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PENGELOLAA}I SAMPAI{ TERPADU SEBAGAI
RUMAH TANGGA DI KOTA MED

PEIYDAHULUAI\I
Sampah merupakan konsekuensi dari

adanya aktivitas manusia. Seiring
populasi penduduk dan

pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan
innrnpah sebagian besar kota masih
:nenimbulkan permasalahan yang sulit
nkendalikan. Timbunan sampah yang tidak
Ertrendali terjadi sebagai konsekuensi logis
f,ffii aktivitas manusia dan industrialisasi,
l mg kemudiaa berdampak pada
merrnasalahan lingkungan perkotaan seperti
risrmd,ahan kota, kesehatan masyarakat dan
affi jauh lagi terladinya bencana. Di sisi
milrm pengelolaan sampah yang
liiwiliemgg.arakan oleh dinas terkait hanya
hcio'kus padz pengumpulan dan
prynngl-utan ke Tempat Pemrosesan Akhir
"IFA) tanpa melalui pengolahan tertentu.

Namun demikian, sampah disamping
,Lapat me4iadikan masalah di perkotaan,
juga dapat berrnanfaat dalam menguatkan
Xr.ehidupan ekonomi masyarakat apabila
sampah tersebut dapat dikelola secara
profesional. Kegiatan pengolahan sampah
ini dapat menimbulkan multiplier effect
nnelalui pemanfaatan teknologi tepat guna
htasyarakat mulai terangsang untuk
nenciptakan berbagai teknologi pendukung
rengelolaan sampah, mulai dari teknotogi

JL]m{AL PERTANIAN & BIOLOGI. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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tempat-tempat perulmpungan sampah di
rumah tangga untuk dijadikan pupuk
kompos,- teknologi pemanfaatan sampah
menjadi produk yang bernilai ekonomis dan
pemasaran hasil pengolahan sampah.
Kesemua teknologi yang
dihasilkan tersebut sangat berpeluang untuk
dilakukan di rumah tangga sebagai peluang
bisnis.

. Untuk mendapatkan berbagai data dan
inforr-nasi yang dipergunakan guna untuk
memanfaatkan peluang bisnis dari sampah
dan sistem pengelolaan sampah yang ada di
Kota Medan, maka perlu dilakukan Kajian
Pengelolaan Sampah Te,lpadu Sebagai
Peluang Bisnis Rumah Tangga di Kota
Medan- Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari kajian ini adalah untuk

mengetahui sistem pengelolaan sampah di
Kota Medan dan jenis-jenis sampah yang
bemilai ekonomis yang dimanfaatkan
masyarakat serta sebagai bahan
pertimbangan dalarn pembuatan kebijakan
pengelolaan sampah di KotaMedan.

Manfaat yang diperoleh dari kajian ini
adalah memberikan nilai tambah dan sumber
pendapatan masyarakat dengan mengelola
sampah rumah tangga serta bahan evaluasi

Ferdinand Susilo
Fakultas Biologi Universitas Medan Arefl,\{i

ABSTRACT
Tlre resewch of integratedwq$te manqgement q$ qn opporturrity of lome industry in Medqn,
North Swnalra Province aims to find out the waste management system in Medan ond the
types of waste that is economically worth that cut be used by the society and as the
consideratian in the making of waste ffi(magement polrcy in Medsn. Primary ond secondary
data, some infurmation obtoinedfrom general publication derivedfroru stakehalders which is
related to waste managen ent. Another data and directly collected -from
questioner as well as coordinatian with related to institution and literature research.The
implementdions oJdata callection are divided into two steps, 1. Instrumcnt of collection data.
2. Data collection activity. The result of the research showed that the waste management in
Medan is not nnming effectively yet which can be seen from the total onount of domestic

o waste in Medan on the yeor of 2008 is 1,369.9 ton/d6y or 5,479.6 tf wich hove 4t% of waste
transported to TPA.
Keywords: waste mcmagement, economically, home industry.
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IilM. !DAI{ PEMBAHASAN
llqfrlln S.npnh Kota Medan

