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Laporan ini menyajikan ringkasan diskusi maupun makalah mengenai strategi pemerintah 
pusat, pemerintah daerah dan Yayasan Danamon Peduli dalam menciptakan 
kesinambungan produksi dan pemanfaatan pupuk organik sampah pasar untuk 
kesejahteraan masyarakat.  Konvensi Nasional program ini diselenggarakan oleh Yayasan 
Danamon Peduli dan Pemerintah Kabupaten Bantul 17-18 Desember 2008.    
 
Konvensi ini dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadirkan Dirjen 
Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, Bupati Bantul, Walikota Jakarta Pusat, 
Walikota Palopo, Wakil Walikota Barru, Wakil Walikota Grobogan serta pimpinan 
program dari 29 kabupaten/kota yang mereplikasi program ini. Ketua Dewan Pembina 
Yayasan Danamon Peduli, Komisaris serta Pimpinan Bank Danamon Jawa Tengah/DIY 
beserta jajaran juga berpartisipasi aktif untuk mensukseskan acara ini. Dalam pertemuan 
ini, jumlah tamu yang hadir mencapai 115 orang dari seluruh Indonesia.  
 
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam 
memanfaatkan program ini untuk kemakmuran masyarakat. Untuk itulah Kabupaten Bantul 
menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain yang sedang mereplikasi program ini. Selain 
Kabupaten Bantul, ditahun 2008 program ini telah berjalan di Sragen, Wonosobo, Pacitan 
dan Grobogan. Selama tahun 2009 program ini direplikasi oleh 26 kabupaten/kotamadya 
seluruh Indonesia, yaitu Tapanuli Selatan, Pekanbaru, Payakumbuh, Tanjung Balai, Jakarta 
Pusat, Bogor, Bekasi, Banjarnegara, Jepara, Kendal, Klaten, Magelang, Pemalang, 
Purbalingga, Rembang, Temanggung, Kota Probolinggo, Kab Probolinggo, Semarang, 
Barru, Gowa, Palopo, Pinrang, Sidrap, Soppeng, dan Bitung.   
 
Konvensi Nasional yang bertema “Pupuk Organik Sampah Pasar bagi Kesejahteraan 
Pasar Tradisional dan Ketahanan Pangan Berbasiskan Pertanian Organik” ini 
bertujuan untuk: 
a. Melihat dari dekat contoh keberhasilan Kabupaten Bantul dalam menerapkan strategi 

pengelolaan pupuk organik di pasar Bantul, dan mendistribusikannya kepada para 
kelompok tani, sehingga mencapai hasil panen yang luar biasa. 

b. Memfasilitasi pertukaran ide, strategi dan pembelajaran dari 31 perwakilan pemerintah 
daerah dalam mencapai keberhasilan maupun mengatasi tantangan dalam menjalankan 
program ini. 

c. Membangun jejaring kerja antar pimpinan daerah serta para pimpinan program yang 
mewakili 31 pemerintah daerah, sehingga satu sama lain dapat berbagi pengalaman 
dalam memperbaiki kinerja secara nasional maupun di wilayah masing-masing.  

d. Menentukan indikator keberhasilan dan kesinambungan program untuk mengukur 
dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing 
kabupaten/kotamadya yang menerapkan program ini. 

 
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul yang 
telah bekerjasama secara tulus dan profesional, sehingga Konvensi Nasional ini dapat 
terlaksana dengan sukses. 
 
Risa Bhinekawati 
Ketua Umum dan Direktur Eksekutif 
Yayasan Danamon Peduli 
 
 
 
 



Indikator Keberhasilan dan Kesinambungan 
Program Konversi Sampah Pasar Menjadi Pupuk Organik Berkualitas Tinggi 

 
Konvensi Nasional 17-18 Desember 2008 menyepakati indikator keberhasilan program 
kompos Pemda dan Yayasan Danamon Peduli.  Ada 14 indikator yang akan dipantau, 
dan masing-masing mempunyai bobot sebesar 7.1%. Pencapaian keberhasilan Pemda 
dalam program ini akan terus dipantau oleh sistem manajemen pengetahuan Yayasan 
Danamon Peduli, dengan kategori pencapaian sebagai berikut: 
 

Kategori Pencapaian 
Indikator 

Prosentase Pencapaian Indikator 

Hijau Muda Dibawah 60% atau 8 dari 14 indikator telah tercapai 
Hijau Sedang Diantara 60%-85% atau antara 9 – 12 indikator telah tercapai 
Hijau Tua Diatas 85% atau di 13 atau lebih indikator telah tercapai 

 
Mulai bulan Juli 2009, Yayasan Danamon Peduli akan mengeluarkan laporan tiga 
bulanan (setiap bulan Juli, Oktober, Januari dan April), dimana setiap Pemerintah 
Daerah akan mengetahui status pencapaian program mereka dibandingkan dengan 30 
Pemerintah Daerah lainnya.  Selain itu, setiap akhir tahun, pada pertemuan nasional 
akan ditampilkan posisi pencapaian keseluruhan 31 Pemerintah Daerah. 
 
Karena program ini baru dimulai, pencapaian indikator diukur dari jawaban Ya/Tidak 
dari 14 indikator, sehingga pencapaian prestasi tidak terlalu rumit dan menyulitkan.  
Adapun 14 indikator tersebut adalah: 
 

No Tolok Ukur Indikator 
1 Keberhasilan dan 

Kesinambungan Program 
1. Reduksi sampah yang dibuang ke TPA 
2. Produksi unit kompos melewati titik  impas 
3. Pemasaran menjangkau masyarakat umum dan Pemda 
4. Replikasi di pasar atau komunitas secara swadaya atau  APBD 

2 Nilai tambah/ Kompos 
Berkualitas tinggi kepada 
pengguna 

5. Kualitas kompos (hasil uji lab) memenuhi SNI  
6. Demplot Pemda menggunakan kompos 

3 Proses Produksi dan 
Manajemen Efisien & 
Profesional 

7. Pemisahan sampah mulai dari tingkat pedagang 
8. Kerusakan mesin/hambatan lain diatasi sehingga tidak 

mengganggu proses produksi 
9. Pencatatan produksi dan pemasaran dilakukan setiap hari dalam 

log book 
10. Laporan bulanan disampaikan ke Yayasan Danamon Peduli dan 

Pimpinan Daerah. 
11.  Komunikasi telah dilakukan melalui email 

4 Komitmen Pimpinan 
Daerah, SDM yang 
tangguh dan proses 
pembelajaran 
berkelanjutan 

12.  Program masuk rencana strategis Pemda; pembelian pupuk dan  
replikasi program dianggarkan APBD 

13. Penanggungjawab program dan operator unit mempunyai 
kemampuan yang dibutuhkan 

14. Cerita sukses dan pembelajaran di sebarluaskan kepada berbagai 
pemangku kepentingan  

 
 
 
 
 
 
 
 



Ringkasan Paparan, Diskusi dan Tinjauan Lapangan 
Konvensi Nasional Program Konversi Sampah Pasar menjadi  

Pupuk Organik Berkualitas Tinggi  
 

I. Pembukaan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Sri Sultan Hamengku Buwono X 
 
• Konvensi nasional pupuk organik kualitas tinggi berbahan baku sampah pasar 

menandai titik awal pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik dari wacana 
menjadi realisasi. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan 
apresiasi atas prakarsa dan kerjasama Yayasan Danamon Peduli dengan Pemerintah 
Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan konvensi nasional ini. Konvensi 
nasional ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada Kabupaten lain untuk 
melakukan kegiatan yang sama.  

 
• Selain dapat menghasilkan pupuk organik yang berkualitas tinggi, program 

pengolahan kompos ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah sampah. Jika 
pasar dan setiap rumah tangga mampu mengolah sampahnya, maka masalah 
sampah domestik maupun perkotaan dapat teratasi.  

 
• Kerjasama antara Yayasan Danamon Peduli dan Pemerintah Kabupaten Bantul 

hendaknya juga diikuti oleh gerakan edukasi bagi para petani agar mereka mau 
mengembangkan pertanian organik yang lebih menjamin kesehatan para konsumen. 

 
• Sesungguhnya, penggunaan pupuk kimia tidak menjadi masalah serius apabila tidak 

digunakan secara berlebihan dan diimbangi dengan penggunaan pupuk kompos. 
Hal ini disebabkan, pupuk kimia bila dibandingkan dengan pupuk kompos sangat 
sulit diserap oleh tanaman, sulit diuraikan oleh air, dapat meracuni produk yang 
dihasilkan tanaman dan saat ini persediaannya sedikit sehingga harga jualnya pun 
tinggi. Sebaliknya, pupuk organik memiliki beberapa keunggulan antara lain, dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan permeabilitas tanah, mengurangi ketergantungan 
pada pemakaian pupuk kimia dan memperbaiki struktur tanah. Selain itu, perlu 
diketahui bahwa penggunaan pupuk cair organik akan lebih baik karena dapat 
menekan bakteri patogen di dalam kompos.  

 
• Sebelum tahun 1970-an petani bebas untuk menanam apa saja di lahannya dan 

panen mereka tidak pernah gagal, kalaupun ada gangguan hanya berupa hama tikus. 
Namun, setelah diterapkannya program Bimas dan Inmas pada tahun 1970 maka 
terjadi beberapa perubahan cara-cara pertanian antara lain1:  
o Petani tidak boleh lagi menanam bibit padi lokal, kecuali bibit padi PB-5 yang 

diberikan oleh pemerintah 
o Pada program itu petani juga diperkenalkan dengan obat pemberantas hama, 

endrin dan DDT serta pupuk urea 
o Awalnya benih, obat pemberantas hama dan pupuk diberikan secara gratis 

namun pada masa tanam selanjutnya petani diharuskan untuk membayar.  
 

Cara tanam seperti itu terus berlanjut dan semakin gencar dengan dilanjutkannya 
program Pra-Insus dan Insus pada tahun 1980, dimana :  

                                                
1 Program ini kemudian disebut para petani dengan ”Program Bencana”. Hal ini disebabkan program 
Bimas dan Imas hanya menekankan pada hasil produksi lahan, tanpa mempertimbangkan kesuburan 
tanah serta keberlanjutan produksi.  



o Pola tanam diatur berdasarkan sistem blok dengan luas lahan 10-25 hektar yang 
harus ditanam secara serentak 

o Bibit yang ditanam harus seragam yaitu varietas padi IR 64 dan Cisadane 
o Pupuk dan obat-obatan diberikan secara berimbang dengan jenis yang lebih 

banyak dari sebelumnya yaitu Urea atau ZA, TSP atau KCI serta obat-obatan 
seperti PPC : Pupuk Pelengkap Cair sebagai penyubur daun dan ZPT : Zat 
Pengatur Tumbuh 

  
• Pertanian modern yang bersifat intensif dan monokultur memang memiliki tingkat 

produktivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertanian yang 
menggunakan cara tradisional. Dimana, pertanian modern dapat menghasilkan 500 
kg lebih banyak dibandingkan pertanian tradisional, namun pertanian modern lebih 
berpotensi merusak tanah karena dapat membunuh cacing-cacing yang merupakan 
agen penggembur tanah. Selain itu, biaya produksi pertanian modern cenderung 
lebih tinggi karena pupuk non organik harganya relatif lebih mahal.  

 
• Pertanian modern bertujuan untuk mencapai target pemerintah dalam swasembada 

beras tingkat nasional. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan 
pada tahun 1984. Namun, masa kegemilangan itu tidak berlangsung lama, karena 
selama tahun 1985-1987 tragedi panen melanda hampir semua lahan pertanian di 
Indonesia. Pada saat itu gagal panen diakibatkan oleh serbuan hama padi berupa 
tikus, wereng, penggerek batang dan tungro. Akibatnya, selama beberapa kali masa 
tanam banyak lahan sawah yang bera atau puso ditelantarkan karena petani 
kehabisan modal bahkan banyak yang terjerat hutang.  

 
• Untuk mencegah hama, sistem tanam berselang-seling (rotasi) pada setiap musim 

tanam perlu diterapkan. Selain itu, penggunaan cara multikultur juga bermanfaat 
untuk mencegah serangan hama antar kabupaten, yaitu dengan membedakan jenis 
padi yang ditanam di kabupaten yang berdekatan.  

