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SILABUS PELATIHAN PENGELOLAAN DENGAN KONSEP 3R 

 
Tujuan Materi Indikator Keberhasilan 

1. Peserta memahami 
mengapa sampah 
perlu dikelola dan 
bagaimana sampah 
bisa berakhir di 
perairan dan berapa 
banyak 

1a. Peserta mengumpulkan sampah di 
rumah masing-masing selama tiga 
hari kemudian menganalisa sampah 
mana yang bisa dikurangi (reduce), 
digunakan kembali (reuse), atau 
didaur ulang (recycle).  
 
1b. Peserta menghitung berapa 
banyak sampah yang bisa mereka 
kurangi jika mereka melakukan 3R 
selama satu bulan/tahun. (45 menit) 
 
1c. Peserta ditunjukkan sebuah video 
mengenai berapa lama beberapa jenis 
sampah terurai. Peserta kemudian 
membuat poster yang 
menginformasikan berapa lama 
sampah di laut terurai. Poster 
dipasang di komunitas peserta. (50 
menit) 
 
1d. Peserta menganalisa sampah yang 
berada di sekitar mereka (dari mana, 
menuju ke mana).  
Peserta ditunjukkan peta Daerah 
Aliran Sungai (DAS) tempat peserta 
berada dan difasilitasi untuk berdikusi 
dari mana saja sampah-sampah bisa 
berakhir di perairan/laut disekitar 
mereka. Peserta diajak berfikir 
tentang perjalanan sampah yang 
mereka hasilkan dan membuat sketsa 
“My Plastic Journey” masing-masing. 
(60 menit) 

1a. Sampah yang mereka 
kumpulkan selama tiga 
hari. 
 
1b. Hasil perhitungan 
potensi kontribusi mereka 
dalam mengurangi 
sampah. 
 
1c. Poster karya peserta. 
 
1d. Hasil diskusi peserta.  
 
1e. Sketsa “My Plastic 
Journey” peserta. 

2. Peserta memahami 
dampak sampah 
bagi perairan 

2a. Peserta ditunjukkan beberapa 
video yang menunjukkan dampak 
sampah bagi perairan (15 menit). 
 
2b. Peserta meninjau ke lapangan 
bagaimana dampak sampah bagi 
perairan di sekitar mereka ~ sungai, 
laut, saluran irigasi, saluran drainase, 
dll (120 menit) 
 

2a. Hasil identifikasi 
dampak yang dilakukan 
oleh peserta. 
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2c. Peserta memaparkan di depan 
kelas hasil pengamatan mereka 
terhadap dampak langsung dan tidak 
langsung dari sampah (45 menit).  

3. Peserta mampu 
mengelola sampah 
organik dan non 
organik 

3a. Peserta membuat pupuk dari 
sampah organik (90 menit). 
 
3b. Peserta berkebun menggunakan 
pupuk organik (90 menit) 
 
3c. Peserta membuat beberapa 
kerajinan dari sampah (120 menit) 

3a. Pupuk yang dihasilkan 
oleh peserta. 
 
3b. Hasil kebun peserta 
 
3c. Hasil karya yang 
dihasilkan peserta 

 

*** 
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MODUL 1 MENGAPA SAMPAH PERLU KITA KELOLA  

 

 

1.1 Berapa Banyak Sampah yang Manusia Hasilkan per Tahun? 

 
GLOBAL 
2,5 miliar ton sampah padat per tahun. Sekitar 275 juta dari sampah tersebut adalah 
sampah plastik. 8 juta ton sampah plastik diperkirakan masuk ke laut. Sumber: Ocean 
Conservancy.  
 
INDONESIA 
187,2 juta ton sampah dibuang ke laut. Sekitar 57% dari sampah tersebut adalah 
plastik. Diperkirakan pada tahun 2025 akumulasi sampah di lautan Indonesia akan 
meningkat dua kali lipat. 75 persen laut di Indonesia termasuk sangat tercemar. 
Sumber: www.safetysign.co.id  
 
SUMBAWA 
132 ribu ton sampah dihasilkan per tahunnya. Tidak diketahui berapa banyak sampah 
plastik yang sampai ke lautan. 40 persennya adalah sampah non-organik. Sumber: 
Data BPS Sumbawa Tahun 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan penduduk dunia yang semakin meningkat, produksi sampah juga semakin 
meningkat. Saat ini rasio perbandingan antara plastik dan plankton diperkirakan 
1:2. Jika dibiarkan begitu saja, volume plastik akan melebihi ikan pada tahun 2050. 
Jumlah plastik di laut saat ini sekitar 150 juta ton, ini seperlima dari bobot total 
ikan yang ada. 
 