IX hdm,esia, pengelolaan sampah

rem iCes dinyatakan di dalam Undang-

E uxnrlr 23 tahun 1997 tentang
nulgdolam fingkmgan hidup pasal 6 ayat
qlill[t hrfiq"i -ktiq orang berkewaiiban
mffiara kelestwian fungsi lingkungan
fllep wu mencegah dan menanggulangi

@ilo'un dfii perusakan linghtngan
fla&p-- Pasal tersebut menyatakan bahwa
hcmrfu dalrm tp4ya memelihara
.ffitrtdhrlg'n hidup haruslah dilaksanakan

",i'&!h Siry ofimg. Dalarn hubungannya
rf,nmgrl pmal tersebut di atas, Pemerintatr
Kdilr il,Iodan telah mengeluarkan beterapa

@m yang dijadikan dasar dalam
rrc*rksanakan pengelolaan sampah di Kota
nftu yaitu:
P kmran Daerah Kota Medan No 4

tafomn 2ffi1 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dioas Daerah di Lingkungan
KffiMedan.

b Perduran Daerah Kota Medan No. 8

mhrm 20A2 &nrtang Rehibusi Pelayanan
K*asihan yang sekaligus mencabut SK.
*'alikotamadya KDH Tingkat II Medan
Itu. 970/301/1993 tanggal 30 Desember
1993 tentang Tarip Pelayanan
Kebffiihan.

b Surat Keputusan Walikota Medan Nomor
24 tahun 2AAl tentang Pelaksanaan
Peraturan Daeratr Kota Medan Nomor 4
tahun 2001 tentang Pembentukan
Orgadsasi dan Tata Kerja Dinas-dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Medao.

F Surat Keputusan Walikota Medan Nomor
l0 tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi
Dinas Kebersihan Kota Medan.

> Srrat Keputusan Walikota MedanNomor
539[306/W2002 tanggal I Juli 2002
tentang Pembekuan Pelayanan Umum
Kebersihan Kota Medan oleh PD
Kebersihan, yang sepenuhnya dialihkan
menjadi tanggung jawab Dinas
Kebersihan Kota Medan.

Pengelolaan sampah di Kota Medan
dihkukan oleh Dinas Kebersihan sebagai

.INilAL PERTANIAN &BIOLOGI -UI{IVERSITAS MEDAN AREA
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salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota
Medan dalam mengelola kebersihan Kota
Medan. Visi Dinas Kebersihan Kota Medan
adalah "Menciptalcan Medan Kota
Metropolitan yang Bersih, Sehat, Tertib,
Aman Rapi dan Indah (BESfAry dengan
masyarakat yang moju, mandiri dan
berwawasan linghmgan". Untuk itu Dinas
ini memberikan pelayanan sampah yang
meliputi kegiatan:
l. Membersihkan sampah di jalan umum.
2. Mengumpulkan timbunan sampah dari

sumbemya ke Tempat Pembuangan
Sementara (T?S).

3. Menyediakan Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) untuk pelayanan
umum.

4. Mengangkut sampah dari Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) ke
Tempat Pembuangrn Akhir (TPA).

5. Menyediakan Tempat Pembuangan
Akhir untuk pemusnahan ssmpah.

6. Melakukan penyedota4 pengangkutan
limbah tinja manusia dari septictankke
Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja
(IPLT) (Dinas Kebersihan, 2008).
Dari penjabaran visi tersebut maka

misi dari Dinas Kebersihan Kota Medan
(2008) dirumuskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan SDM aparatur Dinas

Kebersihan dan masyarakat tentang
kebersihan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana
dalam upaya mewujudkan pelayanan
yangprima

3. Meningkatkan koordinasi antar instansi
terkait.

4. Meningkatkan pendapatan retribusi
kebersihan.
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KOTA YAITG TERTIB, BERSIH
DANINDAH

Berdasarkan data yang diperoleh dari
Dinas Kebersihan Kota Medan, penduduk
Kota Medan pada tahun 2008 diperkirakan
telah menqapu 2.566.462 yaag terdiri dari
1.999.851 jiwa penduduk tetap dan 566.611
jiwa penduduk tidak tetap (commuters) yang

tersebar di 21 kecamatan.
Total timbulan sarrpah domestik di

K-ota Medan p&a tah,un 2008 telah
mencapai 1.369,9 ton/trarinya atau 5.479,6

trrt3. timUutan sampah yangterdapat di Kota
Medan terdiri dari sampah organik (48,2 %)
dan anorganik (51,8 7o) dengan persentasi

perbandingan antara sampah organik dengan

sampah anorganik adatah sebesar l:1,07.
Untuk "memberikan jasa PelaYanan
kebersihan, Dinas Kebersihan membentuk 3

(tiga) wilayah operasional, di mana masing-
masing wilayah operasional melayani 7

(tujuh) Kecamatan.

