
Pengelolaan Lingkungan Terpadu dalam Mewujudkan Kawasan SEHATI (Sehat Hormanis Tertib dan Indah) 

Tujuan: Pengelolaan sampah untuk Pembangunan lingkungan berkelanjutan, Peningkatan ekonomi kerakyatan  sekaligus peningkatan ekonomi daerah  

Proses: 1. Melaksanakan program sosialisasi bersih lingkungan dan progreen sesuai dengan regulasi yang ada, yang dilandasi dengan 3  
                   KESADARAN: Sadar akan  Habluminallah, Habluminannas, dan Habluminalam dengan ditopang oleh Surah Yasin ayat 12 beserta  4  
                   Karakter RASUL (FAST –  Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tablig) ditambah dengan kandungan Falsafah Pancasila dan UUD 1945  
                   terutama untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal . 

       2. Melaksanakan program pro green sesuai karakter wilayah . 
3. Melaksanakan program untuk menumbuhkan partisipasi pemerintah, perusahaan, LSM bersama warga peduli untuk pengembangan  
     Lingkungan. 
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Cara Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) 

PSBM adalah sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. Tujuannya adalah 
kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan 

 

Prinsip-prinsip PSBM adalah:  

1. Partisipasi masyarakat 
2. Kemandirian 
3. Efisiensi 
4. Perlindungan lingkungan 
5. Keterpaduan 

  

Langkah-langkah mewujudkan PSBM adalah: 

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan gerakan penyadaran melalui kegiatan sosialisasi, rembug warga, pertemuan ibu-ibu dll. 
2. Pemetaan masalah persampahan dan kebersihan lingkungan setempat dari berbagai aspek, termasuk pendataan jumlah dan komposisi sampah 

dari rumah tangga, termasuk pengelolaan yang dilakukan maupun keterlibatan pihak lain seperti pemerintah, swasta dan sebagainya. 
3. Pendekatan kepada pemuka masyarakat setempat dan izin dari pemimpin wilayah (RW, Lurah), 
4. Pendekatan kepada warga yang mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan untuk melaksanakan program serta dapat menjadi penggerak 

di lingkungannya, 
5. Pembentukan komite lingkungan atau kelompok kerja, penyusunan rencana kerja, dan kesepakatan kontribusi warga dalam bentuk materi maupun 

non-materi, 
6. Pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penghijauan lingkungan dan 3R (reduce, reuse, recycle atau kurangi, 

pakai ulang, daur ulang), 
7. Studi banding (kalau memungkinkan) 

https://mesinpengolahsampah.files.wordpress.com/2015/02/picture3.jpg


8. Pendampingan, sosialisasi, penyebaran informasi dan pemantauan terus menerus sampai menghasilkan kompos, produk daur ulang, penghijauan, 
dan tanaman produktif, 

9. Koordinasi dengan pemerintah setempat seperti Dinas/Sub Dinas Kebersihan, Tata Kota, Perumahan, Pekerjaan Umum, dll agar bersinergi 
dengan sistem pengelolaan sampah skala kota 

10. Pemasaran hasil daur ulang, tanaman produktif, atau kompos bagi yang berminat menambah penghasilan, 
11. Berpartisipasi dalam perlombaan kebersihan, bazaar hasil kegiatan daur ulang, dan pameran foto lingkungan. 

 

Mengelola sampah 
 
Berdasarkan data Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 terdapat 23,040,652.28 
ton timbulan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dimana 28,29% dari total timbulan 
sampah yang ada merupakan jenis sampah sisa makanan dan 15.69% adalah sampah plastik. 
Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, sebagai generasi muda Sobat SMP dapat berkontribusi dalam gerakan mengurangi sampah 
melalui pengelolaan sampah di rumah masing-masing.  Bagaimana cara mengelola sampah di rumah dengan benar? Yuk, ikuti langkah-
langkah di bawah ini. 
1. Memilah sampah  

Terdapat 3 jenis sampah yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. sampah organik. Tahukah Sobat SMP perbedaan antara ketiganya? 
sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-
lain. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi 
sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Sedangkan sampah B3 adalah 
sampah yang merupakan bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan 
lingkungan hidup seperti kalung bekas racun serangga , baterai bekas, lampu bekas, dan sampah bekas masker. 
2. Menerapkan 3R 

Menerapkan prinsip 3R merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Sobat SMP di rumah. 3R merupakan singkatan 
dari reduce (mengurangi sampah), reuse (menggunakan ulang sampah) , dan recycle (daur ulang sampah). Sobat SMP dapat mengurangi 
penggunaan bahan yang sulit didaur ulang seperti plastik. Bukan hanya mengurangi timbulan sampah, Sobat SMP juga dapat memanfaatkan 
sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran di bawah sebagai pupuk kompos. Kegiatan mendaur ulang sampah menjadi barang baru 
yang bernilai guna juga menjadi opsi yang harus dicoba. Sobat SMP dapat mencoba merangkai sampah bekas bungkus kemasan menjadi 
beragam jenis tas, vas bunga, dan lain-lain. 
3. Bergabung menjadi anggota bank sampah 

Apakah Sobat SMP pernah mendengar bank sampah? Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 
3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi 
sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Sobat SMP dapat mencari tahu sebaran 

https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2021pmlhk014.pdf
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2021pmlhk014.pdf


lokasi bank sampah yang berada di wilayah sekitar tempat tinggal masing-masing. Melalui bank sampah, Sobat SMP bisa menyetorkan 
sampah yang telah dipilah dan mendapatkan imbalan rupiah. Sangat menarik, bukan? 
Itulah tiga langkah mudah mengelola sampah rumah tangga. Sebagai generasi muda Indonesia, Sobat SMP harus memiliki kepedulian 
terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi dan mengelola sampah di rumah masing-masing. 
Langkah kecil yang Sobat SMP lakukan bisa menjadi sangat berarti bagi alam semesta. Jangan lupa ajak seluruh anggota keluarga untuk 
melakukan langkah-langkah di atas, ya. 
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Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang 

menjadi barang yang bernilai. 