2 kantong per 

orang per hari 

100 miliar 

kantong 

plastik per 

tahun 

Di 
Indonesia 

http://www.safetysign.co.id/
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1.2. Berapa Lama Sampah Terurai di Alam? 

 
Bayangkan meminum air botol kemasan hari ini, 450 tahun lagi botol itu masih belum bisa terurai 
secara sempurna di alam.  
 
Sampah perlu waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami.  
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MODUL 2 DAMPAK SAMPAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Foto oleh Justin Hofmann 
(2017). Seekor kuda laut 
bergelayut pada sebuah 
cotton bud di laut dekat 
kota Sumbawa Besar.  

b. Foto oleh Karen Doody. 
Ikan terjerat plastik merah 
di laut Karibia.  

c. Foto oleh National 
Geographic. Seekor 
bangau terjerat plastik. 

d. Foto oleh Missouri 
Department of 
Conservation. Seekor 
penyu terjerat plastik 
sejak kecil. Tubuhnya 
berkembang mengikuti 
jeratan plastik. 

a 

b 

c 

d 

Ada lebih banyak 
mikroplastik di laut 
dibanding bintang di 
Bima Sakti 

Di galaksi Bima Sakti 
atau "Milky Way" saja 
diperkirakan ada 100-
400 milyar bintang. 
Sementara menurut 
Clean Seas, ada 51 
trilyun mikroplastik di 
lautan dunia.  
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Mikroplastik 

 
Definisi 
Mikroplastik umumnya didefinisikan sebagai plastik 
dengan ukuran kurang dari 5 mm dan berada di 
lingkungan air laut dan air tawar.  
 
Dampak 
Organisme perairan bingung membedakan mikroplastik 
dengan plankton sehingga mereka juga memakan 
mikroplastik. Jika organisme yang berada di lautan atau 

perairan memakan mikroplastik, maka asupan nutrisi 
yang seharusnya didapat dari makanan berkurang 
sehingga cadangan energi yang dimiliki berkurang (Duis 
& Coors, 2016). Mikroplastik yang terkonsumsi tidak dapat dicerna oleh organisme, hal tersebut 
mengakibatkan organisme tersebut tidak dapat makan lagi padahal organisme tersebut mengalami 
mal nutrisi. Selain itu pengkonsumsian mikroplastik misalnya pada ikan di laut dapat mengakibatkan 
gangguan pernafasan karena menyumbat insang mereka (Lindsay, 2015).  
 
Mikroplastik juga dapat mempengaruhi ekosistem karena beberapa mikroplastik mengandung 
komponen antimikroba. Komponen tersebut bersifat racun bagi organisme seperti bakteri atau fungi 
yang memiliki peran penting di ekosistem (Wagner & Lambert, 2018) 
 

 
 

 
 
 

 

Sumber: generasibiologi.com 

Plankton memakan mikroplastik. 
Sumber: Cole et al. “Microplastic Ingestion by 
Zooplankton 
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MODUL 3 CARA MENGELOLA SAMPAH 

 

 

3.1. Level Individu  

Langkah pertama yang kita lakukan adalah 
mengurangi (Reduce) penggunaan barang-barang 
yang menjadi sampah. Misalnya membawa kantong 
belanja sendiri, botol minum sendiri, wadah 
makanan, dll.  
 
Langkah kedua adalah memilah sampah. Umumnya 
dipilah menjadi tiga yaitu: organik, anorganik, dan 
B3. 
 
Lalu kita bisa menggunakan kembali barang-barang 
(Reuse).  
 
Terakhir kita bisa melakukan daur ulang (Recycle) 
 
Sampah organik diolah menjadi kompos atau pupuk 
organik. Dapat pula diolah menjadi pakan ternak. 
 
Sampah non-organik diolah menjadi 
beberapa barang berguna seperti: 
Meja, kursi, ecobrick, tempat pensil, 
bunga, dll. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[REDUCE]. Kurangi penggunaan 

plastik dengan membawa plastik 

sendiri, tas belanja, botol minum, 

wadah makanan, dll sendiri.   

