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PENDAHULUAN 
Terjadinya musibah dan berbagai permasalahan di 

TPA sampah serta permasalahan umum sampah 

lainnya , tergerak untuk membuka kembali salah 

satu produk litbang persampahan yang 

diperkirakan dapat mampu dilaksanakan oleh 

masyarakat pada umumnya yakni Komposter 

Rumah Tangga , sebagai wujud kepedulian dan 

solusi terhadap permasalahan diatas . 

Teknologi komposter RUMAH TANGGA (RT) ini 

telah diperkenalkan sejak tahun 90an dan telah 

tersusun dalam bentuk Petunjuk Teknis serta 

telah diterapkan diberbagai kota di Indonesia 

dengan berbagai manfaat yang dapat diambil , 

antara lain meminimasi jumlah sampah di hulu ( 

sumber ) , penurunan pencemaran lingkungan 

akibat sampah basah dan menurunkan risiko 

bahaya di TPA sampah Puslitbang Permukiman 

sebagai lembaga litbang yang berada dibawah 

Depatermen Pekerjaan Umum yang mempunyai 

Tupoksi mengembangkan litbang yang dapat 

menunjang penyelenggaraan infrastruktur bidang 

ke Ciptakaryaan maka prinsip Teknologi 

komposter RT ini mengelola sampah organik dapur 

secepatnya dengan dampak sampingan positif 
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menghasilkan pupuk organik( kompos ), namun 

produksi kompos bukan lah tujuan utamanya . 

Dalam pembuatan alat ini menganut pada 

pemanfaatan bahan yang ada ditempat ,baik 

bahan bekas maupun yang baru ,dapat 

imodifikasi/ disesuaikan dengan bahan yang ada 

serta tidak perlu menambahkan mikroorganisme 

tambahan karena teknologi ini hanya 

memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam 

sampah itu sendiri dan yang ada didalam tanah . 

Teknologi ini akan sangat berhasil dan 

berkesinambungan bila proses pemilahan 

dijalankan dengan baik dan konsisten serta 

mengopeasikannya sesuai dengan aturan yang 

berlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

BAB I PERMASALAHAN SAMPAH 

DAN PENANGANANNYA 
 

A. Masalah persampahan di kota-kota 
1. Terbatasnya lahan untuk TPA sampah 

2. Terbatasnya sarana transportasi 

sampah 

3. masyarakat masih harus ditingkatkan 

peransertanya dalam pengelolaan sampah 

di sumber (pemilahan/ daur ulang) 

4. Pembuangan sampah kesungai 

mengakibatkan pencemaran lingkungan 

dan banjir 

5. Pengelolaan sampah masih banyak 

berpola pada buang dan timbun 

6. Konsep penerapan 4 R belum dioptimalkan 

dan disinergikan baik oleh 

masyarakat,pengelola sampah kota serta dunia 

usaha. 
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Gambar 1.1 Sampah Yang Menumpuk 

 

PERMASALAHAN SEPUTAR 

PENANGANAN  SAMPAH 

 
Keterbatasan Dana, Sarana, 

Sulit Mencari Lahan TPA, Biaya 

Pengelolaan Mahal, dan  

Pencemaran Air, Udara & Tanah,  

menjadi permasalahan yang tak pernah habis, 

bahkan semakin rumit saja. Hal tersebut 

sebenarnya dikarenakan perilaku masyarakat di 

kota itu juga. Dan jika permasalahan ini hanya 
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diserahkan kepada pemerintah saja, tanpa 

didukung segenap komponen masyarakat, bukan 

hanya sampah yang menyulitkan kita, namun lebih 

dari itu, akan terjangkit berbagai macam penyakit 

yang disebabkan oleh sampah. 

 

 

B. TEKNIS DAN PERMASALAHAN 

PENANGANAN SAMPAH:  

 

1. TEKNIS PENGOLAHAN SAMPAH 

LINGKUNGAN. 

 

Ada banyak metode yang bisa dipakai untuk 

mengolah sampah, baik sampah basah maupun 

sampah kering. Untuk sampah kering sering 

kita melihat ada pengusaha yang khusus 

membeli sampah kering ini kemudian dipilah-

pilah lagi, dibedakan lagi, untuk sampah kering 

dengan bahan besi, aluminium, timah, dan 

logam lainnya biasanya dijual lagi kepada 

perusahaan peleburan untuk di daur ulang. 

