
SAMPAH 

Standar Kompetensi 

 Menganalisis permasalahan kota 
Jakarta dan alternatif pemecahannya 

Kompetensi Dasar : 
Menganalisis permasalahan sampah kota Jakarta dan  

lingkungan sekitarnya 



Pengertian Sampah 

 Sampah merupakan material sisa 
yang tidak diinginkan setelah 
berakhirnya suatu proses. 



Jenis-jenis sampah 

Berdasarkan sumbernya 

 Sampah alam  

 Sampah manusia  

 Sampah konsumsi  

 Sampah nuklir  

 Sampah industri  

 Sampah pertambangan 



Jenis-jenis sampah 

Berdasarkan sifatnya 

 Sampah organik - dapat diurai 
(degradable)  

 Sampah anorganik - tidak terurai 
(undegradable) 



Jenis-jenis sampah 

Berdasarkan bentuknya 
o Sampah Padat 
 Biodegradable: yaitu sampah yang dapat diuraikan 

secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau 
anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, 
sampah pertanian dan perkebunan.  

 Non-biodegradable: yaitu sampah yang tidak bisa 
diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi lagi 
menjadi:  

 Recyclable: sampah yang dapat diolah dan digunakan 
kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti 
plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.  

 Non-recyclable: sampah yang tidak memiliki nilai 
ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali 
seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-
lain. 



Jenis-jenis sampah 

Sampah Cair 

 Limbah hitam: sampah cair yang 
dihasilkan dari toilet. Sampah ini 
mengandung patogen yang 
berbahaya.  

 Limbah rumah tangga: sampah cair 
yang dihasilkan dari dapur, kamar 
mandi dan tempat cucian. Sampah 
ini mungkin mengandung patogen. 



Jenis-jenis sampah 

 Sampah alam 

 Sampah manusia 

 Sampah Konsumsi 

 Limbah radioaktif 



Tempat Pembuangan Sampah 

 Tempat pembuangan akhir (TPA) 
atau tempat pembuangan sampah 
(TPS) ialah tempat untuk menimbun 
sampah dan merupakan bentuk 
tertua perlakuan sampah. 



Daftar Tempat Pembuangan Akhir 

 TPA Bantar Gebang, Jawa Barat  

 TPA Cieupecang, Setu, Bekasi, Jawa 
Barat.  

 TPA Jatiwaringin, Mauk, Tangerang, 
Banten  

 TPA Muara Fajar, Rumbai, Riau 



Pengelolaan Sampah 

 Pengelolaan sampah adalah 
pengumpulan , pengangkutan , 
pemrosesan , pendaur-ulangan , 
atau pembuangan dari material 
sampah. 



Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah merupakan proses 
yang diperlukan dengan dua tujuan: 

 mengubah sampah menjadi material yang 
memiliki nilai ekonomis.  

 mengolah sampah agar menjadi material 
yang tidak membahayakan bagi 
lingkungan hidup. 



Metode Pembuangan Sampah 

 Penimbunan darat 

 Pembakaran/pengkremasian 



Metode Daur Ulang 

 Pengolahan kembali secara fisik 

 Pengolahan biologis 

 Pemulihan energi 

 Metode penghindaran dan 
pengurangan 



Konsep Pengelolaan Sampah 

 Hirarki Sampah - hirarki limbah 
merujuk kepada " 3 M " mengurangi 
sampah, menggunakan kembali 
sampah dan daur ulang. 

 Perpanjangan tanggungjawab 
penghasil sampah / Extended 
Producer Responsibility (EPR). 

 prinsip pengotor membayar. 



 Pengelolaan sampah yang baik 



Pendidikan dan Kesadaran 

 pendidikan melalui gambar 

 

 

 

 

 



Pendidikan dan Kesadaran 

 Pendidikan melalui contoh prilaku. 

 Pendidikan melalui penghargaan 
dan hukuman. 

 Pelatihan kesadaran membuang 
sampah di tempatnya. 

 



Manfaat pengelolaan sampah 

 Penghematan sumber daya alam  

 Penghematan energi  

 Penghematan lahan TPA  

 Lingkungan asri (bersih, sehat, 
nyaman) 



Bencana sampah yang tidak dikelola 

dengan baik 

 Longsor tumpukan sampah: 
Longsor sampah Leuwigajah  

 Sumber penyakit  

 Pencemaran lingkungan 



THANK YOU FOR ALL 

 DENGARKAN PESAN INI 