 
• Pada saat krisis seperti itu, petani mulai mencoba merintis penanaman padi lokal 

dilakukan dengan pola mina padi, yaitu dengan menyebar benih ikan mas, tawas 
dan nila. Hal ini karena ikan dapat memakan hama wereng yang menyerang 
pangkal batang padi. Selain itu, pemeliharaan ikan dapat memberikan beberapa 
keuntungan bagi petani, antara lain dapat menyiangi sawah karena memakan 
rumput-rumput kecil, kotorannya dapat menyuburkan sawah, menambah 
pendapatan petani dari hasil penjualan ikan dan menambah gizi keluarga petani.   

 
• Pada saat krisis, petani juga mulai menekuni kembali pembudidayaan jenis-jenis 

padi lokal, seperti yang dilakukan oleh Bpk. Suko, Petani Sawangan, Magelang 
yang menemukan 15 jenis bibit padi lokal yang bisa dibudidayakan di tanah lokal. 
Hendaknya ketekunan dan inovasi Bpk. Suko dapat dikembangkan dikalangan 
petani kita dengan menggunakan teknologi lokal (indigenous knowladge) yang kita 
warisi dari leluhur.  

 
 
 
 
 
 
 



II.   Diskusi  Panel I 
 
Pimpinan Diskusi: Bapak Krisna Wijaya, Anggota Dewan Pengawas Yayasan 
Danamon Peduli dan Komisaris Independen PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.,  
 
Paparan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, Ir. Hilman 
Manan, Dipl.HE: Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengembangkan 
Swasembada Pupuk Organik untuk Menciptakan Ketahanan Pangan Nasional  
 
• Saat ini, jumlah penduduk Indonesia ialah sebesar 225 juta orang dengan laju 

pertumbuhan 3-4 juta pertahun dan tingkat konsumsi beras sebesar 139,15 
Kg/kapita.  Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan 
peningkatan jumlah konsumsi bahan pangan mengakibatkan tingkat pemenuhan 
kebutuhan pangan yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan akan pangan2. Oleh 
karena itu, untuk menjaga ketahanan pangan Departemen Pertanian 
mengembangkan 5 komoditas utama antara lain padi, jangung, kedelai, gula dan 
daging3. 

  
• Kebijakan ketahanan pangan di Indonesia diarahkan agar produksi pangan 

mencukupi kebutuhan yang ada. Untuk mencukupi produksi tersebut, maka upaya 
yang dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan 
pertanian 

 
• Namun upaya-upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala dalam 

usaha intensifikasi antara lain jumlah pupuk yang terbatas, harga pupuk yang 
mahal, dan petani yang sangat tergantung dengan pupuk buatan. Sedangkan kendala 
dalam usaha ekstensifikasi ialah ekstensifikasi lahan yang lebih banyak berada 
diluar Jawa karena pengaturan tata ruang yang sulit di Pulau Jawa dan tiap tahun 
luas lahan sawah di Pulau Jawa berkurang. Selain itu, kendala usaha ekstensifikasi 
diluar Pulau Jawa ialah keterbatasan infrastruktur dan tenaga kerja4. 

 
• Masalah pertanian yang terjadi di Indonesia diawali setelah swasembada pangan 

ditahun 1984,  dimana fokus utama pengelolaan lahan ditujukan untuk mencapai 
hasil produksi  setinggi-tingginya5. Pola pengolahan seperti itu menyebabkan 
kerusakan kondisi tanah, dimana tanah menjadi keras dan tanaman menjadi kurus. 
Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan terus menerus menyebabkan respon 
lahan pertanian terhadap pemupukan juga semakin rendah, cenderung menjadi lebih 
asam dan unsur haranya semakin rendah. Hasil penelitian IPB menunjukan bahwa 
pada umumnya unsur hara pada lahan pertanian dibawah 1% padahal idealnya 3-
5%. Hal itu terjadi karena pencemaran terhadap lingkungan akibat produksi pupuk 
pertanian kimia. 

 
                                                
2 Tingginya kesenjangan antara laju permintaan kebutuhan beras dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan 
diperparah lagi dengan tingginya laju konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain, dan pelandaian 
produktivitas yang disebabkan oleh faktor kejenuhan lahan pertanian 
3 Ketahanan pangan adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang harus dapat dijamin.  
4 Dirjen PLA menyebutkan bahwa selain kelangkaan pupuk, keterbatasan lain dalam usaha intensifikasi 
ialah pelandaian produktivitas dan pola pikir petani yang masih konvensional (unorganic fertilizer 
minded). 
5 Hal ini seperti apa yang dikemukakan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pidatonya : setelah PD II, 
petani diwajibkan untuk menerapkan sistem monokultur, yaitu hanya menanam varietas padi IR 64 dan 
Cisadane untuk mencapai target produksi.  



• Kendala dalam usaha penerapan pengelolaan pertanian organis adalah pudarnya 
kearifan lokal yang tergantikan oleh sistem pertanian ‘modern’. Padahal daerah 
memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertanian 
organis, seperti limbah desa dan limbah pertanian yang dapat dijadikan sebagai 
pupuk organik. Limbah dari 4 ton padi dapat menghasilkani 8-10 ton jerami dan 
bila diolah menjadi pupuk kompos bisa jadi 2-3 ton kompos. Selain dari limbah 
tanaman, bahan baku pupuk organik juga bisa didapatkan dari kotoran hewan. Data 
statistik menunjukan bahwa Indonesia memiliki 13 juta ternak yang menghasilkan 
limbah sekitar 39 juta ton kotoran hewan dan jika diolah dapat menghasilkan pupuk 
organik sebanyak 9,8 juta ton. 

 
• Bahan organik memiliki peran yang sangat vital untuk menunjang sistem produksi 

pertanian dimana penggunaan pupuk organik dapat menurunkan tingkat keasaman 
tanah dan meningkatkan produktifitas. Namun, pada kenyataannya lahan pertanian 
di Indonesia miskin akan kandungan bahan organik sehingga perlu perbaikan lahan 
secara masal. Untuk itu, kebijakan dalam pengembangan pupuk organik harus 
ditingkatkan dan disempurnakan menuju arah swasembada pupuk organik. 

 
• Arah kebijakan pengembangan pupuk organik ditujukan untuk6 : 

o Mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional 
o Mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk buatan 
o Efisiensi usaha tani dan peningkatan produktivitas per hektar dengan pupuk 

organik. 
 

• Departemen pertanian sudah menyusun strategi implementasi kedepan antara lain: 
o Penyediaan anggaran subsidi untuk pupuk organik melalui pabrik, hal tersebut 

dilakukan karena mekanisme pertanggung jawabannya lebih mudah 
o Memberikan teknologi dan pelatihan kepada kelompok tani untuk 

mengembangkan pupuk organik sehingga ketergantungan pada pabrik-pabrik 
pupuk non-organik berkurang 

o Pemberdayaan limbah seperti sampah organik 
o Sosialisasi dan pembangunan kapasitas petani 

 
• Pelatihan pupuk organik kepada kelompok tani meliputi pemberian pengetahuan 

mengenai kondisi tanah yang sakit, cara memperbaiki kondisi tanah, cara membuat 
pupuk organik dari bahan-bahan sekitar mereka, cara membuat mikroorganisme 
lokal sebagai bioaktivatornya serta sistem bertani padi organik yang biasa di sebut 
system of rice intensification (SRI). Hal ini bertujuan agar produktifitas perhektar 
meningkat, dan biaya produksi pun menurun. 

 
• Pencapaian ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. 

Oleh karena itu, Departemen Pertanian membangun rumah kompos sebagai tempat 
pembelajaran petani-petani holtikultura.  

• Pemerintah juga berharap bahwa Yayasan Danamon Peduli juga dapat melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang menjadi hak manusia dari lahan 
hanyalah tanamannya, selebihnya harus dikembalikan lagi ke alam. Hal ini 
berkaitan dengan manfaat limbah padi yang jika didaur ulang di lahan, dapat 
merekondisikan kesuburan lahan.  

 

                                                
6 Lihat 5 arah kebijakan lainnya pada sub bab “Arah Kebijakan Pemerintah”. Ibid.  



Paparan Bupati Bantul, Drs. H. Idham Samawi:  “Strategi Pemerintah Kabupaten 
Bantul Dalam Memanfaatkan Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk 
Meningkatkan Hasil Pertanian Bantul  
 
• Setiap hari, Kabupaten Bantul menerima kiriman sampah yang jumlahnya berkisar 

antara 400-500 truk yang jumlahnya setara dengan 1700-2000 m3 sampah/harinya. 
Sejak tahun 2009, penyumbang sampah Kabupaten Bantul yang paling besar adalah 
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Bantul sendiri 
menghasilkan sampah kurang dari 20%7.  

 
• Sesungguhnya, dengan adanya otonomi daerah Kabupaten Bantul dapat 

menghentikan pengiriman sampah dari luar daerah masuk ke Kabupaten Bantul. 
Namun, atas pertimbangan rasa kesatuan dalam NKRI maka, hingga kini 
Kabupaten Bantul memberikan ijin pengiriman sampah tersebut8. 

 
• Pada bulan Desember 2008, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan negosiasi 

dengan sebuah perusahaan Jepang, Simitsu untuk memanfaatkan zat metan dari 
sampah Kabupaten Bantul. Dengan adanya kerjasama ini  maka Pemda Bantul akan 
mendapat dana sebesar 14 milliar selama 4 tahun.  Zat metan dapat ditanggulangi, 
namun permasalahan sampah tidak selesai karena secara fisik timbunan sampah 
masih tetap ada. Untuk itu, Pemda Bantul melakukan langkah-langkah konkrit salah 
satunya melalui kontribusi dari Yayasan Danamon Peduli untuk menyelesaikan 
masalah persampahan. Program pengolahan pupuk organik berbahan baku limbah 
pasar ini mampu menanggulangi 20-30% sampah yang berasal dari pasar sehingga 
masalah sampah di pasar diselesaikan di pasar. 

 
• Masalah utama dalam implementasi program konversi sampah pasar menjadi pupuk 

organik ialah membiasakan petani untuk menggunakan pupuk organik. Oleh karena 
itu, membiasakan petani untuk menggunakan pupuk organik akan menjadi peran 
dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Bantul karena, akan tidak adil jika petani 
menjadi kelinci percobaan dengan membeli produk kompos yang belum diuji 
keefektifannya. Pemda Bantul sepakat untuk mensubsidi petani selama setahun 
untuk pembelian pupuk organik sampah pasar. 

 
• Saat ini, Kabupaten Bantul memiliki 27 pasar di tingkat kabupaten dan 26 pasar 

tingkat desa yang nantinya akan dilengkapi dengan unit pengolahan kompos. 
 
• Pemda Bantul akan berusaha untuk meyakinkan Walikota Yogyakarta dan Bupati 

Sleman untuk ikut mengadopsi program ini. Kesulitan yang mungkin timbul adalah 
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan pertanian sebagai sasaran 
distribusi pupuk organik oleh karena itu, pemecahan masalah tersebut akan 
didiskusikan bersama Pemerintah Bantul. 

 

                                                
7 Selengkapnya dapat dilihat pada makalah yang berjudul ” Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam 
Memanfaatkan Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Meningkatkan Hasil Pertanian Bantul” 
8 Berdasarkan kesepakatan bersama 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, 02/PK/2001, saat ini Pemerintah 
Kabupaten Bantul telah bekerjasama dengan Pemerintah Yogyakarta, Sleman dan Bantul untuk 
mengelola sarana dan prasarana TPA sampah Piyungan. Kerjasama antara Pemerintah Yogyakarta, 
Sleman dan Bantul dikenal dengan nama ”Kartamantul”, dimana kerjasama ini mencakup enam bidang 
antara lain persampahan, air limbah, air bersih, transportasi, jalan dan drainase.  



• Bupati Bantul ikut mengawasi jalannya proses produksi kompos hingga 
pengaplikasiannya dilahan pasir Sanden. 

 
• Dengan adanya program ini, paling tidak Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan 

30% permasalahan sampahnya. Selain itu, pupuk organik yang dihasilkan juga telah 
memberikan manfaat bagi para petani Kabupaten Bantul. Setelah menggunakan 
pupuk organik berbahan baku sampah pasar, hasil panen bawang merah meningkat 
dari 20 ton/ Ha menjadi 22-28 ton/Ha. Padahal, lahan pasir tersebut hanya berjarak 
100 meter dari titik pasang tertinggi pantai selatan dan semuanya berupa pasir.  

 
• Pada tanggal 23 Desember Bupati Bantul akan mendapat penghargaan dari Institut 

Pertanian Bogor. 
 