Namun begitu, mengapa masih banyak masalah 

sampah yang menumpuk di kota dan membuat 

banjir? 
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Semua permasalahan tentang sampah, mulai 

dari pengumpulan, pembuangan sampah, sampai 

pengolahan sampah untuk kelanjutannya, 

sebenarnya memang harus ditangani lebih 

serius lagi dan menyeluruh, dalam artian 

segenap komponen dalam masyarakat harus 

dilibatkan dalam keseluruhan proses 

penanaganan tentang sampah ini, karena 

bagaimanapun juga imbas dari masalah sampah 

ini adalah kepada kita juga. Dan seharusnya 

kesadaran untuk menangani sampah harus 

bermula dari seluruh keluarga di kota 

tersebut. Oleh sebab itu di sini kits akan 

mempelajari tentang bagaimana mengolah 

sampah itui dimulai dari keluarga. Yaitu 

termasuk bagaimana caranya mengolah sampah 

organik (sampah organik keluarga mencapai 60 

% dari total sampah di keluarga tersebut).  
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2. Penanganan dan Daur Ulang Sampah 

Keluarga.  

   

   

•›Tata cara pembuangan sampah rumah tangga   

Umumnya kantor pemerintah kota akan 

mengangkut sampah rumah tangga. Mengenai cara 

pembagian sampah dan cara pembuangan sampah 

berbeda tergantung dari tiap-tiap daerah.   

Tanyakan pula pada para tetangga atau pada 

kantor pemerintah kota mengenai tempat, jam 

dan tanggal pengangkutan sampah yang biasanya 

sudah ditentukan. Buanglah sampah Anda sesuai 

dengan tata cara dan hari yang telah ditentukan.   

   

   

•›Pembagian sampah rumah tangga biasa   

Tata cara pembagian sampah berbeda tergantung 

dari tiap-tiap daerah. Ada daerah yang membagi 

sampah antara yang mudah terbakar dengan yang 

tidak mudah terbakar, dan ada juga daerah yang 

tidak membaginya seperti itu.   
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Ada daerah yang membagi sampah dengan 

membedakannya dari jenis kotak sampah, atau 

juga dengan hari pengangkutan sampah yang 

tergantung dari jenis sampah.   

Tanyakan pula pada para tetangga atau kantor 

pemerintah kota mengenai cara pembagian 

sampah ini. Buanglah sampah sesuai dengan cara 

pembagian sampah yang telah ditentukan oleh 

daerah tersebut.   

   

   

•›Tata cara pembagian sampah yang termasuk 

kategori sampah besar   

Tata cara pengangkutan sampah besar seperti 

peralatan listrik dan mebel berbeda di tiap-tiap 

daerah. Alat pengatur udara, TV, kulkas dan 

mesin cuci tidak termasuk dalam kategori ini.   

Ada beberapa daerah yang sudah menentukan 

hari untuk melakukan pengangkutan sampah 

besar, sehingga Anda perlu memgadakan 

pemberitahuan terlebih dahulu. Ada pula daerah 

yang memerlukan prosedur untuk mengangkut 

sampah besar ( ditambah ongkos angkut ).   

Tanyakan pada para tetangga atau kantor 

pemerintah kota mengenai hal ini.   
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•›Alat pengatur udara, TV, kulkas, dan mesin 

cuci bekas   

Peralatan besar seperti TV, pengatur udara, 

kulkas dan mesin cuci tidak akan dihitung sebagai 

kategori sampah berukuran besar. Anda dapat 

meminta toko dimana Anda membeli barang-

barang tersebut, atau toko barang-barang bekas 

untuk mendaur ulang barang yang telah Anda 

buang. Anda juga harus mengeluarkan biaya daur 

ulang dan biaya pengangkutan barang.    

Akan tetapi, Anda tetap perlu menanyakan pada 

pihak kantor pemerintah kota mengenai hal ini 

untuk mencegah jika terjadi penolakan dari pihak 

toko untuk mendaur ulang barang-barang Anda.   

   

   

•›Mengumpulkan barang-barang yang bisa 

disumberdayakan untuk digunakan kembali   

Ada beberapa daerah yang membagi sampah 

umum dan sampah yang bisa disumberdayakan 

untuk dipakai lagi. Sampah-sampah seperti koran 

bekas atau majalah bekas, kaleng atau botol akan 

dikumpulkan untuk dipakai lagi.   

