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“Kita menyadari setiap pribadi kita menghasilkan output yang 
digunakan dan yang dibuang (residu/sampah). Apabila kita 
masing-masing sadar bahwa setiap kita menghasilkan residu, maka 
kita juga harus mengelola residunya. Itulah kenapa kita harus bangun 
kesadaran di tingkat individu, bukan hanya di tingkat policy-maker 
dan aktivis.” – diambil dari sambutan Pak Anies Baswedan dalam 
rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2022

Anies Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.,
Gubernur DKI Jakarta
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Dengan diterbitkannya Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Sampah 
di Kepulauan Seribu sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, 
yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi DKI Jakarta, beserta Suku Dinas Lingkungan Hidup 
Kepulauan Seribu, dan multistakeholder dengan agenda 
pembahasan isu prioritas yang terdiri dari

1. Penguatan kapasitas dan peran lembaga dalam pengurangan
sampah

2. Penyediaan fasilitas penanganan sampah yang efisien dan
ramah lingkungan

3. Integrasi dan harmonisasi pendukung sistem pengolahan
sampah

4. Forum koordinasi rutin dan kolaborasi antara pemangku
kepentingan

5. Sistem pembiayaan yang inovatif

Karena kita semua membutuhkan kontribusi dari semua pihak. 
Salah satunya dengan mekanisme kolaborasi publik dengan 
perusahaan swasta dan/atau program CSR. Saya berharap dengan 
terlaksananya kolaborasi ini dapat memecahkan masalah sampah 
di Kepulauan Seribu sehingga tercipta Kepulauan Seribu yang 
mampu mengolah sampah secara mandiri dan Kepulauan Seribu 
menjadi kawasan wisata nol sampah.

Junaedi, S.Sos, M.Si
Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
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vii

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 telah 
mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 
2020 tentang Rencana Induk Pengolahan Sampah dan 
Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan 
Pengolahan Sampah Tahun 2020 hingga Tahun 2022 yang 
berisikan 13 strategi bagi Kepulauan Seribu untuk mencapai 
target 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah 
pada tahun 2025. Salah satu dari 13 strategi tersebut, yakni 
terdapat forum komunikasi multistakeholder yang telah 
dilakukan sejak tahun 2019, di mana seluruh pemangku 
kepentingan tidak hanya perwakilan dari pemerintah, tetapi juga 
perwakilan dari masyarakat, komunitas, pihak perusahaan, dan 
NGO hadir untuk mendiskusikan beberapa isu dan berkolaborasi 
dalam pelaksanaan strategi sistem pengolahan sampah. Dari 
serangkaian forum tersebut Rencana Aksi Sistem Pengelolaan 
Sampah Kepulauan Seribu yang berisikan isu-isu prioritas yang 
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan 
Seribu dirilis dengan harapan disusunnya daftar strategi dan 
kegiatan kolaboratif untuk mencapai target bersama.” – diambil 
dari sambutan Pak Budiroso dalam video Edukasi Persampahan 
Kepulauan Seribu”

Sujanto Budiroso, S.IP, M.Si
Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
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Masalah sampah laut merupakan 
isu yang perlu segera diselesaikan. 
Dampak sampah laut khususnya 
mengancam keberlangsungan 
aktivitas wisata dan perikanan yang 
merupakan mata pencaharian 
utama masyarakat Kepulauan 
Seribu. Suku Dinas Lingkungan 
Hidup Kepulauan Seribu perlu 
mengerahkan ratusan petugas 
Penyedia Jasa Layanan Perorangan 
(PJLP), puluhan armada gerobak 
motor dan belasan kapal sampah 
untuk mengangkut sampah laut. Di 
sisi lain, meningkatnya jumlah 
wisatawan juga mendorong timbu-
lan sampah domestik berasal dari 
pulau.

Maka dari itu, sistem pengelolaan 
sampah harus mampu mengako-
modasi peningkatan timbulan 
sampah rumah tangga dan sejenis 
rumah tangga dari akibat perkem-
bangan perkembangan penduduk 
dan wisatawan. Khususnya bagi 
Kepulauan Seribu, kolaborasi 
merupakan bahan baku utama 
untuk mencapai pulau nol sampah.

Panduan berkolaborasi di dalam 
Rencana Aksi Sistem Pengelo-
laan Sampah

Buku Rencana Aksi ini menyuguh-
kan tatanan strategi dan kegiatan 
persampahan untuk mencapai 
tujuan Kebijakan Strategi Nasional 
Pengelolaan Sampah pada tahun 
2025 yaitu pengurangan dan 
penanganan sampah sebesar 30% 
dan 70% berturut-turut. Kerangka 
berpikir diulas secara mendalam 
untuk melahirkan 5 (lima) isu 
prioritas persampahan di Kepulau-
an Seribu.

A. Penguatan kapasitas dan peran 
lembaga/institusi dalam upaya 
pengurangan sampah
B. Penyediaan fasilitas penanganan 
sampah yang efisien dan ramah 
lingkungan
C. Integrasi dan harmonisasi pen-
dukung sistem pengelolaan 
sampah
D. Forum koordinasi dan kolaborasi
E. Pembiayaan seluruh aktivitas 
pengelolaan sampah yang berke-
lanjutan

ix



x

Kedelapan strategi dan kegiatan 
menuju Pulauku Nol Sampah

1)  Memaksimalkan laju pengum-
pulan sampah rumah tangga dan 
sejenis rumah tangga hingga 
100%
2)  Meningkatkan laju pemilahan 
sampah sebesar 50% dari sumber 
timbulan sampah
3)  Meningkatkan jumlah sampah 
organik yang terkelola hingga 30%
4)  Meningkatkan jumlah sampah 
daur ulang yang terkelola hingga 
10%
5)  Membangun dan implementasi 
penanganan limbah B3
6)  Mengembangkan dan mem-
perluas inisiatif pembatasan 
timbulan sampah plastik sekali 
pakai atau sampah yang sulit 
didaur ulang
7)  Menyelaraskan kebijakan 
pemerintah dan inisiatif organisasi
8)  Membangun komunikasi rutin 
dan arahan kegiatan bersama 
antara pemerintah, perusahaan, 
LSM, masyarakat, dan akademisi

Secara singkat, buku Rencana Aksi 
ini menyediakan:

•  Edukasi kepada seluruh instansi 
dan individu pemangku kepentin-
gan mengenai isu-isu dan potensi 
pengembangan sistem pengelo-
laan sampah di Kepulauan Seribu
•  Rancangan strategi dan kegia-
tan persampahan seluruh 
pemangku kepentingan yang 
selaras dengan target Kebijakan 
Strategi Nasional tahun 2025
•  Studi kasus nyata beserta pem-
belajarannya pada masing-masing 
isu prioritas
•  Arahan teknis hasil turunan dari 
regulasi pengelolaan sampah 
nasional dan wilayah DKI Jakarta 
bagi pemerintah, perusahaan, 
akademisi, lembaga swadaya 
masyarakat, dan individu

Waktunya beraksi dan berkolabora-
si dimulai dari sekarang!



PENDAHULUAN

Metode pengumpulan data dan pendekatan 
yang digunakan dalam penyusunan dokumen 
Rencana Aksi.
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Dokumen Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Sampah di 
Kepulauan Seribu merupakan suatu peta rencana perjalanan 
atau sebuah framework yang dapat dijadikan sebagai acuan 
untuk menyelesaikan permasalahan persampahan di Kepulauan 
Seribu. Seperti diketahui, permasalahan persampahan di 
Kepulauan Seribu menjadi suatu permasalahan dengan solusi 
yang perlu didiskusikan secara intensif oleh berbagai pihak 
terkait. Sesuai mandat Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, seluruh 
kegiatan pengelolaan sampah perlu memprioritaskan 
pengurangan sampah beserta kegiatan pendaurulangan 
sampah baik sampah dengan kategori mudah terurai (sampah 
organik). 

Dengan kondisi geografis Kepulauan Seribu yang didominasi 
oleh lautan dan pulau-pulau kecil, penyelesaian sampah di 
sumber dihadapkan dengan berbagai tantangan. Terlebih 
dengan adanya sampah kiriman dari wilayah DKI Jakarta, Banten 
dan Lampung, permasalahan sampah di Kepulauan Seribu 
semakin sulit diselesaikan sehingga dibutuhkan komitmen kuat 
dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengurangi dan 
menangani sampah tersebut.

Seperti disampaikan Bupati Kepulauan Seribu di setiap forum 
diskusi yang diselenggarakan oleh Divers Clean Action (DCA) 
pada tahun 2021, Kepulauan Seribu perlu membenahi sistem 
pengelolaan sampah dari pengumpulan sampah untuk 
benar-benar mengatasi angka timbulan sampah yang tinggi dari 
masyarakat dan wisatawan. Dengan memaksimalkan peman-
faatan fasilitas dan teknologi persampahan yang sudah dialo-
kasikan di masing-masing pulau diharapkan sampah terangkut 
ke TPST Bantar Gebang dapat diminimalisasi sehingga biaya 
pengangkutan sampah yang tinggi dapat dialokasikan untuk 
pembangunan pada sektor lainnya.

Oleh sebab itu, sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan 
permasalahan sampah tersebut dan untuk mendukung tercapa-
inya target Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, 
disusun suatu dokumen sebagai bentuk kolaborasi yang diharap-



1 Kelima aspek tata kelola pengelolaan sampah:  (1) Kelembagaan, (2) Operasional, (3) Pembiayaan,  (4) 
Regulasi, (5) Peran serta masyarakat.
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Dasar Informasi Dokumen Rencana Aksi 

Seluruh data dan informasi yang tercantum di dalam Dokumen 
Rencana Aksi merupakan hasil studi dan pembelajaran dari 
berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh 
organisasi dan instansi di Kepulauan Seribu. Metode pengumpulan 
data dan informasi terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sebagai 
berikut.

1) Forum Multi-stakeholder

Forum multi-stakeholder merupakan wadah komunikasi dan 
pertukaran informasi antar organisasi dan instansi pemerintah 
maupun non-pemerintah, seperti perusahaan, LSM, dan perwakilan 
masyarakat untuk membahas isu persampahan spesifik di 
Kepulauan Seribu, yang didasari oleh besarnya perhatian yang 
ditujukan kepada Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah 
Taman Nasional Laut di ibukota DKI Jakarta dengan potensi 
pengembangan wisata yang tinggi.

Tujuan diadakannya forum multi-stakeholder adalah: 
1. memperlancar koordinasi lintas sektor;
2. memetakan kendala dan akar masalah; serta 
3. menentukan arah tujuan yang dapat diukur, dicapai dan realistis.  

kan dapat dijadikan panduan atau pedoman bagi seluruh instansi 
terkait, baik instansi pemerintah, organisasi maupun individu yang 
memiliki minat dan kepentingan untuk mewujudkan lautan dan 
pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu lestari dan bebas dari perma-
salahan sampah. 

Dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong, mengedepankan 
kreativitas dan inovasi, serta harmonisasi, dokumen rencana aksi ini 
akan menguatkan kelima aspek persampahan1 dengan meningkat-
kan kapasitas institusi dalam perihal kepemimpinan, governance, 
dan pengetahuan, beserta implementasi kebijakan. teknis opera-
sional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
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Dokumen Rencana Aksi ini lahir dari keinginan seluruh pihak 
terlibat di dalam forum multi-stakeholder untuk menyediakan 
kerangka kerja berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah 
laut.

Berbagai forum multi-stakeholder sudah dilaksanakan sejak tahun 
2019 dan seluruh perkembangan informasi dirangkum ke dalam 
sebuah notulensi setiap forum berakhir. Beberapa metode 
pengumpulan dan analisis informasi yang dilakukan di forum, yaitu
a. Visionary setting, atau pemetaan kondisi ideal Kepulauan Seribu;
b. Analisis pohon masalah dan tujuan;
c. Small group discussion antara pihak pemerintah untuk 

membahas tugas, pokok, dan fungsi, dan penyelarasan kebijakan 
yang berlaku;

d. Pembobotan untuk pemilihan isu prioritas perihal persampahan.

2) In-depth interview

Selain forum multi-stakeholder, seluruh organisasi dan instansi 
dilibatkan dalam proses in-depth interview, dengan tujuan sebagai 
berikut: 
1. memperdalam informasi terkait peran dan kontribusi 

masing-masing pihak di dalam skema pengeloaan sampah di 
Kepulauan Seribu; 

2. mengidentifikasi faktor-faktor yang menjamin kesuksesan 
pelaksanaan program (enabler) oleh masing-masing 
organisasi/instansi. 

Di dalam in-depth interview, perwakilan dari seluruh pihak 
diwawancara dalam hal program kerja yang relevan dengan isu 
persampahan dengan mendalam, pengalaman koordinasi dengan 
pihak lain untuk mencapai tujuan dari program kerja, dan harapan 

Gambar 1. (Dari Kiri ke Kanan): Forum Multi-stakeholder, In-depth interview, 
Best practices & lessons learned



organisasi/instansi tersebut. In-depth interview dilaksanakan sejak 
bulan Januari 2021 dengan metode online.

3) Best practices dan lessons learned

Berdasarkan kedua metode pengumpulan informasi disebutkan di 
atas, data dan informasi yang didapat kemudian dianalisis untuk 
memetik pembelajaran agar dapat dibagikan ke seluruh pihak 
melalui Rencana Aksi. Beberapa aspek yang dianalisis dalam 
metode pengumpulan informasi ini, diantaranya adalah: 

1. Dasar penentuan area intervensi di dalam program kerja 
masing-masing pihak (theory of change); 

2. Nilai tambah yang ditawarkan di setiap program kerja; 
3. Faktor kesuksesan kunci;
4. Kendala yang dihadapi;
5. Potensi metode intervensi direplikasi di tempat lain atau dipeluas.

Masing-masing perwakilan organisasi/instansi memiliki program 
kerja dengan pembelajarannya yang berharga. Pembelajaran 
berharga tersebut berhasil dipresentasikan menjadi best practice 
yang disajikan di dalam Dokumen Rencana Aksi sebagai contoh 
nyata. 

5



KONDISI

EKSISTING

Kondisi pengelolaan sampah saat ini di 
Kepulauan Seribu disertai informasi 
pendukung seperti kebijakan yang 

berlaku dan evaluasi teknis pengelolaan 
sampah (tentative).
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A. Profil Kepulauan Seribu

Sesuai dengan dokumen Kepulauan Seribu dalam angka (2021), 
wilayah Kepulauan Seribu terletak pada 5°10’0’’ - 5°57’00’’ LS dan 106 
º19’30’’- 106 º44’50’’ BT dengan luas wilayah 8,70 km2 dan total 110 
pulau. Secara umum, wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu berbatasan langsung dengan Laut Jawa atau Selat Sunda di 
sebelah utara dan barat, sedangkan di sebelah timur berbatasan 
langsung dengan Laut Jawa dan sebelah selatan, berbatasan 
langsung dengan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administra-
si Jakarta Barat serta Kabupaten Tangerang. 

Secara historis, Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau 
terumbu karang yang terbentuk oleh terumbu karang dan biota 
asosiasinya seperti alga, moluska, foraminifera, dan lainnya melalui 
proses dinamika alam. Dinamika alam tersebut menjadikan Kepu-
lauan Seribu memiliki potensi dan bentang alam yang berbeda 
dengan wilayah DKI Jakarta lainnya. 

Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari 2 
(dua) kecamatan, yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan 6 (enam) kelurahan 
dengan pembagian wilayah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara (KSU) terdiri dari total 79 
pulau dengan luas wilayah mencapai 565.29 hektar. Sebagaimana 
tertulis pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 171 tahun 2007, 
Kecamatan KSU terbagi atas 3 (tiga) kelurahan yakni: 

A.  Kelurahan Pulau Kelapa 

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 258.47 hektar dengan 
batas utara dan barat adalah Laut Jawa, batas timur adalah 
Laut Kelurahan Pulau Harapan, serta batas selatan adalah Laut 
Kelurahan Pulau Panggang.  

B.  Kelurahan Pulau Harapan 

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 244.72 hektar dengan 
batas utara adalah Laut Sumatera, batas timur adalah Laut 
Jawa, batas selatan adalah Laut Kelurahan Pulau Panggang, 
dan batas barat adalah Laut Kelurahan Pulau Kelapa. 
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C.  Kelurahan Pulau Panggang  

Kelurahan ini memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan 
kelurahan lainnya di Kepulauan Seribu yakni 62,1 hektar 
dengan batas utara adalah Laut Kelurahan Pulau Kelapa, batas 
timur adalah Laut Jawa, batas selatan adalah Laut Kelurahan 
Pulau Tidung dan batas barat adalah Laut Jawa. 

Di Kecamatan KSU, terdapat Taman Nasional Kepulauan Seribu 
(TNKpS) terbentang luas di antara 6 (enam) pulau hunian pen-
duduk yakni Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, 
Pulau Kelapa Dua dan Pulau Harapan. TNKpS yang tercatat 
memiliki luas kurang lebih 107.489 hektar, ditetapkan sebagai 
kawasan konservasi pada tahun 2002 melalui Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan SK. 6310/Kpts-II/2002. 

TNKps menjadi salah satu dari 7 (tujuh) Taman Nasional Laut di 
bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
mendapatkan penghargaan ASEAN Heritage Park (AHP) ke-29 di 
Kawasan Asia Tenggara dikarenakan memiliki keanekaragaman 
hayati yang unik dengan keterwakilan ekosistem yang bernilai 
tinggi diantara negara ASEAN. Sebagai contoh, terdapat terumbu 
karang, pohon bakau, penyu sisik (Eretmochelys imbricata) serta 
kima raksasa (Tridacna gigas) yang dilindungi dengan cukup 
ketat dikarenakan tahun demi tahun terjadi kelangkaan yang 
disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya perairan yang berlebi-
han dan belum ramah lingkungan, menjadikan program perlind-
ungan ekosistem laut saat ini sedang intensif diperjuangkan oleh 
berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta. 

