pabrik pengolahan bahan (dan jaraknya kurang 
lebih 30 jam perjalanan dari Santiago), sehingga 
aspek logistik selalu menemui kesulitan. Untuk 
mengatasinya, sedang dikembangkan cara-cara 
kreatif untuk mendapatkan dukungan logistik 
berbiaya rendah dari perusahaan yang truk-truknya 
kosong di perjalanan kembali ke Santiago.

NAMA BISNIS: FECUNDA PATAGONIA

ORGANISASI Fecunda Patagonia JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Pemerintah
• Cristalerías Chili

• Mendidik bisnis, 
sekolah, dan 
organisasi 
tentang cara 
membersihkan 
dan memisahkan 
bahan dengan 
benar

• Mengumpulkan 
bahan daur 
ulang yang sudah 
dipilah dan 
dibersihkan dari 
bisnis dan organi-
sasi setempat

• Mengadakan 
kampanye 
khusus untuk 
mengumpulkan 
bahan-bahan 
tertentu, seperti 
baterai (23 ton 
sejauh ini)

• Mengumpulkan, 
memilah, dan 
memadatkan 
bahan

• Mengatur trans-
portasi barang 
daur ulang 
kembali ke 
Santiago

• Memfasilitasi 
kunjungan 
dari sekolah 
dan organisasi 
lain ke fasilitas 
pemilahan

Tujuan: 
Meningkatkan 
laju daur ulang 
di wilayah Aysén 
dan mengurangi 
volume TPA

Proposisi nilai: 
Menawarkan 
layanan daur ulang 
yang andal bagi 
masyarakat serta 
produk yang ramah 
lingkungan

• Bahan yang 
dipilah dan 
dipadatkan

• Anggota: 
100 yang 
melakukan 
daur ulang 
menggu-
nakan “clean 
point”

• Layanan 
pengumpulan 
untuk bisnis 
lokal

• Siswa: 3.000 
orang siswa 
dididik 
tentang 
tanggung 
jawab 
terhadap 
lingkungan

• Pembeli 
bahan: 
disediakan 
sumber 
bahan baru

Sumber daya utama Dampak

• Kendaraan untuk 
pengumpulan 
bahan

• Fasilitas 
pengumpulan/
pemilihan berikut 
mesin pemadat

• Pendidikan 
lingkungan untuk 
lebih dari 3.000 
siswa dan orang 
dewasa di Aysén

• Lebih dari 90 ton 
bahan daur ulang 
dialihkan

• Lebih dari 23 ton 
baterai didaur 
ulang

Peraturan pokok

• REP: Hukum 
Extended User 
Responsibility di 
Chili (menunggu 
untuk melihat 
efeknya)

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Biaya logistik untuk mengirimkan 
bahan daur ulang ke Santiago

• Gaji staf
• Biaya operasional (listrik)
• Sewa fasilitas
• Biaya administrasi
• Biaya sewa (kendaraan, mesin 

pemadat)
• Biaya kendaraan (perawatan, bensin)

• Biaya pengumpulan dari bisnis (model tetap yang berva-
riasi berdasarkan jumlah perjalanan pengumpulan setiap 
bulan)

• Penjualan bahan daur ulang ke pembeli di Santiago
• Dana yang dikumpulkan dari kontes yang disponsori 

pemerintah
• Kontrak dengan agen untuk mengadakan pelatihan 

lingkungan
• Penjualan produk lingkungan di toko ritel
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FAKTA SINGKAT
Nama: Fundación Basura
Jenis organisasi: nirlaba
Lokasi: Santiago, Chili
Didirikan: 2015
Kegiatan: konsultasi sampah, pendidikan, 
kebijakan publik
Komunitas yang dijangkau: Lebih dari 15.000
Website: https://www.fundacionbasura.org/

FUNDACIÓN BASURA

Fundación Basura adalah organisasi nirlaba 
yang didirikan pada tahun 2015 di Santiago, Chili. 
Organisasi ini berfokus pada peningkatan kesa -
daran masyarakat bahwa sampah itu tidak ada—
bahwa di alam tidak ada yang namanya sampah. 
Pendirinya, Macarena Guajardo, sewaktu tinggal 
di Jerman, terinspirasi oleh gerakan budaya 
yang terjadi di sana menuju revalorisasi—bukan 
pembuangan sederhana—dari sampah. 

Dia menciptakan situs web yang didedikasikan 
untuk cara pemanfaatan kembali sampah di bidang 
desain arsitektur dan seni. Saat kembali ke Chili, 
dia mewujudkan hasratnya dan memulai intervensi 
perkotaan untuk meningkatkan kesadaran tentang 
masalah sampah. Akhirnya, ide tersebut diubah 
menjadi model organisasi yang lebih komprehen-
sif dengan tujuan mengatasi dan mempromosikan 
konsep bebas sampah.

Organisasi ini menggunakan serangkaian taktik 
yang beragam, yang semuanya terkait gaya hidup 
tanpa sampah. Pendapatannya sebagian besar 
berasal dari penyediaan layanan pengelolaan 
sampah Zero Waste Challenge ke acara-acara 
lokal. Namun mereka tidak hanya mengumpul-
kan sampah untuk didaur ulang dan membuat 
kompos. Mereka pun menawarkan saran dan 
konsultasi tentang cara menjalankan acara yang 
bebas sampah. Hingga kini, Fundación Basura 
telah berkontribusi untuk 42 acara, dan mencegah 
dihasilkannya 24 ton sampah. Upaya mereka yang 

paling berhasil sampai saat ini adalah pemulihan 
99 persen sampah yang dihasilkan.

Mereka juga menawarkan Zero Waste Academy, 
yang mana 20 orang dipilih untuk menyelesaikan 
rangkaian delapan kursus berbasis pengala-
man yang mengajarkan cara menerapkan gaya 
hidup tanpa sampah. Akademi ini sudah dihadiri 
oleh 230 orang dan 11.000 juga sudah mengambil 
kursus online. Fundación Basura juga menawar-
kan Zero-Waste Stamp untuk organisasi yang 
membuktikan bahwa operasinya netral sampah. 
Terakhir, mereka menjadi tuan rumah acara 
zero-waste besar-besaran di mana para tokoh 
masyarakat duduk bersama untuk membahas 
beragam sudut pandang seputar prinsip-prin-
sip dan peraturan pengelolaan sampah, 
sehingga dapat mempromosikan dialog aktif dan 
mendukung transisi ke budaya tanpa sampah.

Yang paling penting, Fundación Basura sudah 
meraih keberhasilan dalam mengajarkan manfaat 
dari menjalani kehidupan yang bebas dari sampah—
dan bahwa ini harus menjadi keinginan (bukan 
kewajiban) bersama. Ditekankan bahwa manusia 
adalah bagian dari alam, sehingga perlu menjaga 
diri kita sendiri dan rumah kita—dan bahwa hal ini 
dapat dimulai di segala lapisan masyarakat.

NAMA BISNIS: FUNDACIÓN BASURA

ORGANISASI Fundación Basura JENIS 
ORGANISASI

Organisasi nirlaba

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Pemerintah
• Aliansi bebas 

sampah
• Sektor swasta
• Universitas 

(infrastruktur, 
duku  ngan, 
dan akses ke 
mahasiswa 
relawan)

• Manajemen 
sampah acara 
(zero-waste 
challenge): panduan 
untuk mengu-
rangi sampah 
dan menyedia-
kan layanan di 
acara-acara

• Pendidikan 
masyarakat (Zero 
Waste Academy): 
program studi yang 
dilengkapi alat 
untuk menerapkan 
gaya hidup bebas 
sampah

• Konsultasi sampah 
bisnis (Zero 
Waste Stamp): 
Perusahaan yang 
melaksanakan 
praktik bebas 
sampah mene rima 
sertifikasi dan 
pengakuan

• Pengaruh 
masyarakat (zero 
waste meetings): 
menyelenggarakan 
diskusi bulanan 
dengan para tokoh 
masyarakat untuk 
membahas topik 
seputar sampah

• Memberikan saran 
tentang peraturan 
terkait sampah

• Meningkatkan 
kesadaran melalui 
media sosial

Tujuan: 
Menciptakan 
peluang untuk 
terhubung dan 
berbagi budaya 
bebas sampah 
melalui visi yang 
integral dan 
fleksibel

Proposisi nilai: 
Menampilkan 
sudut pandang 
holistik sekaligus 
mengatasi perso-
alan sampah 
secara kompre-
hensif melalui 
pencegahan, 
umur produk, 
dan pengelolaan 
berkelanjutan 
dari bahan yang 
hampir usang

• Bahan-bahan 
daur ulang

• Sampah organik 
sampai kompos 
(dari acara) 

• Penyeleng-
gara acara: 
panduan 
acara dan 
layanan 
sampah

• Pengambil 
keputusan 
di pemerin-
tah: saran 
undang-un-
dang

• Sektor 
swasta: 
skema serti-
fikasi bebas 
sampah

• Masyarakat: 
pelatihan 
lingkungan 
dan kegiatan 
sosial

Sumber daya utama Dampak

• Jejaring sosial 
(media sosial dan 
situs web)

• Platform online 
(UDEMY)

• Mengelola 42 
acara (pemulihan 
sampah hingga 
99%)

• Mencegah 
pelepasan 20 ton 
CO2

• Mengadakan 
11 zero waste 
academies

• Melatih 11.000 
orang secara 
online

• Mengakui 8 
organisasi dengan 
Zero Waste Stamp

• Mengorganisir 
7 acara bebas 
sampah yang 
dihadiri 1000 
peserta

• Menerbitkan 2 
buku

Peraturan pokok

• REP: Extended 
user responsibi-
lity di Chili

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya administrasi
• Biaya operasional acara (logistik, staf, 

makanan untuk pekerja dan sukarelawan)
• Materi (materi pelatihan dan green point, 

merchandising)

• Sumbangan - pemerintah (zero waste academies), 
sektor swasta, perorangan

• Penjualan produk bebas sampah
• Biaya acara zero-waste challenge (berdasarkan durasi 

acara dan perkiraan kehadiran)
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HASIRUDALA INNOVATIONS

HasiruDala Innovations (HDI)— artinya Hijau 
(Hasira) Kekuatan (Dala) —adalah perusahaan 
waralaba yang berbasis di Bangalore, India. Dia 
adalah mitra LSM HasiruDala, yang berfokus pada 
keadilan sosial dan advokasi kebijakan bagi para 
pemulung. Dia mengemban tujuan untuk mencip-
takan mata pencaharian yang lebih baik bagi 
para pemulung dengan memberi peluang untuk 
membangun bisnis yang layak serta berdampak 
sosial dan lingkungan yang positif. Dia sudah 
menginspirasi 28.000 rumah tangga untuk 
memilah sampah, yang menghasilkan 90 persen 
bahan sampah yang didaur ulang atau diolah 
(sehingga dapat mengalihkan lebih dari 700 ton 
per bulan dari TPA), sekaligus membuka lapangan 
kerja bagi hampir 200 pemulung.

Di Bangalore, undang-undang mewajibkan 
kotamadya untuk menyediakan layanan pengum-
pulan bagi rumah tangga—tetapi membuat 
pasar terbuka bagi penghasil sampah massal 
(yaitu kompleks perumahan yang dihuni lebih 
dari 50 kepala keluarga atau perusahaan komer-
sial yang menghasilkan lebih dari 10 kilogram 
sampah organik per hari). Untuk inilah, wiraswasta 
pemulung dari HDI menyediakan layanan pengelo-
laan sampah secara total.

FAKTA SINGKAT
Nama: HasiruDala Innovations
Lokasi: Bangalore, India
Jenis organisasi: Perusahaan waralaba
Didirikan: 2016
Kegiatan: pengumpulan, pengelolaan sampah 
dari acara-acara
Kuantitas yang ditangani: 800 ton/bulan
Rumah tanggga yang dilayani: 30.000
Situs web: https://hasirudalainnovations.com/

Wiraswasta pemulung dilatih tentang penyediaan 
layanan dan diberi rute pengumpulan yang unik 
dan truk-truk (yang bisa mereka miliki sepenuhnya 
setelah empat tahun). Mereka lalu merekrut 
seorang sopir, dua pekerja pengumpul, dan 
pemilah untuk membangun bisnis sampah sendiri. 
Pekerja pengumpul mengumpulkan organik 
setiap hari dan non-organik sekali seminggu, 
lalu menjual bahan daur ulang ke pedagang 
grosir dan mengirimkan sampah organik ke 
pembuat kompos. Mereka menghasilkan uang dari 
penjualan sampah daur ulang dan biaya layanan 
pengumpulan sampah dari setiap rumah tangga.

Kehadiran model ini memberdayakan pemulung 
untuk menjadi wiraswastawan yang pada gilirannya 
bisa mempekerjakan pemulung lain dan memper-
oleh aset untuk mereka sendiri (misalnya memiliki 
truk pengangkut). Mereka juga mendapat   kan 
pendapatan yang stabil dan menikmati kondisi 
kerja yang lebih aman.
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NAMA BISNIS: HASIRUDALA INNOVATION (1 DARI 2: PERUSAHAAN WARALABA)

ORGANISASI HasiruDala JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan waralaba

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• LSM HasiruDala
• Pemulung

• Mendaftarkan 
pelanggan layanan 
sampah massal 
(B2B) dan menge-
lola hubungan 
kontrak

• Merekrut para 
wiraswastawan 
pemulung dan 
melatih mereka 
untuk terkait 
penyediaan 
layanan, KPI, dan 
lain-lain

• Memberikan 
rute pemungut, 
truk, dan proses 
standar bagi setiap 
wira swastawan 
untuk pemberian 
layanan

• Memberikan 
dukungan pengen-
dalian kualitas 
(satu pengawas 
HDI mendukung 
tiga rute truk 
setiap hari dengan 
saluran bantuan 
layanan pelang-
gan dan sistem log 
gangguan)

• Layanan penge-
lolaan sampah, 
termasuk 80 acara 
selama setahun 
(yang mempekerja-
kan 250 pemulung)

• Mengelola fasilitas 
pengumpulan

Tujuan: 
Menciptakan mata 
pencaharian yang 
lebih baik bagi 
pemulung melalui 
bisnis yang 
menguntungkan 
serta berdampak 
sosial dan 
lingkungan yang 
positif

Proposisi nilai: 
Menawarkan 
layanan pengum-
pulan sampah 
yang lengkap dan 
andal untuk rumah 
tangga dan bisnis 
dengan member-
dayakan pemulung 
untuk menjadi 
wiraswastawan

• Ditangani oleh 
wiraswastawan 
pemulung

• Klien layanan 
massal: 
mencakup 
30.000 rumah 
tangga dan 
120 bisnis 
komersial

• Wiraswasta-
wan 
pemulung: 
termasuk 184 
pekerjaan 
pemulung

Sumber daya 
utama

Dampak

• Warisan 
HasiruDala

• Sampah dialih-
kan dari TPA

• Sampah dikelola 
secara bertang-
gung jawab (800 
ton/bulan)

