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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

UU No 18 Tahun 2008
(Pengelolaan Sampah)

Pasal 13: 
Pengelola kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri ,  kawasan 
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan 
fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas 
pemilahan sampah

Pasal 45: 
Pengelola kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri ,  kawasan 
khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan 
fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas 
p e m i l a h a n  s a m p a h  p a d a  s a a t 
diundangkannya UU ini wajib membangun 
atau menyediakan fasi l i tas pemilahan 
sampah paling lama 1 (satu) tahun

PP No 81 Tahun 2012

Fasilitas umum :
• terminal 
• angkutan umum, 
• stasiun, 
• pelabuhan laut, 
• t empa t  pemberhen t i an 

kendaraan umum, taman, 
jalan dan trotoar

PP No 27 Tahun 2020
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TENTANG

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT 
KINERJA PERUSAHAAN DALAM 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 



Pasal 18 ayat (1): Pengumpulan sampah dilakukan oleh: 
a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
b. Pemerintah kabupaten/kota

Pasal 18 ayat (2):  
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, 
fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
a. TPS;
b. TPS 3R; dan/atau                       Kementerian PUPR
c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah

Pasal 21 ayat (2): Pengolahan sampah dilakukan oleh: 
a. Setiap orang pada sumbernya
b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan 

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
c. Pemerintah kabupaten/kota



PERAN PENGELOLA KAWASAN

Pengurangan Sampah
1. Pembatasan timbulan sampah  peraturan, himbauan 

pengurangan timbulan sampah pembatasan SUP
2. Pendauran ulang, pemanfaatan kembali  Bank Sampah 

setempat
3. Sampah organik  Komposting (takakura, komposter komunal), 

TPS 3R, Pertanian Kota/Urban Farming

Penanganan Sampah
1. Pemilahan sarana pemilahan 3R skala kawasan
2. Pengumpulan TPS, TPS 3R, fasilitas pengumpulan sampah 

terpilah
3. Pengolahan  fasilitas pengolahan sampah skala kawasan 

yang berupa TPS 3R, PDU, Recycling Center, Rumah Kompos dll



DATA TIMBULAN SAMPAH DI INDONESIA

Sisa Makanan
44%
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KOMPOSISI SAMPAH TAHUN 2019
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62%

Kantor
5%

Pasar Tradisional
13%

Pusat Perniagaan
7%

Fasilitas Publik
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Lainnya
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Persentase Timbulan Sampah Berdasarkan 
Sumbernya Tahun 2019

Composition :
• Sampah Plastik : 15% (2019)  asumsi 15% (2020)  dari total timbulan sampah 67,8 juta ton  10.1 juta 

ton/tahun
• Sampah Kertas : 11% (2019)  asumsi 11% (2020)  dari total timbulan sampah 67,8 juta ton     7.4 juta 

ton/tahun
• Kemampuan reduksi Bank Sampah (plastik, kertas, kaleng dll) 2,7% = 472.500 ton/tahun



q Masyarakat tidak 
diedukasi untuk memilah

q Retribusi sampah
q Pemilahan di TPS 

3Restetika dan vektor 
penyakit

q Pengelolaan sampah 
organik skala besar

q Masyarakat memilah 
sampah dari rumah

q Menabung sampah 
income RT

q Pengolahan sampah daur 
ulang

q Komposting skala kecil

TPS 3R

BANK SAMPAH

q Kombinasi antara TPS3R 
dengan Bank Sampah

q Fasilitas dari pemerintah 
pusat

q Pengelolaan sampah 
organik dan anorganik

q Dikelola oleh KSM, 
pengelola kawasan, 
pemda

PDU

FASILITAS 
PENGELOLAAN 

SAMPAH



MARPOL 73/78
PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN YANG DIAKIBATKAN OLEH SAMPAH DARI KAPAL

1. “Sampah” adalah semua jenis sisa makanan, limbah domestik dan operasional yang tidak termasuk 
ikan segar dan bagian-bagiannya, yang dihasilkan selama operasi normal kapal dan yang 
bertanggung jawab untuk dibuang secara terus menerus atau secara rutin kecuali bahan-bahan 
yang ditentukan atau terdaftar dalam Lampiran-lampiran pada Konvensi 

2.   Pembuangan sampah ke laut berikut ini dilarang: 
• semua plastik, tidak terbatas pada tali sintetis, jala sintetis, kantung sampah plastik dan abu 

sisa pembakaran dari produk plastik yang mengandung racun atau residu logam berat; dan
• semua sampah lainnya termasuk produk kertas, karpet, kaca, logam, botol, barang rumah 

tangga, pengganjal, penguat dan bahan-bahan pembungkus 

3. Sampah makanan yang telah dihancurkan atau dicacah wajib melalui suatu saringan dengan lubang 
berdiameter tidak lebih dari 25 mm 

