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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPK Sampoerna merupakan Pusat Pelatihan Kewirausahaan terpadu yang

dibangun di atas lahan seluas 27 Ha di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Anonim, 2011a). PPK Sampoerna

merupakan suatu tempat yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat di bidang

agribisnis dan teknologi kejuruan tepat guna. PPK Sampoerna didirikan dengan

berbagai fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pengembangan kewirausahaan,

yaitu ruang pelatihan, pertemuan, penginapan, dan laboratorium serta lahan penelitian

(Anonim, 2011a).

Semakin beragamnya aktivitas kegiatan di PPK Sampoerna, berdampak pada

meningkatnya produksi sampah setiap hari. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008,

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat (Anonim, 2008). Limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat organik

dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak

membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (Anonim, 2002).

Sampah di PPK Sampoerna berasal dari aktivitas perkantoran, kewirausahaan

serta perkebunan. Sampah yang dihasilkan tersebut dapat berpotensi mengalami
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peningkatan per tahunnya sesuai dengan pertambahan jumlah jiwa yang beraktivitas

di PPK Sampoerna.

Pewadahan sampah yang terdapat di PPK Sampoerna dikelompokkan dengan

dua wadah terpisah, yaitu sampah mudah membusuk (sampah perkebunan, sisa

makanan, sampah halaman, dan lain-lain) dan sukar membusuk (kaca, kaleng, logam,

dan lain-lain). Sedangkan pengolahannya hanya sebatas penimbunan sampah pada

lahan kosong dan pembakaran.

Besarnya timbulan sampah dari aktivitas manusia yang tidak ditangani dengan

baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan di PPK Sampoerna. Pencemaran

lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14)

menegaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan

hidup yang ditetapkan (Anonim, 2009).

Penimbunan sampah tanpa adanya penanganan yang baik akan menyebabkan

sampah yang terdekomposisi menimbulkan bau yang akan mengganggu pernafasan

dan mengundang lalat yang merupakan pembawa dari berbagai jenis penyakit

(Wibowo dan Djajawinata, 2003). Pembakaran sampah yang dilakukan dapat

mencemari udara dan menimbulkan potensi emisi karbon CH4 dan CO di lingkungan

PPK Sampoerna. Dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu

adanya penanganan sampah yang baik.
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Bahan dan material sampah yang ada di PPK Sampoerna yang dihasilkan

sebenarnya dapat diproses dan direkayasa untuk pembuatan produk yang bermanfaat,

berguna, dan bernilai ekonomi. Cara pengolahan yang biasanya dilakukan adalah

komposting, pembakaran, dan daur ulang. Untuk pengolahan sampah suatu

lingkungan/kawasan (perumahan, perkantoran, dan pasar) lokasi pengolahan skala

kawasan dilakukan di Instalasi Pengolahan Sampah (IPS).

Proses yang dilakukan pada IPS umumnya berupa pemilahan, pencacahan

sampah organik, pengomposan, penyaringan kompos, pengepakan kompos, dan

pencacahan plastik untuk daur ulang. Pengadaan pengolahan sampah berupa Instalasi

Pengolahan Sampah (IPS) berbasis Material Recovery Facilties (MRFs), dapat

menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah yang bermanfaat bagi PPK Sampoerna

dan masyarakat sekitarnya.

Material Recovery Facilities (MRFs) adalah sebuah fasilitas yang mengolah

sampah baik material sampah yang tercampur maupun sudah mengalami proses

pemisahan untuk dimanfaatkan kembali (Tchobanoglous et al., 1993). Menurut

Riyadi (2008) merencanakan MRFs tidak hanya mengolah sampah organik saja,

namun juga mendesain MRFs yang dapat mengolah sampah anorganik. Dengan

adanya IPS berbasis MRFs di PPK Sampoerna, maka diharapkan dapat mereduksi

jumlah timbunan sampah dan dimanfaaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Perencanaan bangunan IPS berbasis MRFs merupakan salah satu solusi

alternatif untuk pengolahan sampah di PPK Sampoerna. IPS berbasis MRFs yang

akan diterapkan di PPK Sampoerna, sebelumnya perlu dilakukan penelitian tentang
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timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut digunakan

untuk merencanakan desain IPS berbasis MRFs di PPK Sampoerna. Penentuan lokasi

IPS direncanakan berada pada lokasi yang mudah terjangkau oleh alat transportasi,

agar semua sampah dapat terangkut ke IPS secara merata dan tidak terjadi

penumpukan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Pengolahan sampah yang dilakukan di PPK Sampoerna sebatas penimbunaan

dan pembakaran di lahan kosong. Hasil dari kedua pengolahan tersebut adalah

luberan lindi dan kebakaran pepohonan yang berpotensi mencemari tanah, air tanah,

dan udara sekitar. Belum adanya pengolahan sampah yang tepat, merupakan

permasalahan yang dihadapi oleh PPK Sampoerna. Oleh karena itu, perlu

direncanakan Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) berbasis Material Recovery

Facilities (MRFs) dengan berdasarkan laju timbulan dan komposisi sampahnya, yang

dianalisis sebagai rangkaian penyelesaian masalah pengolahan sampah di PPK

Sampoerna.

1.3 Tujuan

Tujuan perencanaan Instalasi Pengolahan Sampah (IPS) berbasis Material

Recovery Facilities (MRFs) di PPK Sampoerna adalah untuk menyelesaikan

permasalahan pengolahan sampah yang sesuai untuk PPK Sampoerna berdasarkan

laju timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan.
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1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan pada perencanaan ini adalah dapat memberikan

masukan kepada pihak PKK Sampoerna mengenai pemanfaatan Instalasi Pengolahan

Sampah (IPS) berbasis Material Recovery Facilities (MRFs) dapat digunakan sebagai

solusi alternatif permasalahan pengolahan yang dapat mereduksi volume serta cara

memanfaatkan sampah di wilayah PPK Sampoerna.
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