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Pelajaran vital sistem persampahan dari organisasi pelopor di garis depan



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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• Nildo José Lima da Silva
• Edinea Rodrigues dos Santos
• Sandoval Barreto Gomes 

Filho

YOUGREEN COOPERATIVA
• Roger Koeppl
• Rafael Teixeira Escórcio 
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ROBRIES
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Sangkalan
Laporan ini disusun oleh tim dari Vital Ocean, HasiruDala dan TriCiclos, yang bertanggung jawab penuh 
terhadap isi dan kesimpulan laporan. Lebih dari empat puluh lima organisasi diwawancarai untuk laporan 
ini. Meskipun mereka sudah memberikan masukan yang signifikan untuk pengembangan laporan, keikut-
sertaan mereka tidak lantas menyiratkan dukungan terhadap semua isi atau kesim                        pulan laporan.
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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
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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 
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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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