Tanyakan pada para tetangga atau kantor 

pemerintah kota mengenai cara pembuangan 

sampah-sampah tersebut.   
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PROSES PENGOLAHAN SAMPAH 

LINGKUNGAN 
Keseluruhan aktivitas 

pengolahan sampah 

lingkungan dimulai dari 

keluarga. Andaikata dari 

tingkat keluarga sudah 

ada proses pemilahan 

sampah yang benar maka jalannya proyek 

komposter rumah tangga dan sistem pembuangan 

terpadu akan berjalan seperti yang diharapkan.  

PEMILAHAN 

 
 
 

 

  PENYIRAMAN 
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PENCETAKAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBERIAN MOL 

 
 

HARGA JUAL KOMPOS RATA-RATA 

PER KILOGRAM: Rp. 500,- Rp. 1000,- 

 



 17 

PERMASALAHAN SEPUTAR 

PENANGANAN  SAMPAH 

 
 

 

 

Keterbatasan Dana, Sarana, 

Sulit Mencari Lahan TPA, Biaya 

Pengelolaan Mahal, dan  

Pencemaran Air, Udara & Tanah,  

menjadi permasalahan yang tak pernah habis, 

bahkan semakin rumit saja. Hal tersebut 

sebenarnya dikarenakan perilaku masyarakat di 

kota itu juga. Dan jika permasalahan ini hanya 

diserahkan kepada pemerintah saja, tanpa 

didukung segenap komponen masyarakat, bukan 

hanya sampah yang menyulitkan kita, namun lebih 

dari itu, akan terjangkit berbagai macam penyakit 

yang disebabkan oleh sampah. 
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C. KESADARAN MASYARAKAT 

  PENDEKATAN 3 M 
 

 

 

 

 MENGURANGI 

 MENDAUR ULANG 

 MENGGUNAKAN KEMBALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III   KOMPOSTER MENDAUR SAMPAH MENDULANG UANG 
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BAB II   KOMPOSTER 

 
Konsep pemilahan yang dilakukan hampir mirip 

dengan yang ada di negara-negara maju seperti 

Jerman. Sampah telah dipisahkan menurut 

jenisnya yaitu logam-kaca, kertas, plastik, dan 

sampah organik. Uniknya adalah proses 

composting dilakukan sendiri di rumah masing-

masing dengan bak organik. Sampah logam-kaca, 

kertas, dan plastik dijual ke perusahaan untuk 

didaur ulang. Bahkan ada yang telah dikaryakan 

sendiri oleh warga kampung sebagai tambahan 

penghasilan mereka dan kas kampung,. Konsep 

tersebut memang tidak bisa serta merta kita 

lakukan secara instan karena membutuhkan 

kepedulian dan campur tangan banyak pihak. 

Daerah perkotaan yang semua penduduknya 

berpacu dengan waktu akan mengalami kesulitan 

jika menerapkan sistem tersebut. Untuk 

memudahkannya mari kita mencoba mengenal 

sebuah karya anak bangsa yaitu alat komposter 

Rumah Tangga yang dipasang di rumah kita. Tentu 

saja setelah sampah kita pisahkan, yang sampah 
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organis saja yamg akan kita olah dengan alat 

komposter ini. 
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siapkan lubang pada 

tanah membentuk 

komposter 

 

 

 

 

 

 

Bentuk komposter 

yang akan kita tanam 

 

 

 

 

 

Komposter kita 

tanam satu demi satu 
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   Setiap unit yang kita buat terdiri dari 2 

komposter, ditanam berdampingan. Lokasinya 

yang sudah umum adalah di pekarangan kita.                                                                          

 

 

MANFAAT PENGOMPOSAN 

SAMPAH RUMAH TANGGA 
 

- Mengurangi pencemaran , 

- Memperpanjang umur alat pengumpul/ 

  pengangkut sampah 

- Menghasilkan pupuk organik 

- mengurangi bencana yang diakibatkan oleh   

adanya pembuangan sampah yang tidak   

terkelola dengan baik 

- ,Mengurangi jumlah sampah yang harus 
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dikumpulkan, diangkut dan dikelola di Tempat 

Pembuangan Akhir Sampah . Memperkecil resiko 

banjir yang diakibatkan  oleh sampah.penyumbatan 

aliran sungai oleh sampah menyebabkan 

pencemaran, banjir dan penyakit, dibalik itu ada 

peluang emas menunggu jika sampah ini ada yang 

mengolah, sayang sekali kan?  