Timbunan sampah domestik kota
Medan ini didistribusikan ke 2 (dua) buah
TPA yaitu (l) TPA Namo Btuilang,
berlokasi di Kelurahan Namo Bintang ;

Kecamatan Pancur Batu dengan luas 17,6

Ha. TPA ini mampu menampung 50 % dari
total sampatr yang dapat diangkut, Q) fPA
Terjun, berlokasi di Kelurahan Terjun
Kecamatan M-edan Marelan de.ngan luas

13,7 Hadan kapasitas pefflmptrngan sebesar

50 o/o dari total sampah terangkul Melihat
jumlah timbulan sampah yang semakin

meningkat, maka Dinas Kebersihan Kota
Medan telah mspfouat suatu proyeksi
volume timbunan sampah. Proyeksi ini
menunjukkan bahwa rasio timbunan sampah

rata-ratz untuk kota Medan adalah sebesar

0,6k$turalhan.

1. Medan Belalan
2- Medan Labuhan
3. Medan Marelan
4. Medan Deli
5. Medan n$ur
6. Medan tlehletia
7. ilbdan Barat
8. Medan Periuangan
9. MedanTembung
1Q. l&dan Pefisah
11. itledan Kota
12. Medan Area
13. Medan tlenai
14. i/bdan Maimun
15. Medan Polonia
t6- Itlhdan Baru
17. MedanSunooal

ffiffi3. Wilayah operasional Dinas Kebersihan Kota Medan

1. PENTEDIASARANAANGKUTAN,
PERSOIilL DAN PERAII\TAI\I

2. PEMTJNGT'TANRETRIBUSIDAhT
PEIYYEDIADANA

3. PETAKSANAANDENGA}{
KOORDINASI

Gambar 2. Sistem Pengelolaan Sampah Kota Medan

JURHAL PERTANIAN & BIOLOGI-UNMERSITAS MEDAN AREA
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StnTq[t tersebut diangkut oleh
,'6 U* milik Dinas K6fsrsihan, yang

Up her" -nbah terus setiap tahunnya.

r Dolac Kebersihon Kota Medan (2008)

Dffii tabel di atas terlihat bahwa setiap
'hfo-rye serdapat 2.02A m3 sampah (505 ton)
ru uermghr oleh armada anghut ya-ng
ul5mutlfiii;ikr' oleh Dinas Kebersihan Kota
ilefu- Dai jumlah total volume sampah

Iryg rErangkut ini mengandung arti bahwa
lh _'m sekitar 41% sampah yang terangkut
tui sotal timbulan sampah yang terdapat di
flani$lmlr-t€rnpat pembuAngan Sampah
cu!E{!rara- Diharapkan pada tahun-tahun
mmmilrreng jumlah arrrada angkut sampah
,tf* bertambah sesuai dengan jumlah
1Me timbulan sampah Kota Medan.

S€lain lfu, untuk memberikan

@uSanan maksimal kepada masyarakat
K,me Medan, Dinas Kebersihan didukung
,iu&ch sumber daya manusia (SDM) yang
ediri aras 273 oftmg PNS, 1 orang ABRI,
1i5 orang THL yang meliputi: Melati
ipsnlapuan) 387 ofirng, Bestari (becak
rnmeah) 660 orang, supir mekanilg petugas
T'Pd hansip, mandor argkutan, koordinator
gry artministrasi sebanyak 487 orang.