• Rata-rata produksi padi Kabupaten Bantul sebanyak 7,3 ton/Ha per musim tanam 

sementara rata-rata produksi padi nasional masih di 5,6 ton/Ha per musim panen 
 
• Penggunaan pupuk urea pada lahan pertanian Bantul dibatasi maksimal sebesar 200 

Kg/Ha semenjak tahun 2003 
 
• Saat ini, Kabupaten Bantul sedang membangun pabrik pupuk organik yang bahan 

bakunya berasal dari kotoran hewan dan kotoran manusia yang bekerjasama dengan 
PT Petrokimia Gresik. Pada bulan Maret 2009, hasilnya akan dijual secara 
komersial, untuk itu Pemda Bantul akan membuat Perda yang melarang semua 
kotoran hewan keluar dari Bantul karena selama ini pupuk kandang Bantul masih 
keluar ke daerah lain. Pemerintah Kabupaten Bantul juga akan membeli semua 
kotoran hewan yang ada di Kabupaten Bantul dengan begitu, Pemerintah 
Kabupaten Bantul akan memiliki alasan untuk melarang kotoran hewan keluar dari 
Bantul.   

 
• Setelah melakukan perhitungan didapatkan bahwa biaya pokok pembuatan kompos 

berkisar pada harga Rp 300/kg dan saat ini produk akan dijual pada harga Rp 550/ 
kg sedangkan biaya pupuk urea bersubsidi sebesar Rp 1200/kg dan didapat dijual 
dengan kisaran harga Rp 2000-Rp 4000/kg9.  

 
• Selain memiliki keunggulan pada sisi harga jual, kualitas hasil produksi pupuk 

kompos juga tidak kalah dengan pupuk non-organik dan juga tidak merusak tanah  
 
 

Paparan Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Risa Bhinekawati: “Strategi 
Kesinambungan Program Kemitraan Pemerintah Daerah dan Yayasan Danamon 
Peduli dalam Mengkonversi Sampah Pasar menjadi Pupuk Organik Berkualitas 
Tinggi” 
 
• Tujuan utama dari program ini adalah :  

o Meningkatkan kualitas pasar tradisional sehingga menjadi pasar yang bersih dan 
sehat yang bisa mengundang banyak pengunjung dan bisa menjadi lebih 
sejahtera. 

                                                
9 Kesenjangan harga jual yang tinggi ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan usaha pengolahan 
kompos dan peluang bagi petani yang menggunakan pupuk organik untuk menurunkan biaya produksi.  



o Membantu masyarakat Indonesia agar lebih mandiri dalam menghasilkan 
pupuk, sehingga dapat membangun ketahanan pangan nasional berbasiskan 
pertanian organik 

   
• Program “Danamon Go Green” adalah salah satu program yang sejalan dengan 

kebijakan pemerintah, UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dimana, 
program konversi sampah pasar menjadi pupuk organik ini mampu mengurangi 
jumlah sampah yang dihasilkan oleh pasar tradisional. Setiap harinya, unit 
pengolahan pupuk mampu mengkonversi 60-120 ton sampah menjadi 24-48 ton 
pupuk organik.  

 
• Dalam mengimplementasikan program “Danamon Go Green”, Yayasan Danamon 

Peduli menghadapi beberapa tantangan, antara lain :  
o Kondisi pelaksanaan program di 31 Kabupaten/Kota yang memiliki keunikan 

tersendiri dan berbeda dari beberapa segi, seperti : 
 Komitmen pemeritah daerah, yaitu ada pemerintah yang memiliki komitmen 

yang tinggi dan ada pemerintah dengan komitmen yang rendah sehingga 
penanganannya pun menjadi berbeda  

 Tata kelola organisasi yang menangani program ini berbeda-beda, ada yang 
ditangani BUMD, Yayasan, Pihak ketiga, Dispenda dan ada yang masih 
mencari bentuk tata kelola.  

 Geografis/lahan yang tersedia berbeda-beda di setiap daerah misalnya, ada 
lahan berbentuk yang segitiga, ada yang dekat pasar ada yang dekat TPA, 
ada yang sempit, ada yang panjang, dll. 

 Karakter pedagang/masyarakat sekitar juga berbeda-beda, ada pedagang 
yang sudah dapat memisahkan antara sampah organik dan organik dan ada 
pedagang yang belum dapat melakukan pemisahan sampah pasar.  

 Karakter sampah, ada yang sangat basah, ada yang homogen dan ada yang 
tingkat heterogenitasnya sangat tinggi.  

 
• Pertanyaan strategis yang harus dijawab ialah dapatkah Pemerintah Daerah dan 

Yayasan Danamon Peduli menjaga keberhasilan dan kesinambungan program 
sehingga secara sistematis program pupuk organik sampah pasar ini dapat: 
o Meningkatkan kualitas kebersihan pasar tradisional? 
o Membangun ketahanan pangan nasional berbasiskan pertanian organik? 
  

• Jawabannya ‘Ya, Kita Bisa’, yaitu dengan menerjemahkan tujuan strategis menjadi 
kinerja program yang terukur. 

  
• Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi keberhasilan dan kesinambungan 

program, maka Yayasan Danamon Peduli mengadopsi sistem penilaian “balanced 
scorecard” yang pada umumnya digunakan untuk organisasi formal. Pengadopsian 
sistem penilaian ini bertujuan untuk memformalkan program yang sesungguhnya 
informal, dengan demikian masing-masing wilayah dapat berkompetisi untuk 
mencapai hasil yang lebih baik serta peluang untuk menjalin hubungan multi–
stakeholder akan semakin terbuka.  

 
• Ada 14 indikator yang akan dipantau, dan masing-masing mempunyai bobot 

sebesar 7.1%. Pencapaian keberhasilan Pemda dalam program ini terus dipantau 
oleh sistem manajemen pengetahuan Yayasan Danamon Peduli, sebagai berikut: 

 



No Tolok Ukur  Indikator 
1 Keberhasilan dan 

Kesinambungan 
Program 

1. Reduksi sampah yang dibuang ke TPA 
2. Produksi unit kompos melewati titik  impas 
3. Pemasaran menjangkau masyarakat umum dan Pemda 
4. Replikasi di pasar atau komunitas secara swadaya atau  APBD 

2 Nilai tambah/ Kompos 
Berkualitas tinggi 
kepada pengguna 

5. Kualitas kompos (hasil uji lab) memenuhi SNI  
6. Demplot Pemda menggunakan kompos 

3 Proses Produksi dan 
Manajemen Efisien & 
Profesional 

7. Pemisahan sampah mulai dari tingkat pedagang 
8. Kerusakan mesin/hambatan lain diatasi sehingga tidak 

mengganggu proses produksi 
9. Pencatatan produksi dan pemasaran dilakukan setiap hari dalam 

log book 
10. Laporan bulanan disampaikan ke Yayasan Danamon Peduli dan 

Pimpinan Daerah. 
11.  Komunikasi telah dilakukan melalui email 

4 Komitmen Pimpinan 
Daerah, SDM yang 
tangguh dan proses 
pembelajaran 
berkelanjutan 

12.  Program masuk rencana strategis Pemda; pembelian pupuk dan  
replikasi program dianggarkan APBD 

13. Penanggungjawab program dan operator unit mempunyai 
kemampuan yang dibutuhkan 

14. Cerita sukses dan pembelajaran di sebarluaskan kepada berbagai 
pemangku kepentingan  

 
• Yayasan Danamon Peduli akan mengeluarkan laporan mengenai seberapa hijaunya 

suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dalam hal keberhasilan dan 
kesinambungan program yang berdasarkan pencapai indikator di atas. Kategori 
pencapaian tersebut ialah :  

 
Kategori Pencapaian 

Indikator 
Persentasi Pencapaian Indikator 

Hijau Muda Dibawah 60% atau 8 dari 14 indikator telah tercapai 
Hijau Sedang Diantara 60%-85% atau antara 9 – 12 indikator telah tercapai 
Hijau Tua Diatas 85% atau di 13 atau lebih indikator telah tercapai 

 
• Agar setiap daerah dapat mencapai tingkat keberhasilan hingga hijau tua, Yayasan 

Danamon Peduli akan:  
o Memfasilitasi sistem pelatihan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi 
o Membangun unit percontohan dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas SDM di bidang produksi dan manajemen 
o Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa laporan bulanan Pemda yang 

dikirim ke Yayasan Danamon Peduli 
o Mengeluarkan laporan tiga bulanan untuk setiap Pemda tentang status program 

suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya (seberapa hijaukah Pemda 
berdasarkan tolok ukur)  

o Laporan besar akan dikeluarkan setiap 1 tahun: Pemda akan mengetahui dimana 
posisinya dibandingkan dengan 30 kabupaten/kota lainnya. 

o Menyebarkan cerita sukses maupun pembelajaran kepada 31 Pemda. Sehingga 
tidak akan terjadi pengulangan kesalahan melainkan mereplikasi keberhasilan 

 
• Sebagai bentuk program kemitraan, maka Pemerintah Kabupaten/ Kota akan 

menjaga kesinambungan program dengan cara :  
o Memasukkan program ini ke dalam rencana strategis Pemerintah Daerah 
o Mengelola unit kompos secara baik dan profesional 



o Menganalisa perkembangan program di masing-masing kabupaten/kota secara 
kontinyu 

o Memperbaiki kinerja unit kompos dan koordinasi lokal untuk mencapai 
kesinambungan program 

o Menyampaikan laporan bulanan secara teratur kepada Yayasan Danamon 
Peduli 

 
• Selama tahun 2008 Pemerintah Daerah dan Yayasan Danamon Peduli telah 

memulai satu langkah dari jutaan langkah menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Apabila kemitraan ini berjalan dengan baik, maka kita semua akan berkontribusi 
lebih banyak lagi kepada tanah air tercinta.   

 
 
Tanya Jawab dan Diskusi Panel I  
 
Walikota Palopo, Drs. HPA Tenriadjeng, M.Si mengemukakan : 
 
• Konvensi diharapkan kembali diadakan setelah Kota Palopo sudah dapat 

mengimplementasikan program pengolahan pupuk organik sampah pasar dengan 
baik.   

• Kota Palopo sudah mulai membuat pupuk kompos dengan mengikutsertakan 
seluruh komponen masyarakat seperti ibu-ibu PKK di setiap kelurahan10. 

• Pemerintah Kota Palopo bersyukur atas bantuan mesin pengolah sampah dari 
Yayasan Danamon Peduli, dan akan mengusulkan kepada Menteri Lingkungan 
Hidup untuk menambah mesin pengolah sampah di Kota Palopo. 

 
Wakil Bupati Barru, H. Kamrir DG. Mallongi, SH mengemukakan :  
 
• Tujuan Pemerintah Kabupaten Barru datang ke Kabupaten Bantul adalah untuk 

mempelajari cara memproduksi pupuk organik.  
• Masyarakat Kabupaten Barru telah siap menggunakan pupuk organik karena 

sebagian besar masyarakat sudah menggunakan kotoran sapi dan ayam sebagai 
pupuk. Selama ini pupuk organik yang dihasilkan masyarakat sudah diaplikasikan 
pada lahan pertanian, holtikuktura dan tambak. Pupuk organik tersebut telah 
diujicobakan pada 20 Ha lahan tambak yang memiliki tingkat zat kapur tinggi. 
Hasilnya pertumbuhan lumut sebagai pakan ikan meningkat,  dan produksi tambak 
pun meningkat.  

• Tingkat kebutuhan pupuk organik di Kabupaten Barru besar, namun kemampuan 
berproduksinya masih terbatas. Artinya peluang pengembangan usaha pengolahan 
pupuk masih terbuka lebar.   

• Untuk mendukung program pupuk organik sampah pasar, Pemerintah Kabupaten 
Barru telah menyiapkan lahan rumah kompos di pasar. Untuk itu Pemkab Barru 
memohon kepada Yayasan Danamon Peduli agar membangun fasilitas pengolahan 
kompos secepatnya, dan diharapkan telah dapat dioperasikan pada awal 2009.  

• Pertanyaan untuk Bupati Bantul : Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bantul dapat 
meyakinkan masyarakat untuk mengubah perilaku yang sudah terbiasa 
menggunakan pupuk kimia untuk beralih ke pupuk organik?. Pertanyaan ini timbul 
karena penggunaan pupuk organik tidaklah mudah dimana penggunaannya harus 

                                                
10 Sumber bahan baku sampah yang akan dikelola Kota Palopo berasal dari Pasar Niaga Palopo (PNP), 
Pasar Andi Tadda dan TPS sekitar lokasi pengolahan.  



ditabur secara merata, hasilnya tidak instan, dan petani perlu menunggu 1 minggu 
terlebih  hingga ada perubahan11. 