• Mencapai lebih 
dari 90% pemi -
sahan di sumber

• Secara materi 
mengubah 
kehidupan 
pemulung 
dengan mata 
pencaharian yang 
berkelanjutan, 
kepercayaan diri, 
dan keterampilan 
yang bisa dijual

Peraturan pokok

• BBMP: 
peraturan yang 
memastikan 
layanan sampah 
massal tidak 
akan disediakan 
oleh kota, 
mengalihkan 
40% sampah 
di Bangalore 
ke layanan 
pengumpulan 
pribadi

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Pembelian truk untuk wiraswasta
• Biaya tip TPA
• Pelayanan pelanggan
• Perlengkapan keamanan
• Pemindahan sampah basah

• Biaya layanan pengumpulan (biaya tetap per rumah 
tangga/bulan), biaya variabel per kilogram sampah 
basah dan sisa sampah (sampah kering gratis)

• Biaya pengelolaan acara yang menghasilkan sampah
• Penjualan bahan daur ulang fasilitas pengumpulan

ORGANISASI HasiruDala Innovation JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan waralaba, bukan untuk 
rugi Seksi 8

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• HasiruDala 
Innovations 
(HDI)

• Merekrut wiras-
wasta dan pekerja 
(sopir, pekerja 
pengumpulan, 
pemilah)

• Melatih klien 
tentang cara 
memisahkan 
sampah

• Mengumpulkan 
sampah rumah 
tangga

• Memilah sampah 
non-organik dan 
menjualnya ke 
grosir

• Mengirimkan 
sampah organik ke 
pembuat kompos

• Mengirimkan sisa 
sampah ke TPA

Tujuan: 
Menciptakan mata 
pencaharian yang 
lebih baik bagi 
pemulung melalui 
bisnis yang 
menguntungkan 
serta berdampak 
sosial dan 
lingkungan yang 
positif

Proposisi nilai: 
Menawarkan 
layanan pengum-
pulan sampah 
yang lengkap dan 
andal untuk rumah 
tangga dan bisnis 
dengan member-
dayakan pemulung 
untuk menjadi 
wiraswastawan

• Bahan daur 
ulang

• Kompos

• Rumah 
tangga dan 
bisnis 

Sumber daya 
utama

Dampak

• Warisan 
HasiruDala

• Mendukung 184 
pemulung untuk 
dipekerjakan

Peraturan pokok

• BBMP: 
peraturan yang 
memastikan 
layanan sampah 
massal tidak 
akan disediakan 
oleh kota, 
mengalihkan 
40% sampah 
di Bangalore 
ke layanan 
pengumpulan 
pribadi

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf (sopir, pekerja pengumpulan, 
pemilah)

• Perawatan dan bahan bakar truk
• Sewa kendaraan

• Penjualan bahan daur ulang
• Biaya waralaba untuk setiap rumah tangga yang dilayani

NAMA BISNIS: HASIRUDALA INNOVATION (2 DARI 2: MODEL KEWIRAUSAHAAN 
PEMULUNG YANG TERTANAM DALAM MODEL PERUSAHAAN)
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FAKTA SINGKAT
Nama: Municipality of La Pintana
Jenis organisasi: kotamadya
Lokasi: Santiago, Chili
Didirikan: 2005
Kegiatan: pengumpulan, pengomposan
Bahan: organik
Kuantitas yang ditangani: 15 ton/hari
Rumah tangga yang dilayani: 10.000
Situs web: http://www.pintana.cl/

MUNICIPALITY OF LA PINTANA

Municipality of La Pintana, bagian dari Santiago, 
Chili, patut bangga dengan pengelolaan 
sampahnya yang baik. Ini dimulai dengan pemi -
sahan dan pengumpulan sumber. Untuk mengolah 
56% sampahnya yang organik, mereka menerap-
kan sistem kompos.

Hal ini pertama-tama diilhami oleh tekanan angga-
ran, lalu dimungkinkan oleh kepemimpinan kota 
yang kuat setelah anggaran pembuangan sampah 
mengalami defisit. Karena menyadari bahwa 
program pengomposan bukan saja lebih baik untuk 
memanfaatkan sampah organik, tetapi juga dapat 
menghemat anggaran hingga 50 persen, mereka 
pun memulai inisiatif DIGA. Bahan organik dikum-
pulkan secara selektif dari penduduk dan diubah 
menjadi kompos serta pupuk yang bisa digunakan. 
Guna mendapatkan dukungan, sebuah tim pendi-
dikan lingkungan berbicara dari rumah ke rumah, 
rata-rata empat kali kunjungan.

Warga bisa mendaftar gratis ke layanan ini. Dia 
lalu diberi tong kompos, kantong pengumpulan, 
dan diajari cara memisahkan sampah organik 
dengan benar. Pemerintah kota menggunakan truk 
yang ditulisi slogan, “Kalau Anda tidak ingin dunia 
berhenti... Berhenti dan Pilah!” Truk-truk tersebut 
mengumpulkan sampah tiga kali seminggu. Di 

lokasi pengolahan, bahan-bahan menjalani metode 
windrow (untuk menghasilkan kompos) atau parit 
dengan vermiculture (yang mengonsumsi organik 
berlebih untuk menghasilkan pupuk hummus). 
Produk akhir dianggap milik masyarakat sendiri dan 
disediakan gratis untuk setiap warga. Kompos juga 
digunakan sebagai bagian dari program pembibitan 
kota, yang menanam 150 pohon sebulan. Saat ini, 
pemerintah kota mengolah hingga 15 ton sampah 
organik per hari, sehingga mampu memproduksi 
kompos dan pupuk sekitar 4 ton per bulan. 

La Pintana juga memulai program membaca, 
dengan perpustakaan keliling bernama Ecolubi 
yang berfokus pada pendidikan lingkungan. Orang 
dewasa dilibatkan melalui program pembela-
jaran masyarakat yang berfokus pada kursus 
membuat kompos, berkebun, dan tanaman obat 
yang membuat bahan organik semakin dihargai. 
Program ini juga bereksperimen dengan mengum-
pulkan minyak goreng bekas lalu mengubahnya 
menjadi biofuel, yang kemudian dapat menghidup-
kan truk pengumpul sampah dan sebuah mesin 
pemotong kayu yang digunakan dalam proses 
pengomposan. Jamur juga diproduksi sebagai 
bagian dari program tersebut.

NAMA BISNIS: MUNICIPALITY OF LA PINTANA

ORGANISASI
Municipality of La 
Pintana

JENIS 
ORGANISASI

Kotamadya

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Pemerintah
• Warga La 

Pintana

• Mendidik rumah 
tangga tentang cara 
membersihkan dan 
memisahkan bahan 
dengan benar

• Mengumpulkan 
bahan organik 
yang sudah dipilah 
sebelumnya dari 
rumah tangga

• Melakukan pengo-
lahan windrow dari 
organik menjadi 
kompos

• Melakukan pengo-
lahan vermiculture 
untuk mengam-
bil organik berlebih 
(agar tidak masuk 
ke TPA) dan 
menghasilkan 
pupuk

Tujuan:
Mengumpulkan 
sampah organik 
secara selektif 
dari masyarakat 
dan mengubahnya 
menjadi kompos 
serta pupuk yang 
bisa digunakan

Proposisi nilai: 
Menawarkan 
layanan gratis dan 
menghadirkan 
manfaat bagi 
masyarakat 
dengan memberi-
kan alternatif 
pengelolaan 
sampah organik 
yang masuk ke 
TPA

• Kompos 
(windrow, 
vermiculture)

• Pupuk
• Pembibitan 

tanaman

• Rumah 
tangga: 
10.000 diberi 
metode 
berkelan-
jutan untuk 
sampah 
organik 
dan akses 
ke kompos 
gratis

• Program 
komunitas 
lainnya 
yang diberi 
kompos 
untuk 
digunakan 
pada 
pena naman, 
dan lain-lain. 

Sumber daya 
utama

Dampak

• Tanah
• Truk

• Mengolah hingga 
35 ton sampah 
organik per hari

• Memproduksi 
kompos dan 
pupuk 4 ton/
bulan

• Kompos yang 
merupakan 
bagian dari 150 
pohon yang 
ditanam per 
bulan

Peraturan pokok

• La Comisión 
Nacional del 
Medio Ambiente 
(CONAMA): 
bekas badan 
negara yang 
mengeluarkan 
izin awal untuk 
menjalankan 
pabrik

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Sewa tempat/tanah
• Biaya kendaraan (perawatan, bahan 

bakar)
• Biaya operasional
• Biaya administrasi

• Pendanaan kota
• Kredit dengan departemen kota lainnya, yaitu kompos 

atau tanaman pembibitan
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FAKTA SINGKAT
Nama: Municipality of Peñalolén
Lokasi: Santiago, Chili
Jenis organisasi: kotamadya
Didirikan: 2010
Kegiatan: pengumpulan, pemilahan
Kuantitas yang ditangani: 40–50 ton/bulan
Rumah tangga yang dilayani: 6.000
Situs web: https://www.
penalolen.cl/medio-ambiente/
centro-de-reciclaje-en-penalolen/

MUNICIPALITY OF PEÑALOLÉN 

Lebih dari 400 pemulung tinggal di kotamadya 
Peñalolén. Untuk melindungi mata pencaha-
rian mereka, pemerintah kota memulai Reciclaje 
Inclusivo Comunal, yang secara formal memasuk-
kan pemulung ke layanan pengumpulan sampah 
kota. Program ini bertujuan untuk memuliakan 
dan memprofesionalkan pekerjaan mereka dengan 
pelatihan, lokakarya, sertifikasi, kesadaran, dan 
pendidikan lingkungan reguler untuk masyarakat 
umum dan pemulung. Program ini berkecim-
pung di bidang kewirausahaan sosial pembangu-
nan yang berkelanjutan, dengan menggabungkan 
persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. 

Dengan dukungan kuat dari pemerintah dan indus-
tri, serta dampak dari Undang-Undang Chili No. 
20.920 tahun 2016 (yang menetapkan rencana 
lima tahun untuk memformalkan peran ekonomi 
pemulung), saat ini ada 30 pemulung yang 
mengumpulkan bahan daur ulang dari rumah ke 
rumah pada rute yang telah ditentukan. Pekerja 
memperoleh jaminan pembayaran yang adil (berki-
sar antara 1,3 hingga 2,5 kali dari upah minimum). 
Bahan-bahan yang dikumpulkan di antara-
nya kertas putih, koran, kardus, majalah, PET 1, 
botol plastik, dan kaleng aluminium. Ketika pasar 
mengembangkan rencana program untuk menam-
bahkan jenis bahan lainnya di masa depan.

Bahan-bahan dibawa ke satu di antara enam pusat 
pemilahan untuk dipilah, dipadatkan, lalu dijual. 
Setiap pusat pemilahan dibiayai oleh perusa-
haan swasta, sedangkan biaya operasional ditang-
gung oleh pemerintah kota. Saat ini ada sekitar 
6.000 rumah tangga yang dilayani dan sekitar 40 
sampai 50 ton bahan yang terjual dalam sebulan. 
Ada beberapa penyesuaian penting yang dilaku-
kan selama proyek itu berlangsung, antara lain 
pendaur ulang diberi rute yang jelas, perjanjian 
resmi dengan rumah yang dilayani, umpan balik 
individu, dan peningkatan otonomi.

Program ini berencana untuk membangun 
pusat daur ulang yang lebih besar di Peñalolén. 
Diharapkan pusat yang baru dapat memberikan 
layanan daur ulang ke lebih dari 15.000 rumah, 
meningkatkan jumlah pemulung yang dipekerja-
kan dari 30 menjadi 100, dan lebih mendiversifi-
kasi bahan yang dikumpulkan. Model manajemen 
bisnis akan menjadikan program tersebut sebagai 
pelopor dalam memformalkan peran pendaur 
ulang dan sistem pengumpulan sesuai dengan UU 
No. 20.920 (Extended Producer Responsibility).
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NAMA BISNIS: MUNICIPALITY OF PEÑALOLÉN (1 DARI 2: MODEL KOTAMADYA) NAMA BISNIS: MUNICIPALITY OF PEÑALOLÉN (2 DARI 2: MODEL KEWIRAUSAHAAN 
PEMULUNG YANG TERTANAM DALAM MODEL KOTAMADYA)

ORGANISASI
Municipality of 
Peñalolén

JENIS 
ORGANISASI

Program yang diselenggarakan 
pemerintah kota

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Perusahaan 
mitra (Coca Cola 
Foundation, 
Fundación Casa 
de la Paz)

• Pemulung

• Mendaftarkan 
rumah tangga ke 
layanan sampah 
daur ulang

• Merekrut 
wira swastawan 
pemulung untuk 
bergabung dengan 
program ini

• Menetapkan rute 
berdasarkan 
peralatan yang 
dimiliki pemulung

• Memperkenalkan 
pemulung ke 
rumah tangga, 
menjalin 
hubungan 
timbal balik dan 
komitmen

• Menyediakan 
clean point (dari 
perusahaan 
sponsor) untuk 
pemilahan dan 
pengumpulan

• Melakukan 
pengendalian 
kualitas dengan 
survei acak ke 
rumah tangga 
dan memberikan 
penilaian untuk 
setiap pemulung

• Melatih pemulung

Tujuan: 
Memuliakan dan 
memprofesional-
kan pekerjaan 
pemulung

Proposisi nilai: 
Menawarkan 
pengumpulan 
sampah daur 
ulang yang andal 
untuk rumah 
tangga dengan 
memberdayakan 
pemulung 
untuk menjadi 
wira swastawan 
sistem sampah

Proposisi nilai 
untuk pemulung: 
Menawarkan 
peluang wirausaha 
yang stabil dan 
aman

• Ditangani oleh 
wiraswastawan 
pemulung

• Rumah 
tangga 
(6.000, keba -
nyakan 
berupa 
kondo-
minium) 
diberi 
layanan 
sampah daur 
ulang yang 
andal dari 
rumah ke 
rumah

• Penghasilan 
yang bisa 
diandalkan 
untuk 30 
pemulung

Sumber daya utama Dampak

• Rute kota • Peluang kewira-
usahaan yang 
diberikan kepada 
30 pemulung 

Peraturan pokok

• UU Chili No. 
20.920 tahun 
2016 (REP: 
Framework 
Law for Waste 
Management, 
Extended 
Producer 
Responsibility, 
and Recycling 
Promotion): 
Menetapkan 
periode lima 
tahun bagi 
pemulung untuk 
diformalkan

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Pusat pemilahan (sewa tempat, listrik, 

bahan, mesin pemadat, dan lain-lain)
• Biaya administrasi
• Pelatihan komunitas dari rumah ke 

rumah

• Biaya layanan pengumpulan (model tetap berdasarkan 
pengumpulan per bulan)

• Dukungan pemerintah kota
• Mitra industri (yang menyediakan investasi modal untuk 

pusat pemilahan)

ORGANISASI
Municipality of 
Peñalolén

JENIS 
ORGANISASI

Program yang diselenggarakan 
pemerintah kota

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Kotamadya • Mengumpulkan 
kategori khusus 
sampah rumah 
tangga yang dapat 
didaur ulang 
(kertas putih, 
koran, kardus, 
majalah, PET 1, 
botol plastik, dan 
kaleng aluminium)

• Mengumpulkan 
bahan di pusat 
pemilahan yang 
ditunjuk

• Memilah dan 
memadatkan 
bahan

• Menjual 
bahan-bahan ke 
pembeli terpilih 
dengan harga 
pasar

Tujuan: 
Memuliakan dan 
memprofesional-
kan pekerjaan 
pemulung

Proposisi nilai: 
Menawarkan 
peluang wirausaha 
yang stabil dan 
aman

• Bahan daur 
ulang yang 
dipadatkan

• Rumah 
tangga diberi 
layanan 
bahan daur 
ulang

• Beban TPA 
kota menjadi 
berkurang

Sumber daya utama Dampak

• Peralatan 
pengumpulan

• Pusat pemilahan
• Rute yang 

ditentukan
• Hubungan rumah 

tangga

• Peluang kewira-
usahaan yang 
diberikan kepada 
30 pemulung 

Peraturan pokok

• UU Chili No. 
20.920 tahun 
2016 (REP: 
Framework 
Law for Waste 
Management, 
Extended 
Producer 
Responsibility, 
and Recycling 
Promotion): 
Menetapkan 
periode lima 
tahun bagi 
pemulung untuk 
diformalkan

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Peralatan pengumpulan (modal dan 
biaya operasional) 

• Penjualan daur ulang
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FAKTA SINGKAT
Name: Pimp My Carroça 
Organization type: Non-governmental (NGO)
Location: São Paulo, Brazil 
Founded: 2012
Operation: Art, education, public intervention
Website: http://pimpmycarroca.com/PIMP MY CARROÇA

Pimp My Carroça adalah Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang mengemban misinya untuk 
meningkatkan eksistensi para pemulung jalanan 
dengan melibatkan masyarakat luas. Inisiatif 
ini dibuat oleh seniman grafiti asal Brasil yang 
bernama Mundano, yang saat dia bergelut dengan 
persoalan sosial dan lingkungan menyadari bahwa 
seni mampu menjadi jalan partisipasi sosial. 