[REUSE]. Gunakan kembali 

barang-barang berbahan plastik 

[RECYCLE]. Pisahkan sampah-

sampah yang bisa didaur ulang 

dan jual ke bank sampah 

setempat atau berikan kepada 

pemulung. 

Kita bisa 

melakukan 3R 
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Ecobricks atau bata ramah lingkungan ini dikembangkan 
oleh Russell Maier dan Ani Himawati. Pembuatan ecobricks 
sangatlah mudah. Hanya dengan mencuci sampah plastik 
kemudian dikeringkan untuk kemudian dimasukkan dalam 
botol plastik. Untuk satu botol plastik berukuran 600 mililiter 
membutuhkan 250 gram sampah plastik atau setara 2500 
bungkus mi instan. Ecobrick kemudian bisa digunakan untuk 
membuat kursi, meja, pagar, bahkan bangunan.  

Cara Mengelola Sampah Organik Menjadi Kompos  
Ada beberapa cara untuk mengubah sampah organik menjadi kompos atau pupuk organik.  
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Skala kecil (Rumah Tangga) 

Takakura adalah metode pembuatan kompos skala rumah tangga  yang ditemukan oleh Koji Takakura. 

Keranjang takakura dibuat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara membuat 

Persiapan sampah organik 

 Pisahkan sampah organik (bekas sayur, buah, nasi, rumput) yang akan diproses dari sampah anorganik. 

 Cacahlah sampah yang masih berukuran besar. Semakin kecil ukuran sampaah akan semakin baik untuk 

proses pengomposan. 

 Taburkan tanah dan kapur ke dalam sampah diaduk merata.pada umumnya, jumlah tanah dan kapur 

yang dicampurkan adalah 1/3 dari berat sampah. Semakin banyak tanah yang ditaburkan semakin baik. 
Pengomposan 

1. Gunakan masker dan sarung tangan sebelum membuat kompos untuk menghindari kontaminasi 

kotoran  atau bakteri.  

2.      Letakkan bantal sekampada bagian dasar keranjang atau ember cat. 

3.      Masukkan tanah/kompos jadi di atas sebanyak ± ¼ volume keranjang/ember bekas cat. 

4.      Tuangkan sampah organik rumah tangga yang telah dicacah dan dicampur dengan tanah dan kapur. 

5.      Tutup sampah organik dengan bantal sekam di bagian atas untuk mengurangi bau tidak sedap  

menyebar ke mana-mana. 

6. Ulangi kegiatan pengisian sampah organik, tanah, kapur setiap hari tanpa harus mengaduk sampah  

yang telah telah dimasukkan di hari sebelumnya dan tutup kembali hingga keranjang/ember penuh. 

7. Perciki air secukupnya jika sampah terlihat terlalu kering. Hindari pemberian air yang berlebihan,  

karena menyebabkan bahan kompos menjadi terlalu basah, ukuran basah adalah jika bahan diremas 

meneteskan air. 

8. Diamkan keranjang/ember yang telah penuh dengan sampah organik beberapa minggu [2-4 minggu]  

hingga sebagian besar sampah telah menjadi kompos. 
 

Pemanenan 

Pemanenan dilakukan pada saat kompos matang. Ciri matangnya kompos adalah fisik sampah sudah 

menyerupai tanah, tidak mengeluarkan bau menyengat, dan suhu kompos sama dengan suhu tanah 

sekitarnya.  Kompos yang sudah matang dapat dipanen dengan mengeluarkannya dari keranjanga/ember 

untuk dianginkan/dikeringkan. 
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3.2. Level Komunitas 
Kita bisa membuat bank sampah atau menjadi anggota 

bank sampah yang sudah ada. Di Sumbawa ada Bank 

Sampah Induk Sumbawa Techno Park yang siap 

memfasilitasi pembangunan bank sampah unit di tingkat 

komunitas.  