4. Kapal harus memiliki tempat pembuangan sampah, buku log, manajemen pengelolaan sampah 
(SOP);

5. Kapal harus menampung sampah dan memindahkan sampah tersebut ke pelabuhan.



1. KLHK telah menyusun pedoman pengolahan 
sampah di pelabuhan sebagai acuan dan 
monitoring sampah pelabuhan

2. Proper pengelolaan sampah pelabuhan tidak 
termasuk sampah yang dibawa kapal yang 
merapat di pelabuhan. Proper pelabuhan 
hanya untuk sampah di kawasan pelabuhan, 
darmaga, terminal, kolam pelabuhan, dan 
perkantoran

3.  Untuk memenuhi kriteria IMO, maka semua 
pelabuhan di Indonesia wajib melakukan 
pengelolaan sampah 









SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH



KRITERIA PENGELOLAAN SAMPAH PELABUHAN DAN 
RUANG LINGKUP

 

KRITERIA PENGELOLAAN SAMPAH 
1. Pengelolaan (Pengurangan) Sampah
2. Penanganan Sampah 

RUANG LINGKUP PENILAIAN 
1. area dermaga; 
2. area perkantoran; 
3. area parkir; kantin; taman; 
4. area jalan; 
5. area bongkar muat; 
6. operasional kapal; 
7. area terminal; 
8. area kolam pelabuhan; 
9. area lainnya 



2. PEMILAHAN 
SAMPAH

Tidak memiliki 
tempat 
Sampah 
terpilah

1. Memiliki tempat sampah 
terpilah kurang dari 5

2. Memiliki tempat sampah 
namun tidak sesuai antara 
jumlah dengan timbulan 
sampah dan kebutuhan 

1. Memiliki tempat sampah 
    terpilah 5
2. Memiliki tempat sampah 
   disetiao area sesuai dengan 
   jumlah timbulan sampah 

1. PENGURANGAN SAMPAH 

Tidak ada upaya 
Pengurangan 
Sampah

1. Tidak memilki SOP
2.  Memiliki program 
pengurangan sampah 
namun tidak rutin

1. Memiliki 
rekaman 
timbulan 
sampah 

2. Memilki SOP
3. Memiliki 

Program 
Pengurangan 
sampah rutin



• Pelabuhan wajib memiliki TPS
• TPS mempunyai  landasan permanen yang 

dilengkapi dengan container
• TPS harus dalam keadaan tertutup

3.  PENGUMPULAN 
TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

Tidak Memiliki TPS 
Memiliki TPS tetapi 

Tidak terpilah, berbentuk 
bak dan tidak permanen

Memiliki TPS dan terpilah, 
tertutup dan permanan



4.  PENGANGKUTAN SAMPAH*

Tidak Diangkut Diangkut dengan 
kendaraan terbuka

Diangkut dengan 
kendaraan tertutup

Pengangkutan sampah ke fasilitas pengolahan sampah di luar pelabuhan (Bank Sampah, TPS 3R, PDU, Rumah 
Kompos dll) dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah setempat atau dengan pihak ketiga, yang 
ditunjukkan dengan dokumen kerjasama atau perjanjian



5. PENGOLAHAN SAMPAH*

Sampah dibakar atau dibuang 
ke laut 

1-29% sampah dilakukan 
pengolahan

30-50%  sampah dilakukan 
pengolahan

Pengolahan sampah terdiri dari:
Sampah organik dibuat kompos, Takakura, Magot dll
Sampah an organik dikelola oleh bank sampah, TPS3R, PDU 
Residu keTPA (control landfill/sanitary landfill)
• Pengolahan sampah yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan ke fasilitas pengelolaan sampah 

(TPS3R, PDU, bank sampah, kompos, takakura) yang bukan dikelola di TPA 



FORMAT PENILAIAN

No

                   
Komponen 
Penilaian 

Kategori Nilai

Hitam Merah Biru NILAI 

1 Pengurangan Sampah 

Tidak ada upaya Pengurangan 
Sampah

1. Tidak memilki SOP
2.  Memiliki program 
pengurangan sampah namun 
tidak rutin

1. Memiliki rekaman 
timbulan sampah 
2. Memilki SOP
3. Memiliki Program 
Pengurangan sampah rutin

2 Pemilahan Sampah
Tidak memiliki tempat Sampah 
terpilah
 

1. Memiliki tempat sampah 
terpilah kurang dari 5
2. Memiliki tempat sampah 
namun tidak sesuai antara 
jumlah dengan timbulan 
sampah dan kebutuhan 

1. Memiliki tempat sampah 
    terpilah 5
2. Memiliki tempat sampah 
   disetiap area sesuai dengan 
   jumlah timbulan sampah 

 

3
Pengumpulan Tempat 
Penampungan Sampah 
Sementara Tidak Memiliki TPS 

Memiliki TPS tetapi 
Tidak permanen

Memiliki TPS dan terpilah, 
tertutup dan permanan

4 Pengangkutan Sampah Tidak Diangkut
Diangkut dengan kendaraan 
terbuka

Diangkut dengan kendaraan 
tertutup

5 Pengolahan Sampah Sampah dibakar atau dibuang 
ke laut 

1-29% sampah dilakukan 
pengolahan

30-50%  sampah dilakukan 
pengolahan



Data Sampah 



TERIMA 
        KASIH