Interaksinya dengan para pemulung semakin kuat 
dengan dibentuknya Pimp My Carroça—intervensi 
publik selama satu hari di titik pusat kota (untuk 
memastikan agar para pemulung yang jadwalnya 
berlainan bisa hadir). Fokusnya adalah untuk 
mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan 
pemulung dengan mendatangkan dokter, dokter 
mata, psikolog, dan tukang pijat untuk mereka—
selain memperbaiki dan mengecat gerobak. 
Metodologi Pimpex, yang dilakukan oleh sukare-
lawan, tersedia di situs web mereka, yang mengu-
raikan delapan langkah dasar yang bisa ditempuh 
oleh mereka yang ingin membantu pemulung, 
termasuk dengan peralatan, perbaikan, dan 
gerobak lukisan.

Inisiatif ini meraih simpati penduduk kota-kota 
di Brasil. Selain melakukan intervensi di ruang 
publik, Pimp My Carroça kini mengadakan acara 
di koperasi dan tempat pengumpulan. Lembaga 
ini menawarkan kesempatan bagi perusahaan 
dan pihak-pihak yang berminat untuk merasakan 
pekerjaan dan kehidupan pemulung.

Cataki adalah aplikasi yang dikembangkan oleh 
Pimp My Carroça yang memungkinkan warga 
untuk menjadwalkan pengumpulan dari pemulung. 
Pimp My Carroça didanai oleh perusahaan dan 
yayasan (misalnya, OAK Foundation mensponsori 
pengembangan aplikasi Cataki).
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FAKTA SINGKAT
Nama: Plastics for Change
Jenis organisasi: perusahaan sosial nirlaba
Lokasi: Bangalore, India
Didirikan: 2015
Kegiatan: bahan baku plastik daur ulang
Website: http://www.plasticsforchange.org/

PLASTICS FOR CHANGE

Plastics for Change mengemban misi untuk 
mengubah dampak sosial dan lingkungan yang 
ditimbulkan plastik. Model kerja mereka yang 
berteknologi tinggi dan peduli konsumen secara 
material meningkatkan permintaan merek terha-
dap plastik daur ulang. Mereka juga meningkatkan 
transparansi pendaur ulang serta praktik lingkun-
gan dan sosial dengan menyediakan akses ke 
modal kerja bagi pendaur ulang serta menjamin 
upah yang adil dan stabil untuk pekerja sampah. 

Kurang dari 5 persen dari produsen-produsen 
di India yang mencari sendiri plastik daur ulang. 
Plastics for Change bertujuan membantu peru-
sahaan-perusahaan agar meraih keuntungan dan 
kemudahan dengan beralih dari plastik yang masih 
baru dan mulai mencari sumber bahan daur ulang. 
Untuk mencapai tujuan ini, mereka memberikan 
pelatihan kepada perusahaan tentang cara meman-
faatkan bahan plastik daur ulang secara efektif 
dan membantu perusahaan memenuhi spesifikasi 
kualitas yang diperlukan untuk proses produksi.

Setelah menegosiasikan kontrak jangka panjang 
dengan harga premium untuk bahan baku plastik 
Fairtrade yang bisa dilacak sepenuhnya, peru-
sahaan mendapatkan akses ke pasokan bahan 
daur ulang berkualitas tinggi. Dengan demikian, 
mereka mampu meningkatkan tingkat daur ulang 
guna memenuhi atau melampaui undang-undang 
Extended Producer Responsibility yang baru di 

India, yang mengharuskan perusahaan untuk 
membuktikan bahwa volume sampah yang mereka 
kumpulkan sama dengan yang mereka jual ke 
pasar. Dengan membatasi harga di muka, program 
ini dapat menstabilkan biaya bahan untuk merek 
sekaligus menurunkan risiko fluktuasi harga, 
sehingga dapat memberikan kepastian bagi penge-
pul dan pendaur ulang untuk mengumpulkan 
plastik dalam jumlah besar. Di sini tercipta mata 
pencaharian yang lebih stabil bagi para pemulung. 

Dengan menggunakan platform sumber daya yang 
didukung IT dan tim yang terampil, Plastics for 
Change membangun rantai pasokan yang dapat 
dilacak dan Fairtrade. Pemulung mengguna kan 
platform tersebut untuk membandingkan harga 
tempat rongsokan dan menerima pembayaran 
langsung melalui aplikasi, sehingga harga yang 
adil dan pembayaran yang cepat dapat dipastikan. 
Bahan yang dijual juga ditandai dengan ID unik. 
Pembeli selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan 
dan menjualnya melalui aplikasi ke pedagang 
grosir, lalu menerima pembayaran saat itu juga. 
Pedagang grosir dan pendaur ulang kemudian 
mengolah bahan dalam jumlah banyak untuk 
menjaga pelacakan integritas, dan hanya mendapat  -
kan akses prioritas ke harga premium kalau mereka 
mematuhi kode etik sosial, ling  kungan, dan trans-
paransi (serta standar produksi kualitas tertentu 
yang memenuhi persyaratan pembeli).

ORGANISASI Plastics for Change JENIS 
ORGANISASI

Entitas nirlaba yang terdaftar di 
Kanada dengan anak perusahaan di 
India

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Small Scale 
Infrastructure 
Development 
Fund (S3IDF)

• Hasira Dala 
nirlaba

• Pemangku 
kepentin-
gan daur ulang 
(pemulung, 
pengepul, 
pedagang grosir, 
pendaur ulang)

• Melatih perusahaan 
tentang cara meman-
faatkan bahan daur 
ulang

• Menegosiasikan 
kontrak jangka panjang 
dengan perusahaan-
peru sahaan dengan 
harga premium untuk 
plastik daur ulang yang 
dicari dengan etis, 
dapat dilacak, serta 
Fairtrade,

• Mengembangkan 
platform pencarian 
yang etis dan menen-
tukan harga yang 
transparan, adil, serta 
pembayaran yang 
hampir real-time ke 
setiap bagian dari 
rantai nilai daur ulang

• Membangun rantai 
pasokan yang dapat 
dilacak dan meningkat-
kan efisiensi pengepul, 
pedagang grosir, dan 
pendaur ulang

• Bernegosiasi dengan 
pedagang grosir 
serta pendaur ulang 
untuk mematuhi 
kode perilaku sosial, 
lingkungan, dan trans-
paransi serta standar 
produksi berkualitas 
bahan

• Bermitra dengan S3IDF 
untuk mendukung 
akses ke pinjaman 
berskala kecil

Tujuan: 
Mengubah 
dampak sosial 
dan lingkungan 
yang ditimbul-
kan plastik, 
di antaranya 
memerangi 
perubahan iklim, 
menciptakan 
mata penca-
harian, serta 
mengurangi 
pencemaran 
plastik

Proposisi nilai: 
Memanfaatkan 
teknologi seluler 
untuk mengu-
rangi pence-
maran plastik 
dan menciptakan 
mata penca-
harian yang 
stabil bagi kaum 
miskin perkotaan 
di negara-negara 
berkembang

Proposisi 
nilai untuk 
perusahaan: 
Menghasilkan 
keuntungan 
melalui perali-
han dari plastik 
baru ke plastik 
daur ulang

• Bahan baku 
plastik daur 
ulang yang 
diperoleh 
secara etis 
dan memenuhi 
persyaratan 
kualitas pabrik

• Perusahaan 
dan produ-
sen barang 
kemasan 
konsumen

• Pemulung, 
pengepul 
daur ulang, 
grosir, dan 
pendaur 
ulang

• Mitra LSM

Sumber daya 
utama

Dampak

• Platform 
perolehn bahan 
etis

• Hubungan 
antarmerek

• Hubungan antara 
LSM dan industri 
daur ulang

• Menciptakan 
mata penca-
harian yang 
berkelan-
jutan bagi 
kaum miskin 
perkotaan

• Mengalihkan 
perusahaan 
dari plastik 
baru ke plastik 
daur ulang 
(mengurangi 
CO2)

• Mempercepat 
pengembangan 
infrastruktur 
daur ulang

• Mencegah 
pembuangan 
plastik yang 
tidak terkelola

Peraturan pokok

• Undang-undang 
EPR India: 
Menerbitkan 
izin usaha yang 
selaras dengan 
persyaratan 
agar sampah 
yang dijual ke 
pasar dipulihkan 
sepenuhnya

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya administrasi
• Pengembangan platform

• Biaya pengelolaan di platform aplikasi
• Biaya pengelolaan di kontrak pembeli
• Menjual pasokan konsisten plastik daur ulang 

berkualitas tinggi

NAMA BISNIS: PLASTICS FOR CHANGE
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FAKTA SINGKAT
Nama: Project STOP
Lokasi: Muncar, Indonesia (dua kota tambahan 
akan ditampilkan)
Jenis organisasi: perusahaan B-Corp
Didirikan: 2017
Kegiatan: pengumpulan, pemilahan, 
pemadatan, organik
Rumah tangga yang dilayani: 9.000 yang 
tumbuh menjadi 45.000
Situs web: https://stopoceanplastics.com/

PROJECT STOP 

Borealis dan SYSTEMIQ bergabung untuk memulai 
Project STOP, yang bermitra dengan warga kota 
dan pemerintah untuk menciptakan sistem penge-
lolaan sampah yang efektif. Tujuannya adalah 
untuk mengumpulkan sampah dari setiap rumah 
tangga dan bisnis untuk menghilangkan kebocoran 
plastik ke laut. STOP membangun sistem efektif 
di mana sebagian besar sampah, bahkan yang 
sulit didaur ulang, yang didaur ulang atau diolah 
menjadi produk baru. Nilai yang dihasilkan dapat 
menurunkan beban keuangan sistem sampah 
untuk kota dan penduduknya. 

Tujuan utama Proyek STOP antara lain: tidak 
adanya kebocoran sampah ke alam; peningkatan 
daur ulang dan pemulihan sampah; manfaat sosial 
ekonomi bagi masyarakat setempat; serta pening-
katan dengan mengkomunikasikan wawasan untuk 
menginformasikan kebijakan, desain produk, dan 
mendukung orang lain yang menangani masalah 
plastik laut dan pengelolaan sampah.

Project STOP menggunakan pendekatan “system 
enabler”. Tim ahli di bidang pengelolaan sampah, 
daur ulang, pengembangan bisnis, dan peruba-
han perilaku—yang dibiayai oleh sektor swasta 
dan Kementerian Luar Negeri Norwegia—
membantu kecamatan dan desa untuk merancang 
dan menerapkan sistem pengelolaan sampah 
yang terpadu dan berbiaya rendah. Sampah yang 

dipilah selanjutnya dikumpulkan dari setiap rumah 
tangga dan bisnis, diangkut ke fasilitas pemilahan 
sampah, dan nilainya diambil sebanyak mungkin 
(dan sisanya dibuang dengan aman). Inisiatif 
lokal yang ada (dan pengumpul sampah informal) 
didukung dan diintegrasikan ke sistem sampah 
baru. Semua keuntungan dari penjualan daur 
ulang dan pengolahan sampah organik dipergu-
nakan oleh masyarakat setempat untuk menggaji 
pekerja dan membayar biaya pengoperasian sistem 
lainnya. 

Tim ini terikat dengan pemerintah daerah untuk 
jangka panjang serta memberikan dukungan 
implementasi yang berkelanjutan di setiap aspek 
sistem sampah sampai sistem yang baru dilem-
bagakan di seluruh kota. Mereka juga menyedia kan 
dana katalitik untuk membeli peralatan pengum-
pulan dan pengolahan, kampanye peru  bahan 
perilaku masyarakat, pembersihan, dan biaya 
operasional transisi.