Dengan latar belakang tersebut, wilayah Kecamatan KSU 
mendapatkan intervensi program yang cukup berbeda dari 
berbagai stakeholders apabila dibandingkan dengan wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (KSS). Sebagai contoh 
program ekowisata yang saat ini menjadi target pengembangan 
wilayah oleh pemerintah setempat, merupakan program yang 
diinisiasi pertama kali di wilayah Kecamatan KSU sebagai bentuk 
kolaborasi dari Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dengan 
pihak swasta.
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2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (KSS) terdiri dari total 31 
pulau dengan luas wilayah mencapai 304.32 hektar. Dibanding-
kan dengan KSU, KSS memiliki pulau yang lebih sedikit dengan 
luas wilayah yang lebih kecil dan dengan letak yang lebih dekat 
dengan wilayah daratan DKI Jakarta, terutama dengan Pelabuhan 
Marina Ancol yang menjadi gerbang utama bagi wisatawan untuk 
mengakses wilayah Kepulauan Seribu. Sama halnya dengan KSU, 
sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 171 
tahun 2007, Kecamatan KSS juga terbagi atas 3 (tiga) kelurahan 
yakni:

A.  Kelurahan Pulau Tidung 

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 106.90 hektar dengan 
batas utara adalah Laut Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau 
Kelapa, batas timur adalah Laut Kelurahan Pari, batas selatan 
dan batas barat adalah Laut Provinsi Banten. 

B.  Kelurahan Pulau Pari 

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 94.57 hektar dengan batas 
utara adalah Laut Kelurahan Pulau Panggang, batas timur 
adalah Laut Kelurahan Pulau Untung Jawa, batas selatan 
adalah Laut Provinsi Banten, dan batas barat adalah Laut 
Kelurahan Pulau Tidung. 

C.  Kelurahan Pulau Untung Jawa 

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 102.85 hektar dengan batas 
utara adalah Laut Kelurahan Pulau Panggang, batas timur 
adalah Laut Kelurahan Pulau Untung Jawa, batas selatan 
adalah Kelurahan Ancol, dan batas barat adalah Laut Kelurah-
an Pulau Pari. 

Di Kecamatan KSS, terdapat Suaka Margasatwa Pulau Rambut 
(SMPR) yang ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi 
sejak tanggal 7 Mei 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan 
melalui Surat Keputusan Nomor 275/Kpts-II/1999. Secara adminis-
trasi, SMPR merupakan bagian dari Kelurahan Pulau Untung Jawa 
dengan luas wilayah kurang lebih 90 hektar, sedangkan dilihat 
dari potensi alamnya, SMPR dikenal sebagai sorga burung di 
pantai Jakarta Utara sebab ditemukan berbagai jenis burung yang 
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dilindungi seperti Pecuk Ular, Roko-roko, Bluwok, Kuntul, Pelatuk 
Besi, Cangak, dan berbagai jenis burung penyanyi seperti Kepo-
dang, Jalak Suren, Kutilang dan Prenjak. Bahkan, SMPR juga 
merupakan habitat terakhir dari burung Elang Bondol (Haliaetus 
indus) yang menjadi maskot DKI Jakarta. 
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PETA KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU (107.489 HEKTAR)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU, PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
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Untuk mengetahui metode komunikasi yang tepat dengan 
masyarakat pulau, DCA melakukan survei Pengetahuan, Sikap, 
and Praktik (KAP) pada tahun 2019 di empat pulau sebagai 
sampel, yaitu Pulau Kelapa, Harapan, Pramuka, dan Panggang.

Di atas 90% masyarakat pulau memiliki tingkat pengetahuan 
yang rendah mengenai jenis-jenis sampah dan cara pemilahan 
beserta pengolahannya. Sebagian besar responden salah 
menyebutkan jenis-jenis sampah yang tergolong pada kategori 
sampah organik atau mudah membusuk dan sampah 
anorganik. Selain itu, jenis sampah residu merupakan kategori 
yang kurang mudah dipahami oleh masyarakat pulau (di bawah 
5%) karena tempat sampah yang disediakan di tempat umum 
yaitu limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun; contohnya 
seperti baterai, bohlam bekas, dll.).

Selanjutnya responden diberikan pertanyaan mengenai sikap 
mengenai pengelolaan sampah yang termasuk tingkat 
kepuasan terhadap pengumpulan sampah. Sebanyak 61% 
responden di Pulau Kelapa menjawab kurang puas terhadap 
layanan pengumpulan sampah daur ulang karena bank sampah 
di Pulau Kelapa tidak aktif pada saat itu. Di samping itu, 
responden di Pulau Panggang dan Pramuka (sebanyak 33% dan 
58% berturut-turut) juga kurang merasa puas akan kualitas dan 
kuantitas fasilitas yang diberikan Kelurahan. Akan tetapi, 
masyarakat di keempat pulau merasa senang dengan layanan 
pengumpulan sampah oleh PPSU dan pelapak.

Sebelum edukasi rumah ke rumah, warga Pulau Kelapa dan 
Harapan sebagian besar (91% dan 64% berturut-turut) belum 
pernah memilah sampah menjadi jenis organik dan anorganik, 
sedangkan masyarakat Pulau Panggang dan Pramuka sudah 
memulai pemilahan sampah setelah diberikan edukasi oleh DCA 
(10% dan 25% menjawab selalu memilah sampah). Responden 
menjawab halangan terbesar untuk memilah sampah yaitu 
kurangnya akses ke fasilitas yang memadai, baik pengumpulan 
dan tempat sampah (46-54%) dan kurangnya insentif (19% yang 
menjawab).
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Gambar 3. Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga 
Kepulauan Seribu dari 2020 hingga 2030

B. Timbulan Sampah Rumah Tangga dan 
Sejenis Rumah Tangga di Kepulauan 
Seribu
Berdasarkan hasil sampling sampah rumah tangga yang dilakukan 
oleh Divers Clean Action (DCA) pada tahun 2019-2020, tercatat 
setiap orang menghasilkan sampah sebesar 0,2 kg per hari, di mana 
angka ini lebih kecil daripada angka timbulan sampah penduduk di 
daratan Provinsi DKI Jakarta yaitu 0,7 kg per hari dikarenakan 
adanya perbedaan tingkat pendapatan dan gaya hidup. Dalam satu 
bulan, total sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, kegiatan 
wisata dan non-rumah tangga yang sejenis rumah tangga setara 
dengan 20 hiu paus dewasa. 

Diproyeksi selama 10 tahun mendatang timbulan sampah akan 
terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan laju 
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan 
Seribu. Tentu saja proyeksi timbulan sampah ini penting untuk 
dijadikan acuan penentu kebijakan dalam perencanaan program 
pengelolaan sampah. Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang 
mendukung peningkatan program pengurangan dan penanganan 
sampah harus mampu mengakomodasi jumlah sampah yang 
meningkat setiap tahunnya.
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Gambar 4. Jumlah Timbulan Sampah di Kepulauan Seribu Setara dengan Berat Hewan Laut
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Gambar 5. Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kepulauan Seribu

Organik

65.23%

18.30%

7.29%

Plastik B3

C. Komposisi Sampah Rumah Tangga di 
Kepulauan Seribu
Analisis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Divers Clean 
Action (DCA) tahun 2019-2020 di Pulau Untung Jawa, Pulau Pramu-
ka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan dengan 
sampel 24 rumah tangga dari setiap pulau yang diujikan, menunju-
kan sebesar 65,23% sampah rumah tangga. terdiri dari sampah 
organik, diikuti oleh sampah plastik sebesar 18,23%. Sampah jenis 
lainnya yang teridentifikasi adalah sampah dengan kategori kertas 
6,02%, tekstil 1,01%, logam, 0,84%, kaca 0,38%, keramik 0,01%, Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) 7,29% dan sampah lainnya 0,38%. Hal 
ini mengindikasikan dibutuhkan upaya besar untuk mengelola 
sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga (Gambar 
5).

6.02%

Kertas
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1.01% 0.84% 0.34% 0.01%0.34%

Tekstil Logam Kaca Lainnya Keramik

D. Hierarki Pengelolaan Sampah
Pada prinsipnya, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penan-
ganan sampah, sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 
18 tahun 2008. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pem-
batasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah 
(recycle) dan pemanfaatan kembali sampah (reuse), sedangkan 
penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 
sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah,

2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan 
sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementa-
ra atau tempat pengolahan sampah terpadu,

3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari 
tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemros-
esan akhir,
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Gambar 6. Hierarki Pengelolaan sampah

Sumber: UNEP Waste and Climate Change (2010:5) 

4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, 
dan jumlah sampah, 

5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkun-
gan secara aman. 

Berkaitan dengan hal ini, konsep berkelanjutan pada hierarki pen-
gelolaan sampah seperti terlihat pada (Gambar 6) memiliki keterkai-
tan yang erat dengan pengurangan dan penanganan sampah. 
Konsep berkelanjutan merupakan kondisi ideal yang diharapkan 
dapat tercapai salah satunya dengan mengupayakan agar sampah 
dapat dikurangi dari sumbernya atau dapat digunakan kembali agar 
sampah tidak berujung pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS). 
Konsep berkelanjutan ini menekankan agar timbulan sampah yang 
dihasilkan dari aktivitas manusia dapat dibatasi dengan melakukan 
upaya-upaya sebagaimana dijelaskan oleh piramida terbalik berikut:  

1. Pengurangan sampah dari sumber merupakan suatu upaya 
meminimalisasi sampah yang dihasilkan, dapat dengan mengatur 
produk atau kemasan agar tidak menjadi sampah atau melalui 
upaya tanggung jawab perusahaan terhadap produk yang telah 
dihasilkan (Extended Producer’s Responsibility);

Pembatasan timbulan

Daur ulang

Waste-to-energy

Pembuangan akhir
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Gambar 7. Hierarki Pengelolaan Sampah di Kepulauan Seribu

2. Penggunaan kembali merupakan suatu upaya memaksimalkan 
pemakaian kembali barang-barang yang telah digunakan;

3. Daur ulang merupakan suatu upaya mendaur ulang barang-ba-
rang yang tidak dapat digunakan kembali yang dipersiapkan 
untuk diproses ulang melalui pemrosesan dan fabrikasi sampah 
agar menjadi barang baru kembali;

4. Sampah menjadi energi merupakan suatu upaya mengubah 
timbulan sampah menjadi sumber energi. Teknologi yang men-
dukung hal ini, yaitu tungku pembakaran sampah atau insinera-
tor, teknologi pirolisis, dan sebagainya;

5. Pembuangan akhir merupakan suatu upaya pembuangan secara 
terkontrol ke tempat pembuangan sampah (TPS).

Pendekatan piramida terbalik pengelolaan sampah ini merupakan 
konsep yang harus diusahakan agar pengelolaan sampah dapat 
berjalan dengan baik. Namun, dalam mencapai kondisi ideal terse-
but, pengelolaan sampah khususnya di Kepulauan Seribu masih 
dihadapkan oleh banyak kendala dan hambatan. Studi kasus 
menunjukkan bahwa konsep piramida terbalik pengelolaan 
sampah ini belum tercapai. 
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dari sumber

0.351%

7%

12%

81%

Daur ulang

Tidak terkelola 
dengan baik

Pembuangan 
akhir



19

Analisis yang dilakukan oleh Divers Clean Action (2021) menunjuk-
kan bahwa proyeksi tingkat pengurangan sampah dari sumber 
mencapai 0,351%. Angka ini didapatkan dari pengurangan penggu-
naan produk sekali pakai di sekolah dengan kurikulum adiwiyata 
dan perkantoran pemerintah. Pada tahun 2019-2020 pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu menunjukan tingkat daur ulang men-
capai 7% dari total sampah yang dihasilkan. Tingkat daur ulang ini 
termasuk pengolahan sampah organik dan daur ulang sampah 
anorganik, sedangkan jumlah sampah tidak terkelola dengan baik 
mencapai 12% yang dapat diartikan adanya kemungkinan sampah 
dibakar, dibuang ke laut, dan direklamasi secara ilegal. Sampah 
yang terkelola dan dibuang ke TPST Bantar Gebang pun masih 
tergolong tinggi yakni mencapai 81%. Persentase ini mengindi-
kasikan bahwa mayoritas sampah yang ada di pulau belum dapat 
dikelola di Kepulauan Seribu dan harus diangkut ke TPST Bantar 
Gebang.
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E. Glossary Kebijakan Pengelolaan 
Sampah di Tingkat Nasional, Provinsi 
dan Kabupaten

Kebijakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga

Tugas dan wewenang Pemerintahan dalam 

sistem pengelolaan sampah. 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah 

(pengurangan dan penanganan sampah). 

Pembiayaan, kompensasi, dan ketentuan 

kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan 

sampah. 

Peran Masyarakat, Larangan, Pengawasan 

dan Sanksi Administratif serta Penyelesaian 

Sengketa/Perselisihan dalam pengelolaan 

sampah.    

Mengatur

Penetapan kebijakan dan strategi dalam 

pengelolaan sampah oleh Pemerintah Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga (pengurangan dan penanganan).

Pengembangan dan penerapan teknologi.

Perlu adanya sistem informasi mencakup data 

sumber sampah, timbulan sampah, komposisi 

sampah, karakteristik sampah, dan fasilitas 

pengelolaan sampah rumah tangga, yang 

disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.     

Kompensasi, Peran Masyarakat serta 

pembinaan dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga. 

Peraturan Presiden Nomor 83 

Tahun 2018 tentang Penanganan 

Sampah Laut

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah 

Laut 2018-2025. 

Pembentukan Tim Koordinasi Nasional 

Penanganan Sampah Laut yang diketuai oleh 

Menteri Komenkomarves dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. 
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Kebijakan

Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 

tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga 

Mengatur

Arah kebijakan pengurangan dan penanga-

nan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis rumah tangga yang dilaksanakan 

dalam periode waktu 2017-2025.

Target pengurangan sampah 30% dan 

penanganan sampah 70%. 

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 21/PRT/M/2006 

tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Persampahan 

(KSNP-SPP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Sampah

Sebagai pedoman dalam penyusunan 

kebijakan yang mengatur hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pengurangan timbulan sampah semaksimal 

mungkin dimulai dari sumbernya.  

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan 

dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelola. 

3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas 

sistem pengelolaan.

4. Pengembangan kelembagaan, peraturan 

dan perundangan. 

Sebagai pedoman untuk menyusun rencana 

pengurangan dan penanganan sampah bagi 

Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

1. Target pengurangan sampah. 

2. Target penyediaan sarana dan prasarana 

mulai dari sumber sampah sampai dengan 

TPA.

3. Pola pengembangan kerjasama daerah, 

kemitraan dan partisipasi masyarakat.

4. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang 

ditanggung oleh pemerintah daerah dan 

masyarakat. dan perundangan. 

5. Rencana pembangunan dan pemanfaatan 

teknologi yang ramah lingkungan dalam 

memenuhi kebutuhan mengguna ulang, 

mendaur ulang dan penanganan akhir 

sampah. 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse 

dan Recycle melalui bank sampah. 

Kebijakan Mengatur

Penyusunan Rencana Induk Sampah oleh 

Gubernur (diwujudkan dalam bentuk Rencana 

Aksi Daerah dan Rencana Strategis SKPD terkait). 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 

P.75/Men-LHK/Setjen/KUM.1/10/201

9 tentang Peta Jalan Pengurangan 

Sampah oleh Produsen

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 03/PRT/M/2013 

tentang Penyelenggaraan 

Prasarana dan Sarana 

Persampahan dalam Penanganan 

Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Rumah Tangga 

Peraturan Daerah DKI Jakarta 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah

Kewajiban produsen dalam melakukan: 

1. Pembatasan timbulan sampah dengan 

menggunakan produk yang kemasannya 

mudah terurai oleh alam. 

2. Pendauran ulang kembali sampah. 

3. Pemanfaatan kembali. 

4. Penarikan kembali bekerjasama dengan 

bank sampah, TPS3R dan/atau pusat daur 

ulang. 

Pembiayaan dibebankan kepada APBN & 

APBD dan perusahaan yang melakukan 

upaya pengurangan sampah. 

Sistem pengelolaan sampah yang diturunkan 

dari Undang-Undang (UU) dan Peraturan 

Pemerintah (PP)

Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah 

(LPS) di tingkat RW dan Kawasan 

Teknis penanganan sampah yang meliputi 

informasi tentang sarana prasarana dalam 

melakukan pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan 

akhir sampah.

Pelaksanaan bank sampah secara lebih 

operasional.

Penentuan jam kerja bank sampah, jenis 

sampah yang dapat ditabung, wadah yang 

digunakan dalam pengumpulan sampah, 

penetapan harga dan sistem bagi hasil 

pada bank sampah, serta layanan bank 

sampah lainnya seperti peminjaman uang 

dan penjemputan sampah.  

Pengintegrasian bank sampah dengan 

EPR (Extended Producers’ Responsibility)
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Kebijakan Mengatur

Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peta 

Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 

2020 sampai dengan Tahun 2022

Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 127 Tahun 2020 tentang 

Rencana Induk Pengelolaan 

Sampah

Penentuan Target Pengurangan dan 

Penanganan Sampah DKI Jakarta dari tahun 

2020 hingga tahun 2039.

Peningkatan pengelolaan sampah di 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 

dengan melaksanakan 12 kegiatan utama.  

Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga 

sesuai dengan empat kategori: (1) sampah 

mudah terurai, (2) sampah material daur 

ulang, (3) sampah yang mengandung bahan 

berbahaya dan beracun/B3, (4) residu.

Pemilahan sampah di kantor sesuai dengan 

tujuh kategori. 

Pengumpulan sampah dan pengangkutan 

sampah dilakukan secara terpilah sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 

Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 169 tahun 2015 tentang 

Penanganan Prasarana dan Sarana 

Umum Tingkat Kelurahan  

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 

108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan 

Strategi DKI dalam Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pelaksanaan Jakstrada oleh Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu, dibantu oleh 

Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 

Seribu.  

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 

142 tahun 2019 tentang Kewajiban 

Penggunaan Kantong Belanja Ramah 

Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, 

Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 

Kewajiban penggunaan Kantong Belanja 

Ramah Lingkungan oleh Pengelola Pusat 

Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.   

Pelaksanaan PPSU (Penanganan Prasarana dan 

Sarana Umum) secara swakelola untuk 

mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan 

sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, 

kotor, dan/atau mengganggu sesuai dengan 

peruntukannya.