Pada terdapat banyak
SDM yang membantu Diaas Kebersihan
dniltern hal pengelolaan sampah yaitu
pemulnng. Hal yang menarik adatah dimana
uflda satu sisi sektor inforrnal, pemulung ini
uruemiliki peftman penting dalam
pengelolaan sarnpah. Para pemulung
:mcari barang yang bernilai ekonomis dari
mryukan sampah, TPS- dan TPA maupun
dani rumahkerumah-

Namun dilain pihak, pengelola
smpah dari lembaga pemerintah melihat
pemulrrng sebagai penghambat operasi
sisem pengelolaan sampah padat modern
Szng efisien. Padahal pekerjaan tersebut

.ENilAL PERTANIAN & BIOLOGI- UNIVERSITAS MEDAiI AREA
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Rincian armada truk pengangkut sampah
yang beroperasi dapat dilihat pada Tabel l.

dapat menjadi sumber kehidupan bagi
puluhan ribu orang miskin dan tak berdaya
yang tinggal di kotA serta juga dapat

jumlah sampah yang harus
dibuang atau dibakar.

Secara idealnya memang kedua sektor
ini tentunya diharapkan meqiadi sumber
pendanaan dalam pengelolaan sampah di
kota Medan. Namun hingga saat ini biaya
yang dialokasikan oleh pemerintah dalam
pengelolaan sampah di Kota Medan adalah
berasal dari retribusi sampah yang
dikenakan pada setiap gedung dan rumatr
penduduk, yang pelaksanaannya diatur oleh
Peraturan Daeratr- Dana retribusi yang
dikumpulkan Dinas Kebersihan Kota
Medan, yang selanjutnya disetorkan kembali
ke kas Pemerintah Kota Medan. Untuk
melakukan pemungutan retribusi ini, Dinas
Kcbersihan memperoleh upah pungut
sebesar 5 7o dari nilai yang disetorkan ke
Kas Daerah (Pasal 19 ayat I Perda No. 8
tahun 2002).

Nilai Ekonomis Sampah
gampah yang dibtrang masyarakat

tidak semuanya tidak bemilai. Ada sebagian
dari jenis-jenis sampah yang memiliki nilai
jual {return value) dan sebagian lagr dapat
diman&atkan kem'bali. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan kepada 20A
orang responden yang tersebar di beberapa
kecamatan, sebagian besar masyarakat
mengerti nilai ekonomis sampah.

M&il xJtoi$ rmada anekut. iumlah. ritasi dan volume anskut D inas Kebersihan Kota Medan
m .[erir Armada Jumlah (unit) Ritasi (trio) Yolume anskut Total
I truk 93 2t.io 6m' 1.1 l6 m
I Am,rotltruk t0 7 trio l0 m' 700 m'
; Armroll truk 4 7 trio 6m' 168 m'
4. Ilher truk 3 2trio 6m' 36 m'

Tdol 2-020 m'
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L Plastik
a. Minuman gelas Plastik
b. BoJol air mineral
c. Atom

tr. Kaleng
a. Seng/kemasan biscuit
b. Minumankaleng

ISSN:2085-1995

kemudian ditawarkan kembali ke induslri-

industri yang membutuhkannya Harga

sampah Yang daPat didaur ulang

berdasarkan informasi dari beberapa senfra

roni, (it1ja* w*,iai,u (12) Jalafl Letda

Sujono, (tf) f** Kapt. Pattimura, (1a)

dan Jemadi, (15) Jalan Cemara, (16) Jalan

Pelita 3, (l7)Jalan Bintang (18) Jalan Bilal'
(19) Jalan Boom, dan (20) Jalan Kapt'

pengepul samPah di Kota Medan

diperlihatkan Pada Tabel 2'
Jenis dan harga samPah Yang daPat

didaut ulang $abel 2) diperoleh dari

beberapa t"olu lokasi pengump-ul sampah di

Kota Medan Yang menjadi temPat

perdagangan sanopah bagi PengumPd
;;p;h iang terletak di (l) Jalan M-arelan

P*yL (A fut* Engsel fryan lnam.Ratus'
1f) faian Setia Budi, (4) Jalan

rir"p*g Pertrmnas Helvetia, (6) Jalan

Karya=17; fufan Aksara (8) Simpang Titi
Ku;ng,' (g) rA* Krakatatr, (lo) ldS W

beberaPa kecPmatan KotamadYa

Mcdan

Menurut responden beberapa sampah

dapat dijual kembati kepada pemulung atau

te ugrcn per,jualan barang bekas (botot)

antari tain'yaitu botol, kertaslkarton, plastik-

plastik kallng, besi' dan aluminium' Selain

ito *utopun-saslpah basah seperti nasi busuk'

r*opun sisa m-emasak dapat dimalSatkan

,rotot makanan ternak dan juga ditimbun

sebagai kompos untuk tanaman pekarangan'