 

 

 

BERAPA SIH BIAYA PEMBUATAN 

KOMPOSTER? 
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HARGA BIAYA KOMPOSTER 

 
No Kapasitas Komposter Harga 

1 60 L ( 1 KK ) 

Per unit 2 Buah 

 

Rp.   200.000,- 

2 200 L (5 KK ) 

Per unit 2 Buah 

 

Rp.   500.000,- 

3 500 L (10 KK/RM 150 

porsi/hari) 

Per unit 2 Buah 

 

Rp. 1.000.000,- 

4 1000 L (RM 300 

porsi/hari) 

Perunit 2 Buah 

 

Rp. 1.750.000,- 

 

 
 

 

DAUR ULANG SAMPAH KERING 
 

Sampah kering yang masih mempunyai nilai 

ekonomis  yang merupakan bagian dari sampah 

rumah tangga, merupakan penghasilan tambahan. 

Atau subsidi bagi pengolahan sampah basah pada 

saat awal operasi dari pengalaman yang ada pada 

pengomposan skala lingkungan kapasitas 700 kk. 
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DAUR ULANG SAMPAH BASAH 

 

PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN 

PENGEMBANGBIAKAN CACING TANAH  
Jenis sampah yang diolah sampah organik rumah 

tangga. 

Cacing tanah yang ditanam/dibiakan adalah cacing 

tanah merah pipih(10cm-1/4kg). 

 

 

CARA PENGOLAHAN: 

• Proses pengomposan selama 3 bulan. 

• Hasil yang diperoleh adalah kompos dan cacing 

tanah merah pipih siap panen. 
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KEUNTUNGAN adanya KOMPOSTER 
 REDUKSI/PENGURANGAN SAMPAH 

 MENGURANGI BIAYA PENGANGKUTAN 

 MEMPERPANJANG UMUR PERALATAN 

DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR. 

 MENGURANGI PENCEMARAN AIR, 

TANAH DAN UDARA. 

 HASIL KOMPOS/BAHAN DAUR ULANG 

BERNILAI EKONOMI 

 PELUANG KERJA DAN BERUSAHA, 
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BAB III  MIKROORGANISME 

LOKAL (MOL) 

 
"Banyak petani dibuat bodoh. Tahun 1960-an 

orang disuruh memakai urea, sampai digratiskan. 

Pada zaman Orde Baru, Babinsa dikerahkan untuk 

memaksa petani memakai pupuk dari pabrik. 

Selama 30 tahun lebih kita membunuh tanah 

sehingga sekarang semua jadi merana. Sudah 

saatnya kita berubah, mewariskan tanah dan air 

yang sehat pada keturunan kita," kata seorang 

buruh tani. 

 

Begitulah, suara yang bisa didengar di wilayah 

pedesaan. Tanah pertanian yang telah dikerjakan 

secara turun menurun itu sekarang berubah 

menjadi keras, kurang unsur hara. Padahal uang 

yang dihabiskan untuk pupk NPK, UREA dan lain-

lainnya itu juga sudah banyak sekali, bahkan 

kecenderungannya tiap tahun, untuk tanah 

pertanian yang sama, para petani harus membeli 

pupuk dan pestisida lebih banyak, hal itu karena 

dosis atau takaran baik untuk pupuk maupun untuk 

pestisida harus ditingkatkan setiap tahunnya, 

begitulah kejadiannya di lapangan. Jadi bisa 

dipakai sebagai acuan bahwa penggunaan pestisida 
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dan pupuk kimia buatan itu hanya akan menjadi 

beban biaya bagi petani dan membuat tanah 

kehilangan kesuburannya. Hal itu yang 

menyebabkan para petani berbagi cara membuat 

pupuk dan pestisida alami yang berbiaya murah, 

berbahan mudah didapat, dan efektif.  

Petani organik adalah petani yang kreatif. Kiranya 

pendapat ini benar adanya. Petani organik adalah 

petani yang senang bersahabat dengan alam, 

petani organik adalah petani yang bisa menyatu 

dan menjiwa dengan alam beserta ekosistem 

lingkungan, berupaya mensiasati tantangan alam 

serta membuang jauh-jauh pola pikir praktis 

berupa penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia  

Coba kita bandingkan petani organik dengan 

profesi lainnya yang mengharuskan kreativitas, 

sebagai contoh adalah seorang pelukis, 

kreativitas seorang pelukis sangat menentukan 

hasil karyanya yang memiliki jiwa berkat 

kreativitas dan penyatuannya pada objek alam. 