Sekarang mereka bekerja di Muncar—sebuah desa 
nelayan di Jawa Timur—dengan rencana perluasan 
ke dua kota tambahan dan seluruh wilayah itu di 
tahun 2019.
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NAMA BISNIS: PROJECT STOP (1 DARI 2: MODEL SYSTEM ENABLER)

ORGANISASI Project STOP JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan B-corp dan perusahaan 
yang melakukan CSR untuk bisnis desa

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Borealis (salah satu 
pendiri)

• Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

• Mitra teknis Veolia 
dan Sustainable 
Waste Indonesia 
(SWI)

• Kelompok Wanita 
PKK

• Nelayan

• Melakukan penilaian 
kota, di antaranya 
studi karakterisasi 
sampah, penilaian 
kebocoran 
laut, dan survei 
sosial-ekonomi

• Memberikan saran 
pengelolaan sampah 
dan daur ulang 
profesional

• Mentransfer 
keterampilan

• Mempersiapkan dan 
mengimplementa-
sikan rencana proyek 
pengelolaan sampah 
kota, termasuk 
desain pusat transfer, 
sistem pengumpulan 
sampah, kampanye 
perubahan perilaku, 
dan pembersihan 
pantai

• Membangun tata 
kelola kota dan trans-
paransi keuangan

• Menyediakan dana 
untuk aset pengo-
lahan sampah, 
kampanye peru-
bahan perilaku 
rumah tangga, dan 
pembersihan

• Menemukan pasar 
untuk produk 
sampah, termasuk 
plastik yang biasanya 
sulit didaur ulang

• Peraturan antar desa

Tujuan: Solusi 
nyata untuk 
persoalan 
plastik laut di 
Asia Tenggara

Proposisi nilai 
untuk penyan-
dang dana: 
Pengurangan 
plastik 
laut yang 
permanen dan 
dapat diukur 
di kota-kota 
yang tingkat 
kebocorannya 
paling tinggi

Proposisi nilai 
untuk kota: 
Dukungan 
dana dan 
tenaga 
ahli untuk 
membantu 
memenuhi 
target penge-
lolaan sampah 
kota

• N/A: produk 
hasil sampah 
yang dihasilkan 
oleh bisnis desa 
(BUMDES)165

• Pemerintah 
pusat: 
Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan, 
Kementerian 
Koordinator 
Kelautan

• Pemerintah 
Provinsi/
Kabupaten: 
Walikota 
Banyuwangi

• Pemerintah 
daerah: 
Camat, 
kepala desa, 
pemimpin 
BUMDES

• Sektor 
swasta: 
Produsen 
damar dan 
peru  sahaan 
barang 
kemasan 
konsumen

Sumber daya utama Dampak

• Tim ahli
• Hubungan dengan 

produsen damar 
dan perusahaan 
barang kemasan 
konsumen

• Membangun 
sistem sampah 
berbiaya rendah 
yang berkelan-
jutan secara 
ekonomi

• Memulihkan 
nilai sampah 
organik 
menggunakan 
lalat black 
soldier

• Menemukan 
pasar untuk 
plastik yang 
biasanya tidak 
bisa didaur 
ulang

Peraturan pokok

• Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 
33 Tahun 2012: 
mengharuskan desa 
bertanggung jawab 
atas pengumpulan 
sampah rumah 
tangga

• Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat No. 3 Tahun 
2013:

• UU No. 32 tahun 
2004: Pemerintah 
daerah termasuk 
Peraturan BUMDES

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Kantor (sewa, utilitas)
• Perjalanan
• Biaya konsultan ahli

• Pendanaan program dari pembiayaan pemba-
ngunan dan sektor swasta, terutama produsen 
damar dan perusahaan barang kemasan konsumen

ORGANISASI Project STOP JENIS 
ORGANISASI

Program yang diselenggarakan 
pemerintah kota 

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi 
nilai

Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Project STOP
• Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH)

• Pengumpulan 
rumah tangga 
dan bisnis dari 
rumah ke rumah

• Pemilahan dan 
pemadatan 
bahan daur 
ulang

• Lalat black 
soldier dan 
proses pengo-
lahan kompos

• Bank sampah 
(sedang 
dikembangkan)

Tujuan: 
Membangun 
Muncar yang 
bersih dan 
sehat

Proposisi 
nilai: 
Menyediakan 
layanan 
pengumpulan 
sampah yang 
teratur dan 
murah bagi 
masyarakat 
serta memi -
nimalkan 
jumlah 
sampah yang 
dibuang ke 
TPA

• Bahan daur 
ulang

• Lalat black 
soldier

• Rumah 
tangga dan 
bisnis 

Sumber daya utama Dampak

• Kendaraan pengumpul 
(truk, becak)

• Conveyor belt
• Mesin pemadat
• Fasilitas TPST

• Peluang wira -
usaha untuk 
30 pemulung

Peraturan pokok

• Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 33 
Tahun 2012: mengharus-
kan desa bertanggung 
jawab atas pengumpulan 
sampah rumah tangga

• UU No. 32 tahun 2004: 
Pemerintah daerah 
termasuk Peraturan 
BUMDES

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf (sopir, pekerja pengumpulan dan 
pemilahan)

• Biaya operasional fasilitas (listrik, bahan, 
mesin pemadat, dan lain-lain)

• Biaya kendaraan (perawatan, bahan bakar, 
dan lain-lain)

• Biaya administrasi
• Bahan lalat black soldier

• Pemulihan nilai sampah
• Penjualan daur ulang
• Penjualan larva lalat black soldier ke petani 

ikan dan ayam
• Kompos organik untuk pertanian dan fasilitas 

pemerintah (minimal)
• Biaya penagihan
• Layanan pengumpulan sampah rumah tangga
• Layanan pengumpulan sampah bisnis
• Pendanaan pemerintah
• Dinas Lingkungan Hidup
• Dana desa

NAMA BISNIS: PROJECT STOP (2 DARI 2: MODEL BUMDES DESA YANG DISERTAKAN 
PADA MODEL PROJECT STOP)
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FAKTA SINGKAT
Nama: Projeto Relix
Jenis organisasi: perusahaan (disponsori oleh 
SESI)
Lokasi: Pernambuco, Brasil
Didirikan: 2011
Kegiatan: edukasi lingkungan
Komunitas yang dijangkau langsung: Lebih 
dari 100.000
Situs web: https://www.facebook.com/
projetorelix/

PROJETO RELIX

Projeto Relix awalnya dibentuk oleh perusahaan 
Agência de Comunicação e Cultura sebagai proyek 
pendidikan lingkungan. Ketika Brasil member-
lakukan Kebijakan Nasional tentang Sampah 
Padat di tahun 2010, pemerintah daerah diminta 
untuk mengambil tindakan. Negara bagian 
Pernambuco—dan lebih khusus lagi kota Recife—
menerima tanggung jawab tersebut dengan sangat 
serius. Tujuan utama dari Projeto Relix adalah 
untuk mempromosikan pendidikan dan komuni-
kasi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan 
upaya meminimalkan stigma negatif terhadap 
pemulung dan mencari solusi untuk menangani 
sampah. 

Projeto Relix mendidik masyarakat dengan melak-
sanakan tiga kegiatan utama 

Teater sudah menjadi bagian integral dari kegia-
tan Relix sejak berdiri. Pertunjukan disesuaikan 
bagi penonton dan ditawarkan cuma-cuma untuk 
umum (dengan kehadiran 200 orang). Pertunjukan 
difokuskan pada pentingnya daur ulang dengan 
pemulung sebagai karakter utama untuk mening-
katkan penerimaan masyarakat terhadap peker-
jaan mereka.

Program ini juga menyumbangkan sepeda dan 
peralatan yang dirancang khusus untuk pemulung, 

yang biasanya ditampilkan di pertunjukan yang 
berupaya meningkatkan penerimaan pemulung di 
tengah masyarakat.

Terakhir, disediakan beragam bahan bacaan 
pendidikan dan umum (seperti buku komik) 
untuk sekolah dan organisasi pendidikan lainnya. 
Buku-buku tersebut dapat mempromosikan pendi-
dikan lingkungan sebagai bagian dari kuriku-
lum biasa, guna menegaskan daur ulang sebagai 
kebiasaan sehari-hari.

Sejak berdiri—saat ini di versi keempat—proyek itu 
telah mengembangkan metrik keberhasilan dan 
berkomitmen untuk menerima umpan balik. Di 
antara upaya yang dilakukan saat ini adalah berbi-
cara langsung dengan pemulung tentang “gambar 
sebelum dan sesudah” daur ulang serta tingkat 
penerimaan dari masyarakat. Hingga saat ini 
sudah ada lebih dari 600 pertunjukan di 3 negara 
bagian di Brasil, lebih dari 3.000 siswa dan orang 
dewasa yang menerima pendidikan lingkungan, 3 
pameran, dan 73.000 eksemplar bahan (termasuk 
35.000 buku komik) yang didistribusikan.

NAMA BISNIS: PROJETO RELIX

ORGANISASI Projeto Relix JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan (tetapi Projeto Relix 
dibiayai oleh SESI) 

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Kotamadya 
Recife

• Social Service 
of Industry 
(SESI)

• Sekolah
• Koperasi 

pemulung

• Menampilkan teater 
gratis berdasarkan 
budaya lokal yang 
mempromosikan 
aksi ramah ling -
kungan dan partisi-
pasi pemulung, 
termasuk di 
sekolah-sekolah

• Mempromosikan 
komunikasi dengan 
pemulung

• Menyumbangkan 
sepeda yang diran-
cang secara ergono-
mis untuk pemulung

• Memotret pemulung 
untuk mempro-
mosikan dan 
menghargai karya 
mereka, membuat 
buku kecil dan 
pameran publik

• Memproduksi dan 
menjual bahan-ba-
han pendidikan 
(buku komik, materi 
kurikulum skolastik)

Tujuan: 
Mempromosikan 
pendidikan 
lingkungan dan 
mencari solusi 
untuk memper-
baiki kondisi para 
pemulung

Proposisi nilai: 
Menyelenggara-
kan pendidikan di 
masyarakat untuk 
mempromosikan 
perilaku ramah 
lingkungan 
dan partisipasi 
komunitas 
pemulung

• Tidak ada • Pemerintah
• Masyarakat
• Sekolah
• Pemulung

Sumber daya 
utama

Dampak

• Saluran 
komunikasi 
(web, publikasi, 
video, buku)

• Sepeda untuk 
pemulung

• Naskah teater

• Peningkatan 
status sosial 
pemulung

• Lebih dari 600 
pertunjukan

• Lebih dari 73.000 
eksemplar 
materi yang 
didistribusikan, 
di antaranya 
35.000 buku 
komik

Peraturan pokok

• National Law 
Of Solid Waste, 
12.305\10

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya sepeda yang disumbangkan
• Biaya untuk menampilkan teater
• Biaya untuk menyelenggarakan dan 

mempromosikan pameran
• Biaya administrasi
• Biaya publikasi/pencetakan

• Biaya proyek dari SESI untuk melaksanakan proyek 
(yang dibiayai oleh SESI, dengan Aliança Comunicação 
Cultura yang menggarap proyek-proyek di sektor lain)
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FAKTA SINGKAT
Nama: Rumah Kompos Padangtegal
Jenis organisasi: organisasi warga desa
Lokasi: Padangtegal, Gianyar, Bali, Indonesia
Didirikan: 2015
Kegiatan: pengumpulan aliran sampah 
lengkap (pra-pemilahan), pengomposan
Kuantitas yang ditangani: 15 ton/hari
Rumah tangga yang dilayani: 723 (100% dari 
Padangtegal)
Situs web: https://www.facebook.com/
rumahkompospad

RUMAH KOMPOS PADANGTEGAL

Padangtegal adalah sebuah desa di Ubud, Gianyar, 
yang berisi salah satu tujuan wisata paling penting 
di Bali, yaitu Mandala Wisata Wenara Wana atau 
Hutan Monyet, yang dihuni lebih dari 500 kera dan 
sejumlah kuil Hindu yang penting. 

Sayangnya, tanah yang menopang banyak pohon 
besar di hutan itu kini telah terkikis. Manajer Hutan 
Monyet menyadari bahwa mereka membutuhkan 
kompos untuk mengatasi masalah ini, juga khawa-
tir tentang pembuangan sampah oleh banyak 
penduduk ke sungai setempat. Terutama karena 
masalah ini, lahirlah Rumah Kompos pada tahun 
2012.

Sekarang tempat itu menjadi fasilitas milik desa 
yang dikelola oleh masyarakat—dipimpin oleh Pak 
Supardi—yang mengumpulkan sampah dari setiap 
rumah tangga dan bisnis di desa tersebu. Menurut 
Supardi, tujuan mereka adalah untuk memasti-
kan agar semua sampah dari Padangtegal dikelola 
sehingga sedikit yang diangkut ke TPA dan wilayah 
Gianyar menjadi bersih dan bebas dari sampah. 
Saat ini 67 persen sampah dialihkan dari TPA. 

Pendekatan unik mereka dalam mengorgan-
isir masyarakat sudah mengilhami 90 persen 
penduduk untuk memisahkan sampah menjadi 
organik dan non-organik. Keluarga-keluarga 
diberi banyak tempat sampah yang dicantumi 
nama mereka dan diajarkan cara memisahkan 
dengan benar. Tempat sampah juga ditempat-
kan setiap 60 meter di sepanjang jalan-jalan 
wisata. Alat-alat dan pelatihan ini didukung oleh 

awig-awig (peraturan budaya) yang diberlakukan 
pada tahun 2017, yang mengharuskan rumah-ru-
mah di Padangtegal untuk memisahkan sampah 
sebagai bagian dari filosofi Bali, yaitu Tri Hita 
Karana Bali, yang mempromosikan keselarasan 
antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Dengan 
peraturan ini, Padangtegal juga tidak mengumpul-
kan sampah kalau tidak dipilah.

Rumah Kompos mengumpulkan sampah di 
malam hari, untuk menghindari kendaraan-kenda-
raan yang ada di jalanan Ubud yang ramai dan 
penuh wisatawan di siang hari. Pengumpulan dari 
rumah ke rumah dengan gerobak juga disesuaikan 
dengan pengumpulan truk sehingga tidak diperlu-
kan adanya stasiun induk (depot). Sampah dipilah 
dengan cepat, dengan sebagian besar bahan 
organik dikirim ke Temesi (lihat profil organisasi 
Temesi). Sebagian kecilnya dikomposkan di Pusat 
Pembelajaran Kompos miliknya, yang membantu 
mengajarkan pentingnya daur ulang.

Biaya layanan pengumpulan dibayar oleh dana 
wisata Hutan Monyet (yang dikunjungi sekitar 
4.500 orang per hari, dengan tiket masuk sekitar 
US $3,40). Sudah ada kesepakatan dengan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat untuk membangun fasilitas yang lebih 
besar untuk pengolahan sampah.