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa mahkluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan 

manusia untuk dapat terurai. 

Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang 

bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang 

kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. 

Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat 

menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam 

tanah dalam waktu lama, ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. 

Jenis – Jenis Sampah Organik 

Berdasarkan jenisnya sampah organik dapat digolongkan menjadi 2 antara lain sampah organik basah dan kering. 

1. Sampah Organik Basah 

Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengadung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, 

kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. 



Inilah yang saya katakan bahwa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap sebab kandungan air tinggi yang 

menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 

2. Sampah Organik Kering 

Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik misalnya kayu, ranting pohon, 

kayu dan daun – daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 

Contoh Sampah Organik 

Contoh dari dari sampah organik adalah nasi, kulit buah, buah dan sayuran busuk, ampas teh / kopi, bangkai hewan, dan kotoran 

hewan / manusia 

Contoh Sampah Anorganik 

Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol / kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, 

bohlam lampu dan plastik. Memang sampah anorganik sulit terurai tetapi dapat anda manfaatkan kembali, jangan sampai dibiarkan 

begitu saja. 

Manfaat sampah organik dan anorganik 

Masing – masih sampah bila berniat untuk mengelola pasti bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat, lihat saja contoh 

pemanfaatan sampah organik dan anorganik berikut ini: 

Manfaat sampah organik 

Sampah organik memiliki banyak manfaat ini bisa menjadi sumber pemasukkan bila diolah yang bermanfaat. Bahkan dapat 

menimimalisir banyak sampah di tempat pembuangan akhir. Berikut manfaat sampah organik yang dapat anda coba: 

1. Sampah Organik Untuk Kompos / Pupuk Organik 

Sampah organik seperti buah – buah busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi suatu berguna antara lain kompos. Pengolahan 

sampah organik untuk kompos tidaklah terlalu sulit. 



2. Untuk Tambahan Pakan Ternak 

Mungkin yang anda tahu sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi dan kerbau. Tapi sekarang ini sampah 

organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan 

3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik 

Gak percaya? Bahwa sampah organik dapat digunakan sebagai sumber listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan 

maupun manusia, limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama. 

Sampah adalah suatu bahan yang telah dibuang / tidak terpakai lagi oleh pemiliknya. 

Manfaat Sampah Anorganik 

manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah / limbah tersebut. Misalnya 

sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja makan, pernak pernik. 

Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis 

Anda bisa mengelola sampah dengan prisnsip 3R. (Reuse Reduce Recycle) Setiap Hari. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa 

dicoba oleh setiap orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan 

kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. 

1. Reuse (penggunaan kembali) 

Reuse adalah mengunakan kembali sampah secara langsung, dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. 

2. Reduce (Pengurangan) 

Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah 

3. Recycle (daur ulang) 

Recyle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. 

Contoh kegiatan reuse (penggunaan kembali) sehari-hari: 

1. Menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. 

2. Memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis 



Contoh kegiatan reduce (penggurangan) sehari-hari: 

1. Memilih produk dengan kemasan yang bisa di daur ulang 

2. Hindari pengunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah 

3. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali 

4. Menghindari penggunaan barang yang tidak peru 

Contoh kegiatan recyle (daur ulang) sehari-hari: 

1. Olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan 

2. Olah sampah organik untuk kompos 

Dalam mengelola sampah bisa dengan di daur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk 

mengelola sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. 

Manfaat dari daur ulang antara lain: 

1. Penghematan SDA ( Sumber Daya Alam) 

2. Penghematan Energi 

3. Penghematan lahan TPA 

4. Lingkungan menjadi lebih asri 

5. Pengurangan biaya belanja 

Mengolah sampah agar memiliki nilai guna memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat anda coba di 

sekitar rumahmu untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik. 

  



Indragirione.com, - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir mengimbau masyarakat 

untuk dapat melakukan pilah sampah dimulai dari rumah tangga.  

 "Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dinilai sangat penting. Hal ini diungkapkan oleh 

Kepala DLHK Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H. Illyanto,MT melalui Kasi Pengurangan Sampah Muhammad Erpan, S.si., 

Apt . Beliau menjelaskan, perlu adanya sinergisitas antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan masalah 

sampah. Melihat volume sampah di TPA Sungai Beringin terus bertambah, sehingga diperlukan kreativitas dalam 

penanganannya. Salah satunya dengan melakukan edukasi ke masyarakat untuk melakukan pilah sampah dari 

sumbernya. 

 “Setiap dari kita pasti menghasilkan sampah, sehingga perlu dipilah minimal dua kategori yakni sampah yang mudah 

hancur dan sampah yang tidak mudah hancur seperti plastik, botol dan sebagainya,” kata Erpan. 

 Terkait pengolahan sampah, Erpan menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi pembuatan kompos 

dari sampah organik. Sedangkan, sampah anorganik bisa dipilah dan dijual untuk menambah nilai ekonomi. 

 “Yang tidak mudah hancur (sampah anorganik) bisa dijual untuk menambah nilai ekonomi atau didaur ulang agar 

bernilai guna, dan yang mudah hancur (sampah organik) bisa dikelola untuk dijadikan pupuk kompos,” jelas Erpan 

Erpan mengajak masyarakat secara sadar untuk memulai gerakan pilah sampah dari rumah, dengan memilah sampah 

rumah tangga seperti organik dan anorganik secara tidak langsung membantu mengurangi limbah di lingkungan sekitar. 
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