 
Wakil Bupati Kabupaten Grobogan, H. Icek Baskoro, SH mengemukakan: 
 
• Saat ini Indonesia memiliki kebutuhan pupuk yang besar dan kelangkaan pupuk 

terjadi hampir diseluruh daerah, termasuk di Kabupaten Grobogan. Kebutuhan 
pupuk Kabupaten Grobogan mencapai 90.000 ton urea, sedangkan pupuk subsidi 
pemerintah hanya sebesar 75.000 ton, maka diharapakan program pupuk organik 
sampah pasar ini mampu mengatasi kelangkaan pupuk di Kabupaten Grobogan 

• Kabupaten Grobogan sudah mendapatkan 1 unit mesin pengolahan pupuk organik 
dari Pemerintah Jepang 

 Program pembuatan pupuk organik akan dikembangkan pada beberapa kecamatan 
di Grobogan antara lain, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan 
Wirosari dan Ngembak12.  

• Keuntungan yang didapat dari produksi pupuk organik di Grobogan mencapai 21 
juta/bulan dari 1 unit mesin pengolah kompos. Sehingga dimasa mendatang 
anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak akan lagi dianggarkan oleh 
APBD karena sudah tercukupi dengan hasil keuntungan dari pengolahan sampah 

• Pupuk organik hasil produksi Kabupaten Grobogan dijual Rp 500/kg  
• Hambatan yang dihadapi adalah pemilahan sampah organik dan non-organik, 

diperlukan sosialisasi agar masyarakat sadar arti pentingnya peluang pupuk organik 
• Petani Grobogan sampai saat ini masih menggunakan pupuk non-organik hingga 

250 Kg/ Ha, walaupun Pemerintah Bantul telah membatasi penggunaan hingga 200 
Kg/Ha. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat tertarik untuk 
mengetahui bagaimana cara Kabupaten Bantul dapat mengkondisikan hal tersebut. 

 
Bapeda Purbalingga, Bpk. Setiadi memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat 
sebagai berikut:  
  
• Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pertanian tidak boleh tumpang tindih  

dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan 
dukungan berupa anggaran, teknologi pelatihan dan pangsa pasar baik dalam dan 
luar negeri untuk pupuk organik. 

• Permasalahan teknis yang berkaitan dengan pengolahan pupuk organik lebih baik 
ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah. 

• Harga-harga komoditas pertanian yang turun adalah akibat pemerintah pusat yang 
tidak memanajemen produksi pertanian dengan baik. Padahal pihak yang 
seharusnya paling mengetahui dan memiliki data tentang argoekologis suatu daerah 
adalah Pemerintah Pusat  

 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tanjung Balai, Ir. Abrin 
Siregar mengemukakan : 
  

                                                
11 Pemerintah Kabupaten Barru mengemukakan hambatan lain yang dihadapi dalam program ini antara 
lain, kurangnya sumber daya manusia baik dari pihak masyarakat maupun aparatur dalam pengolahan 
sampah menjadi kompos, serta perilaku petani yang masih sangat tergantung pada pupuk kimia. Ibid 
12 Replikasi unit pengolahan kompos di Kabupaten Grobogan berkaitan dengan besarnya potensi 
pengembangan usaha pengolahan pupuk di Kabupaten Grobogan sebagai kabupaten terluas nomor dua di 
Propinsi Jawa Tengah dimana 68% penduduknya bekerja di sektor pertanian.  
 



• Untuk penyaluran hasil produksi pupuk organik di masing-masing kabupaten, 
Pemda dapat bekerjasama dengan Departemen Pertanian yang dapat membeli dan 
mengaplikasikannya ke seluruh Indonesia13.  

• Menanggapi usulan Bapeda Purbalingga, Bpk. Setiadi, Bpk Abrin mengungkapkan 
bahwa  sosilalisasi penggunaan dan pemanfaatan pupuk organik dapat 
menggunakan penyuluh-penyuluh pertanian yang dimiliki Departemen Pertanian. 

 
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jawa Barat, DR. Ida 
Hodiyah mengemukakan :  
 
• Program pupuk organik sampah pasar ini dapat menjadi sebuah contoh konkrit dari 

pelaksananaan “Indonesia Go Green 2010” yang mendukung pertanian organik 
• Langkah strategis dari 31 Kabupaten  hendaknya menjadi langkah konkrit.  
• Berdasarkan hasil penelitian terhadap lahan sawah diketahui bahwa saat ini lahan 

sawah di Indonesia sudah mencapai kondisi terpuruk, sehingga produksi padi 
mengalami pelandaian. Pemberian pupuk sebesar apapun tidak akan berpengaruh 
lagi pada kualitas kesuburan tanah. Sehingga, cara untuk menanggulanginya adalah 
dengan mereklamasi tanah melaui penyehatan tanah. 

• Pengalaman saat mensosialisasikan penggunaan pupuk organik di kalangan petani 
membuktikan bahwa dengan kerjasama dengan salah satu tokoh tani yang 
berpengaruh dalam melakukan pertanian organik dapat menyebabkan tetangga-
tetangganya ikut belajar. Proses ini membutuhkan waktu selama 3 tahun. 

  
Kepala Bapedalda Kota Bitung, Dra. Adriana Dondokambey melontarkan beberapa 
pertanyaan antara lain :  
 
• Kota Bitung juga memiliki lahan pasir, dan pernah melakukan uji coba menanam 

bawang merah namun tidak berhasil. Bagaimana caranya agar tanaman bawang 
merah dapat berhasil tumbuh di lahan pasir? 

• Menurut para Pemerintah Daerah, sebaiknya departemen mana yang mengkoordinir 
kelompok-kelompok kecil (tani) tersebut? 

 
 
Tanggapan atas pertanyaan pada Diskusi Panel I: 
 
Jawaban Bupati Kabupaten Bantul, Drs. H. Idham Samawi: 
 
a. Kiat pemkab Bantul merubah perilaku petani: 
  
• Petani di Jawa telah sadar bahwa pupuk urea merusak tanah, dan kini kesuburan 

tanah banyak yang kurang dari 60% standar kualitas tanah yang subur.   Sepuluh 
tahun yang lalu petani menanam padi menggunakan 1,2 ton urea/Ha bahkan ada 
yang ekstrim hingga 1,5 ton/Ha lahan namun,  sekarang petani sudah merasakan 
dampak negatifnya.  

• Membiasakan petani untuk menggunakan 200 kg pupuk urea/hektarnya 
memerlukan proses yang panjang. Peralihan dari 1,2 ton pupuk urea menjadi hanya 
200 kg dilakukan secara bertahap. Petani memahami cara pengimbangan 

                                                
13 Sasaran utama pemasaran dan distribusi produk di Kabupaten Tanjung Balai antara lain demplot, 
yarnen dan secara langsung kepada konsumen utama di Kecamatan Sei Kepayang Tengah (Asahan), 
Kecamatan Simpang Empat (Asahan), dan Kecamatan Tanjungbalai (Asahan). 



penggunaan pupuk organik dan non-organik dan juga mengetahui cara 
pengaplikasiannya di lahan yang berbeda.   

• Sosialisasi penggunaan pupuk organik yang paling efektif dikalangan petani ialah 
dengan tidak melalui organisasi yang besar, melainkan menggunakan kelompok 
yang kecil seperti kelompok tani.  Saat ini Kabupaten Bantul memiliki 736 
kelompok tani. Setiap kelompok hanya terdiri dari 50 orang anggota, sehingga para 
anggota kelompok tani ini saling mengenal satu sama lain.  

• Sosialisai melalui KUD adalah hal yang sulit karena skala organisasinya terlalu 
besar, dimana jumlah anggota satu KUD dapat mencapai 4000 orang.   

• Untuk mengoptimalkan pengadaan benih dan pupuk dapat dibentuk kelompok tani 
tingkat gabungan kelompok di setiap 1 sampai 2 kecamatan, kemudian dibentuk 
asosiasi di tingkat kabupaten. 

• Pemerintah Kabupaten Bantul berharap agar petani dapat menentukan kuota tanam 
dikaitkan dengan kebutuhan pasar seperti halnya petani Thailand.  

 
b. Kiat Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan produksi pertanian dan 

memperbaiki distribusi pupuk: 
 
• Kebijakan pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus nasional. 

Berkaitan dengan hal itu, maka pada tanggal 24 Desember 2008, Pemerintah 
Kabupaten Bantul akan mengumpulkan seluruh kelompok tani yang ada di Bantul 
untuk mensosialisasikan sistem distribusi pupuk urea tertutup yang akan mulai 
dilaksanakan pada bulan Januari 2009. 

• Pertanian terkait denga 4 hal utama, antara lain air, benih, pupuk dan pasar. 
• Untuk pengairan Pemda Bantul telah membendung sungai-sungai kecil untuk 

mengairi 600 hektar lahan persawahan 
• Saat ini seluruh benih disentralkan di Sukamandi, meskipun benih yang berasal dari 

Sukamandi belum tentu cocok diterapkan di lokasi lain, Pemda Bantul 
mengusulkan bahwa sistem pembenihan lebih baik diserahkan kepada masyarakat.  

• Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mengembangkan budi daya pupuk  
• Sistem pemasaran dan distribusi produk merupakan hal yang penting dalam industri 

pertanian. Hampir setiap tahun harga gabah mengalami kemerosotan, sehingga 
Pemda Bantul menginstruksikan kepada petani untuk 
o Tidak menjual gabah di sawah (perangi ijon) 
o Menjual beras dan bukan gabah ( nilai tambah) 
o Tidak menjual gabah jika harga sedang murah (siklusnya jelas harga jatuh 

paling lama 2 bulan). Apabila terjadi kejatuhan harga maka Pemda akan 
membeli hasil produksi pertanian petani lewat kelompok tani. Oleh karena itu, 
sejak tahun 2002 harga jual 6 komoditi pokok di Bantul tidak pernah 
mengalami kemerosotan. 

• PNS Bantul juga turut membantu menjual hasil pertanian Bantul 
• Saat ini Pemkab Bantul sedang menjalin kerjasama dengan UGM untuk membuat 

analisa usaha 6 komoditi pertanian Bantul 
• Seluruh pajak bumi lahan pertanian di Bantul dan bangunannnya dibayarkan oleh 

Pemda Bantul, karena akan tidak adil jika petani dihadapkan langsung dengan 
pedagang. 

• Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas produksi pupuk organik, karena 
merupakan hal yang sia-sia jika ingin mengurangi pupuk urea pabrik namun 
industri pupuk organik belum dikembangkan.  

 



c. Kiat Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan pertanian di lahan 
berpasir: 

  
• Cara melakukan penanaman dilahan berpasir yaitu terlebih dahulu mencampur pasir 

dengan tanah liat untuk mengikat air, lalu diberikan pengairan dengan sumur 
renteng dan setiap sumur dihubungkan dengan pipa. Hasilnya ialah terjadi 
peningkatan produktivitas bawang merah menjadi 27 ton/Ha.  

• Pihak yang sebaiknya melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok tani 
tersebut adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bantul 

• Saat ini penggunaan pupuk organik sampah pasar telah banyak digunakan untuk 
tanaman-tanaman lainnya selain tanaman bawang merah dan cabai karena pupuk 
tersebut telah diujicobakan ke laboratorium untuk dilihat kandungannya, hanya saja 
untuk saat ini pemanfaatannya belum dilakukan pada tanaman padi. 

• Takaran pemakaian pupuk akan bergantung pada kebutuhan masing-masing 
komoditi.  

• Walaupun luas sawah di Kabupaten Bantul sudah berkurang namun Kabupaten 
Bantul berhasil mencapai surplus pangan sebesar 31.000 ton dan ditargetkan pada 
tahun 2014 akan mencapai 52.000 ton, dengan kata lain, produktifitas lahan akan 
naik dari 5,4 menjadi 7,3.  

• Untuk mengantisipasi penurunan harga komoditas pertanian Pemkab Bantul telah 
menganggarkan dana APBD untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi rakyat 
Bantul. Selain itu, dana yang dialokasikan tidak pernah berkurang karena Pemkab 
Bantul mempunyai strategi untuk menjual kembali komoditas tersebut saat harga 
telah stabil 

• Saat ini subsidi pupuk sebesar Rp 10 triliun oleh Pemerintah Pusat belum benar-
benar sampai ke tangan petani. Petani hanya memanfaatkan dari 40% subsidi yang 
ada. Hal tersebut akhirnya mendorong Pemkab Bantul untuk menggunakan sistem 
distribusi pupuk tertutup.  

• Pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan peluang kompetisi yang sehat dan 
berpihak pada masyarakat 

 
 
Jawaban Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, Ir. Hilman 
Manan, Dipl.HE::  
 
• Menjawab pertanyaan Bpk. Abrin, Departemen Pertanian sangat setuju untuk 

menggerakan penyuluh sebagai agen sosialisasi pengguan pupuk organik. 
Departemen Pertanian sendiri telah mengangkat 2000 penyuluh kontrak untuk hal 
tersebut, namun kendala yang ada adalah apabila kualitas penyuluh tersebut itu baik 
maka akan diambil alih oleh Pemda. 

• Telah banyak pupuk organik yang diaplikasikan pada tanaman-tanaman holtikultura 
dan yang terbaru dapat juga diaplikasikan pada jenis padi SRI. Mengenai cara 
pengaplikasiannya dapat didiskusikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten 

• Hingga saat ini Departemen Pertanian memiliki konsep yang berbeda tentang cara 
pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Departemen Pertanian membina 
hampir 300 kelompok tani diseluruh Indonesia untuk membuat pupuk organik, 
mikroorganisme lokal sebagai bioaktivator sendiri, jadi tidak membeli pupuk tapi 
langsung ke kelompok-kelompok tani 

• Menjawab pertanyaan Ibu Adriana sebelumnya, Departemen Pertanian telah 
mengirim beberapa alat pengolahan kompos ke Kota Bitung.  



• Menjawab pertanyaan Bpk. Setiadi, Departemen Pertanian telah memiliki peta 
kesesuaian lahan, di dalam peta tersebut sudah terdapat zona-zona komoditas utnuk 
tiap-tiap daerah. Namun daerah, tidak menggunakannya sepenuhnya karena setiap 
daerah ingin melakukan swasembada pada berbagai jenis komoditas dan 
Departemen Pertanian tidak dapat memaksakan hal tersebut dikarenakan pada UU, 
tercantum kebebasan petani dalam memilih jenis tanaman yang ingin ditanamin 
padahal  Pemerintah Pusat senang sekali apabila peta tersebut diaplikasikan di 
daerah 

 
 
Jawaban Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Risa Bhinekawati: 
 
Pembangunan rumah kompos di Kabupaten Barru akan diproses sesuai jadwal, segera 
dimulai di awal 2009. 
 



III.  Diskusi Panel II 
 
Pimpinan Diskusi: Bapak Sukardiyono, SH, Asisten Pemerintahan, Pemerintah 
Kabupaten Bantul 
 
Topik: Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Tantangan dan 
Menangkap Peluang dalam Pengelolaan dan Aplikasi Pupuk Organik Sampah 
Pasar 
 
Strategi dan Kiat Kabupaten Sragen 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, Drs. Parsono, MM 
mengemukakan: 
 
• Saat ini Program Kompos di Kabupaten Sragen berada dibawah pengelolaan kantor  

Dispenda karena pengelolaan pasar berada di bawah Kantor Dispenda. 
• Terdapat 3 kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen yang berkenaan dengan 

persampahan : 
o Mendukung “Indonesia Go Green” pada tahun 2010 
o Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen bahwa di Sragen 10 tahun kedepan 

tidak akan dibangun mall 
o Pemerintah Kabupaten Sragen menjalin kerjasama dengan Yayasan Danamon 

Peduli meresmikan tempat pengelolaan sampah pasar menjadi pupuk organik 
kualitas tinggi14. 

• Unit kompos Sragen dikelola oleh 6 orang, 1 orang manager dengan 5 orang tenaga 
kerja pengolah kompos. Oleh karena pengelolaan unit kompos Sragen bersifat 
mandiri, maka biaya gaji pegawai diperoleh dari hasil penjualan kompos 

• Sumber bahan baku kompos berasal dari Pasar Bunder Sragen yang dalam satu hari 
menghasilkan sampah sebanyak 3-4 ton. 

• Sampah yang diolah baru sebagian, namun hal ini merupakan upaya yang cukup 
baik karena dapat menghemat biaya oprasional pengangkutan sampah sebesar 2,5 
juta atau 50% biaya pengangkutan truk dari pasar bunder ke TPA 

• Pengeluaran biaya produksi perhari sebesar Rp 220.000 sehingga untuk mencapai 
BEP, minimal unit kompos Sragen harus memproduksi 550 kg kompos perhari15. 

• Proses pengolahan sampah menjadi kompos dimulai dengan pengumpulan sampah, 
pemilahan, pencacahan lalu diberi aktivator dan pengomposan, 
pengadukan/pembalikan dan kemudian selama 14 hari baru bisa dipanen. 

• Saat ini hasil sementara unit pengomposan masih berupa kompos curah dan masih 
belum ada keuntungan. Namun, saat ini unit kompos Pasar Bunder, Sragen sedang 
mengembangkan kompos curah menjadi bentuk granul karena harga jual kompos 
granul yang lebih tinggi. Jika harga jual kompos curah ialah Rp 400/kg, maka harga 
jual kompos granul dapat mencapai Rp 800/kg. Selain itu, pemasaran kompos curah 
juga cukup sulit.  

• Kompos produksi unit Sragen sudah dipesan oleh CV Sumber Agung, Petroganik 
dan Kabupaten Bojonegoro yang menjamin akan membeli berapapun hasil produksi 
kompos yang ada. 

                                                
14 Untuk pembangunan unit kompos  ini, Yayasan Danamon Peduli memberikan donasi sebesar Rp 110 
juta.  
15 Perhitungan ini menggunakan dasar pemikiran bahwa, dari setiap 100 % sampah mentah yang di olah 
akan menghasilkan sekitar 30 % kompos 



• Pada tahun 2009 mendatang unit kompos Sragen akan menambah produksi karena 
keuntungannya mencapai Rp 8,7 juta sehingga dapat dipakai untuk membuat 2 
pengolahan baru16. 

• Pasokan bahan baku sampah Kabupaten Sragen mencukupi karena Kabupaten 
Sragen memiliki 47 pasar, dengan produksi sampah pada 10 pasar mencapai 1 
ton/hari, selain itu Kabupaten Sragen juga memiliki 2 pasar hewan yang setiap hari 
dapat memproduksi 600 kg kotoran sapi. 

 
Strategi dan Kiat Kabupaten Wonosobo 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wonosobo, Bpk. Luhur Suseno mengemukakan :  
 
• Pada tanggal 29 Oktober 2008 Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meresmikan 

unit pengolahan sampah Kabupaten Wonosobo yang bekerjasama dengan Yayasan 
Danamon Peduli. Unit kompos Kabupaten Wonosobo memiliki potensi bahan baku 
sampah sebesar 2,7 ton atau 18m3/hari17. Namun, hingga akhir tahun 2008, 
produksi kompos belum mencapai 1 ton/hari karena unit kompos Kabupaten 
Wonosobo masih dalam tahap pembelajaran. Sedangkan pada tahun 2009, 
ditargetkan unit pengolahan kompos akan mengkonversi sampah sebesar 5 ton/hari 
dan setelah tahun 2009 sebesar 25 ton/harinya.  

• Dengan bahan baku sebanyak 1 m3 sampah pasar, unit pengolahan kompos 
Wonosobo dapat menghasilkan 130 kg pupuk organik. Sumber bahan baku kompos 
unit Wonosobo berasal dari sampah pasar, sampah perkotaan, sampah domestik dan 
kotoran kuda. Saat ini Kabupaten Wonosobo sedang mengembangkan kompos yang 
berasal kotoran kuda dan manusia, dan dalam tahap penelitian untuk disesuaikan 
dengan kebutuhan tanaman 

• Proses pengomposan dimulai dari pengumpulan sampah, pemilahan, pencacahan, 
dimasukan kedalam bunker, pengemasan dan penyimpanan, lalu didistribusikan 
langsung melalui agen atau P3A.  

• Unit kompos Wonosobo menggunakan sistem baru yaitu dengan sistem  bunker 
untuk mempercepat kematangan  kompos. Setiap bunker memiliki kapasitas 17m3 
sampah pasar dan saat ini sudah dibuat 3 bunker. Sistem ini menggunakan cara 
fermentasi tertutup lalu dihembuskan udara segar ke dalam bunker sehingga timbul 
panas 70-80 derajat selama 15 hari 

• Usaha pengolahan pupuk di Kabupaten Wonosobo turut melibatkan pihak ketiga 
yaitu, mitra penyedia jasa CV Prisma Mandiri yang telah lama membuat pupuk 
organik di Wonosobo. Pendanaan pemeliharaan mesin dan operasional diperoleh 
dari pihak penyedia jasa bukan dari pemerintah daerah 

• Unit Wonosobo masih memberikan hasil produksi komposnya secara gratis kepada 
petani, namun mulai Januari 2009 hasil produksi pupuk kompos akan mulai dijual. 
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan bekerjasama dengan Pemerintah 
Taiwan yang akan membeli hasil pertanian organik dari Wonosobo. 

• Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga akan bekerjasama dengan Perkumpulan 
Petani Pemakai Air dalam hal tata cara pemakaian kompos berbahan baku sampah 
pasar pada lahan  

                                                
16 Pada masa mendatang, Kabupaten Sragen juga akan mengembangkan hasil pengolahan sampah pasar 
Bunder agar tidak hanya berbentuk kompos curah tapi bisa menjadi pupuk organik berbentuk granular / 
butiran. Hal ini disebabkan peminat kompos granular lebih tinggi dan hasil jualnya pun lebih tinggi. 
17 Kebutuhan pupuk di Kabupaten Wonosobo mencapai 1.425.765 ton setiap tahunnya. Dengan volume 
produksi yang mencapai 4073,61 ton perhari, maka kebutuhan pupuk dapat tercukupi. Oleh karena itu, 
untuk dapat mencapai angka tersebut dibutuhkan replikasi unit kompos.   



• Sama seperti Kabupaten Sragen, kompos hasil produksi unit kompos Kabupaten 
Wonosobo juga akan dikembangkan menjadi bentuk granul. 

• Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membentuk struktur kepengurusan unit 
rumah kompos. Unit kompos Wonosobo mempekerjakan 4 orang tenaga kerja 
pengolah sampah dengan 12 orang pemulung sebagai tenaga pemilah sampah 

• Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat 
desa untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan Pemerintah juga akan 
menyediakan kontainer untuk menampung sampah pedesaan sebesar 25 ton/hari 

• Luas TPA Wonosobo sebesar 4,4 hektar dengan luas timbunan sampah sebesar 3 
hektar dengan ketinggian 15 meter.  

• Harga jual kompos sebesar Rp 500/kg, biaya produksi Rp 364,85/kg dengan 
keuntungan Rp 135/kg. Walaupun keuntungannya sedikit tapi harus digaris bawahi 
bahwa saat ini unit kompos Wonosobo masih dalam tahap proses pembelajaran, 
suatu saat nanti unit kompos akan dapat membeli sampah dari masyarakat setelah 
tercapai BEP dalam 2 tahun mendatang. 

• Saat ini banyak petani yang mengambil hasil produksi kompos untuk diuji cobakan 
pada demplot, meskipun belum diterapkan pada keseluruhan lahan karena saat ini 
Pemeriintah Kabupaten Wonosobo masih dalam tahap penelitian untuk mengetahui 
kebutuhan dan kekurangan dari kompos hasil produksi unit kompos Wonosobo 

• Kelembaban yang dibutuhkan petani untuk kompos sampah pasar berkisar antara 
30-35%, hal ini karena kompos yang terlalu kering tidak baik bagi tanaman. 

 
Strategi dan Kiat Kabupaten Pacitan 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan Pacitan, Ir. Kawit, SP, MM 
mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:  
 
• Tahap awal kerjasama Kabupaten Pacitan dengan Yayasan Danamon Peduli 

dimulai saat Bupati Pacitan diundang oleh Bupati Sragen untuk menghadiri 
peresmian unit kompos Kabupaten Sragen.  