NAMA BISNIS: RUMAH KOMPOS PADANGTEGAL

ORGANISASI
Rumah Kompos 
Padangtegal

JENIS 
ORGANISASI

Lembaga desa

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten 
Gianyar

• Pemerintah 
Panitia 
Pembangunan 
Desa

• Bendesa 
(kepala desa) 
Padangtegal

• Hutan Monyet 
Ubud

• JICA

• Perubahan perilaku 
untuk mengajarkan 
pemisahan sumber

• Layanan pengum-
pulan sampah 
organik dan 
non-organik harian

• Pemilahan bahan 
daur ulang dan 
penjualan setelahnya

• Mengirim sampah 
organik ke Temesi

• Pengomposan di 
tempat di Pusat 
Pembelajaran 
Kompos

• Edukasi lingkungan

Tujuan: Agar 
Desa Padangtegal 
menjadi bersih 
dan hanya sedikit 
sampah yang 
diangkut ke TPA

Proposisi nilai: 
Menyediakan 
sistem penge-
lolaan sampah 
yang lengkap 
dan bertanggung 
jawab untuk 
penduduk dan 
bisnis di desa 
Padangtegal, 
Ubud

• Bahan daur 
ulang

• Kompos yang 
dihasilkan dari 
metode windrow

• Lebih dari 
700 rumah 
tangga

• Perusahaan 
swasta

• Tujuan wisata 
candi Hutan 
Monyet

Sumber daya 
utama

Dampak

• Tim yang loyal
• Truk
• Fasilitas

• Sekitar 70% 
sampah dialih-
kan dari TPA

• Tingkat pemi -
lahan rumah 
tangga sudah 
mencapai 90%

Peraturan pokok

• Peraturan 
awig-awig 
tradisional 
menghormati 
Tri Hita Karana 
dan mengha-
ruskan semua 
penduduk 
untuk memilah 
sampah

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf (Rp85.000/hari)
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan)
• Biaya kendaraan (perawatan, bahan 

bakar)
• Biaya administrasi

• Biaya pengumpulan sampah yang berasal dari dana 
penduduk di sekitar Hutan Monyet

• Biaya pengumpulan dari rumah tangga dan bisnis
• Penjualan bahan daur ulang
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FAKTA SINGKAT
Nama: Stree Mukti Sanghatana
Jenis organisasi: koperasi
Lokasi: Mumbai, India
Didirikan: 1975
Partisipasi pemulung: 5.000
Situs web: streemuktisanghatana.org

FAKTA SINGKAT
Nama: SWaCH
Jenis organisasi: koperasi pekerja
Lokasi: Pune dan Pimpri Chinchwad, India
Didirikan: 2008
Rumah tangga yang dilayani: 643.000
Partisipasi pemulung: SWaCH: 3.060; KKPKP: 
9.000
Kuantitas yang ditangani: 50.000 ton
Situs web: swachcoop.com

STREE MUKTI SANGHATANA

Stree Mukti Sanghatana (SMS) didirikan pada 
tahun 1975 sebagai organisasi pembebasan wanita, 
yang berfokus pada penyakit-penyakit sosial yang 
menjangkiti masyarakat. Di antaranya terkait 
dengan persoalan mas kawin, pemerkosaan, 
buta huruf wanita, dan pembunuhan wanita. Pada 
tahun 1983, SMS meluncurkan drama terkenal 
yang berjudul Mulagi Zali Ho (Seorang Gadis 
Telah Lahir) yang sudah dipentaskan lebih dari 
300 kali di Maharashtra. Mereka lalu mendirikan 
pusat konseling keluarga, pusat pengasuhan anak 
Aamche Ghar (Rumah Kami), dan kampanye melek 
huruf orang dewasa. Di tahun 1998 SMS melun-
curkan Parisar Vikas (Program Pengembangan 
Lingkungan) yang terkenal. 

Jyothi Mhapsekar, pendiri SMS, secara sukarela 
pensiun dari profesinya sebagai pustakawan demi 
mengabdikan diri untuk mengelola lebih dari 5.000 
pemulung menjadi kelompok swadaya di bawah 
program Parisar Vikas. Pada tahun 2001, SMS 
menyelenggarakan program pelatihan peruma-
han untuk 500 Self-Help Groups (SHG - Kelompok 
Swadaya Pemulung), yang berfokus pada keteram-
pilan kepemimpinan dan kejuruan, dan di tahun 2003 
bermitra dalam pembangunan pabrik biogas pertama 
bersama Greater Mumbai. Setahun kemudian, SMS 
mendirikan Federasi Kelompok Swadaya Pemulung. 
Mereka juga meluncurkan program promosi pendi-
dikan untuk 500 anak pemulung. 

Intervensi mereka saat ini di antaranya penga-
kuan pemulung (dalam bentuk penerbitan kartu 
identitas kerja oleh pemerintah kota), dukungan 

pendidikan anak-anak, pembentukan SHG, 
peme riksaan kesehatan dan akses ke fasilitas 
medis, menyediakan pelatihan tentang teknologi 
sampah alternatif (pengomposan, biometanasi, 
berkebun), serta memfasilitasi pembentukan 
koperasi untuk peluang kerja.

SMS mewakili lebih dari 1.700 wanita yang bekerja 
dalam menggaungkan upaya bebas sampah, 
operasi biogas, berkebun, pengomposan, pengum-
pulan e-sampah, audit sampah, dan melaksana-
kan program berbasis sekolah dan kesadaran 
masyarakat. SMS berafiliasi dengan lebih dari 10 
koperasi.

SWACH PUNE

SWaCH bermula pada tahun 1993. Di Pune dan 
Pimpri Chinchwad, dibentuk serikat pekerja 
pemulung dan pembeli keliling Kagad Kach 
Patra Kastakari (KKPKP), dengan tujuan untuk 
menegaskan peran anggota mereka dalam sistem 
pengelolaan sampah padat perkotaan. Lakshmi 
Narayanan, anggota pendiri KKPKP (yang memiliki 
lebih dari 9000 anggota), mengatakan bahwa 
tujuan utamanya adalah menjadi perusahaan 
sosial yang mandiri dan sukses yang melindungi 
mata pencaharian serta martabat melalui upah 
yang adil dan merintis jalan untuk sistem pengelo-
laan sampah padat yang berkelanjutan di seluruh 
wilayah itu.

Pada tahun 2000, ketika pemerintah mengumumkan 
Peraturan Pengelolaan dan Penanganan Sampah 
Padat Kota, KKPKP meluncurkan program percon-
tohan, bekerja sama dengan Department of Adult 
Education, Universitas Wanita SNDT, dan pemerin-
tah kota setempat. Tujuannya adalah mengikutser-
takan pemulung ke dalam sistem pengumpulan 
sampah dari rumah ke rumah, yang memungkinkan 
1.500 pemulung menjadi penyedia layanan bagi 
ratusan ribu rumah tangga. Hal ini membuka jalan 
bagi SWaCH—koperasi pekerja yang sepenuhnya 
dimiliki untuk terdaftar pada tahun 2008.

Saat ini SWaCH mengelola 3.060 pemulung guna 
menyediakan layanan pengumpulan sampah dari 
rumah ke rumah untuk lebih dari 643.000 rumah 
tangga. Hal ini mampu menghemat lebih dari 
510 juta rupee ($7 juta) bagi kotamadya untuk 
biaya tenaga kerja, transportasi, dan pengola-
han. Program ini juga membantu pemulung untuk 
mendapatkan akses ke area pemilahan yang 
disediakan oleh pemerintah kota. 

Di Pimpri dan Chinchwad, SWaCH memiliki 
tempat rongsokan di mana pemulung dapat 
menjual bahan dengan harga pasar. Ini koper-
asi kredit model, yang dimulai pada tahun 1997 
setelah sekelompok pemulung menyadari ketidak-
jujuran tempat-tempat rongsokan yang ada. 
Anggota memperoleh jaminan untk mendapatkan 
harga yang wajar dan menerima bonus tahunan 
berdasarkan jumlah yang mereka mereka. Tempat 
rongsokan ini juga menyediakan pinjaman dan 
menolak pernikahan anak.

SWaCH juga terlibat dalam pembuatan kantong 
pembuangan untuk pembalut, pengomposan, 
pembuatan biogas, dan pengumpulan e-waste. 
Mereka melaksanakan program yang disebut 
V-Collect untuk barang-barang rumah tangga 
yang tidak terpakai dan V-Collect Clothing untuk 
pakaian yang masih layak pakai.
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FAKTA SINGKAT
Nama: Swachha Eco Solutions
Jenis organisasi: Perusahaan Swasta
Lokasi: Bangalore, India
Didirikan: 2008
Kegiatan: pengumpulan sampah, daur ulang, 
pembuatan pipa pertanian, organik
Rumah tangga yang dilayani: 6.000
Situs web: www.swachhaecosolutions.com

NAMA BISNIS: SWACHHA ECO SOLUTIONS

SWACHHA ECO SOLUTIONS

Swachha Eco Solutions diluncurkan pada tahun 
2008 oleh tiga orang inovator—Victoria, Vinay, dan 
Rajesh—dengan tujuan untuk memberikan warisan 
bebas sampah kepada generasi mendatang. 
Awalnya diluncurkan sebagai Pengelolaan Sampah 
Indus, perusahaan ini bertujuan untuk menjadi 
solusi terpadu pengelolaan dan daur ulang 
sampah—di aliran sampah dari semua sektor. 
Mereka sangat percaya akan pentingnya optimasi 
rute, penelitian, dan pengembangan prototipe baru. 
Pendekatan mereka berlandaskan pada penekanan 
pentingnya eksperimen secara terus-menerus. 

Para pendiri perusahaan ini sudah bereksperimen 
dengan berbagai model di lapangan sebagai bagian 
dari perjalanan mereka selama satu dekade. Saat 
ini mereka menyediakan layanan daur ulang dan 
pengelolaan sampah organik untuk tata letak 
residu, komunitas berpagar, apartemen, restoran, 
hotel, fasilitas olahraga, kantor, dan pertanian. Di 
samping itu, mereka juga menawarkan penjem  -
putan untuk bahan-bahan berukuran besar, 
sampah berbahaya rumah tangga, dan bahan 
lanskap.

Swachha mengoperasikan 12 Pusat Pengumpulan 
Sampah Kering yang dimiliki oleh pemerin-
tah kota setempat. Pada tahun 2012 mereka 
mulai mempekerjakan pemulung dan pedagang 
rongsokan di pusat-pusat pengumpulan terse-
but. Di tahun 2014, bekerja sama dengan pemerin-
tah kota dan mitra lainnya, mereka memulai pusat 
pengolahan plastik yang secara vertikal mema -
dukan proses daur ulang. Pusat pengolahan ini 
menangani polietilen dengan kepadatan tinggi dan 
rendah serta memiliki kapasitas untuk mendaur 
ulang 5 ton sampah plastik per hari. Awalnya 
mereka mengolah bahan kemasan menjadi 
butiran untuk dijual, tetapi mereka bertindak 
lebih jauh—membuat mesin ekstrusi pipa sendiri 
untuk menghasilkan pipa pertanian (yang banyak 
digunakan oleh konsumen butiran PE mereka). 
Selanjutnya mereka berinvestasi di pusat penge-
pul yang terletak di dua lokasi strategis di kota 
mereka untuk meminimalkan waktu perjala-
nan dan mengurangi jejak karbon. Mereka pun 
banyak berinvestasi dalam konsep pengomposan 
masyarakat, telah bermitra dengan 24 petani untuk 
mengolah sampah biodegradable terpisah yang 
dihasilkan dari usaha mereka.

ORGANISASI Swachha Eco Solutions JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan Swasta

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Bruhat Bengaluru 
Mahanagara 
Palike (BBMP), 
pemerintah 
daerah Bangalore

• Apartemen dan 
klien lain

• Dewan 
Pengendalian 
Pencemaran 
Negara Bagian 
Karnataka

• Warga
• Investor
• Petani (24)
• Pabrik semen

• Mengumpulkan 
sampah dari rumah 
tangga dan klien 
komersial

• Manajemen Pusat 
Pengumpulan 
Sampah Kering

• Penelitian dan 
Pengembangan

• Mengubah sampah 
yang terkum-
pul menjadi bahan 
daur ulang dan 
pembuangan 
sisanya secara 
bertanggung jawab 
melalui pengolahan 
bersama

• Pendidikan ling -
kungan untuk 
rumah tangga, 
sekolah, dan 
masyarakat melalui 
pelatihan dan media 
sosial

Tujuan:Menjadi 
solusi terpadu 
untuk layanan 
konsultasi penge-
lolaan sampah 
dan aliran daur 
ulang dari semua 
sektor

Proposisi nilai:
• Optimalisasi 

rute untuk 
pengumpulan

• Menyediakan 
layanan penge-
lolaan sampah 
yang bertang-
gung jawab

• Memberikan 
nilai tambah 
pada aliran 
sampah plastik 
melalui Litbang 
dan daur ulang

• Sampah basah 
untuk diolah 
menjadi kompos 
oleh petani

• Sampah daur 
ulang yang 
terkumpul

• Rumah 
tangga: 
pengumpulan

• Perusahaan 
swasta: 
layanan 
pengum-
pulan dan 
konsultasi

Sumber daya utama Dampak

• Truk
• Fasilitas untuk 

pusat pemilahan
• Fasilitas untuk 

daur ulang
• Tempat 

pengomposan

• Pengumpulan 
sampah basah 
harian sebanyak 
3-4 ton untuk 
diolah menjadi 
kompos

• Sebanyak 
1,8-2,0 ton 
sampah harian 
yang didaur 
ulang

Peraturan pokok

• Solid Waste 
Management 
Rules, 2016

• Plastic Waste 
Management 
Rules, 2016

• Amendment to 
Plastic Waste 
Rules, 2018

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

perawatan)
• Biaya kendaraan (perawatan, bensin)
• Perlengkapan keamanan
• Biaya administrasi
• Layanan konsumen
• Bahan dan perawatan kompos
• Penelitian dan pengembangan

• Biaya pengumpulan dari rumah tangga dan bisnis
• Penjualan bahan daur ulang
• Penjualan kompos
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FAKTA SINGKAT
Nama: Temesi Recycling
Jenis organisasi: Yayasan masyarakat
Lokasi: Temesi, Gianyar, Bali, Indonesia
Didirikan: 2004
Kegiatan: pengomposan, pengolahan sampah 
organik menjadi pupuk cair dan asap cair, 
pemilahan daur ulang dan sisanya
Kuantitas yang ditangani: 28–32 ton/hari
Rumah tangga yang dilayani: tidak diketahui
Situs web: http://temesirecycling.com

TEMESI RECYCLING

Temesi Recycling adalah kemitraan dari Proyek 
Pemulihan Sampah Gianyar, Rotary Club Bali Ubud 
(sekarang sudah bubar), Yayasan Bali Fokus, dan 
Yayasan Yayasan Gelombang Udara Segar (GUS). 
Di tahun 2004 mereka berusaha mengembangkan 
solusi pemulihan sampah yang ramah lingkun-
gan, aman, dan ekonomis. Sebuah fasilitas untuk 
pengolahan 4 ton sampah harian, yang terletak di 
sebelah TPA Temesi di atas lahan milik Pemerintah 
Kabupaten Gianyar, dibangun pada tahun 2004. 
Setelah mengoptimalkan proses pengumpu-
lan, dilakukan ekspansi menjadi 25 ton per hari 
di tahun 2007 dan menjadi salah satu organi-
sasi Indonesia pertama yang berhasil menyele-
saikan proses Clean Development Mechanism 
(CDM) Protokol Kyoto untuk menjual karbon (hasil 
pengomposan). Karena persyaratan CDM yang 
ketat, diadopsi jugalah sistem jaminan kuali-
tas ISO 9000 dan protokol pengujian kompos. Saat 
ini, diolah sekitar 30 ton per hari, yang difokus-
kan terutama pada kompos. Dengan cara ini, 
mereka mampu mengembalikan kesuburan tanah 
di seluruh Bali dan mengalihkan hampir 90 persen 
sampah dari tempat pembuangan sampah. 