Peningkatan pengelolaan sampah di 

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 

dengan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan 

utama. 
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Sejak tahun 2006, Indonesia telah menerbitkan berbagai skema 
kebijakan agar tercipta pengelolaan sampah yang lebih baik. 
Seperti contohnya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006, Pemerintah Indonesia 
telah merumuskan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengemban-
gan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yang menjadi 

Kebijakan Mengatur

Instruksi Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 107 tahun 2019 tentang 

Pengurangan dan Pemilahan 

Sampah di Lingkungan 

Pemerintah 

Instruksi Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 157 tahun 2016 

tentang Pembinaan dan 

Pengembangan Bank Sampah 

Pelaksanaan kewajiban penggunaan wadah 

ramah lingkungan baik untuk makan 

maupun minum bagi para pegawai dan siswa 

di lingkungan pemerintah DKI Jakarta.

Pelarangan penggunaan kantong belanja 

sekali pakai, sedotan dan peralatan makan 

yang terbuat dari plastik.

Pembagian tugas bagi dinas-dinas terkait 

dalam mendukung pembinaan dan 

pengembangan bank sampah di setiap 

Rukun Warga (RW).

Pembentukan 1 (satu) bank sampah di setiap 

RW oleh Lurah, diikuti dengan adanya 

penetapan lokasi dan struktur kepengurusan 

bank sampah tersebut.

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 60 tahun 2021 

tentang Pemilahan dan 

Pengangkutan Sampah Terjadwal

Tugas Bupati, Camat dan Lurah dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkup 

RW.

Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan 

Hidup dalam pelaksanaan pemilahan dan 

pengangkutan sampah terjadwal. 

Penetapan Pulau Tidung (RW 01, RW02), 

Pulau Untung Jawa (RW 03), Pulau Panggang 

(RW04, RW05) dan Pulau Harapan (RW01, 

RW02) sebagai pilot project. 

Peraturan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 

Sampah

Pembentukan dan pelaksanaan Bank 

Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk 

(BSI) secara lebih teknis. 
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salah satu pedoman dalam menyusun kebijakan nasional yang 
berkaitan dengan permasalahan persampahan. 

Kebijakan ini kemudian didukung oleh adanya Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2008 yang mengatur secara spesifik pengurangan 
dan penanganan sampah yang dapat dilakukan lintas stakeholders. 
Dalam konteks ini, hal-hal yang diatur bukan hanya berkaitan 
dengan tugas dan wewenang pemerintah, baik Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Daerah, tetapi juga mengatur kewajiban serta 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka 
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, di tahun 
2010 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 
2010 yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah 
dalam menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah. 

Upaya pengurangan dan penanganan sampah ini pun semakin 
diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 13 tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan bank 
sampah yang terintegrasi dengan program Extended Producers’ 
Responsibility (EPR). Di tahun yang sama, diterbitkan juga Peratur-
an Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 yang mengharuskan Pemerin-
tah Provinsi menyusun dokumen rencana induk dan studi kelaya-
kan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga 
sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Sampah di Tingkat 
Provinsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta 
Nomor 3 tahun 2013. Selain adanya penyusunan Rencana Induk 
Pengelolaan Sampah oleh Gubernur DKI Jakarta, pada kebijakan 
tersebut di tahun 2013 juga diatur pembentukan Lembaga Pengelo-
laan Sampah (LPS) yang menjadi aktor penting dalam pengelolaan 
sampah di tingkat Rukun Warga (RW) dan kawasan. Pembentukan 
LPS ini juga didukung oleh adanya Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 03/PRT/M/2013 yang mengatur penyelenggaraan 
prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pada kebijakan 
tersebut, disebutkan terdapat 5 (lima) teknologi pengolahan 
sampah yang dapat digunakan, yakni: 

1. Teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran 
sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, 
dan optik; 
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2. Teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan 
kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan 
selanjutnya;

3. Teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara 
aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan, 
dan/atau biogasifikasi; 

4. Teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis 
dan/atau gasifikasi;

5. Pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi lain yang 
menghasilkan bahan bakar berupa Refused Derifed Fuel (RDF).    

Dua tahun berikutnya, untuk mendukung pengelolaan sampah 
yang lebih baik di tingkat Kelurahan, sejalan dengan telah diben-
tuknya LPS di tingkat RW, maka diterbitkan Peraturan Gubernur 
DKI Jakarta Nomor 169 tahun 2015 yang mengatur pembentukan 
dan pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 
(PPSU). Dalam hal ini, PPSU juga menjadi aktor penting dalam 
pengelolaan sampah. Sebab memiliki tanggung jawab menjamin 
terciptanya lingkungan yang bersih, PPSU berperan cukup penting 
dalam pengumpulan sampah yang bersumber dari tempat 
sampah komunal. Walaupun demikian, tugas PPSU tidak hanya 
terbatas pada pengumpulan sampah, mereka juga perlu memper-
cepat berfungsinya sarana dan prasarana publik yang mengalami 
kerusakan. Tugas dan fungsi PPSU menjadi lebih berat di Kepulau-
an Seribu dengan adanya lautan yang memisahkan satu pulau 
dengan pulau lainnya, menjadikan jumlah PPSU di Kepulauan 
Seribu mencapai lebih dari 50 personil per Kelurahan.

Satu tahun berikutnya, keberadaan 1 (satu) bank sampah di setiap 
Rukun Warga (RW) di DKI Jakarta menjadi sebuah kewajiban 
dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 157 tahun 2016. Hal ini menjadikan bank sampah memiliki 
payung hukum yang lebih kuat dibandingkan di tahun-tahun 
sebelumnya. 

Selanjutnya, untuk mengatur pengelolaan sampah secara lebih 
holistik kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 
2017 dilengkapi dengan target pengurangan dan penanganan 
sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang 
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perlu dicapai dalam periode waktu 2017-2025. Kebijakan tersebut 
dikenal dengan istilah Jakstranas (Kebijakan dan Strategi Nasional) 
dan telah menjadi pedoman utama dalam penentuan indikator 
pengurangan dan penanganan sampah. Berkaitan dengan hal ini, 
indikator pengurangan sampah ditentukan berdasarkan (1) besaran 
penurunan jumlah timbulan sampah per kapita, (2) besaran pening-
katan sampah yang terdaur ulang di sumber, dan (3) besaran pen-
ingkatan sampah yang termanfaatkan kembali, sedangkan indika-
tor penanganan sampah ditentukan berdasarkan (1) besaran pen-
ingkatan jumlah sampah terpilah, (2) besaran penurunan jumlah 
sampah yang diangkut ke TPA, (3) besaran peningkatan jumlah 
sampah yang terolah menjadi bahan baku, (4) besaran peningkatan 
jumlah sampah yang terolah menjadi sumber energi, dan (5) besa-
ran peningkatan jumlah sampah yang terolah di TPA.

Setahun kemudian, dengan mempertimbangkan banyaknya 
sampah di laut yang perlu ditangani, diterbitkan Peraturan Presiden 
Nomor 83 tahun 2018 yang mengatur suatu Rencana Aksi Nasional 
Penanganan Sampah Laut untuk periode 2018-2025.

Di tahun selanjutnya, yakni tahun 2019, sebagai tindak lanjut 
Jakstranas, diterbitkan Peraturan Gubernur DKI No. 108 tahun 2019 
tentang Kebijakan dan Strategi DKI dalam Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau 
biasa dikenal dengan istilah Jakstrada (Kebijakan dan Strategi 
Daerah), mencakup rencana aksi di tingkat Kabupaten sebagai 
berikut: 

1. Pembentukan bank sampah unit 
2. Pembangunan/peningkatan TPS3R 
3. Pembinaan Sekolah Adiwiyata 
4. Pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat masyarakat
5. Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan metode ramah 

lingkungan.

Di tahun yang sama, terdapat cukup banyak kebijakan yang diterbit-
kan sebagai upaya pengurangan sampah. Salah satunya adalah 
Peraturan Gubernur DKI Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban 
Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat 
Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat, yang diikuti juga 
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oleh adanya instruksi dari Gubernur DKI Jakarta tentang pelarangan 
penggunaan wadah sekali pakai di lingkungan perkantoran dan 
lingkungan sekolah, sebagaimana tertulis pada Instruksi Gubernur 
DKI Jakarta Nomor 107 tahun 2019. 

Di tahun yang sama juga, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan P.75/Men-LHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan 
Pengurangan Sampah oleh Produsen. Melalui kebijakan tersebut, 
perusahaan produsen diminta untuk turut berkontribusi menguran-
gi sampah dari hulu dengan mendesain produk yang dapat diolah 
secara alami atau mudah didaur ulang. Komitmen perusahaan 
swasta dalam mengurangi sampah plastik dari hulu merupakan 
suatu wujud nyata dari pelaksanaan Extended Producers’ Responsi-
bility (EPR). 

Lebih spesifik ke EPR, dokumen Rencana Aksi ini menganalisis best 
practice dari beberapa perusahaan yang berkomitmen dalam 
mengurangi sampah plastik di Kepulauan Seribu, seperti PT. 
Danone-AQUA, The Body Shop Indonesia dan PT. Unilever Indone-
sia. Komitmen yang tinggi dari perusahaan produsen tersebut tentu 
disambut sangat positif oleh publik, terlebih melalui EPR ini, perusa-
haan produsen akan banyak membangun kolaborasi dengan bank 
sampah dalam upaya penarikan kembali sampah yang dihasilkan. 
Dalam hal ini, bank sampah menjadi aktor penting selanjutnya yang 
dibentuk sebagai wujud kolaborasi Suku Dinas Lingkungan Hidup 
Kepulauan Seribu dengan Kelurahan, sesuai dengan Peraturan 
Gubernur DKI Nomor 108 tahun 2019.

Dalam pengembangannya, bank sampah banyak mendapatkan 
pendampingan dan pembimbingan teknis dari Penyedia Jasa 
Lainnya Perorangan Lingkungan Hidup (PJLP-LH). Selain mem-
bimbing bank sampah, PJLP-LH juga memiliki tugas mengawasi 
LPS yang berganti nama menjadi Bidang Pengelolaan Sampah 
(BPS) di tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 
2020. Dalam hal ini, BPS berperan sangat penting dalam mengedu-
kasi rumah tangga terkait pemilahan sampah. Hal ini menjadi salah 
satu strategi Pemerintah Provinsi dalam waktu terdekat agar target 
pengurangan sebesar 26% dan target penanganan sebesar 74% 



29

dapat tercapai, sesuai dengan yang tertulis pada Peraturan Guber-
nur Nomor 127 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 
Nomor 96 Tahun 2020. 

Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2020, 
terdapat beberapa kegiatan yang menjadi strategi utama Pemerin-
tah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam pengelolaan 
sampah yang lebih baik, yakni diantaranya:  

1. Menjalin kerjasama dengan kota satelit dalam pengelolaan 
sampah sungai dan laut; 

2. Forum komunikasi multi-stakeholder bulanan dalam rangka 
penyelesaian masalah sampah laut; 

3. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan 
sampah; 

4. Peningkatan dan/atau pengembangan 11 (sebelas) TPS 3R berba-
sis teknologi ramah lingkungan di 11 (sebelas) pulau berpenghuni; 

5. Penyediaan alat penghalang sampah untuk dipasang di pesisir 
dan muara sungai; 

6. Melakukan kajian pengolahan sampah Kab, Adm. Kepulauan 
Seribu; 

7. Membuat rancangan teknis fasilitas pengelolaan sampah; 

8. Gerakan Pulauku Nol Sampah 

Selanjutnya, untuk mendukung tercapainya target pemilahan 
sampah, diterbitkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
Nomor 60 Tahun 2021 yang mengatur tugas dan fungsi Pemerintah 
Kabupaten, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Biro Pem-
bangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pemilahan 
dan pengangkutan sampah terjadwal. Selain itu, ditetapkan juga 
bahwa Pulau Tidung (RW 01, RW02), Pulau Untung Jawa (RW 03), 
Pulau Panggang (RW04, RW05) dan Pulau Harapan (RW01, RW02) 
dijadikan pilot project untuk pelaksanaan pemilahan dan pengang-
kutan sampah terjadwal.
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F. Observasi Permasalahan Sampah di 
Kepulauan Seribu

1. Reklamasi sampah

Reklamasi lahan dengan memanfaatkan sampah yang tertumpuk 
bukan menjadi suatu solusi dari penanganan sampah. Perilaku ini 
masih kerap kali ditemui di beberapa titik di Kepulauan Seribu 
akibat terlalu sulitnya mendapatkan material bangunan seperti 
halnya di wilayah DKI Jakarta lainnya. Tak heran, masih banyak 
ditemukan kasus, di mana sampah dimanfaatkan sebagai material 
tambahan yang mampu menjadikan tanah lebih padat. Pada 
umumnya, reklamasi lahan ini dilakukan oleh masyarakat setempat 
dengan memanfaatkan lahan sempit yang tersedia untuk menim-
bun sampah, biasanya terletak di pinggir pantai. Pada banyak 
kasus, reklamasi lahan ini tidak sepenuhnya memanfaatkan 
sampah, sampah yang telah tertumpuk kemudian dicampur 
dengan bebatuan agar menjadi lebih padat. Reklamasi menggu-
nakan sampah memang lebih cenderung mudah dilakukan, dan 
efektif dari segi biaya, akan tetapi, perilaku reklamasi sampah dapat 
menyebabkan dampak yang membahayakan kedepannya, baik 
dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka waktu 
yang panjang. Selain menimbulkan bau yang mengganggu, rekla-
masi sampah juga dapat menghambat penguraian sampah, men-
jadikan lantai-lantai pada bangunan mengalami keretakan dengan 
mudah dan menurunkan kandungan unsur hara pada tanah yang 
menurunkan produktivitas tanah. 

2. Perilaku membuang sampah di laut 

Sama halnya dengan reklamasi sampah, perilaku membuang 
sampah ke laut masih kerap kali ditemui di beberapa tempat di 
pesisir Kepulauan Seribu. Meskipun upaya pengurangan dan 
penanganan sampah sudah banyak dilakukan, ternyata masih 
dapat dijumpai masyarakat yang memilih membuang sampah ke 
laut. Kategori sampah yang dibuang ke laut pada umumnya 
berupa popok bayi, sisa makanan yang dibungkus plastik, hingga 
perabotan rumah tangga. Hal ini dilakukan karena kurangnya 
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kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dan keterbatasan fasili-
tas pengumpulan sampah yang tersedia. Masyarakat pun cend-
erung membuang sampah ke laut karena merasa kurang nyaman 
sampah tersebut diangkut oleh petugas sampah akibat bau tidak 
sedap yang dihasilkan. Hal ini membuat masyarakat tetap memilih 
membuang sampah ke laut sekalipun telah disediakan tempat 
sampah besar/dustbin yang dapat dijadikan sebagai salah satu 
alternatif solusi dari permasalahan ini. 

3. Perilaku pemilahan sampah

Berdasarkan hasil in-depth interview, masyarakat di Kepulauan 
Seribu saat ini tidak memiliki sistem iuran warga untuk pengangku-
tan sampah rumah tangga setiap bulannya. Hal ini dikarenakan 
adanya kebijakan pemerintah yang telah menghapus sistem terse-
but. Dampak dari kebijakan ini membuat adanya pasukan orange 
atau Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) 
yang setiap harinya mengangkut sampah ke lahan pembuangan di 
masing-masing pulau berpenduduk sehingga masyarakat hanya 
perlu membuang sampah ke tempat sampah komunal. 

Pelayanan pengangkutan sampah oleh PPSU ini tentu berimplikasi 
pada sikap masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah. 
Dikarenakan masyarakat telah terbiasa membuang sampah tanpa 
dipilah ke tempat sampah komunal dan menyerahkan urusan 
persampahan sepenuhnya kepada petugas PPSU yang bertugas, 
maka masyarakat tidak terbiasa melakukan pemilahan sampah dari 
rumah dan tidak mendapati sanksi. Oleh karena itu, diperlukan 
upaya yang konsisten dalam membentuk kesadaran masyarakat 
akan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.  

Dalam hal ini, adanya petugas PJLP LH 3R sangat membantu men-
stimulasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari 
rumah tangga. Pengangkutan rutin yang dilakukan setiap harinya 
dengan membedakan sampah per kategori menjadi faktor pen-
dorong yang sangat kuat bagi masyarakat dalam memilah sampah. 
Sebagai contoh, untuk kategori sampah organik yang dihasilkan 
dari kegiatan memasak dan sisa makanan rumah tangga, pada 
umumnya akan diangkut oleh PJLP LH 3R pada pukul 06.30-08.00 



WIB. Apabila petugas terlambat datang, sampah organik akan 
dibuang oleh masyarakat Kepulauan Seribu ke dalam tempat 
sampah komunal dikarenakan akan menimbulkan bau kurang 
sedap apabila disimpan terlalu lama di dalam rumah. 

G.Peran Aktor dan Inisiatifnya dalam 
Pengelolaan Sampah 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat bebera-
pa aktor yang berperan penting dalam pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Pertama, PPSU yang bertanggung jawab 
langsung terhadap kelurahan setempat, memiliki tanggung 
jawab dalam menjamin kebersihan di tempat-tempat publik, 
sehingga mereka memiliki tugas utama mengangkut sampah 
dari tempat sampah komunal (Gambar 8).

Kedua, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Lingkungan Hidup 
(PJLP-LH) yang bertanggung jawab langsung terhadap Suku 
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu terbagi menjadi 
PJLP Pesisir dan PJLP 3R yang disesuaikan dengan wilayah 
kerjanya. PJLP Pesisir merupakan petugas kebersihan yang 
secara khusus dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi 
geografis Kepulauan Seribu (Gambar 8). PJLP Pesisir bertugas 
mengangkut sampah yang timbul di wilayah pesisir, tidak 
jarang mereka juga turut membantu membersihkan oil spill 
yang muncul ke permukaan laut. 