Nilai ikonomi Pengelolaan samPah

pada umumnya berasal dari dua sektor'

yAt rt (1) Selltor formal, yaitu sektor nilai

ekonomi-yang dikelola oleh pemerintah, dan

@ Sekttr lntormat, yaitu sektor nilai

"tottorrri 
yang dikelola oleh pemulung dan

pengumPrrl samPah.' - Nitai ekonomi samPah Kota Medan

dari sektor informal berasal dari penjualan

ulang dari bahan-bahan yang dapal diolah

kembati. Pada umrunnya samPah Yang

memiliki nilai ekonomi tersetut adalah

Sumarsono.
Semua sentra Penjualan samPah

tersebut meqiadi asset yang sangat potensil

secara ekonomi bagi masyarakat Kota

Medan. Dengan melihat j"tnlah sentra

peqiualau sampah di atas bera$i senfra

i"rt"Uot juga tLhtr menyerap tenaga kerja

informal- yang cukup besar untuk kota

ft{"a*. VtuUi aari pengumpul dan penjual

sampah, yang dapat memberikan kontribusi

v*i *utiop 
-uet* 

dalam pengelolaan dan

p"**f*tutt samPah di KotaMedan'

^fiIt

,rdffi

batran-bahan yang dapat didaur ulang yang

Tabel2. Jenis dan harFa eFonomis sarnpah-

ffi garsa(Rpvks

3500
r500
3500

1000
11000

rry

trI. Kertas
a. Kardus 

,333b. Kertas Putih

". 
frfu;ufrn 800

d. Koran 800

e. Kertas Pembungkus semen 150

JURIIAL PERTA}IIAN & BIOLOGI- UNIVERSITAS iIEOAN AREA
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idu$tri-
Harga
ulang

B sentra
Medan

19 dapat
Eh dari

ryahdi
tenrpat

eluPrrl
Itfarelan
n Ratus,.
Asrama

I Jalan
qg Titi
tm HM
il lrtda
rq (14)
.6) Jalan
m Bilal,
n Kapt.

sampah
ptensil
I Kota
I sentra
i sentra
p kerja
* kota
penjual

ntribusi
ran dan
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try- XE
r Bml bcfrc
LXs

fir- Bcsi
r Bcsibetm
h. tsesi sper
c Eesip@

Ut Tcmbaga
r Tembagas4er
h. Tembagabaker

llll Almninirm
r Ahrminiumtebal
h- Aluminiumtipis

45000
40000

I 1000
13000

Dalem sistem jaringan daur ulang
clqh (Cambff 5), sampah daur ulang
&rrnfrlkan dari sumber seperti
mm, kawasan komersial, Tempat
lUqmsan Semerrtara (TPS) dan TPA.
f*qrrtm sampah daur ulang

"'llrrrlnlk*n oleh pemultrng dan kemudian
qd (disalu*an) ke pelapak (pengepul).
IUT* memilah dan mengklasifikasi-
lilry ke beberapa item tergantung pada

ryE dan menjual atau menyalurkannya
lE[rdn pahdk daur ulang secara langsung
rr tErlebih dahulu melalui agen. Sebagian
nryh ini didaur ulang di pabrik-pabrik
fu sbagiar dikidmkan ke kota tain
ryf diekspor ke luar negeri untuk
r-Tfreqilkan produk yang pada akhirnya
rryei ke konsumen

Glfu 5- Diagram Jaringan Daur Ulang
Sampah

Krilcrlibatan Masyarakat Delam
Itrg&laan Sampah Perkotaan

Pada hakekahya pennasalahan dalam
msrgelola sampah bukan hanya menjadi

IXilAL PERTAI'IIAT{ & BIOLOGI- UNIVERSITAS MEDAIiI AREA

tanggung jawab satu pihalq tetapi
merupakan tanggung jawab semua pihak
(stal@holders).