• Program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik sesuai dengan arah 
kebijakan Kabupaten Pacitan yaitu 
o meningkatkan produktifitas pertanian  
o meningkatkan daerah bersih hijau 
o melestarikan kebersihan karena pacitan merupakan daerah sedang berkembang 

• Tahun ini Kabupaten Pacitan masih dalam tahap pembelajaran pengolahan kompos, 
namun pada tahun 2009 nanti Kabupaten Pacitan akan mengembangkan program 
pengelolaan sampah menjadi pupuk organik di TPA dan dipasar yang lainnya. 
Setelah tahun 2009 seluruh pasar besar (5 pasar) yang ada di Kabupaten Pacitan 
akan dilengkapi dengan unit pengolahan sampah. 

• Unit kompos Kabupaten Pacitan saat ini baru mampu memproduksi kompos 0,35 
sampai 0,5 ton/hari, walaupun sebenarnya kapasitas produksi mesin dapat mencapai 
2 ton/hari, hambatannya adalah keberadaan bahan baku sampah itu sendiri. 

• Masalah terbesar yang dihadapi unit kompos Pacitan adalah pemilahan sampah 
organik dan non-organik yang cukup memakan waktu. Selain itu diperlukan 
kedisiplinan untuk memilah sampah pasar menjadi 2 jenis. Maka, untuk mengatasi 
masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan merekrut pemulung sebagai 
pemilah sampah dengan bayaran Rp 10 ribu/kontainer dan sampah non-organik bisa 
dimiliki sendiri oleh para pemulung. 

• Hambatan lainnya dalam pengolahan sampah organik adalah perilaku masyarakat 
yang apatis terhadap keberadaan sampah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten 



Pacitan sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar disiplin dalam 
membuang sampah ke kontainer.  

• Hasil tes laboratorium produk kompos Kabupaten Pacitan pada saat pelatihan masih 
belum terlalu baik karena pada saat itu bahan baku yang digunakan adalah sampah 
dari daun-daun dijalan dan baru dimatangkan selama 1 minggu. Namun, saat ini 
hasil produksi telah diuji cobakan pada tanaman hias dan hasilnya bagus.  

• Saat ini, produk kompos Pacitan belum banyak dipasarkan kepada petani karena 
hasil tes yang dilakukan belum valid, namun produk kompos kini sudah diserap 
oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 12 ton dan langsung dimanfaatkan 
ke lahan-lahan kering dan hingga saat ini belum ada komplain mengenai kualitas 
kompos yang sudah diaplikasikan. 

• Saat ini dana operasional diambil dari APBD dan sisanya dibantu oleh Yayasan 
Danamon Peduli. 

• Produk kompos Kabupaten Pacitan diberi merek “Kompos Tani Makmur” dan 
hasilnya langsung di jual untuk menutupi biaya produksi. BEP dapat dicapai dalam 
waktu 16-18 bulan. Sekarang unit kompos Pacitan sudah mendapat keuntungan 
sebesar Rp. 900,000/bulan sehingga diharapkan pada tahun-tahun kedepan unit 
kompos Kabupaten  Pacitan sudah mandiri. 

• Saat ini diperlukan personil tambahan untuk mengolah sampah pasar menjadi 
pupuk organik18. 

 
Strategi dan Kiat Kabupaten Grobogan 
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Grobogan, Drs. Muhamad Tohirin 
mengemukakan : 
 
• Berdasarkan PP No. 41 maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan dilebur 

menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. UU tentang persampahan 
menugaskan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan 
sampah secara baik, aman dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, tugas Pemda 
adalah memberikan fasilitas pengolahan sampah yang baik.  

• Salah satu indikator Adipura ialah pemilahan dan pengelolaan sampah. Dengan 
begitu, program pengelolaan sampah ini dapat meningkatkan peluang Kabupaten 
Grobogan untuk meraih Adipura.  

• Sejak tahun 2007 Kabupaten Grobogan telah mempraktekan pengolahan sampah 
namun belum menggunakan teknologi tepat guna. Kabupaten Grobogan telah 
mempelajari sistem pengolahan sampah diberbagai tempat, namun teknologi yang 
ditawarkan Yayasan Danamon Peduli adalah yang paling tempat untuk 
menanggulangi sampah pasar. 

• Untuk mendukung kelancaran program pengolahan sampah dan mengantisipasi 
pimpinan yang tidak komit terhadap program pengolahan sampah, maka perlu 
dipahami suatu strategi yang disebut dengan ‘How to Manage The Boss’ dengan 
begitu, kebijakan serta alokasi anggaran akan diprioritaskan pada bidang 
kebersihan. Hal ini dapat dilihat pada pengalokasian anggaran untuk pengelolaan 
sampah yang mencapai Rp 2,5 milliar, selain itu anggaran daerah tahun 2008 telah 
mencakup pembiayaan 1 unit pengolahan sampah. 

• Kabupaten Grobogan memiliki 3 strategi dalam mengolah sampah, 
o Strategi Inti Regulasi 
o Strategi Konsekuensi Kompetensi 

                                                
18 Sama seperti Kabupaten Wonosobo, dalam hal pemilahan sampah Pemerintah Kabupaten Pacitan juga 
bekerjasama dengan para pemulung, hal ini dikarenakan mereka dianggap lebih mengenali sampah dan 
cara pemilahannya. Ibid  



o Startegi Pemberdayaan 
• Kabupaten Jombang memiliki pengelolaan TPA terbaik se-Indonesia namun 

mereka tidak menggunakan teknologi, yang ada hanya komitmen dan kedisiplinan.  
Oleh karena itu, hal yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan program adalah 
strategi komitmen 

• Salah satu bukti nyata komitmen yang tinggi yaitu, Pemerintah Kabupaten 
Grobogan telah merekrut tenaga pengangkat sampah sebagai tenaga kontrak dengan 
upah sebesar Rp 750.000/bulan ditambah uang makan, asuransi dan jasa produksi. 
APBD  juga akan membayarkan uang makan sebesar Rp 10.000/hari, asuransi dan 
perhitungan resiko kerja sebesar 50% jasa produksi total.  

• Semua alat pemisahan sampah sudah disediakan mulai dari tukang sapu hingga 
petugas angkut becak, sehingga sampah yang diproses tidak perlu lagi dipilah di 
rumah kompos. 

• Saat pelatihan tanggal 23 Oktober sampai 6 November, Pemerintah Kabupaten 
Grobogan mengirimkan 20 orang untuk dilatih  

• Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pengomposan pada unit 
pengolahan kompos Pasar Induk Purwodadi, antara lain :  
o Dalam pembuatan kompos, unit kompos Grobogan menggunakan 2 jenis starter 

yaitu starter cair dan padat.  
o Pembuatan kompos menggunakan EM4 dengan perbandingan campuran 1:20 
o Penggunaan bioaktivator cair pada sampah pasar yang lebih basah sebanyak 3% 

dari berat sampah dalam satuan liter dan 5% bila menggunakan bioaktivator 
padat 

o Untuk mencegah terjadinya bau bisa digunakan gilingan tebu yang 
difermentasikan selama 7-8 hari sehingga pada hari ke 4 bau kompos menjadi 
harum dan bukan bau amoniak 

o Pembuatan kompos pada unit kompos Pasar Induik Purwodadi, Grobogan 
memakan waktu 7-8 hari. Sisa agregat padat yang tidak terpakai digunakan 
kembali sebagai starter padat.  

• Hasil uji laboratorium masih mengindikasikan terdapatnya bakteri e-coli pada 
produk kompos, hal tersebut diakibatkan oleh penggunaan air sumur yang tercemar 
e-coli. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan uji coba pada 
tanaman padi dengan perbandingan 1 kg kompos untuk tiap kilometernya dan 
selama ujicoba tidak timbul persoalan dengan hama. Selain itu, juga dilakukan uji 
Ph tanah untuk membandingkan Ph tanah yang yang menggunakan pupuk non-
organik dan organik. Hasilnya, pada hari kesepuluh jumlah batang padi yang 
tumbuh sama seperti yang batang padi yang sudah ditanam 12 hari sebelumnya dan 
menggunakan pupuk urea yaitu 22 batang 

• Dibandingkan dengan kompos yang dihasilkan oleh produsen lain di Kabupaten 
Grobogan,  hasil produksi unit kompos Pasar Induk Purwodadi, Grobogan memiliki 
C dan N organik yang lebih tinggi, tidak terdapat patogen dan kadar air yang cukup 
rendah yaitu sebesar 21%. 

• Setiap hari hasil produksi unit kompos di Kabupaten Grobogan mencapai 1,5 ton 
dengan menggunakan 2 mesin, tenaga kerja sebanyak 10 orang dan waktu kerja 
hingga jam 12 siang.  

• Unit kompos Pasar Purwodadi, Grobogan membuat 2 jenis kompos yaitu hijauan 
murni dan coklatan murni dengan pilihan N atau C lebih dominan  

• Harga jual sebesar Rp 500 di tingkat distributor dan Rp 750 ditingkat konsumen. 
Hal ini dikarenakan, pengemasan yang menarik dengan kualitas yang baik akan 
meningkatkan harga jual.  



• Harga penjualan kompos cair menjadi lebih untung karena dapat mencapai Rp 
7500/liter 

• Keuntungan bisa mencapai Rp. 5 juta/bulan untuk 1 mesin 
• Unit pengolahan sampah kini sudah di pusatkan di TPA. Rumah kompos yang 

dibangun oleh Yayasan Danamon Peduli akan dijadikan pusat penjualan kompos di 
tengan kota19. 

• Pada tahun 2009 Pemkab Grobogan akan menambah 5 mesin dengan alokasi 2 
mesin di TPA dan 3 mesin di unit pasar.  

• Kesulitan kedepan adalah apabila terdapat persaingan usaha, maka produk kompos 
yang dihasilkan perlu mendapat sertifikasi dari menteri pertanian. Namun, untuk 
mendapatkan sertifikasi tersebut diperlukan biaya hingga Rp 20 juta. Hal ini 
mengakibatkan, banyak produsen pupuk organik di daerah yang tidak mau 
mensertifikasi produknya.  

 
Tanya Jawab dan Diskusi  
 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan Pacitan Ir. Kawit, SP, MM 
melontarkan pertanyaan :  
 
Selama ini Pacitan belum mencoba mengaplikasikan pupuk kompos sampah pasar pada 
komoditas-komoditas utamanya seperti daerah lain, karena ada informasi yang 
mengatakan bahwa pupuk organik kadang-kadang mempunyai tingkat dekomposisi 
yang bervariasi, bahkan apabila diterapkan pada media tanam masih akan terjadi 
diskomposisi dan tampakan awalnya masih kuning.  

o Bagaimana penerapan pupuk organik yang paling tepat?  
o Apa indikator suatu pupuk dapat dikatakan berkualitas tinggi? 

 
Pemkot Probolinggo, Muhamad Sonhadji memberikan rekomendasi :  
 
Tujuan utama pengolahan sampah ialah mereduksi sampah untuk kelestarian 
lingkungan dan bukan hanya mendapatkan keuntungan, dan Pemerintah Kota 
Probolinggo sangat prihatin jika unit pengolahan sampah lebih menekankan aspek 
komersil dan bukan pelayanan publik. Oleh karena itu, biaya oprasional pengolahan 
sampah sebaiknya didukung oleh APBD. 
 
Kepala Kebersihan Rembang, D. Slamet, ST mengemukakan bahwa : 
 
• Hingga saat ini bantuan Yayasan Danamon Peduli belum dapat beroperasi karena 

mesin belum dipasang. 
• Sampah di Kabupaten Rembang digunakan untuk menguruk lahan siap bangun. 

Dikarenakan harga lahan siap bangun yang sangat tinggi di Rembang. Untuk itu 
diperlukan kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli untuk mencegah oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan sampah bagi keuntungan 
pribadi.  

 
Kepala Bapeda Kota Probolinggo, Ir. Budi Kristianto, M.Si memberikan rekomendasi 
dan memberi jawaban atas pertanyaan Ir. Kawit:  
  
                                                
19 Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Grobogan berencana untuk melakukan replikasi unit 
pengolahan kompos di 3 pasar dan 1 TPA, antara lain Pasar Daerah Kecamatan Gubug, Pasar Daerah 
Kecamatan Godong, Pasar Daerah Kecamatan Wirosari dan Tempat Pembuangan Akhir Ngembak . 



• Sebagian rencana tindak lanjut, program ini diharapkan dapat menjadi ‘Roadmap 
Bantul’ yang akhirnya akan mengamanatkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri 
yaitu Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, 
dan Menteri Dalam Negeri sehingga ada tindak lanjut yang konkrit terhadap 
program konvensi sampah pasar menjadi pupuk organik.  