Berbeda dengan wilayah kerja PJLP Pesisir, PJLP 3R bertugas 
mengangkut sampah rumah tangga dengan metode door to 
door (Gambar 8). Sampah yang telah terkumpul kemudian 
dipilah ke dalam tiga kategori yakni (1) sampah organik, (2) 
sampah anorganik dan (3) sampah residu. Sampah organik 

Gambar 8. (Dari Kiri ke Kanan): PPSU P UJ, PJLP LH Pesisir Kelapa, dan PJLP 3R Pulau Kelapa
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dikumpulkan oleh PJLP 3R untuk diproses lebih lanjut menjadi 
pupuk kompos dengan memanfaatkan black soldier fly (BSF), 
sedangkan sampah anorganik dikumpulkan oleh bank sampah 
(Gambar 9) untuk ditimbang dan dikirimkan ke pelapak lokal (Gam-
bar 10). Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut dan 
sudah tidak memiliki nilai ekonomi (sampah residu), kemudian 
diangkut ke TPS di masing-masing pulau. 

Selain pihak-pihak tersebut, terdapat juga Bidang Pengelolaan 
Sampah (BPS) di tingkat Rukun Warga (RW) yang bertanggung 
jawab langsung kepada Kelurahan dan berperan penting dalam 
memberikan edukasi dan sosialisasi kepada rumah tangga, teruta-
ma terkait pemilahan sampah (Gambar 11). 

Gambar 9. Bu Asmawiyah Bank Sampah Kelapa RW 01

Gambar 10.  Pak Yoko, Pelapak Pulau Kelapa
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Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di 
Kepulauan Seribu, telah terdapat program-program pembatasan 
timbulan sampah yang diinisiasi baik oleh perangkat Pemerintah 
Daerah setempat maupun oleh instansi non pemerintah seperti 
perusahaan swasta, Non-Governmental Organization (NGO), dan 
juga instansi pendidikan. Beberapa program pembatasan timbulan 
sampah tersebut adalah sebagai berikut:

Lembaga/Instansi 

Suku Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian (KPKP) 

Kepulauan Seribu

Memberikan himbauan untuk tidak 

membuang sampah sembarangan ke laut 

melalui kelembagaan nelayan setempat.  

Program ini telah dilaksanakan sejak 2014 

dengan menargetkan ke depannya kelem-

bagaan nelayan dapat diikutsertakan dalam 

kegiatan clean-up.  

Suku Dinas Pendidikan Kepulauan 

Seribu

dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

tersebar di setiap pulau berpenduduk dengan 

komposisi sebagai berikut:

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara: 

1. Pulau Kelapa: 2 sekolah, 

2. Pulau Harapan: 2 sekolah,

3. Pulau Sebira: 2 sekolah,

4. Pulau Panggang: 2 sekolah, 

5. Pulau Pramuka: 3 sekolah, 

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan:

1. Pulau Tidung: 5 sekolah, 

2. Pulau Payung: 1 sekolah,

3. Pulau Pari: 2 sekolah, 

4. Pulau Lancang: 2 sekolah,

5. Pulau Untung Jawa: 2 sekolah,  

Program

Melaksanakan kegiatan edukasi dan 

pendampingan masyarakat melalui 

implementasi kurikulum adiwiyata sejak 

tahun 2016. 

Secara total, tercatat terdapat 23 sekolah 

yang sudah melaksanakan kurikulum 

adiwiyata yakni diantaranya 14 Sekolah 

Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Gambar 11. Pak Ijan BPS 03 P UJ
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dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang 

tersebar di setiap pulau berpenduduk dengan 

komposisi sebagai berikut:

Kecamatan Kepulauan Seribu Utara: 

1. Pulau Kelapa: 2 sekolah, 

2. Pulau Harapan: 2 sekolah,

3. Pulau Sebira: 2 sekolah,

4. Pulau Panggang: 2 sekolah, 

5. Pulau Pramuka: 3 sekolah, 

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan:

1. Pulau Tidung: 5 sekolah, 

2. Pulau Payung: 1 sekolah,

3. Pulau Pari: 2 sekolah, 

4. Pulau Lancang: 2 sekolah,

5. Pulau Untung Jawa: 2 sekolah,  

Suku Dinas Ketahanan Pangan, 

Kelautan dan Pertanian (KPKP) 

Kepulauan Seribu

Memberikan himbauan untuk tidak 

membuang sampah sembarangan ke laut 

melalui kelembagaan nelayan setempat.  

Program ini telah dilaksanakan sejak 2014 

dengan menargetkan ke depannya kelem-

bagaan nelayan dapat diikutsertakan dalam 

kegiatan clean-up. 

Suku Dinas Komunikasi, Informasi 

dan Statistik (Kominfotik)

Berkontribusi dalam pendiseminasian 

informasi berkaitan dengan pengelolaan 

sampah sejak tahun 2011 melalui sosial media 

milik Pemerintah Kabupaten Administrasi 

Kepulauan Seribu. 

Program Extended Producers’ 

Responsibility (EPR)

PT. Danone-AQUA  → Program Bottle2fashion.

The Body Shop Indonesia → Program Bring 

Back Our Bottles (BBOB).

PT. Unilever Indonesia → Green and Clean.

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk → Program 

pengembangan bank sampah di sekitar pabrik.

Melaksanakan sosialisasi pelarangan penggu-

naan plastik dan wadah sekali pakai sejak dari 

pelabuhan Marina hingga ke lokasi wisata.  

Suku Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) 

Kepulauan Seribu

Lembaga/Instansi Program

Melaksanakan kegiatan edukasi dan 

pendampingan masyarakat melalui 

implementasi kurikulum adiwiyata sejak 

tahun 2016. 

Secara total, tercatat terdapat 23 sekolah 

yang sudah melaksanakan kurikulum 

adiwiyata yakni diantaranya 14 Sekolah 

Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Atas (SMA) 
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Lembaga/Instansi 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusantara Regas → Membagikan bahan 

bacaan berkaitan dengan permasalahan 

sampah dan mendukung pemenuhan 

fasilitas persampahan di Pulau Untung Jawa,

PT. Pertamina Hulu Energi → Mendukung 

pemenuhan kebutuhan pupuk organik dari 

hasil pengolahan sampah di Pulau Sabira

PT. Pembangunan Jaya Ancol → sejak tahun 

2013, melalui program Ancol Zero Waste, telah 

mengelola sampah yang dihasilkan dari 

kegiatan operasionalnya, bukan hanya 

sampah organik tetapi juga sampah 

non-organik melalui penguatan kapasitas 

bank sampah.    

PT. Landscape Indonesia, Yayasan Rumah 

Literasi Hijau dan Yayasan Get Plastic 

Indonesia → Kegiatan pendampingan adopsi 

teknologi pirolisis. pabrik.

Program

Yayasan Keanekaragaman Hayati 

(Kehati), Smiling Coral Indonesia 

(SCI), Carbon Ethics, Divers Clean 

Action (DCA) dan Fakultas 

Pariwisata Universitas Pancasila

Kegiatan edukasi dan pendampingan 

masyarakat terkait permasalahan sampah yang 

mengganggu keseimbangan ekosistem laut 

yang telah dilakukan. 

Komunitas Jejak Seribu Berkontribusi dalam memberikan edukasi 

terkait permasalahan sampah di kepulauan 

melalui kegiatan penguatan kapasitas dan 

kemampuan literasi generasi muda di Pulau 

Tidung. 

Yayasan Rumah Pelangi, Divers 

Clean Action (DCA) dan Dompet 

Dhuafa.  

Kegiatan pendampingan bank sampah dan 

pelapak yang telah dilaksanakan oleh 

beberapa instansi non-pemerintah.

Melaksanakan aksi clean-up di tahun 2018 

melalui program Eco-ranger. 

Greeneration Foundation

Gambar 8. (Dari Kiri ke Kanan): PPSU P UJ, PJLP LH Pesisir Kelapa, dan PJLP 3R Pulau Kelapa
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(a) Proses Daur Ulang Sampah di Pulau

(b) Proses Pencacahan Plastik di RBU Tangerang

Gambar 12. (a) Proses Daur Ulang Sampah di Pulau dan 

(b) Proses Pencacahan Plastik di RBU Tangerang

Penimbangan Pengelompokan Pembersihan Pengepakan Pengiriman ke 
darat

Bank Sampah

Pelapak

Sorting 
sampah

Pencacahan Pencucian Quality 
control

Pengepakan

H. Evaluasi Teknis Daur Ulang Sampah 
Kepulauan Seribu

Kegiatan daur ulang sampah merupakan salah satu strategi pengu-
rangan sampah yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Daur ulang sampah 
bukanlah hal yang baru, khususnya bagi masyarakat pulau karena 
sudah berpuluhan tahun para pelapak dan pemulung mengumpul-
kan sampah untuk dibersihkan dan dijual kembali. Manfaat yang 
diterima oleh para pelapak dan pemulung yaitu lapangan pekerjaan 
karena adanya nilai ekonomi dari penggunaan limbah sebagai bahan 
baku industri. Selain itu, daur ulang sampah mendukung penggu-



Gambar 13. Analisis Harga Sepanjang Rantai Nilai Daur Ulang Sampah di Kepulauan Seribu
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naan sumber daya yang bertanggungjawab dengan mencegah 
sampah tersebut dibuang ke lingkungan dan berkontribusi dalam 
pengurangan penggunaan bahan baku baru untuk produksi.

Secara umum, sampah plastik, kertas dan logam diterima oleh 
para pelapak untuk didaur ulang, contohnya seperti botol plastik, 
kardus, dan kaleng aluminium. Di sebagian pulau mayoritas rumah 
tangga dan warung mengumpulkan sampah daur ulang untuk 
kemudian dijual ke pelapak pulau. Sejak tahun 2019, skema peng-
umpulannya dibangun dengan melibatkan bank sampah, PPSU 
dan PJLP LH 3R, yang kemudian dijual atau diberikan kepada 
pelapak pulau. Beberapa bank sampah di pulau melayani nasa-
bahnya secara mandiri, namun sebagian bekerja sama dengan 
PJLP LH 3R untuk mengumpulkan sampah daur ulang dari rumah 
tangga.

Sebagian besar sampah daur ulang yang dijual oleh pelapak pulau 
masih bernilai rendah karena para pelapak besar memilih untuk 
membeli sampah plastik yang belum dicacah. Biaya transportasi 
logistik dan teknologi pencacahan atau pengompaksi yang tinggi 
merupakan salah satu alasannya. Berikut value chain daur ulang 
sampah beserta prosesnya di setiap tahap untuk menggambarkan 
perubahan harga barang sepanjang rantai.
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Terlihat dari dinamika peran bank sampah dan pelapak pulau di 
dalam value chain daur ulang sampah, bank sampah bisa meraup 
margin apabila harga beli barang lebih rendah daripada harga beli 
pelapak, karena bank sampah bergantung pada pelapak pulau untuk 
menjual barangnya dengan harga yang sama dengan harga jual 
barang bagi masyarakat pulau. Ketergantungan ini disebabkan oleh 
kalahnya jumlah pengetahuan, pengalaman, dan jaringan dibanding-
kan pelapak yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Akan 
tetapi, bank sampah di Kepulauan Seribu mendapatkan bantuan 
finansial bentuk in-kind dari perusahaan maupun pemerintah, di 
mana pelapak sering tidak dianggap di dalam sistem pengelolaan 
sampah kita.

Tantangan daur ulang sampah lainnya yaitu volatilitas harga yang 
bergantung pada pasar dan harga minyak dunia, terlebih lagi di awal 
pandemi bisnis daur ulang sampah sangat terdampak dari pem-
batasan pergerakan masyarakat dan barang dan juga jatuhnya harga 
dan perkembangan ekonomi. Pelapak pulau harus bisa mengatur 
jadwal pengiriman barang di saat harga jual sedang tinggi dan 
mengumpulkan barang hingga jumlah sampah daur ulang cukup 
banyak untuk menutupi biaya transportasi.
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Gambar 14. Sifat Daur Ulang Setiap Jenis Sampah Rumah Tangga
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ISU

PRIORITAS

Permasalahan pengelolaan sampah yang 
dihadapi dan solusi serta praktik-praktik 
yang telah dilaksanakan oleh berbagai 
instansi di Kepulauan Seribu.



Penguatan kapasitas dan peran 
lembaga/institusi dalam upaya 
pengurangan sampahA

1. Perilaku bertanggung jawab terhadap 
sampah di rumah tangga dan kegiatan 
berwisata

Pengelolaan sampah yang berhasil mengubah sampah menjadi 
sumber daya yang ramah lingkungan dimulai dari pemilahan 
sampah di sumber, karena sampah yang bersih dari kontaminan dari 
jenis sampah lainnya akan lebih mudah dan lebih murah untuk 
diolah lebih lanjut. Berbagai contoh sukses di kota-kota seluruh dunia 
telah menunjukkan laju daur ulang dan energy recovery yang tinggi 
didukung oleh salah satunya perilaku pemilahan sampah oleh 
seluruh rumah tangga dan daerah komersial. Kota maupun daerah 
yang telah mumpuni dalam mengolah sampahnya menjadi bahan 
baku sekunder mendapatkan keuntungan secara finansial dari hasil 
penjualan sampah daur ulang dan energi yang didapat dari insinera-
tor.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah sudah menempatkan pemilahan sampah di tahap pewada-
han dari sumber timbulan sampah. Pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
dan Sejenis Rumah Tangga, jenis pilahan sampah diatur menjadi 5 
(lima) kategori, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya 
dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat 
digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah 
lainnya. Meskipun begitu, setiap wilayah menerapkan jenis pilahan 
sampah yang berbeda-beda, namun tetap dengan tujuan yang 
sama.

Untuk mencapai 100% laju pemilahan sampah, penting untuk mem-
ulai perubahan perilaku sejak dini melalui program edukasi, pen-
dampingan, pemantauan rutin, penegakan sanksi, dan penyesuaian 
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sistem pengumpulan sampah. Tentu saja sudah banyak program 
outreach yang dilakukan oleh berbagai organisasi untuk menyebar-
kan informasi mengenai pemilahan sampah, contohnya Yayasan 
Rumah Literasi Hijau dan PJLP LH 3R yang sudah bergerak dalam 
bidang edukasi lingkungan. Akan tetapi, jumlah rumah tangga yang 
melakukan pemilahan sampah di sumber masih tergolong sangat 
rendah karena fasilitas yang kurang memadai dan skema pengum-
pulan sampah yang memberi celah lebar bagi rumah tangga lain 
yang tidak memilah sampah. Meskipun begitu, sebagian besar 
warga pulau memahami nilai dari sampah daur ulang dengan memi-
sahkan dan menjual sampahnya ke bank sampah maupun pelapak, 
dan juga sampah organik khususnya di Pulau Untung Jawa dan 
Pramuka untuk dikompos.

Partisipasi rumah tangga dalam pemilahan sampah juga tentunya 
mempengaruhi keberhasilan pengurangan sampah. Akan tetapi, 
hasil pemantauan yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan 
Hidup Kepulauan Seribu bersama Divers Clean Action (DCA) di Pulau 
Untung Jawa menunjukkan bahwa seiring waktu beberapa rumah 
tangga tidak melanjutkan praktik pemilahan sampah di rumah 
karena beberapa alasan: (1) jadwal pengumpulan sampah yang tidak 
sesuai dengan jam warga biasa membuang sampah, dan khususnya 
sampah makanan di kepulauan didominasi oleh ikan yang menim-
bulkan bau tidak sedap yang kuat apabila tidak segera diangkut, 
sehingga beberapa warga memutuskan untuk membuangnya di 
tempat sampah komunal; (2) tidak ada tindak lanjut apabila rumah 
tangga tersebut tidak melakukan pemilahan sampah, dalam bentuk 
edukasi ulang maupun sanksi.

Program edukasi dan pendampingan bagi rumah tangga, warung, 
dan penyedia jasa wisata perlu direncanakan secara matang dengan 
memperhatikan latar belakang sosial dan budaya masyarakat pulau. 
Selain itu, penentuan kategori pilahan sampah perlu diselaraskan di 
seluruh Kepulauan Seribu agar pesan kampanye dan edukasi yang 
disusun merata disampaikan ke setiap orang. Lebih lanjutnya 
perilaku pemilahan sampah dibarengi dengan pengumpulan 
sampah yang terpilah yang sudah dilakukan oleh PJLP LH 3R dengan 
beberapa catatan di bagian A.2.
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Perilaku penimbunan sampah dan pembakaran sampah yang dilaku-
kan secara ilegal tidak bisa dibiarkan begitu saja. Praktek penimbunan 
dan pembakaran sampah harus ditindak secara tegas. Saat ini masih 
terdapat beberapa titik penimbunan sampah dan masih sering ditemu-
kan masyarakat yang membakar sampah. Oleh karena itu, instrumen 
penegakan sanksi, termasuk lembaga yang bertanggung jawab, bagi 
warga yang masih membuang sampah sembarangan ke laut perlu 
dibangun dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini juga harus 
diikuti dengan edukasi secara persuasif kepada masyarakat dengan 
menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang dapat menjangkau 
seluruh wilayah pulau.

Upaya untuk mencegah adanya perilaku menimbun sampah dan 
membakar sampah dapat dilakukan dengan membuat papan reklame 
mengenai peraturan dan dampak yang dihasilkan. Selain itu, sanksi 
kepada pelaku penimbun sampah juga harus diberikan baik dengan 
adanya denda atau penutupan lahan/akses perizinan penggunaan 
lahan. Sedangkan sanksi kepada pelaku pembakar sampah diberikan 
dengan teguran dan denda. Sanksi ini seharusnya diberikan oleh 
pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan baik melalui RT/RW.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 
permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab mas-
yarakat yang berdomisili di Kepulauan Seribu, tetapi juga menjadi 
tanggung jawab wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu 
dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, berbagai upaya dilakukan 
untuk mengurangi timbulan sampah dari kegiatan wisata di Kepulauan 
Seribu, seperti pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai 
yang telah dilakukan oleh penyedia jasa wisata. Melalui penyedia jasa 
wisata, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) 
Kepulauan Seribu telah mendistribusikan kantong ramah lingkungan 
dengan jumlah yang terbatas di penginapan wisatawan sebagai lang-
kah awal untuk mengurangi timbulan sampah di Kepulauan Seribu.

Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan konsep ekowisata ke dalam 
program kerja yang sudah ada di Kepulauan Seribu, penting untuk 
memulai sebuah forum diskusi dengan melibatkan stakeholders terkait 
agar tercipta kesepahaman dan kesepakatan bersama akan wisata 
yang bebas sampah. Selain itu, penting juga melakukan pendampin-



Gambar 15. Aktivitas Grebek Plastik Pada HPSN 2021 

Gambar 16. Aktivitas Ekowisata di Kepulauan Seribu

gan bagi penyedia jasa wisata yang berfokus pada peningkatan 
kapasitas agar terbentuk sistem manajemen yang mumpuni dalam 
menjalankan program ekowisata tersebut.

Saat ini, telah tercatat beberapa pihak yang telah melakukan 
kegiatan pendampingan tersebut. Seperti contohnya, kegiatan 
pendampingan yang dilakukan oleh Universitas Pancasila beker-
jasama dengan Yayasan Kehati dan Balai Taman Nasional Kepulau-
an Seribu di Pulau Harapan dan Pulau Pramuka yang menitikberat-
kan pada peningkatan kapasitas dan sistem manajemen Kelompok 
Sadar Wisata (Pokdarwis), sebuah organisasi kemasyarakatan yang 
menjadi mitra Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu dalam 
melaksanakan program penanaman mangrove dan terumbu 
karang sebagai upaya rehabilitasi lingkungan. Kegiatan ini tentu 
menjadi langkah awal yang baik dengan harapan dapat dilakukan 
secara lebih luas dan lebih rutin ke depannya.
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Studi Kasus #1

Selain mendistribusikan kantong ramah lingkungan, pada bulan 
Februari 2020, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah 
Nasional (HPSN), telah dilakukan uji coba pembatasan penggu-
naan plastik sekali pakai melalui kegiatan audit plastik di Pelabu-
han Kaliadem dan Pelabuhan Marina-Ancol yang diinisiasi oleh 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkolaborasi dengan 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit 
Penyelenggara Pelabuhan Daerah I & II Dinas Perhubungan Provin-
si DKI Jakarta (Gambar 15).

Selain upaya mengurangi timbulan sampah, telah dikembangkan 
juga sebuah konsep wisata berkelanjutan atau ekowisata dengan 
menjadikan kegiatan pengumpulan sampah laut atau kegiatan  
clean-up sebagai suatu program unggulan. Secara lebih spesifik, 
kegiatan clean-up ini kemudian dilanjutkan dengan adanya penim-
bangan dan pemilahan sampah dimana sampah yang masih 
memiliki nilai ekonomi selanjutnya dikelola lebih lanjut oleh bank 
sampah setempat. Konsep ekowisata ini terbukti menarik perha-
tian wisatawan sehingga dapat menjadi sebuah rekomendasi 
program kerja yang perlu diikuti dengan adanya koordinasi antara 
stakeholders terkait seperti Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, Balai 
Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam (BKSDA). Hal ini sesuai dengan pernyataan Smiling 
Coral Indonesia yang telah terlebih dahulu mengembangkan 
program ekowisata di Pulau Pramuka sebagai wujud kerjasama 
dengan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Membahas ekow-
isata, Yayasan Kehati berkolaborasi dengan Masyarakat Selam 
Indonesia (MASI), Divers Clean Action (DCA) dan stakeholder 
lainnya, juga telah mengembangkan program ekowisata di Pulau 
Harapan sejak tahun 2017 (Gambar 16). Dengan melihat keberhasi-
lan program ekowisata yang sudah dijalankan sebelumnya, 
menginspirasi Yayasan Carbon Ethics Indonesia untuk ikut 
mengembangkan program ekowisata di pertengahan tahun 2021 
sebagai suatu media edukasi untuk menyadarkan khalayak luas 
terkait dampak yang ditimbulkan sampah pada keseimbangan 
ekosistem laut dan pesisir.



Pengumpulan sampah merupakan tahap selanjutnya setelah 
pewadahan di dalam sistem pengelolaan sampah. Seiring mem-
perkuat pemilahan sampah dari sumber, layanan pengumpulan 
sampah yang diberikan oleh PPSU dan PJLP LH 3R juga perlu 
ditingkatkan agar mampu mengakomodasi pilahan sampah untuk 
kemudian diolah lebih lanjut. Pasalnya, masyarakat Kepulauan 
Seribu memiliki pemahaman menengah ke atas mengenai latar 
belakang dan tujuan pemilahan sampah, namun fasilitas yang 
tersedia, seperti wadah sampah, insinerator L-box, dan lahan 
penampungan sampah di pulau, masih mengacu pada sistem 
kumpul-angkut-buang. Sampah anorganik yang dapat didaur 
ulang memiliki laju pengumpulan terpilah (collection rate) yang 
lebih tinggi dibandingkan sampah organik mudah terurai, meski-
pun sebesar 65% sampah rumah tangga Kepulauan Seribu mer-
upakan sampah organik. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpu-
lan dan pengolahan sampah saat ini masih membiarkan sampah 
organik tercampur di dalam tumpukan sampah yang diangkut ke 
TPST Bantar Gebang.

Saat ini sampah rumah tangga dikumpulkan setiap hari oleh PPSU 
dengan sistem komunal tidak langsung dan PJLP-LH 3R dengan 
sistem individu langsung dan terpilah, dan juga sampah pesisir 
yang diangkut setiap hari oleh PJLP-LH Pesisir. PPSU dan PJLP-LH 
3R dibawahi oleh Kelurahan setempat dan Suku Dinas Lingkungan 
Hidup Kepulauan Seribu secara berturut-turut memiliki sumber 
daya yang cukup untuk mencapai target pengurangan sampah 
nasional, namun kedua instansi bergerak masing-masing tanpa 
koordinasi yang holistik. 

PJLP-LH 3R dibentuk sejak tahun 2020 dan dalam kurun waktu 
setahun mampu mendorong status pengurangan sampah secara 
signifikan dibandingkan tahun 2019 berkat pengumpulan sampah 
terpilah di setiap pulau beserta pengomposan yang menggu-
nakan tong komposter, black soldier fly (BSF), dan media tanah. 
Contohnya, status pengurangan sampah di Pulau Untung Jawa 
pada akhir tahun 2019 berkisar 4%, yang kemudian meningkat 

2. Penguatan kapasitas dan teknis pengumpulan 
sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga
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hingga 19% di tahun 2020, salah satunya hasil kontribusi PJLP-LH 
3R. Berdasarkan studi kasus ini, fasilitas pengumpulan dan pengola-
han sampah yang memadai pemilahan sampah, serta mekanisme 
pelaporan data Jakstrada merupakan faktor keberhasilan yang 
efektif.

PJLP-LH 3R menjalankan tanggung jawab untuk memastikan 
sampah rumah tangga terpilah dan diolah sesuai jenis sampah 
masing-masing, namun terkendala kurangnya SDM untuk meng-
umpulkan sampah dan juga mengolah sampah organik beserta 
pencatatan data, sedangkan PPSU memiliki SDM yang cukup untuk 
melaksanakan pengumpulan sampah di semua rumah tangga. 
Sumber daya milik kedua instansi ini dapat digabungkan dan 
digunakan bersama, sehingga target pemilahan sampah rumah 
tangga dapat lebih cepat dicapai, kemudian meningkatkan laju 
pengurangan sampah.

Integrasi sistem pengumpulan sampah antara PPSU dan PJLP-LH 
3R dapat mengatasi beberapa kendala yang disebutkan di atas 
dengan alokasi SDM oleh PPSU dan fasilitas milik PJLP-LH 3R untuk 
melaksanakan sistem pengumpulan sampah terpilah. Adapun 
prosedur pengumpulan sampah juga dituang ke dalam sebuah 
dokumen yang mengatur jam kerja, rute pengumpulan sampah, 
dan mekanisme pemantauan dan tindak lanjut dari pendataan 
partisipasi pemilahan sampah.

Gambar 17. Perbandingan Pengumpulan Sampah yang Dilakukan
PJLP-LH 3R (Kiri) dan PPSU (Kanan)
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Gambar 18. Area Tupoksi Keempat Petugas Pengelola Sampah
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Gambar 19. (Dari Kiri ke Kanan): Petugas PPSU, PJLP-LH Pesisir, PJLP-LH 3R, dan BPS

Studi Kasus #2

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memiliki 
cakupan wilayah kerja yang berbeda dengan PJLP-LH 3R. Sesuai 
dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 
2017, PPSU bertanggung jawab langsung kepada kelurahan 
setempat dan diberikan tugas utama untuk penyapuan jalan, 
pembersihan timbunan sampah liar dan ceceran sampah, pem-
bersihan coretan-coretan dan papan informasi liar di ruang 
publik, dan pembersihan jalan, saluran mikro, taman atau ruang 
publik lainnya. Hal ini menjadikan PPSU bertanggung jawab atas 
sampah yang tersebar di tempat sampah komunal, sedangkan 
PJLP-LH 3R bertanggung jawab atas sampah terpilah yang 
didapatkan dari rumah masyarakat.  

Dengan jumlah personil yang lebih banyak, bahkan mencapai 
lebih dari 50 personil di setiap wilayah kelurahannya, PPSU 
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memang tidak hanya menangani prasarana dan sarana terkait 
kebersihan, namun hal ini cukup menjadikan masyarakat memiliki 
ketergantungan yang tinggi pada petugas PPSU sehingga peng-
umpulan sampah terpilah di tingkat rumah tangga oleh petugas 
PJLP-LH 3R belum berjalan optimal. 

Seperti contohnya, dari hasil pemantauan Divers Clean Action 
(DCA) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu di 
Pulau Untung Jawa, tercatat 25% rumah tangga dari KK prioritas 
memilih untuk tidak menyetor sampahnya kepada PJLP-LH 3R dan 
memilih untuk membuang sampahnya ke tempat sampah komu-
nal. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian waktu layanan 
PJLP-LH 3R dengan waktu membuang sampah warga setempat 
dan adanya ketidak-inginan masyarakat untuk menumpuk sampah 
di dalam rumah.

Sehingga PPSU memiliki beban kerja yang lebih besar dalam hal 
pengangkutan sampah dibandingkan dengan PJLP-LH 3R, dan 
kondisi yang diharapkan adanya kesadaran pada masyarakat untuk 
melakukan pemilahan sampah dari rumah kemudian sampah 
organik dan anorganik diangkut oleh petugas PJLP-LH 3R untuk 
ditangani lebih lanjut. Kemudian sampah residu diletakkan oleh 
petugas PJLP-LH 3R ke tempat sampah komunal untuk diangkut 
oleh petugas PPSU ke TPS di masing-masing pulau, sebagaimana 
terlihat pada Gambar 18.

Kondisi demikian masih sulit untuk dicapai mengingat masih 
rendahnya kesadaran masyarakat setempat untuk melakukan 
pemilahan sampah dari rumah. Hal ini kemudian melatarbelakangi 
adanya pembentukan Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) dengan 
tugas utama melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan 
sampah di lingkup Rukun Warga (RW), sesuai dengan Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 tahun 2020. 

Melalui pembentukan BPS, diharapkan sosialisasi terkait pemilahan 
sampah dengan metode rumah ke rumah atau rembug warga 
dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan lebih terstruktur, 
mengingat adanya seksi sosialisasi dan pengawasan yang bertang-
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Gambar 20. Perbedaan PPSU, PJLP LH Pesisir, PJLP 3R, BPS
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gung jawab langsung akan hal tersebut. Hal ini akan dapat men-
dukung target terdekat DKI Jakarta dalam melakukan pengangku-
tan sampah terjadwal, sesuai dengan pernyataan Tim Gubernur 
untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di akhir tahun 2020. 
Sebelum dibentuk BPS, sosialisasi yang berkaitan erat dengan 
permasalahan sampah telah dilakukan oleh Kelurahan setempat, 
namun belum mencakup perihal pemilahan sampah. Sosialisasi 
yang telah dilakukan, baik melalui ketua RT/RW setempat dan juga 
Ibu-Ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) hanya meni-
tikberatkan pada himbauan untuk tidak membuang sampah 
sembarangan, khususnya di laut, dan juga berkaitan dengan 
edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sesuai dengan 
pernyataan Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu. Hal ini dikare-
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Gambar 21. Alur Perjalanan Sampah di Kepulauan Seribu
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nakan masih banyak ditemukan praktek pembuangan sampah 
secara sembarangan ke laut, sekalipun telah ada petugas sampah 
yang bertugas. 

Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan kinerja BPS 
sebagai suatu kelembagaan masyarakat yang dapat menjalankan 
fungsi sosialisasi. Namun, untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan 
suatu prosedur atau dokumen tertulis yang mampu mengarahkan 
Kelurahan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPS terse-
but. Surat Keputusan (SK) berisikan struktur kepengurusan BPS 
yang terdiri dari ketua bidang, seksi operasional, seksi sosialisasi 
dan pengawasan, saat ini telah diterbitkan oleh Kelurahan setem-
pat, namun memang belum diikuti oleh adanya petunjuk lebih 
lanjut dari Pemerintah Kabupaten.

52



3. Penguatan kapasitas dan teknis pengolahan 
sampah

Gambar 22. Gerobak Sampah PPSU

Gambar 23. Teknologi pencacah plastik
di Pulau Harapan

Gambar 24. Rumah Maggot
di Pulau Untung Jawa

Teknologi pengolahan sampah

Saat ini, di Kepulauan Seribu telah terdapat beberapa sarana dan 
prasarana untuk mendukung pengolahan sampah di pulau seperti 
(1) teknologi pemusnah sampah (L-box), komposter, rumah maggot 
atau black soldier fly (BSF) dan gerobak motor yang telah tersebar 
di setiap pulau berpenduduk, (2) teknologi pencacah plastik di 
Pulau Harapan dan Pulau Tidung, dan (3) teknologi pirolisis di Pulau 
Pramuka sebagai bentuk kolaborasi Yayasan Get Plastic Indonesia, 
PT. Landscape Indonesia, dan Yayasan Literasi Rumah Hijau. 

Namun, berdasarkan hasil pemantauan oleh Divers Clean Action 
bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu di lima 
pulau berpenduduk menunjukkan fasilitas pengelolaan sampah 
kurang mampu mengelola seluruh sampah rumah tangga dengan 
efektif. Pada tahun 2019, beberapa fasilitas disebutkan sudah 
berfungsi, namun status pengurangan sampah hanya berkisar 



pada 4% dari target 20%. Sejak hadirnya 
PJLP LH 3R dan penambahan fasilitas 
pengomposan sampah organik dan bank 
sampah di tahun 2020, status penguran-
gan sampah meningkat menjadi 19%, dari 
target nasional 22%, yang didominasi oleh 
pengolahan sampah organik sebesar 12%.

Rumah maggot atau black soldier fly (BSF) 
hanya dapat mengelola sampah organik 
dalam kapasitas rendah menjadi pupuk 
kompos yang digunakan untuk pertanian 
non-hidroponik maupun untuk urban 
farming (Gambar 24). Menurut informasi 
dari Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan 
dan Pertanian (Sudin KPKP), pupuk 
kompos yang diberikan oleh Sudin LH 
Kepulauan Seribu sebanyak 60 karung 
pada awal tahun 2021, belum mampu memenuhi kebutuhan yang 
tinggi akan pupuk kompos. Tekstur tanah di Kepulauan Seribu yang 
berbeda, selayaknya pasir, menjadikan kebutuhan akan kompos 
sangat tinggi sehingga diharapkan pengelolaan sampah melalui BSF. 
Kondisi ini menginspirasi PT. Pertamina Hulu Energi OSES untuk 
membantu mengeskalasi produksi pupuk kompos di salah satu pulau 
di Kepulauan Seribu yakni Pulau Sabira.

Proses peningkatan nilai barang daur ulang saat ini masih sangat 
sederhana dan dilakukan secara manual seperti tergambar pada 
Gambar 25. Teknologi pencacahan sampah plastik di Pulau Harapan 
dan Pulau Tidung (Gambar 8) dan belum secara optimal dimanfaatkan 
karena membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi. Pelapak 
pulau sejak pandemi menemui kendala, yaitu harga barang yang 
volatil dan juga biaya logistik yang tinggi, beserta kualitas barang daur 
ulang yang kurang kompetitif mengharuskan pelapak pulau menjual 
barangnya dengan harga rendah. Proses penambahan nilai barang 
perlu ditingkatkan, seperti pencacahan plastik, atau proses pengom-
presan setidaknya di semua pulau agar dalam satu perjalanan lebih 
banyak barang yang dimuat. 
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Anorganik Mesin Pengompresan (Atas),
dan Pencucian Secara Manual (Bawah)



Selain sampah organik dan anorganik, sesuai Peraturan Daerah DKI 
Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sampah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh rumah 
tangga juga perlu ditangani secara khusus. Sejauh ini, wilayah 
Kepulauan Seribu telah memiliki suatu mekanisme pengumpulan 
dan penampungan sampah B3, yakni dengan memanfaatkan 
Green Bay sebagai drop box atau tempat penampungan sementara 
sampah B3 yang terletak di Pulau Untung Jawa. Sampah B3 yang 
dihasilkan oleh rumah tangga dikumpulkan oleh PJLP-LH 3R untuk 
kemudian secara kolektif diangkut oleh kapal khusus milik Dinas 
Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan diolah secara lebih tepat oleh 
pihak ketiga.