 

Bank Sampah merupakan sebuah sistem pengelolaan 

sampah berbasis lingkungan masyarakat, yaitu membeli sampah dengan uang tunai atau sembako atau kupon 

gratis atau barang-barang atau jasa lainnya kepada setiap nasabahnya. Nasabah adalah mereka yang memilah 

dan menyetorkan sampah ke Bank Sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 
Unit 

Wilayah  Nama Bank Sampah 

1 Kecamatan Labangka BSU 01 Kecamatan Labangka 

2 
Desa Kerato, Kecamatan 
Unter Iwes 

BSU 02 Desa Kerato 

3 Kecamatan Tarano Bank Sampah Fastabiqul Khairat 

4 
Desa Seketeng, Kecamatan 
Sumbawa 

BSU 04 Desa Seketeng 

5 
Desa Jorok, Kecamatan Unter 
Iwes 

BSU 05 Desa Jorok 

6 
Desa Empang Atas, 
Kecamatan Empang 

Bank Sampah As Salam 

7 
Kelurahan Brang Biji 

Bank Sampah Pemuda Peduli 
Lingkungan 

8 
STIKES Griya Husada - Unter 
Katimis 

BSU 08 STIKES Griya Husada 
Sumbawa 

9 RW 10 Kel. Brang Biji Bank Sampah Ramapeno 

Bank Sampah Induk Sumbawa 

Technopark  

 

Kontak: 

0813-1418-3764 (M. Asro Mulyono) 

0819-9894-0719 

Instagram: bsi.sumbawatechnopark 

Facebook: Bank Sampah Induk 

Sumbawa Technopark 

 

Daftar Bank Sampah Unit Binaan BSI STP hingga saat ini: 
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Pemerintah desa melalui dana desa melibatkan 
kelompok pemuda-pemudi lokal KABETE 
Education Center untuk menjadi pengelola 
sampah. Kelompok ini akan melakukan 
pengumpulan dan penyortiran sampah di desa.  
 
Desa menyediakan bak sampah untuk tiap RT dan  
Tempat Pembuangan Sementara (TPS). 
 
Desa memeberikan insentif bagi KABETE 
Education Center.  
 

3.3. Level Desa 

Mekanisme pengelolaan sampah di desa dapat melibatkan 

kerjasama antara pemerintah tingkat kabupaten, 

kecamatan, pemerintah desa dengan kelompok pemuda-

pemudi yang ada di desa. Atau masyarakat secara mandiri 

dapat mengelola sampahnya melalui koperasi.  

Salah satu contoh mekanisme pengelolaan sampah yang 

melibatkan pemerintah dan kelompok pemuda yaitu  

mekanisme yang sudah dilakukan di Desa Labuhan Bajo, 

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.  

KABETE Education Center merupakan kelompok pemuda 

pemudi di Desa Labuhan Bajo, Kec. Utan, Kab. Sumbawa, 

yang peduli dengan isu lingkungan termasuk sampah. 

Mereka telah melakukan banyak kegiatan peningkatan 

kesadaran akan bahaya sampah mulai dari kegiatan bersih 

pantai hingga  festival “Bangga Menjadi Orang Bajo”.  

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH YANG SEDANG 

BERJALAN 

  

 

 

 

 

 

 

POTENSI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA LABUHAN BAJO 

Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya pengelolaan sampah di Desa Labuhan Bajo sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok KABETE Education Center bekerja 

sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Sumbawa untuk pengangkutan sampah dari TPS 

di Desa Labuhan Bajo menuju ke Tempat 

Pembuangan Akhir TPA di Raberas, Sumbawa.  

Truk pengangkut datang ke Desa Labuhan Bajo 

untuk mengangkut sampah yang sudah 

dikumpulkan oleh KABETE EC.   

Kelompok KABETE Education Center bekerja 

sama dengan Bank Sampah Induk Sumbawa 

Technopark (BSI STP). KABETE EC menjual 

sampah yang bisa dijual ke BSI STP. KABETE EC 

juga dapat bekerja sama dengan pengepul 

sampah yang sudah ada di desa atau dekat 

desa Labuhan Bajo untuk mengurangi biaya 

transportasi.  

Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk 

kegiatan pendidikan lingkungan di Desa.  

Membuat Bank Sampah Unit di Desa Labuhan 

Bajo. Bank Sampah bisa dikelola oleh KABETE 

EC atau oleh BUMDES. Masyarakat desa 

Labuhan Bajo dapat menjadi nasabah sehingga 

pemilahan sudah dilakukan di level rumah 

tangga.  

Residu sampah yang sampai di TPS bisa 

dikurangi dengan adanya bank sampah.  

Blog: kabetemonitoring.wordpress.com  
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