• Adanya sistem pupuk organik bersertifikasi, menyebabkan produk pupuk dapat 
dikategorikan sebagai pupuk organik berkualitas tinggi  

 
Perusahaan Daerah Pasar Bojonegoro, Adi Widjadudi mengemukakan :  
 
• Sekalipun terdapat perusahaan-perusahaan daerah yang memiliki orientasi 

keuntungan, sebaiknya program konvensi sampah pasar menjadi pupuk organik ini 
didukung oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD.  

• Hendaknya kita dapat membuat bioaktivator sendiri agar tidak tergantung oleh 
produsen  

• Pengemasan yang baik penting untuk menjaga kualitas kadar air pada kompos, 
karena bila produk dalam bentuk curah, kadar air akan cepat turun dan akan 
berpengaruh pada kualitas.  

• Adakah alternatif pengemasan yang murah tanpa menurunkan kualitas kompos? . 
Dalam menemukan solusi tersebut hendaknya Yayasan Danamon Peduli 
bekerjasama dengan akademisi 

 
Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Risa Bhinekawati menjawab :  
 
• Selama ini Yayasan Danamon Peduli telah melakukan kerjasama dengan beberapa 

universitas tetapi masalahnya adalah ketersediaan tenaga pelatih yang dapat tinggal 
dilokasi pembuatan kompos selama 14 dan tidak hanya sekedar melatih operator 
pembuat kompos. Untuk itu Yayasan Danamon Peduli telah merekrut 6 sarjana 
ilmu pertanian yang pernah belajar cara pembuatan kompos dan dapat tinggal di 
lapangan selama 2 minggu. Para akademisi tersebut akan mencatat kejadian yag 
ada, mampu memecahkan masalah dilapangan secara langsung, mampu 
berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dan secara kontinyu akan melapor 
perkembangan program ke Yayasan Danamon Peduli serta menjelaskan kepada 
Pemda mengenai program ini.   

• Pengiriman pelatih ke lokasi akan mempertimbangkan kesiapan Pemda dan 
ketersediaan bahan baku 

• Pada daerah-daerah yang bangunan rumah komposnya telah jadi, pelatihan akan 
dimulai pada bulan Februari. Karena terdapat 5 pelatih yang akan dikirim ke 
lapangan, maka pelatihan dapat dilakukan serentak di 5 lokasi. 

• Yayasan Danamon Peduli akan melakukan peninjauan kembali setelah 3 bulan 
pasca pelatihan, untuk melihat komitmen Pemda, karena apabila Pemda 
berkomitmen maka mesin akan diambil kembali 

• Untuk pembuatan bioaktivator sendiri akan dipertimbangkan, karena EM4 dengan 
harga Rp.16000 unit kompos telah mampu memproduksi 1 ton pupuk kompos, 
sedangkan bila membuat bioaktivator sendiri resikonya akan lebih besar.  

• Pada tahun 2009 Yayasan Danamon Peduli akan memfokuskan programnya pada 
31 lokasi, dan belum menambah lokasi baru. 

 
 
 
 



IV. Diskusi Meja Bundar 
Pimpinan Sidang: Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Risa Bhinekawati dan 
Manajer Perencanaan Strategis Yayasan Danamon Peduli: Iben Yuhzenho 
Ismarson 
 
Pandangan Umum Ketua Dewan Pembina Yayasan Danamon Peduli, Bapak 
Mar’ie Muhammad: 
 
• Program pengolahan kompos berbahan baku sampah pasar dapat berhasil jika 

dilakukan bersama-sama masyarakat, dimana masyarakat tidak dijadikan sebagai 
objek melainkan subjek (community based, empowering the people). Hal inilah 
yang disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat.  

• Program ini masih dalam tahap awal sehingga, jika ada kesalahan (trial and erorr) 
merupakan hal yang biasa. Proses keberhasilan memerlukan kesabaran dan waktu 
yang panjang, oleh karena itu perlu dibuat suatu system continues monitoring and 
evaluation system. Kita dapat mencontoh negara Cina yang dapat menurunkan 600 
juta pendukuk miskin absolut yang penghasilannya dibawah 1 dollar sehari dalam 
sejarah peradaban umat manusia. Secara kontinyu dalam 30 tahun Cina mengurangi 
angka kemiskinan absolut sebanyak 600 juta. Hal ini berbeda dengan apa yang 
biasa kita lakukan, yaitu menginginkan hasil instan dan bahkan belum dievaluasi, 
kita sudah dapat berbicara mengenai hasil. Oleh karena itu, perjalanan kita bersama 
masih panjang, dinamika proses akan terjadi hingga suatu saat terlihat hasilnya.  

• Saat ini, kita seperti dihadapkan pada banyak tujuan, namun kita harus tetap dapat 
fokus terhadap tujuan utama. Hal ini karena, perjalanan masih panjang dan evaluasi 
harus secara kontinyu dilakukan hingga 2-3 tahun kemudian kita telah dapat 
membuat suatu pola. Selain itu, kita tidak boleh bergantung pada Yayasan 
Danamon Peduli, karena Yayasan Danamon Peduli adalah stimulator atau stimulus 
agar pemerintah bersama-sama masyarakat dapan menjalankan program ini secara 
mandiri, dimana Yayasan Danamon Peduli membantu untuk memantau, 
mengevaluasi dan menyebarkan pengetahuan antar kabupaten dan kota. 

• Kelemahan yang sering kita tidak disadari ialah keinginan mendapatkan sesuatu 
secara instan. Padahal, hal yang lebih penting dari suatu keberhasilan ialah proses, 
dan proses membutuhkan waktu yang panjang. Kehidupan dapat dianalogikan 
seperti sekolah dimana pelajaran dapat diperoleh dari kegagalan. Dengan kata lain 
jalan pintas, bukan berarti jalan yang terbaik (the easiest may not be the best) .  
Dalam proses, akan terlihat celah trial and erorr, dan jika sudah terlihat barulah 
kita dapat menyelesaikan secara terstruktur (polarisasi matematis).  

• Seringkali dalam mengimplementasikan suatu program terjadi apa yang disebut 
dengan “hangat-hangat tahi ayam”. Hal ini disebabkan komitmen yang kurang, 
pimpinan yang tidak memberikan keteladanan, serta sosialisasi yang kurang. 
Padahal masalah sampah berkaitan dengan bagaimana cara merubah perilaku yang 
merupakan bagian dari sosialisasi.  

• Selama ini pengetahuan lokal (indigenous knowledge) kurang dimanfaatkan, 
padahal hampir setiap daerah memiliki lembaga swadaya masyarakat, atau 
lembaga-lembaga yang berbasiskan kekuatan masyarakat.  

• Pupuk organik dan non organik bukan suatu subtitusi melainkan keberadaannya 
saling menunjang dan bukan untuk dipertentangkan.  

 
Jakarta Pusat: Walikota Jakarta Pusat, Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, Msi: 
 



• Pemerintah Jakarta Pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Yayasan 
Danamon Peduli karena komitmennya yang tinggi untuk menyelesaikan 
permasalahan sampah yang berujung pada kemaslahatan umat  

• Jakarta Pusat adalah barometer dari DKI Jakarta karena warganya yang heterogen, 
baik dari segi status sosial ekonomi maupun dari segi budaya.  Penduduk DKI yang 
heterogen dan banyak dimana  pada siang hari jumlah penduduk dapat mencapai 2 
kali lipat dari malam hari menyebabkan residu dari aktivitas para warga DKI pun 
tinggi. Jakarta Pusat memproduksi sampah sebesar 5280m3 atau 60 ton/hari, dan 
sampah tersebut diolah hingga 50% dari total sampah yang ada. Hal ini merupakan 
pencapaian yang luar biasa  

• Saat ini Jakarta Pusat memiliki 39 pasar yang menghasilkan sampah sebesar 315 
m3/harinya. Namun Jakarta tidak memiliki lahan TPA, sehingga pembuangan 
sampah harus menumpang ke Bekasi. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama 
masyarakat perlu berpikir kreatif dan inovatif dalam mengelola sampah. Strateginya 
adalah dengan mengelola dan memberdayakan masyarakat. 

•  Pada penilaian tolak ukur keberhasilan program, dapat ditambahkan aspek reduce 
(pengurangan) yang perhitungannya berdasarkan prosentasenya bukan angka/ 
jumlah, perhitungan juga perlu mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, 
kuantitas dan kualitas sampah.  

• Untuk tolak ukur keberhasilan juga perlu dicantumkan indikator seberapa besar 
alokasi dana APBD bagi pengelolaan sampah. 

• Untuk mensiasati kekurangan tenaga pembersih maka Jakarta Pusat memanfaatkan 
bantuan tenaga luar untuk ikut membersihkan sampah di daerah tersebut tanpa di 
bayar. 

• Perlu juga diupayakan pembangunan yang partisipatif, meskipun tetap akan ada 
kewajiban pengelolaan sampah dengan baik oleh para penghasil sampah. 

• Untuk masalah pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Jakarta Pusat telah 
memberikan dana PPMK sebesar Rp 1,2 milliar ke kelurahan yang berada di 
Jakarta Pusat. Alokasi dana PPMK mencakup 3 hal termasuk pengelolaan sampah.  

• Penggunaan dana PPMK tergantung skala prioritas. Misalnya untuk pembangunan 
fisik untuk pengomposan. 

• Pemerintah Daerah Jakarta Pusat mengadakan lomba perilaku hidup bersih dan 
sehat bekerjasama dengan Unilever Jakarta Green and Clean, lomba tersebut dapat 
menjadi pemacu masyarakat untuk hidup lebih bersih.  

• Jakarta Pusat juga membentuk Jumilah (Juru Pemilah Sampah) yang berasal dari 
tiap-tiap RT. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat membentuk lomba 
Jumilah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah  

• Selama 5 tahun Jakarta Pusat mendapatkan penghargaan Adipura secara berturut-
turut.  

• Komitmen pemimpin terhadap masalah persampahan menjadi penting karena jika 
pimpinannya tidak memiliki komitmen, maka keberhasilan program akan 
terhambat.  

• Saat ini unit kompos Jakarta Pusat belum berjalan namun sudah terdapat 44 
kelurahan siap mereplikasi program sampah pasar ini. Lokasi rumah kompos daerah 
Jakarta Pusat terletak di Pasar Senen. 

 
Kabupaten Bogor: Direktur Utama PD. Pasar Tohaga, Ir. Cahya Vidiadi, MM  
  
• Saat ini terdapat 3 masalah yang harus disikapi unit pengolahan kompos Bogor 

antara lain: 
o Masalah pemilahan  



o Masalah SDM, karena tidak setiap orang suka bekerja dibidang ini 
o Masalah pemasaran  

      Sekalipun begitu, hingga saat ini unit pengolahan pupuk kompos di Bogor masih  
      tetap berjalan.  
• Perkembangan terakhir proses pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik 

sudah tidak menimbulkan bau lagi.  
• Komitmen pemerintah daerah harus tetap dijaga, untuk itu Kabupaten Bogor akan 

segera meminta Bupati untuk mengalokasikan APBD pada program ini sehingga 
dapat disalurkan kepada Dinas Pertanian atau Dinas Perhutanan.  

• Kelebihan pupuk kompos ialah dapat menjaga struktur tanah, dimana pupuk non- 
organik dapat merusak struktur tanah. . 

• Selain menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas, program pengolahan sampah 
pasar menjadi pupuk organik juga akan mengurangi volume sampah yang dibuang 
ke TPA dan menyelesaikan masalah TPA yang selama ini ada. 

• Kabupaten Bogor memiliki 24 pasar yang dibagi kedalam 4 wilayah  
• Produksi kompos berbahan baku sampah pasar mencapai hampir 480-500kg/hari. 
• Pengelola unit kompos Bogor belum yakin akan kualitas kompos yang dihasilkan, 

maka saat ini produk masih dibagikan secara gratis20.  
 