Atau kita bandingkan petani organik dengan 

seorang pencipta lagu, kreativitas seorang 

pencipta lagu adalah berkat penjiwaannya yang 

bersahabat dengan alam dan berupaya memahami 

segala hal dan peristiwa yang terjadi di alam. Jadi 

bila petani organik lebih berorientasi pada upaya 

eksploitasi objek alam maka patah arang di 
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tengah jalan bisa saja terjadi akibat hasil 

produksi yang dianggapnya tidak optimal. Tapi bila 

petani organik mencoba bersahabat dengan alam 

maka kesabaran petani akan memberikan hasil 

produksi yang meningkat seiring dengan hukum 

alam. 

 

Dalam membuat ramuan pestisida dan pupuk 

alami, caranya, jelaga, bubuk cabai, dan air 

dicampur. Campuran itu disemprotkan pada 

tanaman padi. 

Juga buah busuk, jelaga, sampah dedaunan di 

pekarangan, dan sisa-sisa untuk memanfaatkan 

menjadi kompos alam. 

 

Untuk mengusir hama, dicampurkan tumbukan 

daun tembakau yang sudah tua dan umbi-umbian 

berupa picung dan gadung. Hasil tumbukan ini 

dicampur dengan air dan kemudian disemprotkan 

ke padi yang diserang hama wereng, ulat, dan 

lainnya. 

 

Dikumpulkan air cucian beras untuk dijadikan 

bahan media pengembangbiakan bakteri 

pembusuk, yang disebut MOL atau 

mikroorganisme lokal. 
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Cucian beras dicampurkan dengan sayur-mayur 

dan buah-buahan busuk, sisa makanan, kotoran 

ternak, dan jenis sampah organik lain. Semua 

sampah itu dimasukkan dalam drum. Air sampah 

atau lindi bisa langsung disemprotkan pada tanah 

untuk menggemburkan. Bisa juga dipakai untuk 

membusukkan sampah organik lain untuk dijadikan 

kompos. Dengan ditambahkan MOL, pembuatan 

kompos bisa cepat, 15 hari sudah bisa dipakai 

memupuk tanah. 

Dari setiap lahan seluas 400 meter persegi, 

berhasil memproduksi beras 100 kilogram (kg) 

lebih banyak dari beras yang dihasilkan dengan 

cara bertani anorganik atau menggunakan pupuk 

dan pestisida kimia. 

Beras organik yang dihasilkan juga berharga lebih 

tinggi dari beras biasa. Saat ini petani dapat 

menjual beras organik Rp 5.000 per kg. 

Bandingkan dengan beras biasa yang harga 

tertingginya hanya berkisar Rp 3.800 per kg. Ia 

menghasilkan beras sebanyak hampir tiga ton 

sekali panen. Padahal permintaan masih banyak. 

Berapa pun produksi yang dikeluarkan, pasti 

langsung habis. Tapi, untuk meningkatkan 

produksi beras organik hingga berkali-kali lipat, 

belum mampu karena lahannya masih sedikit. 
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Nah, bagaimana sih cara-cara membuat kompos, 

terutama starter mikro organik-nya? 

 

Di toko memang banyak di jual mikro organik 

dalam kemasan misalnya EM4 dan lain sejenisnya. 

Tapi mari kita mencoba membuat mikro organik 

sendiri.  

karena konsep kita adalah tidak keluar uang dan 

bahan-bahan untuk membuat mikro organik harus 

dari bahan-bahan sampah dari rumah. Praktis 

kan? Dan untuk kamu yang berada di kota pun 

masih bisa memakai pupuk kompos bikinan sendiri 

ini untuk memberi pupuk bagi tanaman kesayangan 

kalian. Begitu pula untuk biopetisidanya,  

 

Mikro organik dari sampah organik rumah tangga 

yang dimasukkan dalam tong plastik, diberi air 

secukupnya, dibiarkan selama 1 minggu, maka 

mikro organik telah tumbuh. Apa isinya? Pasti 

kalian tidak tahu jenisnya, bakteri apa, cendawan 

apa. Tetapi setelah disemprotkan ke bahan-bahan 

kompos, maka kompospun cukup berhasil dalam 

tempo 3 minggu. 