Untuk mendukung keberhasilan pengumpulan dan penampungan 
sampah B3, menurut informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakar-
ta, di tahun 2021, setiap kecamatan di DKI Jakarta telah dianggarkan 
memiliki satu gerobak motor khusus untuk sampah B3, termasuk 
juga di Kepulauan Seribu. Seperti diketahui, sampah B3 membutuh-
kan jalur pengangkutan yang berbeda dari sampah rumah tangga 
dan sejenis lainnya. Adanya fasilitas berupa gerobak motor tentu 
sangat memudahkan proses pengumpulan dan pengangkutan 
sampah B3, namun mengingat Kepulauan Seribu memiliki karakter-
istik geografis yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya, 
pengumpulan dan pengangkutan sampah B3 kerap kali membu-
tuhkan waktu yang lebih lama. Fasilitas berupa gerobak motor yang 
dianggarkan untuk wilayah Kecamatan Seribu Utara dan Keca-
matan Seribu Selatan pun hingga saat ini belum dapat termanfaat-
kan secara optimal mengingat antar kelurahan dibatasi oleh lautan, 
menjadikan mobilisasi gerobak motor sangat sulit. Selain fasilitas 
pendukung yang masih harus disesuaikan dengan kondisi geograf-
is Kepulauan Seribu, dibutuhkan juga penguatan kapasitas tenaga 
pengumpul sampah B3, khususnya di tingkat rumah tangga. Dalam 
hal ini, bukan hanya PPSU dan PJLP LH-3R yang memegang 
peranan penting, tetapi juga Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) 
yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga telah diberi-
kan tugas untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan 
sampah B3.
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Daur ulang sampah anorganik

Laju daur ulang sampah anorganik di Kepulauan Seribu sudah 
tergolong sangat baik, yaitu sebesar 9% tercatat di tahun 2019 
apabila dibandingkan dengan rata-rata laju daur ulang nasional 
yang dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) di tahun 2015. Tantangan daur ulang sampah 
terletak pada volatilitas harga barang setiap waktu dikarenakan oleh 
naik turunnya harga minyak dunia. Terlebih dari itu, sejak pandemi 
menghantam seluruh kegiatan sehari-hari dan bisnis, daur ulang 
sampah pun terdampak dari restriksi transportasi penumpang dan 
barang dari dan menuju Kepulauan Seribu. Seluruh pelapak, pemu-
lung, dan kerompongan tidak dapat melanjutkan aktivitas bisnisn-
ya, bahkan bank sampah pun yang baru saja terbentuk di akhir 
tahun 2019 atas dasar Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 157 
Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah.

Tingkat partisipasi warga dalam memilah dan menjual sampah daur 
ulang merupakan kontribusi paling besar kepada tingkat daur ulang 
sampah yang tinggi. Pelapak dan pengepul sudah lama beroperasi 
di Kepulauan Seribu sejak puluhan tahun yang lalu, dan harga 
barang yang ditawarkan pun menarik warga untuk giat mengum-
pulkan sampah untuk didaur ulang. Akan tetapi, beberapa bank 
sampah pulau tidak bisa berkembang karena berkompetisi dengan 
pelapak yang sudah memiliki jaringan, pengetahuan, dan pengala-
man yang lebih mumpuni dibandingkan pengurus bank sampah. 
Meskipun begitu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
memberikan banyak bantuan materi untuk membantu meringank-
an biaya operasional bank sampah. Secara jangka panjang bank 
sampah memiliki hambatan yang lebih besar, karena bank sampah 
harus memasang harga beli barang lebih rendah dari harga beli 
pelapak dari warga, dan 
hal ini menyebabkan 
beberapa warga untuk 
tetap menjual barangnya 
ke pelapak karena harga 
yang lebih bersaing. 

Gambar 26. Kapal yang Mengangkut Sampah Daur Ulang
dari Pulau Untung Jawa



Selain harga, biaya transportasi juga merupakan tantangan bagi 
pelapak khususnya yang kemudian menjual barang daur ulang 
kepada pelapak darat dan industri daur ulang di daratan Kota 
Tangerang (Gambar 26).

Salah satu upaya untuk mengurangi biaya transportasi yaitu men-
gompaksi volume barang menggunakan mesin baling, namun 
biaya operasional mesin ini tidak sebanding untuk menutup ting-
ginya biaya logistik. Di tahun 2020, pelapak di Kepulauan Seribu 
menahan barangnya untuk tidak dijual selama 6 bulan karena harga 
barang jatuh dan sulitnya mengirim barang. Hal ini menyebabkan 
menumpuknya barang daur ulang di gudang pelapak dan bebera-
pa bank sampah melaporkan di saat itu bahwa sampah tidak lagi 
dapat dipilah.

Tantangan bisnis bank sampah dan logistik daur ulang sampah 
sangat kompleks, sehingga peran pemerintah dan pihak swasta 
dibutuhkan untuk menjaga dan juga meningkatkan performa laju 
daur ulang sampah di Kepulauan Seribu. Salah satunya yaitu skema 
kerja sama antara bank sampah dan pelapak pulau untuk mening-
katkan nilai jual barang dan memberdayakan masyarakat melalui 
pengurus bank sampah. Seperti studi kasus di Pulau Kelapa, di 
mana pelapak Bernama Pak Yoko memutuskan untuk bekerjasama 
dengan Bank Sampah RW 01, 02, dan 03 Pulau Kelapa (Gambar 27) 
untuk mengumpulkan dan membersihkan sampah daur ulang dari 
kontaminan, dan mengarahkan seluruh warga untuk menjual 
barangnya ke bank sampah. Pak Yoko memberikan bantuan modal, 
seperti gerobak roda, gudang, dan dana operasional untuk meng-
umpulkan sampah daur ulang secara rumah-ke-rumah. 

Formalisasi pelapak pulau menjadi Bank Sampah Induk juga dapat 
menjadi pilihan bagi pelapak pulau dan Suku Dinas Lingkungan 

Hidup Kepulauan Seribu agar 
para pelapak dapat menggu-
nakan fasilitas kapal sampah 
untuk memangkas biaya trans-

Gambar 27. Bank Sampah RW 1 Kresek Indah Pulau Kelapa



Gambar 28. Skema EPR Danone, SUDIN LH (Sampah UJ - Kapal - RBU)
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portasi, sekaligus agar pengumpulan data aktual daur ulang 
sampah dan perkembangan harga dapat terealisasi bagi Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Studi kasus #3

Pada tahun 2020, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu juga menjalankan uji coba pengangkutan sampah daur 
ulang dari pulau ke darat (Gambar 28), yakni dengan skema 
pengolahan sampah di luar pulau, namun melalui pemanfaatan 
botol PET yang telah terkumpul di Kepulauan Seribu. Skema ini 
merupakan bentuk kolaborasi PT. Danone (AQUA), Divers Clean 
Action (DCA) dan Suku Dinas Lingkungan Hidup dengan bank 
sampah di Pulau Untung Jawa dan Recycling Business Unit 
(RBU) di Tangerang Selatan. Skema kolaborasi ini dilakukan sejak 
tahun 2018 di bawah naungan Program Bottle2Fashion, dimana 
botol PET yang telah dikumpulkan dijual ke RBU Tangerang 
Selatan untuk diolah menjadi bahan baku sekunder untuk botol 
PET baru maupun pakaian yang dipasarkan oleh H&M di seluruh 
dunia (Gambar 29). Program kolaborasi ini juga merupakan salah 
satu bentuk komitmen PT. Danone (AQUA) dalam menjalankan 
Extended Producers’ Responsibility (EPR), sesuai dengan Pera-
turan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 
Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh 
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Produsen. Program kolaborasi dengan skema demikian tentu 
dapat menjadi sebuah solusi untuk kendala biaya transportasi 
yang tinggi kepada bank sampah dan pelapak, juga menjadi 
langkah lain untuk meningkatkan kompetisi kualitas barang. 
Oleh karena itu, penting untuk kedepannya memperbanyak 
program kolaborasi yang dapat mendorong terciptanya peren-
canaan partisipatif antara semua pemangku kepentingan yang 
kemudian dapat dianggarkan Suku Dinas Lingkungan Hidup 
Kepulauan Seribu setiap tahunnya untuk penganggaran tahun 
berikutnya.

Gambar 29. Recycling Business Unit (RBU) di Tangerang 
Selatan (Kiri) dan Plant RBU (Kanan)

Teknologi Pirolisis

Saat ini, di Kepulauan Seribu telah terdapat beberapa sarana dan 
prasarana untuk mendukung pengolahan sampah di pulau seperti 
(1) teknologi pemusnah sampah (L-box), komposter, rumah maggot 
atau black soldier fly (BSF) dan gerobak motor yang telah tersebar 
di setiap pulau berpenduduk, (2) teknologi pencacah plastik di 
Pulau Harapan dan Pulau Tidung, dan (3) teknologi pirolisis di Pulau 
Pramuka sebagai bentuk kolaborasi Yayasan Get Plastic Indonesia, 
PT. Landscape Indonesia, dan Yayasan Literasi Rumah Hijau (Gam-
bar 30). 

Dengan kondisi tersebut, sejauh ini teknologi pirolisis berpotensi 
menjadi teknologi pengolahan sampah tepat guna, mengingat 
hasil produknya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak 
bagi kapal nelayan. 



Namun untuk dapat dikatakan teknologi tepat guna, teknologi 
pirolisis ini mengalami beberapa kali proses pengujian dan modifi-
kasi. Di tahun 2019, teknologi pirolisis ini diperkenalkan dan diuji 
coba oleh Yayasan Get Plastic Indonesia bersama Divers Clean 
Action (DCA) kepada Pemerintah Kepulauan Seribu dan masyarakat 
di Pulau Untung Jawa. Namun pada proses percobaan alat, teknolo-
gi pirolisis ini ternyata masih menghasilkan bau signifikan sehingga 
dimodifikasi dan kembali diujicobakan di Pulau Pramuka di tahun 
2020 sebagai wujud kolaborasi Yayasan Get Plastic Indonesia 
dengan Yayasan Rumah Literasi Hijau, dan PT. Landscape Indonesia. 

Hasil ujicoba terbaru yang dilakukan di dua laboratorium yaitu 
Lemigas dan Sucofindo, menunjukkan bahwa bahan bakar minyak 
dari teknologi pirolisis tersebut atau dikenal dengan istilah pyro-die-
sel telah terbukti dapat menjadi pengganti biodiesel yang diperjual-
belikan di pasaran sehingga dapat digunakan oleh kapal nelayan. 
Hal ini disambut cukup positif oleh Pemerintah Kabupaten Adminis-
trasi Kepulauan Seribu karena akan mendatangkan banyak manfaat 
kedepannya. Selain itu, percobaan teknologi pirolisis di Pulau Tidung 
pada tanggal 22 Mei hingga 1 Juni 2021 membuahkan hasil pengu-
rangan sampah plastik sebesar 124 kg dan menghasilkan 3,3 liter 
bahan bakar minyak, 0,6 kg residu dan air.

Selain pyro-diesel dapat digunakan oleh nelayan, teknologi pirolisis 
juga diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi penyedia jasa 
wisata melalui pengembangan konsep ekowisata dengan mengin-
tegrasikan pemanfaatan teknologi pirolisis dalam pengolahan 
sampah laut yang dikumpulkan dari kegiatan bersih pantai. 
Teknologi pirolisis perlu dikembangkan lebih lanjut dengan berb-
agai uji emisi sesuai Permen LHK No. 70 Tahun 2016 tentang Baku 
Mutu Emisi Udara Pengola-
han Sampah Termal dan uji 
TVOC sebagai dokumen 
pendukung registrasi 
teknologi ramah lingkungan 
dari KLHK.

Gambar 30. Mesin Pirolisis di Pulau Pramuka



Gambar 31. Sertifikat Ramah Lingkungan dari Sucofindo (Atas) dan Lemigas (Bawah)
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4. Pengembangan inisiatif pembatasan 
timbulan dan pemanfaatan kembali sampah

Di skala rumah tangga, pengurangan kantong plastik sekali pakai 
ini belum dapat diimplementasikan secara optimal. Kantong 
plastik sekali pakai yang seharusnya sudah dapat digantikan 
dengan kantong ramah lingkungan, nyatanya sulit diimplementa-
sikan di Kepulauan Seribu. Penjualan sembako melalui pedagang 
sektor informal seperti warung atau toko kelontong, menjadikan 
pengurangan kantong plastik sekali pakai sulit dilakukan di Kepu-
lauan Seribu. Larangan kantong plastik sekali pakai sesuai Peratur-
an Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 hanya berlaku pada ritel 
modern, karena pemutusan penyediaan kantong plastik lebih 
mudah dilakukan yang bergantung pada beberapa distributor saja, 
sedangkan warung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
memiliki banyak jalur distribusi yang menyulitkan pemutusan 
suplai kantong plastik sekali pakai. 

Kepulauan Seribu tidak memiliki ritel modern seperti di daratan 
DKI Jakarta, sehingga penting untuk menginisiasi sebuah program 
yang bertujuan pada warung atau toko kelontong terkait 
pelarangan penggunaan kantong plastik tersebut. Hal ini sudah 
dilakukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol terlebih dahulu, 
melalui pengembangan komunitas “Warung Hijau” yang sebagian 
besar terdiri dari warung UMKM, PT. Pembangunan Jaya Ancol 
mencoba mengedukasi dan memantau penggunaan wadah 
tradisional dari bambu (besek) sebagai suatu alternatif untuk 
mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di kawasan 
Ancol dan sekitarnya.    

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat alternatif lainnya yang dapat 
dilakukan oleh warung atau toko kelontong untuk membatasi 
timbulan sampah dari penggunaan plastik, yakni pengurangan 
sampah plastik berupa kemasan saset melalui konsep toko Cura’ 
atau refill store. Berdasarkan hasil pemantauan Divers Clean Action 
(DCA) beberapa tahun ini, kemasan saset menjadi salah satu jenis 
sampah yang paling banyak ditemukan di laut dan paling sulit 
terurai, sebanyak 62% dari hasil sampling sampah pesisir di tahun 
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Gambar 32. Refill Store di Pulau Pramuka (Kiri) dan Pulau Harapan (Kanan)
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2019 merupakan sampah plastik sekali pakai (PSP). Hal ini melatar-
belakangi adanya pengembangan refill store sebagai bentuk kolab-
orasi Divers Clean Action (DCA) dengan Yayasan Kehati dan The 
Body Shop Indonesia. Saat ini, telah ada dua refill store di Kepulauan 
Seribu, yakni di Pulau Pramuka dan Pulau Harapan (Gambar 32).

Laporan toko Cura’ Pulau Harapan bulan Februari hingga Mei tahun 
2020, sebanyak 27.000 saset berhasil dikurangi. Ketertarikan resort 
dan katering untuk menggunakan ini dapat memperluas jangkauan 
edukasi pada wisatawan. 

Saat ini di Kepulauan Seribu, tercatat telah terdapat 23 sekolah yang 
telah melaksanakan kurikulum Adiwiyata. Diantara 23 sekolah 
tersebut terdapat tiga sekolah yang telah mendapatkan penghar-
gaan Adiwiyata Nasional, yakni SD Kelapa 2, SMP 285 di Pulau 
Untung Jawa, dan SMA 69 di Pulau Pramuka. Sesuai dengan Pera-
turan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2013, program 
Adiwiyata didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan seko-
lah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Di dalam proses verifi-
kasi tersebut, tidak seluruh sekolah dapat mengadopsi program 
Adiwiyata, dibutuhkan proses penyesuaian kurikulum sekolah dan 
kurikulum Adiwiyata yang membutuhkan koordinasi yang cukup 
intensif antara Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu dan Suku 
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Selain proses penye-
suaian kurikulum, dibutuhkan juga proses penyesuaian anggaran 
untuk mendukung terlaksananya program Adiwiyata yang kerap 
dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dibutuhkan dukungan 
yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dalam merespon 
tantangan tersebut, tidak terkecuali pihak swasta yang juga dapat 
membantu pelaksanaan Adiwiyata dengan suatu skema kolaborasi.



Dalam konteks pengurangan sampah, kolaborasi yang sejauh ini telah 
berjalan, tidak terbatas hanya pada penyediaan fasilitas pendukung 
Adiwiyata seperti tempat sampah, tetapi juga dapat berupa skema 
kerjasama lainnya seperti pembentukan rekening untuk menabung 
sampah melalui bank sampah yang ada di sekolah. Selain itu, terdapat 
juga peluang bagi pihak swasta untuk melakukan edukasi kepada 
pelajar SD/SMP/SMA, khususnya dalam hal pemilahan sampah dan 
pengelolaan bank sampah sekolah. Seperti contohnya, edukasi melalui 
kelas dongeng dan lomba mewarnai yang dilaksanakan pada Mei 2020 
dalam rangka memperingati Hari Terumbu Karang Nasional sebagai 
wujud kolaborasi Yayasan Kehati, The Body Shop Indonesia dan Divers 
Clean Action (DCA) dengan Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu, 
seperti terlihat pada (Gambar 33).

Sejauh ini, pengaplikasian program Adiwiyata telah berhasil mencip-
takan suatu perubahan perilaku, seperti contohnya di ketiga sekolah 
tersebut, saat ini, penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam 
mengkonsumsi suatu makanan sudah tidak lagi dianjurkan, bahkan 
seluruh pelajar sekolah pun diharuskan untuk 
membawa suatu wadah yang dapat dipakai 
berkali-kali. Bukan hanya itu, di ketiga sekolah 
tersebut pun telah ada program bank sampah 
dan program pemanfaatan sampah kembali 
yang dimodifikasi menjadi alat peraga pen-
dukung kegiatan belajar mengajar. Bahkan, 
salah satu dari ketiga sekolah tersebut, yakni SMP 
285 di Pulau Untung Jawa, pun pernah 
mendapatkan penghargaan di tingkat nasional 
Adiwiyata (Gambar 34).

Pengembangan kurikulum Adiwiyata ini menjadi 
langkah yang baik untuk memunculkan 
kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, 
sehingga sekolah yang mampu mengadopsi 
kurikulum Adiwiyata di Kepulauan Seribu perlu 
diperbanyak dan didukung oleh pemangku 
kepentingan terkait seperti Suku Dinas Pendi-
dikan Kepulauan Seribu, Suku Dinas Lingkungan 
Hidup Kepulauan Seribu, Pemerintah Kabupaten 
dan juga pihak swasta. 

38Gambar 34. Bank Sampah SMPN 285
Jakarta, Pulau Untung Jawa

Gambar 33. Edukasi Pelajar Sekolah 
Melalui Lomba Menggambar di 
SMPN 260 Jakarta, Pulau Harapan



5. Penanganan sampah laut
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Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.



Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

Gambar 35. Plastik Lunak yang Tercampur Dengan 
Pasir dan Air Laut

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.



Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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2. Peningkatan efisiensi bahan bakar minyak 
kapal sampah

Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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3. Peningkatan layanan pengangkutan sampah 
dari pulau resort

Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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1. Penyelarasan tugas dan koordinasi antar 
pemangku kepentingan lintas sektor

Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.