Sampah diangkut oleh mitra pengumpul sampah 
yang dipilih berdasarkan kualitas pemisahan 
bahannya. Kalau terlalu banyak sisa yang masih 
tercampur dalam sampah, maka ditolak. Volume 
yang dihasilkan saat ini 7 sampai 8 ton kompos 
olahan per hari, 2 ton daur ulang, dan sekitar 5 ton 
sisa. Sebagian besar sampah organik yang diolah 
menghasilkan kompos yang dijual ke pemerin-
tah daerah dengan harga Rp 1.000/kg. Juga dipro-
duksi pupuk cair dalam jumlah kecil (dijual dengan 
harga Rp15.000/liter) dan asap cair (pestisida yang 
dijual dengan harga Rp30.000/liter). Fasilitas ini 
mempekerjakan 25 karyawan tetap dan sekitar 80 
karyawan harian.

Temesi Recycling memiliki pusat pendidikan yang 
sudah melayani lebih dari 50.000 orang (fasilitas ini 
menarik sekitar 5.000 pengunjung setiap tahun). 
Temesi Recycling berada di bawah pengawasan 
Yayasan Temesi yang berbasis masyarakat.

ORGANISASI Temesi Recycling JENIS 
ORGANISASI

Yayasan masyarakat

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• BaliFokus
• GUS
• Pengembang 

proyek karbon
• Validator proyek 

karbon

• Pengomposan kuali-
tas skala industri

• Pengurangan dan 
pengelolaan karbon

• Penelitian tentang 
metode pengola-
han sampah organik 
(misalnya pupuk dan 
pestisida cair alami)

• Pemilahan bahan 
daur ulang

• Penjualan bahan 
daur ulang

• Pendidikan tentang 
lingkungan

Tujuan: 
Mengembangkan 
solusi pemulihan 
sampah yang 
ramah lingkun-
gan, aman, dan 
ekonomis yang 
memulihkan 
ekosistem Bali 
dengan mengalih-
kan 90% sampah 
dari TPA

Proposisi nilai: 
Fasilitas pengom-
posan dan pusat 
pemulihan bahan 
daur ulang yang 
berkualitas dan 
berkelanjutan 
secara ekonomi

• Kompos: Metode 
table top aerasi

• Penyedia 
layanan 
pengumpu-
lan sampah: 
EcoBali, 
Rumah 
Kompos 
Padangtegal

• Pembeli 
bahan 
organik: 
vila, resor, 
fasilitas 
pemerintah 

Sumber daya 
utama

Dampak

• Fasilitas 
pengomposan

• Laboratorium

• Pengalihan 
sekitar 90% 
sampah dari TPA

• Materi pendi-
dikan bagi lebih 
dari 50.000 orang

• Akreditasi CDM

Peraturan pokok

• Peraturan 
Daerah Gianyar 
No. 11 Tahun 
2013

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Tenaga kerja (kontrak dan non-kontrak)
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan)
• Laboratorium pengujian kualitas
• Litbang metode pengolahan organik
• Biaya administrasi

• Kompos yang dijual ke pemerintah dan resor (Rp 1.000/
kg)

• Pupuk cair (Rp 15.000/liter)
• Pestisida asap cair (Rp 30.000/liter)
• Bahan daur ulang yang disimpan oleh pemilah sampah
• Kredit karbon dari pasar CDM

NAMA BISNIS: TEMESI RECYCLING
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FAKTA SINGKAT
Nama: TriCiclos
Jenis organisasi: Perusahaan B corp
Lokasi: Santiago, Chili; São Paulo, Brasil
Didirikan: 2009
Kegiatan: pengumpulan, pemilahan, pendi-
dikan, konsultasi
Kuantitas yang ditangani: lebih dari 5 juta 
kunjungan
Situs web: http://triciclos.net/

TRICICLOS 

TriCiclos, yang didirikan pada tahun 2009, tidak 
hanya merupakan perusahaan bersertifikasi B 
Corp pertama di Chili, tetapi juga yang pertama di 
luar Amerika Utara.

Ini adalah perusahaan rekayasa ekonomi efektif 
yang memiliki spesialisasi dalam pembuatan 
dan penerapan solusi produk dan proses. Misi 
yang diembannya adalah merancang, menerap-
kan, dan mempromosikan solusi untuk memper-
baiki pengelolaan sampah yang keliru selama 
bebe rapa generasi. Keahlian utama mereka adalah 
dalam membantu industri barang konsumen untuk 
bergerak menuju model bisnis efektif. Solusi-
solusinya bersifat hulu (dengan pendekatan desain 
untuk produk dan model bisnis) dan hilir (menutup 
celah pada berbagai jenis produk dan bahan).

Di hilir, TriCiclos memiliki jaringan terbesar pusat 
pra-daur ulang (Puntos Limpios atau “Clean 
points”) di Amerika Latin yang berfungsi sebagai 
pusat pengumpulan dan pabrik pemulihan bahan. 
Hingga 22 jenis bahan yang dipulihkan. Warga 
bisa membawa bahan daur ulang dan belajar 
bagaimana upaya-upaya yang mereka tempuh 
berdampak positif terhadap lingkungan. TriCiclos 
Chili dan Brasil sudah memulihkan lebih dari 
36.354 ton bahan dari lebih dari 5 juta penduduk. 
Pusat pra-daur ulang ini dikelola oleh operator 
yang mengawasi pemisahan bahan, pemadatan, 
serta pendidikan lingkungan. Beberapa Puntos 

Limpios (sebagian besar berada di Brasil) 
dijalankan dalam kerangka kemitraan dengan 
pemulung yang dipekerjakan oleh TriCiclos melalui 
koperasi sebagai penyedia layanan, sehingga dapat 
mendukung pemberdayaan mereka.

Setelah mempelajari kerumitan terkait penge-
masan dan daur ulang, TriCiclos memutuskan 
untuk mencari solusi terhadap persoalan penge-
lolaan sampah. Dengan konsultasi ekonomi yang 
efektif, TriCiclos memberikan nasihat baik kepada 
perusahaan maupun badan publik mengenai proyek 
yang mempromosikan keberlanjutan dan memfasil-
itasi transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

TriCiclos telah mengembangkan alat yang 
memandu perusahaan barang kemasan konsumen 
tentang cara mendesain ulang produk agar lebih 
mudah didaur ulang. Alat Indeks Daur Ulang (RI, 
Índice de Reciclabilidad) memberikan kemung-
kinan bahwa suatu barang akan didaur ulang di 
wilayah tertentu. Bekerja sama dengan Sustainable 
Packaging Coalition, New Plastics Economy, dan 
McDonough Innovation, mereka sudah melakukan 
pemetaan analisis bahan untuk lebih dari 14.256 
unit penyimpanan persediaan di Chili, Brasil, Peru, 
dan Kolombia.

NAMA BISNIS: TRICICLOS

ORGANISASI TriCiclos JENIS 
ORGANISASI

Perusahaan B Corp

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Perusahaan B 
Corp

• Koperasi 
pemulung

• Pendaur ulang

• Industri (ekstraksi): 
Meningkatkan 
efisiensi proses dan 
layanan

• Industri (barang-ba-
rang konsumen): 
Menerapkan konsep 
ekonomi efektif dan 
bisnis cradle-to 
cradle

• Ritel: 
Mempromosikan 
pengelolaan sampah 
terpadu melalui 
pengoperasian 
titik pengumpulan 
dan kesadaran 
konsumen

• Pengubah dan 
pendaur ulang: 
Solusi untuk bahan 
dengan kemung-
kinan daur ulang 
yang rendah

• Koperasi: Partisipasi 
dan penguatan posisi 
pemulung

Tujuan: 
Melingkari 
rantai linear 
saat ekstraksi, 
produksi, 
konsumsi, serta 
pembuangan

Proposisi nilai: 
Merancang solusi 
khusus untuk 
setiap tautan di 
rantai—produksi, 
konsumsi, dan 
pembuangan—di 
Amerika Latin

• Bahan daur 
ulang yang 
dipilah, dibersih-
kan, dan 
dipadatkan 

• Industri
• Pabrik 

barang 
konsumen

• Pengecer
• Universitas 

dan sekolah
• Pemerintah

Sumber daya 
utama Dampak

• Fasilitas 
pemilahan, 
yang dileng-
kapi pengeta-
huan khusus 
tentang bahan 
daur ulang (titik 
pengumpulan 
Puntos Limpios)

• Mesin pemadat, 
alat berat

• Truk (Chili)

• Lebih dari 6.346 
ton bahan daur 
ulang yang 
dipulihkan (di 
Chili dan Brasil)

• Lebih dari 
1.542.859 orang 
di Brasil yang 
terkena dampak 
pendidikan ling -
kungan di titik 
pengumpulan

Peraturan pokok

• Chili: REP, Law 
of Solid Waste

• Brasil: 
National Law 
of Solid Waste, 
12.305\10

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya administrasi
• Biaya operasional fasilitas (Puntos 

Limpios) (pemeliharaan peralatan, biaya 
pengumpulan)

• Konsultasi khusus
• Biaya di titik pengumpulan
• Biaya layanan pengumpulan sampah bisnis (Chili)
• Bahan daur ulang yang sudah dipilah (Chili)
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FAKTA SINGKAT
Nama: vRecycle Waste Management Services
Jenis organisasi: Kepemilikan
Lokasi: Goa, India
Didirikan: 2009
Rumah tangga yang dilayani: 10.000
Lainnya yang dilayani: Menyiapkan lebih 
dari 2000 komposter dan 150 titik daur ulang 
komunitas
Situs web: vrecycle.in/about_us

VRECYCLE WASTE MANAGEMENT 
SERVICES

Diluncurkan pada tahun 2009, vRecycle Waste 
Management Services berbasis di Goa, India. 
Alasannya adalah bahwa tidak semua orang 
memiliki waktu atau minat untuk mengelola 
sampah mereka dan vRecycle dapat melakukannya 
untuk mereka.

vRecycle memiliki lima penawaran produk dan 
layanan:

• Layanan pengambilan sampah untuk peroran-
gan, masyarakat, dan Panchayats (unit pemerin-
tah daerah)

• Menyiapkan dan mengelola tempat sampah 
daur ulang dan komposter di rumah, pusat daur 
ulang komunitas, pusat kompos untuk lembaga 
dan masyarakat, dan komposter untuk sampah 
taman (termasuk mesin pemotong kayu dan 
penghancur)

• Membeli bahan daur ulang, baik yang belum 
maupun sudah dipilah, diambil dari rumah 
(berbiaya) atau dikirimkan ke di fasilitas pusat 
(cuma-cuma)

• Desain dan konsultasi
• Program-program pendidikan, di antaranya 

presentasi dasar dan lanjutan mengenai kesa -
daran terkait sampah (45 menit), pemutaran film 
(90–120 menit), sesi dan kegiatan penyadaran 
(90 menit), kunjungan lapangan (60–180 menit), 
dan aktivitas lapangan untuk sistem pengum-
pulan sampah kering di desa (60–120 menit).

vRecycle beroperasi di luar gudang yang berlokasi 
di Kawasan Industri Margao. Dia melayani lebih 
dari 45 tempat komunitas, 60 tempat individu, dan 
2 panchayat desa.

Clinton Vaz, pendiri vRecycle, memulai aktivitas 
organisasi dengan investasi awal sebesar Rs 
10.000. Dengan membawa mobil pinjaman dari 
ayahnya, ia melakukan pengambilan seminggu 
sekali. Saat ini, ia punya dua kendaraan sendiri 
dan mandiri sepenuhnya. Ia meyakini pentingnya 
untuk menawarkan solusi fleksibel agar modelnya 
berfungsi. Pendapatan kotor perusahaan terse-
but sekitar 80 lakh per tahun dengan margin laba 
yang layak Rs 1 lakh per bulan. Pemulihan sampah 
perusahaan itu (yaitu pengalihan dari TPA) sekitar 
80 persen. Untuk rencana ekspansi, direncanakan 
penawaran model franchisee.
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FAKTA SINGKAT
Nama: Waste4Change (awalnya bekerja sama 
dengan EcoBali)
Jenis organisasi: social enterprise
Lokasi: Jakarta dan Bekasi, Indonesia
Didirikan: 2013
Kegiatan: pendidikan, pelatihan, pengumpu-
lan, daur ulang, pembuangan
Kuantitas yang ditangani: 9–11 ton/hari
Rumah tangga yang dilayani: 1.600
Klien lain yang dilayani: 12 kantor, 3 kafe, 5 
kedutaan
Situs web: waste4change.com

WASTE4CHANGE

Greeneration Indonesia adalah organisasi ling -
kungan yang berada di Bandung dan berfokus 
pada konsumsi serta produksi berkelanju-
tan. Untuk mencapai misinya, mereka membuka 
divisi pengelolaan sampah pada tahun 2012. 
Setahun kemudian, mereka bertemu dengan 
EcoBali Recycling (lihat EcoBali), lalu mendirikan 
Waste4Change, yang sekarang berkantor pusat di 
Bekasi, Indonesia.

Waste4Change bertujuan untuk menjadi penye-
dia pengelolaan sampah yang bertanggung jawab 
di Indonesia. Saat ini dia menyediakan empat 
layanan, yang disingkat 4C: campaign, consult, 
collect, dan create.

Campaign bertujuan untuk mendidik tentang 
mengapa dan bagaimana sampah harus dikelola, 
sedangkan consult menyediakan layanan pelatihan 
dan konsultasi untuk organisasi yang siap untuk 
lebih bertanggung jawab.

Collect adalah layanan pengumpulan sampah 
utama, yang menyediakan pengelolaan sampah 
yang bertanggung jawab untuk rumah tangga dan 
bisnis, di antaranya pelatihan awal tentang pemi-
sahan sampah pra-pengumpulan. Statistik sampah 
dilacak agar perusahaan dapat memantau dan 
melaporkan kemajuannya.

Semua sampah yang dikumpulkan selanjutnya 
memasuki tahap pemisahan pasca pengumpulan, 
lalu didaur ulang, dibuat kompos, atau dibuang 
dengan aman sebagai bagian dari jenis layanan 
terakhir—Create.

Pendapatan untuk Waste4Change terutama 
berasal dari biaya pengumpulan sampah bisnis, 

biaya pengelolaan, dan biaya konsultasi. Misalnya, 
PRAISE (asosiasi perusahaan barang kemasan 
konsumen di Indonesia, antara lain Danone, 
Unilever, Nestle, Coca Cola, IndoFoods, dan 
TetraPak) menerima layanan untuk kampanye daur 
ulang kemasan mereka. 

Waste4Change saat ini mengoperasikan dua 
tempat. Yang pertama berada di Bekasi, di mana 
mereka menerima sekitar 4 ton setiap hari, terma-
suk 1 ton kompos dan 500 kilogram sampah daur 
ulang. Tempat lainnya yang berada di Jakarta 
menerima 5 hingga 7 ton per hari dari klien 
bisnis, yang sudah bergabung dengan program 
Zero Waste to Landfill (ZWTL) untuk meminimal-
kan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan 
sampah. Termasuk di dalamnya kolaborasi dengan 
pabrik semen yang menggunakan sisa sampah 
sebagai bahan bakar.