 

Mikro organik gratisan ini di kalangan rakyat dan 

penghobby kompos dinamai MOL, singakatan dari 
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Mikro Organisme Lokal. Kata “lokal” karena 

dibuat sendiri secara gratisan. 

 

Di kalangan penghobby kompos organik, telah 

banyak “trial and error” dalam membuat starter 

MOL gratisan ini. Sebagai contoh antara lain: 

 

MOL rebung: dibuat dari rebung (tunas bambu) 

yang di hancurkan, kemudian dicampur air kelapa. 

Dibiarkan dalam wadah plastik selama 1 minggu. 

 

MOL bonggol pisang: dibuat dari bonggol pisang 

yang ditumbuk, kemudian dicampur air kelapa. 

Dibiarkan dalam wadah plastik selama 1 minggu. 

 

MOL keong: dibuat keong atau bekicot yang di 

hancurkan (di”bebek”), kemudian dicampur dengan 

air kelapa. Dibiarkan dalam wadah plastik selama 

1 minggu. 

 

MOL berenuk: dibuat dari berenuk (buah maja). 

Isi berenuk (daging buahnya) dikerok dan 

dicampur dengan air kelapa. Dibiarkan selama 1 

minggu. 

 

MOL nasi basi: dibuat dari nasi yang tidak 

termakan. Nasi dikepal-kepal sebesar bola 
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pingpong. Letakkan bola-bola nasi tersebut di 

doos bekas wadah air kemasan, lalu tutupi dengan 

dedaunan yang membusuk. Dalam tempo 3 hari 

akan tumbuh jamur2 berwarna kuning, jingga, 

merah. Ambil bola-bola nasi yang telah ditumbuhi 

jamur, masukkan dalam wadah plastik, lalu 

dicampur dengan air gula pasir secukupnya. 

Biarkan sampai 1 minggu, maka cairan berbau 

seperti tapai (peuyeum), dan bisa dipakai sebagai 

starter untuk membuat kompos. 

 

Demikian juga dengan MOL sampah dapur, 

“sampah rumah tidak dibuang keluar rumah”. 

Diproses sendiri, jadi MOL, kompos, kertas daur 

ulang, plastik daur ulang, dan lain-lainya. 

 

Ada pengalaman seorang petani dari Garut Bapak 

Endaj yang menggunakan cara pertanian organik 

unutk pertama kalinya. Tahun pertama gagal total. 

Tomat yang ditanamnya tumbuh subur, tetapi 

harga tomat jatuh. Hasil panen tidak cukup untuk 

menutup biaya pupuk dan obat-obatan yang harus 

dibeli dari pabrik.  

Kegagalan itulah yang menuntunnya pada 

pengelolaan pertanian organik hemat air yang 

dikenal dengan metode SRI. Pengetahuan itu 

langsung diterapkannya untuk menanam padi. 
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Ketika sebagian besar sawah di Desa Cibunar, 

Kabupaten Garut, Jawa Barat, layu karena kurang 

air, sawah milik Endaj masih bertahan. Sekalipun 

memperoleh jatah air yang sama, sawah miliknya 

masih tetap basah dan tidak retak-retak. Satu 

petak sawah Endaj dua minggu lagi akan panen, 

sedangkan sawah di sebelahnya kuning mengering.  

 

"Bila struktur tanah tidak dikembalikan seperti 

semula, sawah milik petani dalam beberapa 

generasi mendatang akan menjadi gurun pasir. 

Lihatlah tanah yang telah belasan tahun diberi 

pupuk kimia. Tanah berubah menjadi bongkahan-

bongkahan, harus dibanting-banting dan dipukul 

keras-keras supaya hancur. Ternyata lahan seluas 

tiga perempat hektar yang selama ini 

ditelantarkan masih jauh lebih subur daripada 

sawah yang bertahun-tahun diracuni pupuk kimia. 

Hanya disiram sedikit air, beberapa jenis 

tanaman buah yang ditanam bertunas dan tumbuh.  

 

Pupuk organik  

 

Sementara hujan belum turun, bisa 

mempersiapkan tanah dan pupuk. Areal yang 

sedang dipersiapkan untuk ditanami sayur-mayur 

sebelumnya diberi pupuk organik. Caranya dengan 
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menyusun lapis demi lapis sampah dedaunan, 

sekam, batang pisang yang dicacah, kotoran 

hewan sampai 2 x 3 meter sampai setinggi dua 

meter.  