72

Integrasi dan harmonisasi pendukung 
sistem pengelolaan sampahC



73

2. Studi kajian dan harmonisasi data 
pengurangan dan penanganan sampah

Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.
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Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.

Gambar 36. Ketua Dewan Konservasi Perairan (DKP)
Alex Tanody

Forum komunikasi yang telah berjalan saat ini seperti Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum menetapkan 
permasalahan sampah sebagai prioritas utama yang permasalahan-
nya harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terlihat 
dari adanya pembahasan sampah di musrenbang yang hanya 
terbatas pada pengadaan fasilitas seperti tempat sampah. Hal ini 
menjadikan permasalahan sampah penting untuk dilihat sebagai 
suatu joint outcome. Dalam hal ini, joint outcome yang dimaksud 
adalah setiap pemangku kepentingan terkait dapat bergerak sesuai 
potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing namun 
tetap harus menjadikan permasalahan sampah sebagai tujuan yang 
dicapai bersama-sama. 

Selain itu, pelaksanaan forum komunikasi yang telah berjalan saat 
ini belum dilakukan secara berkala sehingga pemangku kepentin-
gan terkait masih bergerak masing-masing dengan koordinasi yang 
terbatas. Bukan hanya itu, sering sekali pemangku kepentingan 
terkait hanya dijadikan sebagai peserta forum tanpa menyampaikan 
pandangannya terkait permasalahan sampah ini. Oleh karena itu, 
forum komunikasi yang ideal seharusnya mampu dilakukan secara 
berkala dengan memberikan ruang untuk saling berbagi informasi 
baik antara pemerintah, pihak swasta, instansi non pemerintah dan 
masyarakat seperti forum kolaborasi pengelolaan kawasan konser-

vasi perairan pertama di 
Indonesia yang telah dilaku-
kan oleh Dewan Konservasi 
Perairan Provinsi Nusa Teng-
gara Timur. Dewan Konserva-
si Perairan (DKP) merupakan 
suatu kelembagaan dengan 
struktur keanggotaan terdiri 
dari kombinasi birokrat dan 
profesional.

Melalui forum tersebut, DKP mampu membangun sebuah diskusi 
dengan berbagai rekomendasi yang kemudian ikut dipertimbangkan 
oleh Pemerintah Provinsi melalui penerbitan suatu Surat Keputusan 
(SK). Semangat Pulauku Nol Sampah juga hadir dari hasil kolaborasi 
dan diskusi multi stakeholder dari tahun 2019 yang dimotori oleh 
Yayasan Rumah Hijau dan Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.
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Tantangan lokasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara daratan 
antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten berjarak 10-100 km 
menyebabkan masalah sampah laut tidak terelakkan. Pasalnya, 
Kepulauan Seribu setiap harinya menerima sampah laut dari 13 
sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dan sampah terhanyut arus 
dan ombak laut dari arah timur dan barat sesuai musim muson. 
Tantangan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua pihak 
yang berlokasi di wilayah DAS 13 sungai bermuara di Teluk Jakarta 
dan juga daerah lain yang masih menyumbang sampah laut memi-
liki andil dalam mengatasi masalah ini bersama-sama.

Setiap harinya PJLP LH Pesisir di 11 pulau berpenghuni berjibaku 
pagi dan sore hari mengumpulkan sampah laut yang terdampar di 
pinggir pantai. Petugas PJLP LH Pesisir menggunakan peralatan 
sederhana, seperti alat perlindungan diri (APD), jaring, dan keran-
jang, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak motor 
menuju tempat penampungan sampah sementara. Berkat PJLP LH 
Pesisir, pulau-pulau tersebut tidak tenggelam di antara sampah laut, 
namun hal ini tentu saja tidak berkelanjutan. 

Saat ini layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan non-ru-
mah tangga belum mencapai 100% di beberapa pulau, yang dise-
babkan oleh tantangan kondisi jalan dan fasilitas pengumpulan 
sampah yang tidak memadai (Gambar 5). Setiap harinya, PJLP LH 
Pesisir mengumpulkan sampah laut sepanjang garis pantai yang 
sebagiannya merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat 
sekitar pulau. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah 
terbatasnya gerobak motor PPSU hanya dapat melalui jalan dengan 
lebar diatas 1,5 m dan beberapa rumah yang letaknya jauh dari titik 
pengumpulan tidak dapat menggunakan tong komunal dan akhirn-
ya membuang sampahnya ke laut (Gambar 35).

Untuk menutup keran bocor sampah dari pulau, titik pembuangan 
sampah liar, dan juga perilaku yang tidak diperbolehkan, seperti 
membakar dan menimbun sampah, perlu diidentifikasi dan dibuat 
sistem pengumpulan sampah agar rumah tangga tersebut memili-
ki opsi untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu, fasilitas 

pengumpulan sampah, dan jumlah kapasitas tenaga PPSU dan 
PJLP-LH 3R juga harus mampu mengakomodasi pelayanan peng-
umpulan sampah kepada 100% rumah tangga sebelum berfokus 
pada pemilahan sampah. Target pengumpulan sampah ini harus 
dijadikan prioritas utama untuk meminimalisasi peluang rumah 
tangga membuang sampah sembarangan ke laut

Berdasarkan hasil review paper oleh Noir Purba (2019), jenis sampah 
yang paling banyak ditemukan di kedalaman 3 m yaitu plastik 
berbahan polyethylene, seperti botol plastik PET, kemasan 
makanan, dan kantong plastik. Cordova et al. (2019) juga meneliti 
komposisi dan sumber sampah laut dari 13 sungai yang bermuara 
ke Teluk Jakarta, dan mendapati bahwa styrofoam mendominasi 
seluruh sampah plastik di laut, namun besar kemungkinan styro-
foam tersebut terpecah menjadi mikroplastik saat terbawa arus dari 
Teluk Jakarta, sehingga jarang ditemukan di dalam laut Kepulauan 
Seribu. Selain itu, berdasarkan hasil studi kumpulan data clean-ups 
yang dilakukan oleh Divers Clean Action, jumlah sampah plastik 
mencapai 60%, dan sebagian besar di antaranya tidak dapat didaur 
ulang.

Bentuk penanganan sampah laut yang dikemukakan oleh National 
Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia yaitu perubahan secara 
sistematik untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai dan mem-
bangun konektivitas sistem pengelolaan sampah dengan bisnis 
daur ulang dan circular economy. Akan tetapi, penelitian di Indone-
sia mengenai mitigasi dan sumber sampah laut masih sangat 
sedikit (Noir Purba, 2019), sehingga sulit bagi pemerintah untuk 
memastikan Kepulauan Seribu bebas dari sampah laut. Salah satu 
langkah yang dapat dilakukan pertama kali yaitu mengadakan 
forum diskusi dengan pemerin-
tah kota satelit dan membenahi 
perilaku NIMBY 
(Not-in-my-back-yard) atau 
pemikiran bahwa sampah laut 
yang tidak berada di wilayahnya 
bukanlah urusannya. Forum 
diskusi perlu dimoderatori oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, sekaligus melakukan tindak lanjut terhadap hasil 
studi jumlah sampah 8,3 ton setiap harinya yang bermuara ke Teluk 
Jakarta (Cordova, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Divers Clean Action (DCA) di 
tahun 2021, sebesar 59% sampah laut merupakan plastik lunak 
bening dan berwarna yang sulit untuk didaur ulang karena hargan-
ya yang rendah, dan juga sangat kotor karena bercampur dengan 
pasir dan air laut. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa 
sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu botol plastik PET 
(7%) dan gelas plastik berbahan PP (8%). Fasilitas pengeringan 
sampah laut dapat meningkatkan laju daur ulang sampah yang 
berasal dari laut dan mengurangi beban pengangkutan sampah di 
kapal, karena Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
menyatakan sampah laut merupakan salah satu sumber timbulan 
sampah terbesar setelah sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Strategi utama dalam penanganan sampah yaitu pengolahan 
sampah yang tepat guna, yaitu melalui pengoperasian TPS 3R seper-
ti yang diatur pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. TPS 3R mengolah sampah 
dengan mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah 
dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, contohnya 
proses pengomposan dan daur ulang sampah anorganik. Selain itu, 
TPS 3R sangat penting dalam mengurangi beban TPA ataupun TPST, 
serta nilai dari sampah yang mudah terurai dan diolah dapat diambil.

Saat ini 2 (dua) buah TPS 3R sudah dibangun di Pulau Tidung dan 
Harapan pada tahun 2015. Kedua TPS 3R ini juga memiliki fasilitas 
pencacahan plastik daur ulang untuk meningkatkan nilai jual daur 
ulang dari pulau agar lebih kompetitif, namun fasilitas ini tidak 
beroperasi mengingat biaya operasional yang sangat tinggi (mem-
butuhkan listrik dan tenaga kerja) dan kurangnya harmonisasi antar 
pelaku bisnis daur ulang sepanjang rantai nilai, karena pelapak daur 
ulang di darat kurang mempercayai kualitas pellet plastik yang 
dibuat di TPS 3R di kedua pulau tersebut. Sehingga, saat ini TPS 3R 
ini hanya difungsikan sebagai tempat penampungan sampah 
sementara (TPS). Seluruh proses pengomposan di pulau menggu-
nakan tong komposter, kompos tanam, maupun BSF, dan semua 
proses ini tidak terletak di TPS 3R, dan juga sebagian besar mas-
yarakat langsung menjual sampah daur ulangnya ke pelapak dan 
bank sampah, maka sampah tersebut tidak singgah ke TPS 3R.

Menilik keberhasilan peningkatan laju daur ulang di Kepulauan 
Seribu, sistem desentralisasi pengolahan sampah yang saat ini 
diimplementasi merupakan sistem yang cocok untuk topografi 
wilayah kepulauan. Meskipun begitu, sistem desentralisasi proses 
pengomposan saat ini baru mampu melayani sekitar 20% dari 

seluruh sampah organik, sehingga perencanaan matang dibutuh-
kan untuk meningkatkan kapasitas pengomposan sampah organik 
di pulau kecil. Hal ini dikarenakan dokumen Petunjuk Teknis TPS 3R 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) mewajibkan luas lahan bagi TPS 3R minimal 200 
m2. Ketentuan ini sangat sulit dipenuhi di beberapa daerah di 
Indonesia, apalagi di wilayah pulau-pulau kecil. 

TPS 3R di Pulau Harapan dibangun untuk menampung sampah dari 
wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, sedangkan TPS 3R di 
Pulau Tidung dibangun untuk menampung sampah dari wilayah 
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ditambahkan juga oleh pihak 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu bahwa bentuk 
bangunan fisik dari TPS 3R tersebut tidak akan ada perbedaan yang 
signifikan dengan TPS pada umumnya, hanya akan dibuatkan 
sekat-sekat yang memisahkan setiap kategori sampah. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yayasan Rumah Pelangi 
sebagai salah satu komunitas yang bergerak dalam peningkatan 
kapasitas bank sampah bahwa sebenarnya terdapat dua pulau yang 
sudah memiliki peralatan pengelolaan sampah yang cukup leng-
kap, yaitu di Pulau Tidung dan Pulau Harapan, sehingga sebetulnya 
sudah dapat mewakili peran bank sampah induk karena sudah 
memiliki mesin cacah, mesin press, conveyer sehingga masih 
memadai untuk melakukan pengelolaan sampah di skala pulau. 

Selain membangun TPS 3R di pulau, pembangunan Bank Sampah 
Induk (BSI) di pulau, juga menjadi salah satu strategi agar dapat 
menangani sampah di pulau. Sebagaimana tertulis pada Peraturan 
Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank Sampah, dikatakan 
bahwa BSI merupakan bank sampah yang dibentuk di setiap 
kota/kabupaten administrasi dengan fungsi utama untuk menam-
pung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan 
menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain. 
Di tahun 2021, ditargetkan bahwa setiap kota/kabupaten adminis-
trasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki minimal 1 (satu) BSI. Adapun 
perbedaan BSU dengan BSI terletak pada tugas pokok dan fungsi 
utamanya. BSI berperan penting dalam membeli sampah anorganik 
yang sudah terpilah dari BSU, sekaligus juga melakukan pencatatan 

data terkait reduksi, daur ulang dan penggunaan kembali 
sampah yang terkelola ke dalam suatu logbook dan melaporkan-
nya kepada Dinas. Bukan hanya itu, BSI juga berperan penting 
dalam menjadi sentra edukasi pengelolaan sampah bagi BSU 
dan masyarakat sekitar.  

Namun demikian, pembangunan BSI di pulau dihadapkan 
dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang meng-
hambat pembangunan BSI adalah ketersediaan lahan untuk 
mengumpulkan sampah anorganik, sedangkan berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2021 tentang Bank 
Sampah, ketersediaan lahan dan/atau bangunan fisik permanen 
seperti kantor dan pelayanan nasabah, gudang penyimpanan 
sampah dan ruang pengolahan sampah menjadi syarat mini-
mum pembangunan BSI. Berdasarkan wawancara mendalam 
yang dilakukan oleh DCA, keterbatasan lahan ini dialami oleh 
hampir seluruh kelurahan di Kepulauan Seribu. Wilayahnya yang 
telah didominasi oleh pemukiman warga, menjadikan Pemerin-
tah Daerah harus bernegosiasi meminjam lahan masyarakat 
setempat untuk dijadikan pos pengumpulan sampah anorganik. 

Pengalokasian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
yang cukup besar pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) 
untuk pengangkutan sampah oleh gerobak motor dan kapal 
sampah, menjadikan permasalahan sampah di pulau sangat 
mendesak untuk dapat diselesaikan. Begitupun dengan penguran-
gan sampah, penekanan bahwa perlunya strategi untuk menguran-
gi sampah yang sampai di Kepulauan Seribu, baik dari hulu maupun 
dari hilir juga sudah selalu disampaikan oleh Bupati Kepulauan 
Seribu dalam setiap kegiatan multi-stakeholder forum. Pasalnya, 
pengurangan sampah menjadi strategi lainnya yang juga ditempuh 
agar sampah yang diangkut oleh kapal sampah dapat seminimum 
mungkin. Untuk mencapai strategi ini, Pemerintah Kabupatan 
Administrasi Kepulauan Seribu tentu tidak dapat bergerak sendiri 
dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini, kolaborasi berb-
agai pihak menjadi hal penting untuk dibangun.

Berdasarkan pemaparan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih dana sebesar Rp 4 
Miliar pada tahun untuk tiga pengangkutan sampah yang berbeda, 
yakni pengangkutan dari masyarakat sekitar menuju TPST mas-
ing-masing pulau dengan menggunakan gerobak motor, kemudian 
pengangkutan dari TPST setiap pulau menuju pelabuhan Green Bay 
dengan menggunakan kapal sampah yang dilakukan secara terjad-
wal, lalu pengangkutan oleh truk dari Green Bay menuju TPST 
Bantar Gebang.

Sebagai bagian dari Kepulauan Seribu, pulau-pulau resort juga 
berhak untuk mendapatkan layanan  pengangkutan sampah dari 
Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, hanya saja bentuk 
pelayanannya berbeda dengan pulau-pulau berpenduduk. Retri-
busi/iuran merupakan bentuk pelayanan lainnya yang diberikan 
oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu dalam rangka 
mengoptimalkan penanganan dan pelayanan kebersihan bagi 
pulau-pulau yang tidak berpenduduk.

Adapun retribusi/iuran itu sendiri diartikan sebagai suatu pungutan 
yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas 
yang disediakan oleh negara, sedangkan tarif retribusi itu sendiri 
diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015.  Pola pengelo-
laan sampah retribusi pun tidak jauh berbeda dengan pola pengelo-
laan sampah di pulau-pulau berpenduduk, yakni dimulai dengan 
adanya pengangkutan sampah dari lokasi wajib retribusi, dilanjut-
kan dengan proses loading sampah ke kapal sampah yang kecil 
atau gerobak motor, kemudian loading sampah dari kapal kecil ke 
kapal kargo untuk dibawa ke Teluk Jakarta, lalu proses loading dari 
kapal kargo ke truk pengangkut sampah di Teluk Jakarta, dan 
terakhir pengangkutan sampah oleh truk pengangkut sampah ke 
TPST Bantar Gebang. 

Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan 
sampah di Kepulauan Seribu. Koordinasi antara kedua instansi ini 
sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan praktek pemilahan 
sampah dan pengumpulan sampah terpilah, yang kenyataannya 
dibawahi oleh dua instansi berbeda, yaitu PJLP-LH 3R dan PPSU.

Pada tahun 2019, Kelurahan Pulau Panggang bersama Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu membentuk Satuan Tugas 
(Satgas) (Gambar 18) yang memiliki fungsi sosialisasi dan penegakan 
hukum untuk mendorong partisipasi pemilahan sampah rumah 
tangga. Setiap minggunya Satgas melakukan pemantauan pemila-
han sampah bersama ke seluruh rumah tangga di Pulau Pramuka 
dan memberikan edukasi ulang kepada warga apabila masih 
ditemukan sampah pilahan yang tidak sesuai kategorinya. Meski-
pun pandemi menyebabkan berhentinya tugas Satgas di lapangan 
untuk memantau dan mensosialisasikan ulang mengenai pemilah-
an sampah, Kelurahan Pulau Panggang memahami bahwa Kelurah-
an mampu melancarkan koordinasi dengan menghubungkan 
berbagai instansi pemerintah untuk tergabung di dalam satu Satgas 
dengan fungsi pemantauan dan edukasi. Kemudian, Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, sebagai instansi pemerintah 
yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan sampah, merencanakan dan mengimple-
mentasi edukasi pemilahan sampah yang didukung oleh Kelurahan, 
beserta pengerahan PJLP-LH 3R untuk melayani pengumpulan 
sampah terpilah. Sehingga, sistem pengelolaan sampah yang 
menunjang pemilahan sampah terintegrasi dengan baik berkat 
koordinasi antara Kelurahan Pulau Panggang dan Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Sebelum memulai intervensi program, studi baseline diperlukan 
untuk menilai kondisi awal terhadap sistem pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu. Studi baseline juga penting untuk menentukan 
target yang realistis, dapat dicapai, dan mudah terukur. Studi base-
line atau studi awal program merupakan tahap kajian ilmu multi-di-
siplin untuk mendapatkan informasi kuantitatif terhadap kondisi 
sistem pengelolaan sampah dan faktor yang mempengaruhi kesuk-
sesan program, seperti faktor pendukung perubahan perilaku. 
Contoh studi kajian pada ruang lingkup pengelolaan sampah 
berupa technical assessment dan analisis dampak lingkungan, 
beserta survei pengetahuan, sikap, dan praktek (KAP) yang menilai 
tingkat kesiapan masyarakat dalam aspek tingkat pemahaman dan 
faktor pendukung perubahan perilaku untuk tidak membuang 
sampah sembarangan dan memilah sampah.

