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Kondisi Eksisting
• TPS Balubur : Jalan Taman Sari
• Wilayah cakupan : Kelurahan Sekeloa, 

Kelurahan Taman Sari, dan Kelurahan Lebak 
Gede

• Jumlah sampah : 139,5054 m3 /hari



Kelurahan yang Dilayani oleh TPS Balubur



Rancangan Penanganan

• Pengelolaan sampah menggunakan sistem 
KOPERASI agar sampah-sampah tersebut 
terorganisir dengan baik

• Agar program ini berjalan dengan lancar maka 
setiap RW bertanggung jawab untuk 
mensosialisasikannya kepada warga

• Pemilahan dilakukan mulai dari sumber
• Sampah dipilah menjadi 3 jenis : 

▫ Sampah Organik
▫ Sampah Anorganik
▫ Sampah B3 



Sistem Koperasi

• Setiap RW memiliki 1 unit koperasi

• Koperasi mengelola sampah rumah tangga yang 
ada di setiap RW seperti :

▫ Menyediakan perlengkapan takakura

▫ Menerima dan mengumpulkan kompos hasil 
takakura setiap rumah

▫ Bekerja sama dengan PPS Sabuga

▫ Koperasi memasarkan dan mendistribusikan 
kompos hasil takakura warga



Rancangan penanganan sampah 
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• Dari diagram diatas, komposisi terbesar dari 
sampah TPS Balubur yaitu sampah organik

• Pola penanganan yang optimal untuk 
kawasan ini yaitu dengan cara pengomposan, 
takakura dan biopori

63%

36,9500%

0,05%

Komposisi Sampah TPS Balubur

Sampah Organik

Sampah Anorganik

Sampah B3



• Sampah yang bisa dikompos 88% dari 
volume sampah organik total => takakura, 
komposting, biopori

• Sampah yang tidak bisa dikompos 12% 
dari volume sampah organik total => 
diangkut petugas kebersihan => TPA
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• Untuk komposting (skala besar) koperasi 
bekerja sama dengan PPS Sabuga

• Koperasi menjual sampah organik ke PPS 
Sabuga sebesar Rp.500,00/3 kg mengingat PPS 
Sabuga menjual hasil komposnya sebesar 
Rp.3000,00 per kemasan (1.5 kg)



• Sampah yang bisa didaur ulang 30% dari 
volume sampah anorganik total => koperasi 
=> kerajinan tangan atau dijual ke bandar

• Sampah yang tidak bisa didaur ulang 70% 
dari volume sampah anorganik total => 
petugas kebersihan => TPA
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• Sampah anorganik rumah tangga yang 
dapat didaur ulang dijual ke koperasi

• Hasil penjualan menerapkan sistem bagi 
hasil yang dapat diambil di akhir tahun

• Koperasi memilah sampah tersebut untuk 
bisa dibuat kerajinan tangan oleh ibu-ibu 
PKK dan sisanya dijual ke bandar dan akan 
disalurkan ke pabrik-pabrik pengolah

• Contoh sampah yang bisa dibuat kerajinan 
tangan seperti botol plastik, kertas, plastik, 
dll

• Salah satu contoh pabrik pengolah yaitu 
BBPK (Balai Besar Pulp dan Kertas)



• Sejarah BBPK

• BBPK merupakan pabrik pengolah sampah 
kemasan tetrapack

Lembaga Penelitian Selulosa ( LPS )

14 November 1968

Balai Besar Selulosa ( BBS )

1979

Balai Besar Pulp dan Kertas ( BBPK )

29 November 2002

Komponen 
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Berada 
dibawah 

Kementrian 
Perindustrian

• Suatu unit koperasi
• Tidak dikenakan 

pajak
• Menadapatkan 

subsidi pemerintah 
setiap tahun

Bahan Baku

• sistem kerja sama 
dengan Yayasan Kota

• Harga bahan baku 
Rp.720,00/kilo

• Input bahan baku ±
400-600 ton / tahun

Hasil 
Produksi

• Bahan baku kertas 
daur ulang

• Genteng  yang 
terbuat dari 
aluminium foil



Proses Produksi
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Sampah B3

• Sampah B3 yang terdapat dari rumah tangga 
berupa baterai, pewangi ruangan (aerosol), dan 
lain-lain

• Koperasi bekerja sama dengan Pusat 
Pengolahan Limbah Industri (PPLI) Cileungsi, 
Bogor

Sampah 
B3

Koperasi PPLI



Reduksi sampah
Volume sampah total =139.5054 m^3/hari

▫ Volume sampah organik (63%)        = 87.8884 m^3/hari
 bisa dikompos (88%)                           = 77.34179 m^3/hari
 Tidak bisa dikompos (12%)                  = 10.54661 m^3/hari

▫ Volume sampah anorganik(36.95%) = 51.54725 m^3/hari
 Bisa didaur ulang (30%)                       = 15.46417 m^3/hari
 Tidak bisa didaur ulang (70%)              = 36.08307 m^3/hari

▫ Volume sampah B3 (0.05%)             = 0.069753 m^3/hari

Dengan begitu volume sampah yang bisa direduksi sehingga 
tidak sampai ke TPA yaitu sebesar  92.87572 m^3/hari ( 
organik bisa dikompos + anorganik bisa didaur ulang + 
sampah B3 )

Sampah yang dapat tereduksi yaitu sebesar 66.575% dari 
volume sampah total (dengan asumsi program berjalan 
sukses)