 

Tiap lapis disiram air yang dicampur dengan 

mikroorganisme untuk mempercepat 

pengomposan. Lapisan paling atas ditutup dengan 

tanah. Setelah itu dibungkus rapat-rapat dengan 

plastik. lama proses pengomposan selama sekitar 

tiga minggu, lapisan-lapisan itu dibalik dan disiram 

kembali dengan air yang dicampur mikroorganisme 

pengompos.  

Mikroorganisme itu 

bisa dibeli dari 

pabrik, tetapi 

membuatnya sendiri. 

Mikroorganisme itu 

diproduksi di 

"laboratorium" mini 

yang berada di dekat kandang ayam di sebelah 

rumahnya.  

 

Bahan dasarnya tidak lain adalah sampah dapur. 

Sampah dapur itu dimasukkan dalam tong-tong 

plastik dicampur dengan air beras atau air kelapa 

ditambah sedikit gula. Melalui proses fermentasi 
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selama dua minggu, sampah dapur itu siap 

dipergunakan sebagai mikroorganisme pengompos 

atau langsung dipakai sebagai pupuk cair. Di 

laboratorium itu membuat berbagai macam obat-

obatan pengendali hama dengan menggunakan 

puntung rokok, gadung, bengkuang, dan tanaman 

lokal lainnya.  

 

Pupuk organik untuk 200 bata (sekitar 

seperempat hektar) bisa dikerjakan dalam satu 

hari. Kalau dibilang membuat pupuk organik itu 

repot, itu karena petani terprovokasi pabrik. 

Sekarang banyak pupuk organik dari pabrik yang 

beredar, petani akhirnya jadi obyek lagi. Padahal 

bahan untuk membuat pupuk ada di mana-mana,  

Proses ilmiah dan rumusan kimia pupuk organik 

dan obat-obatan biopestisida diproduksi sendiri.  

 

Selama ini ia menggunakan pupuk urea saat 

menanam kentang, kol, cabe, atau bawang merah.  

Pertanian organik atau pertanian konvensional 

pada akhirnya merupakan pilihan. Barangkali, 

dalam jangka pendek ongkos produksi yang 

dikeluarkan sama saja. Akan tetapi, dalam 

pertanian organik mengajak manusia untuk 

menjaga kasih sayang dan harmoni alam, bukan 

eksploitasi.  
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Pertanian organik mengajarkan kemandirian bukan 

hal yang serba instan dan bisa dibeli. Namun 

ketika negara lebih berpihak pada pabrik pupuk 

daripada kelestarian alam, pendidikan untuk 

petani menjadi hal yang penting. ”Banyak petani 

dibuat bodoh. Tahun 1960-an orang disuruh 

memakai urea, sampai digratiskan. Pada zaman 

Orde Baru, Babinsa dikerahkan untuk memaksa 

petani memakai pupuk dari pabrik. Selama 30 

tahun lebih kita membunuh tanah sehingga 

sekarang semua jadi merana. Sudah saatnya kita 

berubah, mewariskan tanah dan air yang sehat 

pada keturunan kita," Kata Pak Endaj. 
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PENUTUP 
A. KESIMPULAN 

 
1. Komposter rumah tangga dapat menampung 

dan mengolah sampah dapur secepatnya dan 
secara estetika cukup baik. 

2. Teknologi komposter RT merupakan salah 
satu teknologi yang dapat diterapkan untuk 
meminimasi jumlah sampah di sumber 

3. Proses pemilahan merupakan proses 
penunjang pokok yang harus dilaksanakan di 
rumah tangga 

4. Dapat membantu meminimasi jumlah sampah 
yang harus diangkut dan dikelola di TPA 
sampah 

5 Menurunkan resiko pencemaran lingkungan 
dan resiko bahaya di TPA  

6. Memberikan manfaat pada : 
-  memperpanjang umur pakai alat 

transportasi sampah 
-  Mempermanjang umur pakai TPA sampah 
-  memanfaatkan kembali sampah menjadi 

barang yang bernilai ekonomi 
7. Dapat diterapkan dipermukiman , restotan ,dll 
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B. TIPS:  MEMBUAT "BROS" 

PLASTIK BEKAS  

Nyala Lilin Melelehkan Plastik  

 

 
Cara yang bisa 

kalian  pakai di 

rumah adalah 

sangat sederhana, 

yaitu sekedar 

melelehkan plastik 

saja dengan 

bentuk akhir 

tertentu. Tidak dibakar, hanya dipanaskan. Untuk 

cetakan-nya bisa kita pergunakan sendok makan 

bekas yang tidak dipakai lagi.  