Pembuatan master plan sistem pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu juga disebutkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 
Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 
sampai dengan Tahun 2022. Kepulauan Seribu merupakan wilayah 
kepulauan yang unik berlokasi di ibukota dan juga lokasi yang ramai 
dikunjungi wisatawan memunculkan urgensi sistem pengelolaan 
sampah yang sesuai dengan topografi wilayah dan karakteristik 
masyarakatnya. Pasalnya, APBD operasional pengelolaan sampah di 
Kepulauan Seribu didominasi oleh anggaran bahan bakar kapal 
sampah dari pulau, sedangkan proporsi sampah residu yang sebai-
knya diangkut ke TPST Bantar Gebang kurang dari seperempat total 
timbulan sampah. Hal ini disebabkan oleh laju pengolahan sampah 
di pulau yang masih sangat rendah, sehingga perencanaan yang 
matang berdasarkan kondisi aktual untuk menentukan langkah 
intervensi yang tepat dan memunculkan faktor pendukung dan 
insentif yang sesuai sangat dibutuhkan. 

Penentuan strategi pengurangan dan penanganan sampah perlu 
dilengkapi dengan harmonisasi data yang direkam oleh berbagai 
organisasi. Fungsi koordinasi diharapkan untuk menyelaraskan 
pesan utama dalam intervensi pemilahan sampah, pencegahan 

perilaku pembuangan sampah sembarangan, dan lainnya. Con-
tohnya, Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan 
kegiatan pemantauan dan pengumpulan data sampah rutin, 
namun keduanya menggunakan metode yang berbeda, sehingga 
ada disparitas di dalam pemahaman keberhasilan program pengu-
rangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh PPSU, PJLP 
LH 3R, PJLP LH Pesisir, dan BPS. Suku Dinas Lingkungan Hidup 
perlu menggaet seluruh organisasi dan individu yang memiliki 
program berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kepulauan 
Seribu untuk menghimpun data output dari program, beserta 
pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan program tersebut.

Forum komunikasi yang telah berjalan saat ini seperti Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) belum menetapkan 
permasalahan sampah sebagai prioritas utama yang permasalahan-
nya harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terlihat 
dari adanya pembahasan sampah di musrenbang yang hanya 
terbatas pada pengadaan fasilitas seperti tempat sampah. Hal ini 
menjadikan permasalahan sampah penting untuk dilihat sebagai 
suatu joint outcome. Dalam hal ini, joint outcome yang dimaksud 
adalah setiap pemangku kepentingan terkait dapat bergerak sesuai 
potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing namun 
tetap harus menjadikan permasalahan sampah sebagai tujuan yang 
dicapai bersama-sama. 

Selain itu, pelaksanaan forum komunikasi yang telah berjalan saat 
ini belum dilakukan secara berkala sehingga pemangku kepentin-
gan terkait masih bergerak masing-masing dengan koordinasi yang 
terbatas. Bukan hanya itu, sering sekali pemangku kepentingan 
terkait hanya dijadikan sebagai peserta forum tanpa menyampaikan 
pandangannya terkait permasalahan sampah ini. Oleh karena itu, 
forum komunikasi yang ideal seharusnya mampu dilakukan secara 
berkala dengan memberikan ruang untuk saling berbagi informasi 
baik antara pemerintah, pihak swasta, instansi non pemerintah dan 
masyarakat seperti forum kolaborasi pengelolaan kawasan konser-

vasi perairan pertama di 
Indonesia yang telah dilaku-
kan oleh Dewan Konservasi 
Perairan Provinsi Nusa Teng-
gara Timur. Dewan Konserva-
si Perairan (DKP) merupakan 
suatu kelembagaan dengan 
struktur keanggotaan terdiri 
dari kombinasi birokrat dan 
profesional.

Melalui forum tersebut, DKP mampu membangun sebuah diskusi 
dengan berbagai rekomendasi yang kemudian ikut dipertimbangkan 
oleh Pemerintah Provinsi melalui penerbitan suatu Surat Keputusan 
(SK). Semangat Pulauku Nol Sampah juga hadir dari hasil kolaborasi 
dan diskusi multi stakeholder dari tahun 2019 yang dimotori oleh 
Yayasan Rumah Hijau dan Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Diseminasi Informasi Persampahan oleh Suku 
Dinas Kominfotik

Sudin Kominfotik Kepulauan Seribu menginformasikan 
segala bentuk kegiatan yang sedang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, tidak terkecuali program pengelolaan 
sampah milik Sudin LH. Penggunaan media digital sebagai 
sarana edukasi merupakan alternatif yang sangat efektif. 
Berbagai informasi terkait kegiatan Sudin LH sudah tersebar 
melalui sosial media.
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Pembiayaan seluruh aktivitas pengelolaan 
sampah yang berkelanjutanE

1. APBD Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan 
Seribu dan Kabupaten Kepulauan Seribu 
disusun berdasarkan hasil diskusi kegiatan 
tahunan bersama dengan para pemangku 
kepentingan
Selain integrasi sistem pengelolaan sampah dan skema kerjasama 
dengan berbagai instansi yang terlibat dalam persampahan, peny-
usunan program serta anggaran setiap tahun perlu dilakukan secara 
partisipatif, di mana seluruh pemangku kepentingan berkontribusi 
pada perencanaan program pengelolaan sampah di tahun berikutn-
ya dan menyampaikan sumber daya yang dibutuhkan dan dimiliki 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. 
Sehingga, semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan 
kontribusi untuk mendorong efektivitas sistem pengelolaan sampah 
di Kepulauan Seribu melalui pendanaan dan berbagi pengetahuan 
serta pengalaman.

2. Pemetaan kebutuhan anggaran di kegiatan 
prioritas tahunan dan kolaborasi 
pembiayaan inovatif melalui skema PPP 
atau in-kind dari pemangku kepentingan
Bersamaan dengan penyusunan program dan anggaran partisipatif 
disebutkan sebelumnya, pihak non-pemerintah, seperti perusa-
haan, organisasi dan akademisi berkolaborasi dalam mewujudkan 
pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Skema kolaborasi 
berupa Private Public Partnership atau PPP antara perusahaan dan 
pemerintah, maupun in-kind, yaitu bentuk bantuan langsung 
berupa barang atau jasa. Pembiayaan ini dapat diselaraskan dengan 
tujuan masing-masing perusahaan dalam program Corporate Social 
Responsibility (CSR) atau Extended Producers’ Responsibility (EPR) 
dan juga organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Mas-
yarakat (LSM) yang dapat berkontribusi dengan pengetahuan dan 
jasa pendampingan masyarakat di lapangan.

Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 

serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, pariwisata, 
lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
komunitas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT. 
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 

Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.

hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT. 
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).



Sudah terdapat beberapa perusahaan dan LSM yang telah mewu-
judkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sampah 
yang lebih baik di Kepulauan Seribu dalam bentuk program kerja. 
Seperti contohnya, PT. Nusantara Regas melalui program CSR-nya 
telah banyak membantu penyediaan fasilitas pendukung pengelo-
laan sampah seperti gerobak sampah, tempat sampah, dan bahan 
edukasi bagi peserta didik di Kepulauan Seribu. Kemudian, terdapat 
juga Dompet Dhuafa yang telah memberikan teknologi mesin 
pencacah plastik kepada pengepul di Kepulauan Seribu melalui 
program Semesta Hijau. Terdapat juga Yayasan Jejak Seribu, 
Yayasan Rumah Pelangi, dan Yayasan Rumah Literasi Hijau yang 
telah membantu meningkatkan kapasitas masyarakat Kepulauan 
Seribu melalui pemberian edukasi terkait pengelolaan sampah. 
Selanjutnya, Greeneration Foundation yang juga telah melakukan 
kegiatan clean-up sampah laut dengan melibatkan nelayan di Pulau 
Pramuka. 

Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 
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“
Sosialisasi yang ada sejauh ini masih berupa himbauan, 
sehingga diharapkan kelembagaan nelayan dapat ikut 
dilibatkan dalam pengumpulan sampah laut dan 
diberikan reward berupa sticker kolaborasi "Nelayan 
Peduli Limbah" sebagai bentuk apresiasi. ”

Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Perikanan 
(KPKP) Kepulauan Seribu

serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, pariwisata, 
lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
komunitas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 

Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.

hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).



Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 

serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, pariwisata, 
lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
komunitas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT. 
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 

Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.
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hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).
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Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 

serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, pariwisata, 
lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
komunitas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 

Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.

hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT. 
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
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PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).



Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 
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serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
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lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
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terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 
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sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 

Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.

hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).



Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 

serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, pariwisata, 
lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
komunitas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
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dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
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STRATEGI

DAN KEGIATAN
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pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu berdasarkan 
isu prioritas yang sudah diulas sebelumnya.

hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).



Peran Lembaga Non Pemerintah dalam 
Pengelolaan Sampah

Sejak tahun 2012, Dompet Dhuafa melalui program semesta 
hijau berupaya mendorong daya dukung lingkungan 
dengan pendekatan pengelolaan limbah, sedekah pohon, 
air untuk kehidupan dan energi terbarukan. Program ini 
sudah dilakukan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, 

serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Yayasan 
Rumah Literasi Hijau, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Baznas DKI, Lembaga Amil Zakat Harfa 
Banten.

Yayasan Jejak Seribu merupakan komunitas anak muda 
yang memiliki fokus pada bidang pendidikan, pariwisata, 
lingkungan, dan socio-preneur untuk mengatasi permasala-
han-permasalahan di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 2016, 
komunitas ini berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk 
terus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu. Salah 
satunya, Yayasan Jejak Seribu mengedukasi masyarakat 
Pulau Tidung mengenai pengelolaan sampah melalui 
selonimer, Eco-Brick, daur ulang sampah, dan transplantasi 
terumbu karang.

Pada tahun 2017-2018, Yayasan Rumah Pelangi bekerja 
sama dengan PT. Danone - AQUA bertujuan untuk menyer-
ap sampah plastik yang ada di Kepulauan Seribu. Kegiatan 
yang dilakukan diantaranya edukasi tentang pengelolaan 
sampah dan pendampingan bank sampah di DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 

Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.

Berdasarkan visi dan semangat Pulauku Nol Sampah di Kepulauan 
Seribu yang diimpikan dan diupayakan oleh seluruh pihak, berikut 
adalah 8 (delapan) rekomendasi strategi kegiatan penguatan sistem 
pengelolaan sampah yang berinduk pada UU Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 
Usulan strategi yang tertuang di dalam Rencana Aksi ini disusun 
oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), dan individu masyarakat melalui kegia-
tan multi-stakeholder forum, Focus Group Discussion (FGD), dan 
pertemuan lainnya. Tujuan dari pembuatan rekomendasi strategi 
kegiatan pada tahun 2022 hingga tahun 2025 ini sebagai arah 
penyusunan kebijakan maupun program yang selaras dengan 
strategi pengurangan dan penanganan sampah yang berasaskan 
gotong royong dan kolaborasi.

Adapun kedelapan rekomendasi strategi menguraikan rincian 
kegiatan baru yang berhaluan pada integrasi sistem, inovasi model 
bisnis dan kreativitas, komunikasi multi arah, dan pendanaan publik 
dan swasta. Berikut adalah penjelasan singkat rekomendasi strategi 
penguatan sistem pengelolaan sampah hingga tahun 2025.

1. Memaksimalkan laju pengumpulan sampah rumah
tangga dan sejenis rumah tangga hingga 100%
Menutup keran bocornya sampah yang lari ke laut adalah hal priori-
tas mengingat masih ditemukan sejumlah warga yang bermukim
dekat pantai masih membuang sampah langsung ke laut. Upaya
utama untuk menutup keran ini melalui peningkatan kualitas
layanan pengumpulan sampah rumah tangga dan sejenis rumah
tangga dengan penguatan kapasitas organisasi petugas pengum-
pul sampah, kampanye dan komunikasi yang efektif, dan peman-
tauan dan penegakan sanksi.

2. Meningkatkan laju pemilahan sampah
sebesar 50% dari sumber timbulan sampah
Sehubungan dengan strategi pengurangan sampah yang tercan-
tum pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
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Melalui program CSR, PT. Nusantara Regas berkontribusi 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, berkoordinasi 
dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan 
sampah di Kepulauan Seribu. Bentuk program yang diberi-
kan diantaranya pemenuhan kebutuhan gerobak sampah, 
tong sampah, dan bank sampah serta melakukan edukasi 
kepada sekolah-sekolah di Pulau Untung Jawa dan Pulau 
Kelapa. Pelaksanaan program CSR ini diharapkan dapat 
menjadi katalis dalam penyelesaian permasalahan sampah 
di Kepulauan Seribu.

3. Meningkatkan jumlah sampah organik yang
terkelola hingga 30%
Berdasarkan studi timbulan dan komposisi sampah rumah tangga
di Kepulauan Seribu yang diuraikan pada Bab Kondisi Eksisting,
sampah organik memiliki potensi terbesar sebagai sumber daya
kompos dan larva yang bermanfaat bagi petani dan peternak di
pulau. Pengolahan sampah organik dapat diperkuat melalui
pengembangan kapasitas teknologi pengolahan sampah (pengom-
posan, BSF, dll), kerja sama antar lembaga petugas pengelola
sampah, dan dengan menghubungkan hasil produk olahan dengan
industri yang membutuhkan sumber daya tersebut.

4. Meningkatkan jumlah sampah daur ulang
yang terkelola hingga 10%
Seiring meningkatnya kesejahteraan warga pulau dan jumlah
wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya, tak urung sampah
plastik juga kian bertambah. Sistem pengelolaan sampah Kepulau-
an Seribu harus mampu mengelola sampah anorganik melalui studi
gap daur ulang sampah, pengembangan kapasitas teknologi daur
ulang beserta SDM, dan dengan menghubungkan hasil produk
olahan dengan industri yang membutuhkan sumber daya tersebut.

5. Membangun dan implementasi
penanganan limbah B3
Sejak tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk memban-
gun sistem pengumpulan dan transportasi limbah bahan berbaha-
ya dan beracun atau B3 yang dapat dimulai dengan penyusunan
rencana kerja dan pemantauan dan evaluasi keberjalanannya.

Rumah Tangga, meningkatkan laju pemilahan sampah di sumber 
timbulan merupakan kunci alur sampah untuk diolah sesuai jenisnya. 
Strategi ini mencakup kegiatan edukasi dan kampanye bagi warga, 
siswa sekolah, dan wisatawan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana yang mendukung beserta pendanaan yang berkelanjutan.

hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

Berawal dari kebutuhan pupuk di Pulau Sabira, PT.
Pertamina Hulu Energi OSES merasa sampah rumah 
tangga bisa diolah menjadi pupuk serta dapat mengurangi 
sampah organik yang terbuang ke TPS. Pada tahun 2018, 
CSR PT. Pertamina Hulu Energi OSES memberdayakan 
karang taruna dan ibu rumah tangga untuk mengolah 
sampah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Pulau 
Sabira.

PT. Indofood Sukses Makmur meresmikan sebuah bank 
sampah, dan berhasil mengelola sampah botol plastik serta 
sampah jenis lain yang diberikan ke pihak ketiga. Pemilahan 
sampah dari kegiatan operasional pabrik yang kemudian 
hasil pemilahannya diberikan ke bank sampah tersebut. 
Diperlukan dukungan relasi dan kerjasama dengan berbagai 
pihak, utamanya masyarakat agar program EPR perusahaan 
dapat berjalan efektif dengan bantuan kesadaran.

PT. Unilever Indonesia berkomitmen dengan Keeping 
Plastic In The Loop di tahun 2025 agar semua produknya 
dapat didaur ulang dan dapat diolah secara alami dengan 
memproduksi seluruh produk dari bahan PCR (Post Con-
sumer Recycling). Upaya yang dimulai sejak tahun 2006 
sampai saat ini, telah menjangkau 37 kabupaten/kota di 12 
provinsi di Indonesia dengan konsep Green and Clean. 
Adanya teknologi CreaSolv® Process yang dapat mendaur 
ulang kemasan plastik flexible atau sachet sangat memban-
tu untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Konsep 
ini dikembangkan dalam rangka mencapai Unilever Sustain-
able Living Plan (USLP).



7. Menyelaraskan kebijakan pemerintah dan
inisiatif organisasi
Intisari Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Kepulauan Seribu yaitu
menjunjung kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersa-
ma. Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah perlu selaras
dan didukung oleh inisiatif organisasi, perusahaan, dan individu
dengan penyusunan studi kajian, fasilitas koordinasi dan diskusi
yang rutin, dan pembentukan satuan tugas yang berisikan anggota
dari berbagai latar belakang.

8. Membangun komunikasi rutin dan arahan
kegiatan bersama antara pemerintah,
perusahaan, LSM, masyarakat, dan akademisi
Dengan pertimbangan aspek pengelolaan sampah lainnya yang
tidak kalah pentingnya, komunikasi rutin, pendanaan yang berke-
lanjutan, dan integrasi rencana penyusunan anggaran seperti APBD
dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan dalam mencapai tujuan
Jakstranas pada tahun 2025.

6. Mengembangkan dan memperluas inisiatif
pembatasan timbulan sampah plastik sekali
pakai atau sampah yang sulit didaur ulang
Salah satu poin utama dalam strategi pengurangan sampah yaitu
pembatasan timbulan sampah. Untuk mengembangkan inisiatif
pembatasan timbulan sampah, dibutuhkan dukungan bagi inisiator
untuk berinovasi dalam bentuk business model, produk, dan lainnya
dan wadah untuk mengembangkan dan membagikan ilmu dan
pengalaman yang didapat.
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