Salah satu faktor penentu dalam
keberhasilan upaya pengelolaan sampah
perkotaan menuju Kota Medan b€rsih dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan visi
Dinas Kebersihan Kota Medan adalah
keterlibatan/patislpasi masyarakat setempat.
Setab, masyarakat pada hakekatnya adalah
sumber awal penumpukan sampah. Untuk
itq masyarakat pulalah yang harus belperan
untuk menjalankan fungsi tertentu dalam
konteks manajemen persampahan Dalam
hal ini, salah sa-tu peran penting ]ang dapat
dijalankan masyarakat adalatr melakukan
pemisatran sampah sejak dari sumbernya
(individu penghasil sampah seperti rumah
tangga sekolah, rumah sakiq den lain
setagainya),

Pemisahan sampah (solid woste
sorting) ini dilakukan dengan alur berfikir
sebagai berikut Jika sampah organik sudah
terpisahkan dengan sampah non-organik
sejak dari rumah tangga huniqn, kawasan
*ugU kawasan wisata taman, pantai dan
jalanruya maka ketika masing-masing jenis
sampah tersebut sampai di TPA., sampah di
TPA sudah terprsah. Para pemulung dapat
mudah mengambil sampah non-organiknya,
sementara para pembuat pupuk kompos
sampatr juga mudah mengambil sanrpah
organiknya. Dengan demikiarl tumpukan
sampatr di TPA segera berkurang. Bahkan
sangat mungkin bahwa sampah yang zudah
terpisah tidak perlu dibawa lagi ke TPA,
karena sudah di TPS masyarakat baik itu
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PENGELOLAA}I SAMPAI{ TERPADU SEBAGAI
RUMAH TANGGA DI KOTA MED

PEIYDAHULUAI\I
Sampah merupakan konsekuensi dari

adanya aktivitas manusia. Seiring
populasi penduduk dan

pertumbuhan ekonomi saat ini pengelolaan
innrnpah sebagian besar kota masih
:nenimbulkan permasalahan yang sulit
nkendalikan. Timbunan sampah yang tidak
Ertrendali terjadi sebagai konsekuensi logis
f,ffii aktivitas manusia dan industrialisasi,
l mg kemudiaa berdampak pada
merrnasalahan lingkungan perkotaan seperti
risrmd,ahan kota, kesehatan masyarakat dan
affi jauh lagi terladinya bencana. Di sisi
milrm pengelolaan sampah yang
liiwiliemgg.arakan oleh dinas terkait hanya
hcio'kus padz pengumpulan dan
prynngl-utan ke Tempat Pemrosesan Akhir
"IFA) tanpa melalui pengolahan tertentu.

Namun demikian, sampah disamping
,Lapat me4iadikan masalah di perkotaan,
juga dapat berrnanfaat dalam menguatkan
Xr.ehidupan ekonomi masyarakat apabila
sampah tersebut dapat dikelola secara
profesional. Kegiatan pengolahan sampah
ini dapat menimbulkan multiplier effect
nnelalui pemanfaatan teknologi tepat guna
htasyarakat mulai terangsang untuk
nenciptakan berbagai teknologi pendukung
rengelolaan sampah, mulai dari teknotogi

JL]m{AL PERTANIAN & BIOLOGI. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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tempat-tempat perulmpungan sampah di
rumah tangga untuk dijadikan pupuk
kompos,- teknologi pemanfaatan sampah
menjadi produk yang bernilai ekonomis dan
pemasaran hasil pengolahan sampah.
Kesemua teknologi yang
dihasilkan tersebut sangat berpeluang untuk
dilakukan di rumah tangga sebagai peluang
bisnis.

. Untuk mendapatkan berbagai data dan
inforr-nasi yang dipergunakan guna untuk
memanfaatkan peluang bisnis dari sampah
dan sistem pengelolaan sampah yang ada di
Kota Medan, maka perlu dilakukan Kajian
Pengelolaan Sampah Te,lpadu Sebagai
Peluang Bisnis Rumah Tangga di Kota
Medan- Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari kajian ini adalah untuk

mengetahui sistem pengelolaan sampah di
Kota Medan dan jenis-jenis sampah yang
bemilai ekonomis yang dimanfaatkan
masyarakat serta sebagai bahan
pertimbangan dalarn pembuatan kebijakan
pengelolaan sampah di KotaMedan.