NAMA BISNIS: WASTE4CHANGE

ORGANISASI Waste4Change JENIS 
ORGANISASI

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan

• Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
DKI Jakarta

• Kementerian 
Lingkungan 
Hidup

• Bergerak 
Indonesia 
Bebas Sampah

• Pabrik semen

4 C mereka
• Consulting: 

pelatihan dan studi 
kelayakan

• Campaign: pendi-
dikan lingkungan 
bagi perusahaan, 
rumah tangga, 
sekolah, dan 
masyarakat

• Collect: sampah 
dari rumah tangga 
dan klien bisnis, 
pelatihan pemisahan 
sampah

• Create: mengubah 
sampah yang 
terkumpul menjadi 
bahan daur ulang 
atau pembuangan 
residu yang bertang-
gung jawab ke TPA

Tujuan: 
Menciptakan 
pengelolaan 
sampah yang 
bertanggung 
jawab

Proposisi nilai: 
Menyediakan 
layanan penge-
lolaan sampah 
yang bertanggung 
jawab dan trans-
paran dari hulu ke 
hilir

• Organik: 
pengomposan 
windrow dan lalat 
black soldier

• Daur ulang: 
ditangani oleh 
wirausahawan 
pemulung

• Rumah 
tangga: 
pengumpulan

• Perusahaan 
swasta: 
layanan 
pengum-
pulan dan 
konsultasi

• Pemerintah: 
layanan 
konsultasi

Sumber daya 
utama Dampak

• Merek 
Waste4Change

• Truk
• Pusat pemila-

han fasilitas
• Tempat 

pengomposan

• Kurang dari 25% 
sampah yang 
terkumpul yang 
dibuang ke TPA

Peraturan pokok

• Peraturan 
Daerah DKI 
Jakarta No. 3 
Tahun 2013: 
Pengelolaan 
Sampah

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan)
• Biaya kendaraan (perawatan, bensin)
• Biaya tip TPA
• Perlengkapan keamanan
• Biaya administrasi
• Layanan pelanggan

• Biaya pengumpulan dari rumah tangga dan bisnis
• Penjualan bahan daur ulang
• Penjualan larva lalat black soldier
• Penjualan kompos
• Biaya manajemen untuk kampanye pendidikan
• Biaya manajemen untuk layanan konsultasi
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FAKTA SINGKAT
Nama: YouGreen Cooperative
Jenis organisasi: koperasi pemulung
Lokasi: São Paulo, Brasil
Didirikan: 2011
Kegiatan: layanan lengkap pengumpulan dan 
pemilahan sampah, penggabungan dengan 
keterlacakan, layanan konsultasi bahan
Kuantitas yang ditangani: 100 ton/bulan
Klien perusahaan yang dilayani: 45
Situs web: http://www.yougreen.com.br/

YOUGREEN COOPERATIVA

YouGreen Cooperative, yang berlokasi di São 
Paulo, Brasil, kini mempekerjakan 35 pemulung. 
Motif yang mendasari pendirian koperasi ini adalah 
mengupayakan kesejahteraan bersama, bukan 
individu. Inilah yang menjadi acuan pekerjaan dan 
model sosial ekonomi mereka. 

Koperasi ini dibentuk secara swadaya pada 
tahun 2011 setelah upaya yang mereka tempuh 
untuk bermitra dengan pemerintah tidak berha-
sil. Koperasi ini dipimpin oleh seorang mantan 
pemulung yang berlatar belakang logistik dan teknik 
yang melihat peluang untuk meningkatkan efisiensi 
pengelolaan sampah setelah dia menghabiskan 
akhir pekan sebagai relawan Palang Merah di Rio de 
Janeiro. Tujuan koperasi ini adalah untuk mening-
katkan taraf hidup para pemulung, baik secara 
finansial maupun hal-hal lain, sekaligus menye-
diakan layanan pengumpulan sampah, pemilahan, 
kesadaran, diagnostik, dan “reverse logistic” untuk 
bisnis yang peduli lingkungan. YouGreen juga bertu-
juan mengembangkan dan memberikan peluang 
bagi kelompok pemulung lainnya.

Saat ini layanan pengumpulan bahan disediakan 
untuk sekitar 45 klien perusahaan di seluruh São 
Paulo. Sampah yang terkumpul dibawa ke fasilitas 
pusat YouGreen yang efisien, untuk dipilah, diber-
sihkan, lalu dijual ke pendaur ulang. Perangkat 
lunak pelacakan canggih merinci volume sampah 
bulanan dan tingkat daur ulang untuk setiap klien 
dengan bahan, sehingga klien dapat memenuhi 
persyaratan mandat EPR. Data ini juga digunakan 
untuk terus memperbaiki proses pengelolaan 
sampah setiap klien. Terlebih lagi, harga yang 
ditetapkan YouGreen transparan dan layanan daur 
ulang mereka lebih murah dibandingkan biaya tip 
TPA, sehingga memudahkan bisnis untuk bertin-
dak dengan cara yang bertanggung jawab terha-
dap lingkungan. Layanan pendidikan untuk 
masyarakat, serta kursus peningkatan diri bagi 
anggota dan koperasi-koperasi lainnya, juga 
menjadi bagian dari program mereka.

YouGreen sekarang ini mengelola 100 ton sampah 
per bulan. Sebagai bagian dari rencana ekspansi—
dan untuk menaikkan tingkat layanan yang 
diberikan kepada klien saat ini—mereka memper-
timbangkan untuk menggunakan model waralaba 
sosial untuk bermitra dengan koperasi-koperasi di 
seluruh Brasil guna menyediakan tingkat layanan, 
penelusuran, dan data yang sama di wilayah yang 
lebih luas.

NAMA BISNIS: YOUGREEN COOPERATIVA

ORGANISASI YouGreen JENIS 
ORGANISASI

Koperasi pemulung

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Koperasi 
pemulung

• Retalhar 
(perusahaan 
yang menan-
gangi reverse 
logistic pakaian)

• Cicla Brasil 
(perusahaan 
yang fokus 
pada partisipasi 
sosial)

• Mendiagnosis 
praktik sampah 
klien

• Mengajari klien 
untuk memilah 
dan memisahkan 
sampah

• Mengumpulkan 
seluruh aliran 
sampah

• Mengurutkan dan 
memadatkan bahan 
dalam jumlah 
banyak (berdasar-
kan perusahaan)

• Memberikan 
laporan bulanan 
yang terperinci ke 
klien berikut saran 
untuk praktik yang 
lebih baik

• Menjual bahan daur 
ulang

• Mendidik anggota 
koperasi

• Mendidik sekolah 
dan kelompok 
masyarakat 

Tujuan: Secara 
material mening-
katkan kualitas 
hidup para 
pemulung

Proposisi 
nilai untuk 
perusahaan: 
Menyediakan 
layanan pengum-
pulan dan pemi -
lahan sampah, 
kesadaran, 
diagnostik, dan 
laporan pemuli-
han bahan untuk 
mandat EPR

Proposisi nilai 
ke koperasi 
lain: Melalui 
waralaba sosial, 
memperluas klien 
bisnis sekaligus 
memberikan 
pendidikan dan 
peningkatan 
efisiensi 
operasional

• Bahan daur 
ulang yang 
dipilah, dibersih-
kan, dan 
dipadatkan

• Perusahaan
• Koperasi-

koperasi 
pemulung 
lainnya

Sumber daya 
utama Dampak

• Truk
• Fasilitas 

pemilahan
• Perangkat 

lunak 
pelacakan 
sampah, terma-
suk pembuatan 
laporan klien

• Pengumpulan 
100 ton/bulan

• Kehidupan yang 
stabil untuk 35 
pemulung

• Enam koperasi 
waralaba

• Kategorisasi 37 
jenis bahan daur 
ulang

Peraturan pokok

• REP Law Brasil
• National Law 

Of Solid Waste, 
12.305\10

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Gaji staf
• Biaya operasional fasilitas (listrik, 

pemeliharaan, sewa)
• Biaya kendaraan (perawatan, bahan 

bakar)
• Biaya administrasi
• Perangkat Lunak (Catafacil, yang 

didesain di Brasil khusus untuk koperasi 
pemulung)

• Biaya pengumpulan dari klien bisnis
• Penjualan bahan daur ulang
• Biaya waralaba
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FAKTA SINGKAT
Nama: Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan 
(YPBB)
Jenis organisasi: Perkumpulan
Lokasi: Kecamatan Bandung, Cimahi dan 
Soreang, Jawa Barat, Indonesia
Rumah tangga yang dilayani: 8.021 

YPBB 

Selama bertahun-tahun YPBB aktif membangun 
kesadaran tentang gaya hidup ramah lingkungan. 
Kemudian dia bergabung dengan Mother Earth 
Foundation (Filipina) dan organisasi-organisasi 
lain untuk merintis program Zero Waste (Kawasan 
Bebas Sampah) di kota Bandung pada tahun 2015. 
Program ini merupakan bagian dari “Asia Pacific 
Action Against Plastic Pollution: Reducing 
Land-Based Leakage of Plastic Waste in 
Philippines and Indonesia Through Zero Waste 
Systems and Product Redesign”, yang bertu-
juan untuk mencegah 14.000 ton plastik agar 
tidak bocor ke lautan setiap tahun. Program 
ini mencakup pendidikan perubahan perilaku 
dari rumah ke rumah, pemisahan sampah, dan 
pengu- rangan sampah di TPA sebesar 30 persen 
melalui pengolahan dan daur ulang sampah 
organik. Kegiatan-kegiatan yang diselenggara-
kan antara lain profil hijau, konsultasi dengan 
para pemangku kepentingan, pembentukan dewan 
sampah di tingkat kabupaten, pengembangan 
sistem peraturan pengelolaan sampah terpadu, 
pelatihan para pemulung, pendidikan dari rumah 
ke rumah, eksperimen dan peningkatan sistem, 
serta penegakan hukum.

Di samping organisasi internasional bebas 
sampah, YPBB telah bekerja sama dengan para 
pemangku kepentingan lainnya untuk secara aktif 
melobi dan mendukung pemerintah kota (saat 
ini berfokus pada wilayah Sungai Citarum) dalam 
merancang pengelolaan limbah yang ramah 
lingkungan dan peraturan pengurangan limbah, 
membangun rencana induk pengelolaan sampah 
dan aspek tata kelola sampah lainnya.

Kampanye YPBB dalam jangka panjang adalah 
pada aspek pengurangan sampah. Sistem 
pengumpulan sampah terpilah yang didorong 
melalui regulasi dan implementasi teknis adalah 
strategi perantara untuk mencapai kondisi di mana 
terdapat pemisahan antara sampah yang dapat 
didaur ulang dan residu. Pemilahan sampah tidak 
hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pemros-
esan dan daur ulang, tetapi juga sebagai cara 
bagi pemerintah untuk mengembangkan kebi -
jakan pengurangan sampah. Melalui penyor-
tiran, pemerintah dapat memantau jenis-jenis 
sampah dan mereka yang bertanggung jawab atas 
sisa sampah yang membebani sistem pengelo-
laan sampah publik. Ini akan membuka jalan untuk 
mengidentifikasi dan memantau pihak-pihak yang 
bertanggung jawab atas sampah residu dan secara 
teratur melakukan audit sampah dan audit merek. 
Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan 
kebijakan untuk melarang atau membatasi produk 
dan kemasan yang secara rutin dilaporkan kepada 
pemerintah kota, dan di masa depan diharapkan 
bahwa pemerintah pusat dapat mengembangkan 
kebijakan dan menerapkan EPR berdasarkan 
database yang kuat.

Saat ini 10 kecamatan di Bandung dan 8 keca -
matan di Cimahi sudah menerima pendidikan dari 
rumah ke rumah, dengan sekitar 7.742 (45 persen 
tingkat kepatuhan) yang memisahkan sampah 
mereka. Upaya-upaya yang mereka tempuh sangat 
kuat di kota Cimahi, di mana YPBB menjadi mitra 
sampah resmi pemerintah kota Cimahi, yang 
melayani 100 persen kota. Untuk kota Bandung, 
tingkat pengalihan sampah adalah 16,15% atau 
658,12 kg, terdiri dari sampah organik 563,74 kg, 
plastik daur ulang 72,91 kg, daur ulang lainnya 
21,47 kg dan tingkat kepatuhan 34,38% atau 3.189 
rumah tangga. Untuk kota Cimahi, tingkat penga-
lihan sampah adalah 35,17% atau 1.808,78 kg, 
terdiri dari sampah organik 1.503,44 kg dan daur 
ulang 305,34 kg, sedangkan tingkat kepatuhan 
56,11%. Untuk Kabupaten Soreang pengalihan 
sampah organik adalah 223,93 kg dan dapat didaur 
ulang 18,83 kg, sedangkan tingkat kepatuhannya 
61,56% atau 1.062 rumah tangga.

NAMA BISNIS: YPBB

ORGANISASI YPBB JENIS 
ORGANISASI

Yayasan

Mitra utama Kegiatan utama Proposisi nilai Sampah yang 
dihasilkan

Pelanggan yang 
dilayani

• Mother Earth 
Foundation

• Pemerintah 
Kota Bandung

• Pemerintah 
Kota Cimahi

• Perusahaan 
Kebersihan 
Bandung

• Pembuatan profil 
hijau

• Berkonsultasi 
dengan para 
pemangku 
kepentingan

• Membentuk dewan 
sampah di tingkat 
kabupaten

• Mengembangkan 
sistem dan 
peraturan pengelo-
laan sampah kota

• Pelatihan pemulung
• Pelatihan perubahan 

perilaku
• Melakukan eksperi-

men dengan pening-
katan sistem

• Menerapkan sistem 
pengelolaan sampah 
sepenuhnya

• Penegakan hukum

Tujuan: Mencegah 
14.000 ton plastik 
agar tidak masuk 
ke lautan setiap 
tahun dengan 
pendidikan dari 
rumah ke rumah 
(100%), pemi-
sahan sampah 
(90%), dan pengu-
rangan sampah di 
TPA (30%)

Proposisi nilai: 
Memandu 
pemerintah 
daerah dalam 
menerapkan 
sistem penge-
lolaan sampah 
yang bertanggung 
jawab

• Bahan daur 
ulang dan 
kompos seban-
yak 420 kg/hari

• Kecamatan 
Bandung, 
Cimahi dan 
Soreang, 
Jawa Barat, 
Indonesia

Sumber daya 
utama Dampak

• Prinsip-prinsip 
Mother Earth 
Foundation 
tentang 
pengelolaan 
sampah padat 
berkelanjutan

• Mengalihkan 
60% sampah dari 
TPA

Peraturan pokok

• UU Pengelolaan 
Sampah No. 18 
Tahun 2008

• Peraturan 
Pemerintah No. 
81 Tahun 2012

• Peraturan 
Daerah Kota 
Bandung No. 9 
Tahun 2011

• Peraturan 
Daerah Kota 
Cimahi 

Struktur biaya Struktur pendapatan

• Pengoperasian program pendidikan
• Tenaga kerja
• Kampanye advokasi
• Pendidikan

• Hibah dari Ford Foundation untuk mendanai program 
YPBB
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Glosarium

• 5-Dol: Singkatan dari larva lalat black soldier 
“5-day old” (berumur 5 hari), yakni usia ketika 
larva ditambahkan ke biowaste.