 

Pertama: Plastik bekas sikat gigi, sisir, dan 

sejenisnya dipotong menjadi ukuran kecil-kecil. 

Kalau susah ditumbuk saja. Pilih warna plastik 

yang bermacam-macam, warna-warni. Boleh saja 

satu warna, terserah kemauan kita. Merah saja, 

putih saja. Atau campuran dua atau tiga warna. 
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Kedua: Taruh potongan-potongan kecil plastik 

dalam sendok. Sebelumnya sendok diisi sedikit 

minyak goreng (sedikit saja, atau dioles 

secukupnya).  

 

Ketiga: Jangan lupa menyiapkan air dingin dalam 

wadah kobokan atau tempat cuci tangan, yaitu 

untuk mendinginkan plastik yang telah meleleh.  

 

Keempat: Nyalakan lilin, lalu taruh sendok yang 

telah berisi potongan-potongan plastik di atas 

nyala lilin. Atur jarak api dengan sendok agar 

cukup panas, tetapi tidak sampai api menjilat 

plastik dan terbakar. Kalau terbakar, artinya 

sama saja kita membakar plastik dan akan 

berasap hitam mengandung racun dioksin.  

 

Kelima: Plastik mulai meleleh. Kalau diukur, kira-

kira suhunya sekitar 200 derajat Celcius. Bila 

telah meleleh semua, segera sendok dimasukkan 

ke dalam air dingin yang telah disiapkan. Plastik 

yang meleleh akan segera membeku dan lepas dari 

sendok. Kalau belum lepas, tekan dengan ibu jari 

supaya lepas. Jadilah bentukan sesuai cembungan 

sendok, berwarna sesuai pilihan kita.  
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Adik-adik bisa mencoba dengan menggunaka salah 

satu dari sampah kering limbah dari keluarga 

kalian di rumah, yaitu kantong kresek plastik yang 

dipotong-potong kecil dengan gunting. Bisa juga 

dilelehkan dan dibentuk seperti tersebut di atas. 

Warnanya tergantung plastiknya. Tetapi hasilnya 

berwarna hitam keabu-abuan.  

 

Dengan bahan buatan itu, kalian bisa membuat 

“bros” atau “pin”. Pada tahap yang kelima, sewaktu 

plastik telah meleleh semua, lalu diatasnya 

diletakkan peniti (jarum peniti). Setelah 

dimasukkan ke dalam air dan lepas, jadilah “bros” 

atau “pin” sekedar mainan, tapi kalau ada cetakan 

yang lebih khusus lagi, kalian bisa memproduksi 

pin atau bross yang cantik. Siapa tahu bisa dijual, 

bisa nambah uang saku kalian, kan? 

 

Silahkan dikembangkan dengan bentuk-bentuk 

cetakan yang lain, barangkali ada manfaatnya 

untuk berkreasi. 

 

C. MASA DEPAN SAMPAH 
Tidak hanya penanganan pada hulu, penanganan 

pada hilir juga harus diperbaiki. Tempat 

Pembuangan Sampah harus dikelola secara 
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profesional namun tetap menggunakan konsep 

padat karya dengan melibatkan eks-pemulung di 

bagian pemilahan. Sampah-sampah organik bisa 

ditimbun atau dikomposkan sehingga bau tidak 

menyebar kemana-mana. Sampah-sampah non-

organik yang telah dipilah, bisa langsung dijual 

atau jika memungkinkan pemerintah bisa 

mendirikan recycling yard yang berdana cukup 

mahal. Di masa depan, potensi sampah yang tidak 

terjual dan termanfaatkan dapat digunakan 

sebagai bahan bakar PLTS(Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah) seperti yang telah ada di Inggris 

atau dibakar di dalam thermal-converter yang 

menghasilkan produk akhir berupa butiran krinkel 

yang setelah diteliti sangat baik untuk bahan 

baku pembuat beton. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa teknologi PLTS dan thermal-

converter memerlukan biaya yang cukup besar 

jika kita harus mengimpornya dari Inggris. Ini 

adalah sebuah tantangan dan peluang bagi para 

teknokrat lokal dalam memecahkan masalah 

sampah sekaligus mendulang emas di tumpukan 

lumpur. HIDUP SAMPAH....... 
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