Manfaat yang diperoleh dari kajian ini
adalah memberikan nilai tambah dan sumber
pendapatan masyarakat dengan mengelola
sampah rumah tangga serta bahan evaluasi

Ferdinand Susilo
Fakultas Biologi Universitas Medan Arefl,\{i

ABSTRACT
Tlre resewch of integratedwq$te manqgement q$ qn opporturrity of lome industry in Medqn,
North Swnalra Province aims to find out the waste management system in Medan ond the
types of waste that is economically worth that cut be used by the society and as the
consideratian in the making of waste ffi(magement polrcy in Medsn. Primary ond secondary
data, some infurmation obtoinedfrom general publication derivedfroru stakehalders which is
related to waste managen ent. Another data and directly collected -from
questioner as well as coordinatian with related to institution and literature research.The
implementdions oJdata callection are divided into two steps, 1. Instrumcnt of collection data.
2. Data collection activity. The result of the research showed that the waste management in
Medan is not nnming effectively yet which can be seen from the total onount of domestic

o waste in Medan on the yeor of 2008 is 1,369.9 ton/d6y or 5,479.6 tf wich hove 4t% of waste
transported to TPA.
Keywords: waste mcmagement, economically, home industry.
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untuk perbaikan kebijakan dalam kegiatan
pengelolaan sampah di Kota Medan.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi ini meliPuti wilaYah Kota
Medan Sumatera Utara selama 4 (empat)

bulan terhitung mulai Juli s/d Oktober 2009.

Metode Pendekatan Studi
Dalam melaksanakan kajian ini

digunakan berbagai pendekatan studi yang

mencakup berbagai aspek dara dan

informasi serta publikasi yang terkait
dengan pengelolaan samPah.

Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumPulkan meruPakan

dara primer dan sekunder yang diperoleh
dari berbagai publikasi yang berasat dari
stakeholders dan berbagai informasi yang

terkait dengan pengelolaan sampah' Data
lainnya yang dikumpulkan merupakan data

dan informasi yang diperoleh langsung dari
lapangan dengan menyebarkan kuisioner
(wawaneara) dan hasil koordinasi dengam

instansi terkait serta me-lalui studi literature.
Pelaksanaan pengumpulan data dibagr
menjadi dua tahapan, yaitu: (l) pembuatan

insEument pengumpulan data; dan Q)
kegiatan pengumpulan data.

Metode Analisis Data
Data yang diPeroleh selaqiuhYa

disusun dan ditabulasi sesuai dengan

kebutuhan analisis. Data-data primer hasil
wawancara dianalisis untuk mengetahui

kelayakan usaha altematif dalam
mengelolah sampah sebagai peluang bisnis
rumah tangga. Penyajian hasil analisis dan

interpretasi data dan informasi pelaksanaan

kegiatan kajian ini disusun dalam bentuk
laporan akhir.

HasiU Output
Hasil yang diharapkan dari kegiatan

Kajian Pengelolaan Sarnpah Terpadu
Setagai Petuan"g Bisnis Rumah Tangga di

Kota Medan - Provinsi Srmffi
adalah:

l. Inforrnasi dan gambmm
jenis-jenis sampah ymg
ekonomis dan analisis
pemanfaatar sampah
dihasilkan dari kegim
tangga dan kegiatan lai
Medan.

2. Informasi dan gambaran
usaha dari kegi-atan
peagelolaan sauryah nrrlr
di Kota Medan Ymg
peluang untuk
dalam rangka
perekonomian masyaraka-

Gambar 1. Kerangka BerPikir
Sampah Terpadu Sebagi
Bisnis Rumah Tanggta f
Medau

@@

REKOTEI{DAS
PETGELOI.AAN

SATPAH PERI(OTAAII

JURNAL PERTANIAN & BIOLOGI. UNIVERSITAS MEDAN AREA
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