• Badan lokal: Institusi pemerintahan mandiri 
lokal di India yang menangani administrasi 
masyarakat seperti desa, kota besar, atau kota 
kecil.

• Badan lokal perkotaan: Istilah di India yang 
mengacu pada lembaga pemerintahan 
mandiri lokal yang mengelola wilayah kota 
dengan populasi antara 100.000 dan satu juta 
penduduk.

• Bahan tujuan: Sampah daur ulang yang dapat 
dilacak dan punya cerita penuh optimisme.

• Bank sampah (istilah lain untuk “titik pengum-
pulan”): sudah umum di Indonesia di mana 
rumah tangga bisa membawa barang daur 
ulang mereka untuk ditukar dengan uang, biaya 
sekolah, pulsa listrik, atau barang dan jasa 
lainnya. 

• Barang Kemasan Konsumen (Consumer 
Packaged Goods - CPG): Produk yang sering 
dikonsumsi dan diganti orang seperti makanan, 
minuman, kosmetik, dan produk pembersih.

• BSFL: Black soldier fly larvae atau larva lalat 
black soldier.

• Bubur: Campuran air dan potongan kecil 
padatan.

• Capex: Singkatan dari “capital expenses” 
(“pengeluaran modal”), yaitu dana yang 
digunakan untuk memperoleh atau menambah 
aset fisik, seperti bangunan dan peralatan.

• Clean Development Mechanism (CDM): 
Didefinisikan di Pasal 12 Protokol Kyoto, 
memungkinkan suatu negara yang berkomit-
men terhadap pengurangan atau pembatasan 
emisi untuk mengimplementasikan proyek 
pengurangan emisi di negara-negara berkem-
bang. Setiap kredit setara dengan satu ton 
CO2 dan dapat diperjualbelikan, menstimulasi 
pengurangan emisi, sekaligus menawarkan 
fleksibilitas bagi negara-negara industri  dalam 
memenuhi target batasan pengurangan emisi.

• Clean point: Pusat pra-daur ulang tempat 
diselenggarakannya pendidikan lingkungan, 
berikut pra-perawatan bahan untuk memasti-
kan daur ulang dan penelusuran yang tepat.

• Cocopeat: Media tanam berserat serbaguna 
yang terbuat dari sabut kelapa yang memiliki 
kapasitas penampung air yang tinggi dan 
porosi  tas yang diisi udara. 

• Depot: Area penyimpanan milik masyarakat 
untuk menyimpan sampah rumah tangga 
sebelum pengangkutan akhir.

• Dry waste collection centre (DWCC): Fasilitas 
khusus tempat sampah diterima dari rumah 
tangga dan bisnis, lalu dipisahkan dan disiapkan 
untuk diolah lebih lanjut atau didaur ulang. Juga 
disebut Materials Recovery Facilities (MRF) atau 
pusat pemulihan sampah kering.

• Faktor “mengapa”: Keyakinan yang mendorong 
tindakan.

• Fasilitas Pemulihan Bahan  (Material Recovery 
Facility - MRF): Biasanya diucapkan “murf, 
fasilitas khusus tempat sampah diterima dari 
rumah tangga dan bisnis, lalu dipisahkan dan 
disiapkan untuk diolah lebih lanjut atau didaur 
ulang. Istilah lain yang umum digunakan untuk 
MRF adalah pusat pemilahan bahan non-or-
ganik, dry waste collection centres (DWCC 
banyak terdapat di India), dan TPS 3R (banyak 
terdapat di Indonesia).

• Generator sampah massal: Kompleks peru -
mahan yang dihuni lebih dari 50 rumah tangga 
atau perusahaan komersial yang menghasilkan 
lebih dari 50 kilogram sampah per hari.

• Gerobak pemulung: Kendaraan terbuka tanpa 
mesin yang digunakan untuk membawa bahan 
daur ulang. 

• Gold Standard (GS): Dikembangkan pada tahun 
2003 oleh WWF dan organisasi nirlaba lainnya, 
GS menggunakan metodologi untuk mengukur 
dan memverifikasi pengurangan emisi karbon 
seperti CDM namun lebih memperhatikan 
dampak proyek pada kesejahteraan ekonomi, 
lingkungan dan sosial suatu populasi, dan 
umumnya dianggap validasi yang cukup 
terhadap partisipasi di pasar karbon sukarela. 
Meskipun CDM dan Gold Standard pada 
mulanya saling berkaitan, kini keduanya 
berfungsi terpisah, dengan GS yang berorientasi 
pada proyek-proyek yang lebih “elit”.

• HDPE (High Density Polyethylene: plastik 
kuat yang biasa digunakan untuk membuat 
tempat air untuk susu dan deterjen cucian serta 
kantong plastik, gulungan plastik dan lembaran 
plastik. Juga dikenal sebagai plastik nomor 2.

• Humus: Bahan spons organik berbasis karbon 
yang gelap dan tidak dapat dipecah lagi (semua 
bahan organik akhirnya menjadi humus kalau 
dibiarkan). Dengan humus, tekstur tanah 
menjadi gembur, sebagaimana diinginkan, dan 
struktur tanah menjadi lebih baik karena lebih 

longgar, sehingga udara dan air menjadi lebih 
mudah mengalir.

• Imbalan: Sesuatu yang diberikan sebagai 
pengakuan atas tindakan yang dihargai.

• Insentif: Sesuatu yang memotivasi atau 
mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu.

• Integrasi vertikal: Perpaduan dua tahap 
produksi atau lebih yang dilakukan oleh satu 
perusahaan, yang biasanya dijalankan oleh 
beberapa perusahaan.

• Jembatan timbang: Alat ukur besar yang 
digunakan untuk menentukan berat sampah 
atau bahan daur ulang yang diangkut ke pusat 
pengolahan.

• Kampanye: Rangkaian kegiatan yang terencana 
dan terhubung dalam kurun waktu yang sudah 
dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

• Kebiasaan: Cara berperilaku atau kecende-
rungan yang biasa dilakukan seseorang dan 
sulit untuk dihentikan.

• Keseimbangan gas rumah kaca: Perkiraan 
volume emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan 
oleh suatu organisasi atau negara dalam kurun 
waktu tertentu.

• Keyakinan: Sesuatu yang dipercaya; pendapat 
atau keyakinan bahwa sesuatu itu ada atau 
benar.

• Kneader: Alat yang digunakan untuk mengom-
pres kaleng dan botol plastik.

• Kompos: Tanah organik yang kaya dan terbuat 
dari penguraian bahan organik (misalnya 
sampah dapur dan pekarangan). Setelah 
terbentuk, kompos dapat memberi makan 
tanah.

• Lindi: Cairan yang meresap melalui sampah 
organik dan menghilangkan sebagian 
unsur-unsurnya, umumnya garam tingkat 
tinggi, NH4-N, dan nutrisi organik. Pada 
sampah organik bersih, lindi kompos adalah 
sumber nutrisi dan air yang bisa digunakan 
sebagai pupuk.

• Mulsa: Bahan (seperti daun yang membusuk, 
kulit kayu, atau kompos) yang tersebar di 
sekitar atau di atas tanaman yang dapat 
mengurangi penguapan, mempertahankan 
suhu tanah yang tetap, mencegah erosi, 
mengendalikan gulma, dan memperkaya tanah.

• NIMBY: Akronim yang merupakan kependekan 
dari “not in my backyard” (“jangan di halaman 

belakang saya”). Mengacu pada motivasi 
masyarakat umum untuk menjauhkan fasilitas 
sampah dari tempat tinggal, mendorongnya 
ke luar tempat pembuangan sampah utama, 
sehingga menimbulkan kelebihan biaya 
perjalanan.

• Opex: Singkatan dari “operating expenses” 
(“biaya operasional”), yaitu dana yang diper-
lukan untuk menjalankan operasional harian, 
termasuk bahan bakar, pemeliharaan, utilitas, 
sewa, dan gaji staf.

• Palet tangan: Alat yang digunakan untuk 
mengangkat dan memindahkan sampah yang 
dipadatkan.

• Pedagang rongsokan: Nama lain untuk tempat 
rongsokan.

• Pelet: Butiran plastik bundar berukuran kecil 
(beberapa milimeter), yang dijual ke pabrik yang 
lalu melelehkan plastik itu dan membentuknya 
menjadi produk akhir.

• Pemadatan: Untuk mengompres dan memam-
patkan bahan (sering menggunakan mesin 
pemadat) untuk mengirimkan, menyimpan, 
atau menjual bahan daur ulang.

• Pemisahan sumber: Pemisahan berbagai jenis 
sampah padat (misalnya organik dan anorganik) 
di lokasi yang menghasilkan sampah (misalnya 
rumah tangga atau bisnis).

• Pemulung: Seseorang yang secara informal 
terlibat dalam pengumpulan dan pemulihan 
sampah padat yang dapat digunakan kembali 
dan didaur ulang dari jalan, tempat sampah, 
fasilitas pemulihan bahan, dan tempat 
pembuangan sampah. Dia menjual bahan ke 
pendaur ulang melalui perantara.

• Pengangkut: Perusahaan swasta yang 
dikontrak untuk mengumpulkan sampah dan 
mengangkutnya ke tujuan akhir.

• Pengaruh: Menyebabkan seseorang mengubah 
perilaku, kepercayaan, atau pendapat, atau 
menyebabkan sesuatu diubah.

• Pengepul: Tingkat kedua pembeli sampah 
daur ulang dalam hierarki daur ulang. Pembeli 
sampah yang sudah dipilah dari tempat 
rongsokan yang lalu memilah, membersihkan, 
menghancurkan, dan/atau memadatkan bahan 
sebelum menjualnya ke pendaur ulang.

• Pengomposan aerobik: Penguraian bahan 
organik menggunakan mikroorganisme dengan 
bantuan oksigen. Produk sampingan yang 
dihasilkan antara lain panas, air, dan CO2. 
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Panas yang muncul pada kompos aerobik 
cukup untuk membunuh bakteri dan patogen 
yang berbahaya, sekaligus membantu pertum-
buhan bakteri yang menguntungkan.

• Pengomposan anaerobik: Penguraian bahan 
organik menggunakan mikroorganisme yang 
tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan 
hidup. Energi kimia yang dilepaskan sebagai 
metana hanya menghasilkan sedikit panas, 
tidak cukup kuat untuk membunuh patogen 
tanaman, gulma, dan biji dengan aman.

• Penumpang gratis: Orang atau organisasi 
yang mendapatkan sesuatu tanpa usaha atau 
biaya sedangkan orang lain membayar untuk 
mendapatkannya.

• PET (polyethylene terephthalate): Bentuk 
poliester yang biasanya diekstrusi atau dicetak 
menjadi botol plastik, kemasan, tekstil dan 
banyak produk konsumen lainnya.

• Pinggir jalan: Trotoar atau tepi jalan tempat 
sampah dibuang untuk dikumpulkan.

• Plastik Fairtrade: Pergerakan global di mana 
harga wajar dibayarkan kepada pekerja di 
bidang sampah di negara berkembang.

• Plastik lautan: Sampah plastik yang dikumpul-
kan dalam jarak geografis tertentu dari jalur air 
(biasanya 50 kilometer atau kurang).

• Plastik sosial: Istilah yang dibuat oleh Bank 
Plastik untuk menggambarkan sampah plastik 
yang diangkut oleh pengumpul dan diubah 
menjadi uang, barang, atau layanan dengan 
harga di atas harga pasar, sehingga memberi 
insentif pada pengumpulannya.

• PP (Polypropylene): plastik biasa dalam 
kemasan dengan permukaan yang relatif licin, 
kepadatan rendah dan kemampuan untuk 
melengkung tanpa terputus, sehingga cocok 
untuk berbagai macam penggunaan.

• PRO (“Producer Responsibility Organisation” 
atau “Packaging Recovery Organisation”): 
Organisasi profesional yang diberi wewenang 
atau dibiayai (secara kolektif atau sendi-
ri-sendiri) oleh produsen guna memastikan 
pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan 
secara aman terhadap sampah hasil produksi 
mereka.

• Pupuk: Bahan alami dan sintetis (misalnya 
pupuk kandang, nitrogen, fosfor, dan senyawa 
kalium) yang dimasukkan ke dalam tanah untuk 
mendukung pertumbuhan tanaman.

• Pusat pemilahan bahan non-organik: Lihat 
MRF.

• Rantai nilai: Proses atau kegiatan dimana 
perusahaan menambahkan nilai pada bahan.

• Rantai pasokan: Urutan proses yang terlibat 
dalam produksi dan distribusi suatu komoditas.

• Recyclate: Bahan yang bisa didaur ulang.
• Refuse Derived Fuel (RFD): Bahan bakar 

dengan nilai kalor yang dihasilkan dari berbagai 
jenis sampah, misalnya dalam produksi kiln 
semen.

• Rentenir: Pemberi pinjaman uang yang 
mengenakan suku bunga sangat tinggi, 
biasanya dengan syarat-syarat yang berten-
tangan dengan hukum.

• Rongsokan: Pembeli lokal bahan daur ulang 
terutama dari pemulung, yang mengumpulkan 
dan menyimpan bahan sampai jumlahnya 
cukup untuk dijual ke pengepul.

• Rutinitas: Urutan tindakan yang biasa atau 
tetap, yang dilakukan secara teratur.

• Sampah kering: Sampah non-organik
• Saringan: Saringan adalah jala yang digunakan 

untuk memisahkan gumpalan dan tumpukan 
dari bahan kompos yang lebih halus.

• Silase: Silase adalah pakan ternak yang difer-
mentasi, dengan kelembaban tinggi yang dapat 
diberikan ke sapi dan domba di musim dingin 
atau digunakan sebagai bahan baku biofuel 
untuk digester anaerob.

• Suri teladan (atau teladan): Seseorang 
dikagumi oleh orang lain sebagai contoh yang 
baik untuk ditiru.

• Tanda: Pemicu seperti suara, atau bau yang 
berfungsi sebagai sinyal sebelum aktivitas 
berikutnya.

• Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas 
(Extended Producer Responsibility - 
EPR), [Atau ESR (Extended Stakeholder 
Responsibility)]: Pendekatan kebijakan yang 
memberikan tanggung jawab finansial dan/atau 
fisik yang signifikan kepada produsen terkait 
pengolahan dan pembuangan sampah plastik 
pascakonsumsi.

• Tempat pemindahan: Bangunan atau tempat 
pengolahan dimana pengumpul lokal mengam-
bil sampah sebelum diangkut ke tempat 
pembuangan sampah.

• Titik pengumpulan: Titik pusat pengumpulan di 
mana rumah tangga dan bisnis bisa membawa 
bahan daur ulang mereka, alih-alih bahan itu 
dikumpulkan dari rumah ke rumah.

• Urea: Zat yang mengandung nitrogen, yang 
biasanya dibersihkan dari darah oleh ginjal ke 
dalam urin.
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