 
 
Kabupaten Jepara: Kabid Penerimaan dan Pelaporan, Drs. Djazuli, MH 
mengemukakan:  
 
• Kabupaten Jepara memiliki 15 pasar kabupaten dan 7 pasar desa. 
• Bahan baku sampah pasar diperoleh unit pengelohan kompos Kabupaten Jepara, 

berasal dari Pasar Jepara 1 dan 2, sebesar 28 m3 atau 14 ton/hari  dengan komposisi 
sampah organik sebesar 18 m3 atau 9 ton/hari. Sampah organik tersebut dapat 
menghasilkan kompos 400 kg/hari dengan harga jual Rp 250/Kg  

• Selama ini Kabupaten Jepara sudah memperoses sampah menjadi kompos berbahan 
baku cacing yang hasilnya dijual dengan harga Rp 250/Kg  

• Perkiraan pendapatan unit kompos Jepara ialah sebesar Rp 900.000/hari. 
• Komitmen Kepala Daerah sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan disiapkannya 

dana dan lahan pengolahan sampah pasar oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.  
• Pemerintah Kabupaten Jepara berharap agar kerjasama yang baik dengan Yayasan 

Danamon Peduli tetap dapat terpelihara 
 
Kabupaten Kendal: Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal, 
Indar Wimbono, ST, MT mengemukakan :  
 
• Kabupaten Kendal merupakan salah satu lumbung padi yang merupakan daerah 

penyangga pangan nasional. Tingkat penggunaan lahan pertanian yang tinggi ini, 
merupakan potensi bagi pengembangan usaha pengolahan kompos di Kabupaten 
Kendal. Namun sebagian besar masyarakat Kabupaten Kendal masih lebih banyak 
menggunakan pupuk non organik. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Pertanian 
yang menyebutkan bahwa Kabupaten Kendal memerlukan 27.631.002 ton pupuk 
non-organik dan 7.284.241 ton pupuk organik.  

                                                
20 Kualitas kompos dipengaruhi oleh kandungan air dalam sampah. Sampah pada saat musim hujan akan 
memiliki kadar air yang lebih tinggi.  



• Topografi Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua bagian yaitu dataran tinggi dan 
dataran rendah. Sebagian petani yang di dataran tinggi sudah memiliki kemampuan 
membuat pupuk organik sedangkan petani di dataran rendah penggunaan pupuk 
organik belum membudaya 

• Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah membuat arah kebijaksanaan 
pemerintah daerah untuk mengembangkan pupuk organik sebagai penunjang 
ketahanan pangan. 

• Program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat karena program 
pengolahan pupuk kompos berbahan baku sampah ini dapat memenuhi kebutuhan 
pupuk di Kabupaten Kendal.  Sebagian masyarakat Kendal telah melakukan proses 
pengomposan walaupun masih dengan cara manual dan tradisional.  

• Seluruh lembaga Pemerintahan Daerah Kendal juga telah diinformasikan mengenai 
keberadaan pupuk organik  

• Saat ini, bangunan unit kompos Kendal telah selesai namun belum dilengkapi 
dengan mesin pengolah 

• Replikasi yang akan dilakukan Pemda Kendal berlokasi di TPA Kabupaten Kendal 
• Pemda  Kendal akan mengupayakan penyaluran dana APBD untuk mendukung 

program pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi.  
• Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam 

mengimplementasikan program pengolahan pupuk organik ialah perilaku petani 
yang berorientasi pada hasil yang instan.   

• Setelah Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan sosialisasi mengenai 
pemanfaatan pupuk organik, secara bertahap masyarakat Kabupaten Kendal sudah 
mulai menggunakan pupuk organik.  

• Terdapat sebuah LSM yang sudah membuat sebuah produk pupuk organik di 
daerah dataran tinggi Kendal dengan menggunakan kotoran sapi.  

 
Kabupaten Klaten: Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten, Drs. H. 
Sugiharjo Sapto Aji, MM mengemukakan :  
 
• Kabupaten Klaten memiliki 87 pasar tradisional dengan potensi sampah sebesar 

15.000m3/tahun. Dua diantaranya kini telah memiliki unit pengolah sampah 
menjadi kompos yaitu, Pasar Sragu di Kota Klaten yang bekerjasama dengan 
Yayasan Danamon Peduli dan Pasar Sidoarjo di daerah Bayat yang bekerjasama 
dengan lembaga Dewan Riset Daerah.  

• Terdapat beberapa lembaga di Klaten yang mengelola sampah pasar menjadi pupuk 
organik seperti Dewan Riset Daerah Kabupaten Klaten dan SMK Pertanian 
Kabupaten Klaten. Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup pernah melakukan uji 
coba penggunaan pupuk organik, namun hasilnya mengalami kegagalan.  

• Kabupaten Klaten juga telah mengembangkan teknik pengomposan dengan cara 
konvensional yaitu dengan sampah di kumpulkan oleh pedagang pasar lalu dipilah, 
tidak menggunakan mesin di timbun ditanah kemudian dicampur kapur dengan 
kotoran kambing, dan panen baru dapat dilakukan setelah 30 hari.  

• Pemerintah Kabupaten Klaten pernah melakukan studi banding ke Kabupaten 
Sragen, diketahui bahwa proses pengomposan di Sragen juga masih menimbulkan 
bau sehingga untuk meyakinkan penduduk bahwa proses pengomposan itu tidak 
menimbulkan bau masih merupakan hal yang sulit.  

• Oleh karena itu kendala terbesar dalam pengembangan teknik pengelolaan sampah 
ini ialah kekhawatiran masyarakat sekitar akan polusi udara (bau) yang 
ditimbulkan, apabila unit pengolahan sampah menjadi pupuk organik ini akan 
semakin membesar.  



• Pemda telah menandatangani MoU dengan Yayasan Danamon Peduli, dan telah 
menunjuk kontraktor sehingga pembangunan akan dimulai pada akhir bulan.  

• Kabupaten Klaten mengusulkan untuk menambahkan tolak ukur keberhasilan 
program antara lain, diterimanya unit pengolahan sampah oleh lingkungan  

• Selain itu, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengusulkan agar tampilan ruang 
penjualan produk kompos dibuat lebih menarik agar dapat berkompetisi dengan 
tampilan ruang penjualan pupuk urea, karena tampilan yang menarik dapat 
menyenangkan pembeli yang datang  

 
Kabupaten Magelang: Kasi Pengelolaan Sampah, Sigit Sutirta: 
 
• Hingga saat ini rumah kompos Kabupaten Magelang telah selesai, namun belum 

dilengkapi dengan mesin pencacah. 
• Pemkab Magelang telah memulai program konversi sampah pohon tepi jalan 

menjadi pupuk organik, namun pada saat itu uji standar kualitas belum dilakukan 
dan hasil produksi diberikan secara gratis kepada petani 

• Bahan baku kompos berasal dari sampah Pasar Muntilan memiliki volume sampah 
sebesar 20 m3 perhari dengan komposisi 60% sampah organik.  

• Pemkab Magelang telah merekrut 5 orang pekerja rumah kompos yaitu 4 orang 
operator dan 1 orang kepala rumah kompos. Namun, para pekerja yang telah 
direkrut tersebut masih membutuhkan pelatihan bagaimana cara-cara pengolahan 
kompos.  

• Masalah yang dihadapai oleh Pemkab Magelang ialah tidak adanya anggaran 
APBD untuk unit kompos Magelang dalam menjamin kesinambungan produksi.  

 
Kabupaten Pemalang: Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Dinas 
Pekerjaan Umum, Soemardjito mengemukakan :  
 
• Program yang sedang dilaksanakan oleh Yayasan Danamon Peduli merupakan 

salah satu pengimplementasian program utama Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupaten Pemalang telah menindaklanjuti pertemuan 26 agustus lalu dengan 
melakukan pertemuan-pertemuan antar instansi untuk mendukung program 
pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik.  

• Komitmen pemerintah daerah ini, perlu didukung dengan dikeluarkannya Peraturan 
Daerah, SK Petunjuk Bupati, juga adanya Perbup untuk Juklas dan  Juknis oleh 
Bupati sehingga komitmen tidak hanya sekedar wacana. Selain itu, Pemkab 
Probolinggo telah menyusun rencana replikasi di pasar-pasar lainnya namun akan 
dilaksanakan secara bertahap.  

• Saat ini, pelaksanaan pembangunan rumah kompos sudah mencapai 52% namun 
harus ditambahkan fasilitas sanitasi, drainase dan pagar keliling agar unit kompos 
tidak mengganggu lingkungan pasar. Sebelumnya, hal tersebut tidak ada dalam 
rancangan anggaran Yayasan Danamon Peduli.  

• Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap agar Yayasan Danamon Peduli dapat 
mencarikan bahan tambahan yang dapat menahan bau yang timbul dalam proses 
pengomposan.  

 
Kabupaten Purbalingga: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Susilo Utomo, MSI: 
 
• Pembangunan rumah kompos belum dapat dimulai karena pasarnya sedang dalam 

proses pembangunan, namun pada bulan Maret, kemunginan pasar sudah dapat 
ditempati oleh pedagang.  



• Walaupun pembangunannya belum dimulai namun sudah dilakukan replikasi 
program. Kegiatan pengomposan sudah dilaksanakan di TPA yang bekerjasama 
dengan sebuah LSM dengan pembiayaan dari APBD Purbalingga.  

• Selama ini volume sampah yang diolah belum optimal dan hanya 15% dari total 
keseluruhan volume sampah di Purbalingga yang telah diproses, dimana dari 18 
truk pengangkut sampah yang ada, jumlah maksimal sampah yang diolah ialah 3 
truk/ hari.  

• Hasil produksi kompos Purbalingga sudah melalui uji mutu oleh Balai Penelitian 
Tanah di Bogor, dan hasil yang didapatkan  ialah hasil produksi unit pengolahan 
kompos belum memenuhi syarat karena zat N masih selisih sedikit dari kadar yang 
diperlukan oleh tanaman.  

• Produk kompos Purbalingga belum melalui uji efektivitas, yang seharusnya dapat 
dilakukan oleh Departemen Pertanian. Oleh karena itu, selain uji laboratorium 
kualitas kompos, Yayasan Danamon Peduli juga perlu melakukan uji efektifitas 
karena hal tersebut merupakan syarat produk kompos dapat didaftarkan ke Pusat 
Perijinan Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, hingga kini produk kompos 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum diberi merek dagang dan belum 
dipasarkan. 

• Pemkab Purbalingga telah membangun industri kompos kandang unggul, mengolah 
kotoran ternak menjadi pupuk organik kualitas tinggi di Desa Nitiran yang 
bekerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman. Kompos tersebut sudah 
dilakukan uji efektifitas dan kualitas sehingga sudah memiliki merek dagang. 

 
Kabupaten Rembang: Kasie Kebersihan, D. Slamet, ST: 
 
• Rumah kompos telah dibangun, mesin pencacah dikirim, namun pelatihan baru 

akan dilaksanakan pada bulan Februari.  
• Tenaga kerja di Kabupaten Rembang belum siap karena belum adanya pelatihan 

oleh Yayasn Danamon Peduli. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang 
berharap agar pelatihan dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga mutu dan 
kualitas kompos bisa terjaga 

 
Kabupaten Semarang: Bapak Wahyudi: 
  
• Sejak tahun 1983, Ibukota Kabupaten Semarang telah pindah ke Ungaran 
• Potensi pertanian di Kabupaten Semarang cukup tinggi sehingga kebutuhan akan 

pupuk organik pun akan tinggi.  
• Penggunaan pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak cukup besar, karena di 

Kabupaten Semarang terdapat peternakan sapi perah. Selain itu, Kabupaten 
Semarang juga telah memanfaatkan pupuk kompos yang berasal dari eceng gondok 
dari rawa pening yang tenggelam, kini produk kompos berbahan baku eceng 
gondok telah dipasarkan ke Dieng dan Pasuruan untuk penanaman jamur21.  

• Hambatan dalam pengembangan program pembuatan pupuk organik berbahan baku 
sampah pasar antara lain adanya isu tentang adanya kandungan logam berat pada 
kompos sampah pasar sehingga tidak cocok untuk pertanian. Oleh sebab itu, 
Yayasan Danamon Peduli perlu menindaklanjuti dan membuktikan bahwa isu 
tersebut tidak benar.  

                                                
21 Selain enceng gondok, petani di  Kabupaten Semarang juga telah memanfaatkan pupuk organik yang 
berbahan dasar jerami 



• Unit kompos Semarang pada tanggal 23 Desember akan dikirim mesin. Namun 
ternyata pembangunan rumah kompos sendiri belum selesai dan baru mencapai 
30%.  

• Pada awal kegiatan, biaya operasional unit kompos masih akan dibebankan pada 
APBD.  

• Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kabupaten lainnya sepakat 
perlunya dibuat suatu undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. 

 
Kabupaten Temanggung: Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Agus 
Munadi, S.Sos: 
 
• Pelaksanaan proses pembuatan rumah kompos belum dimulai namun proses 

penandatanganan MoU telah selesai, penunjukan rekanan sudah selesai dan SPK 
sudah diterima oleh rekanan. Pelaksanaan pembangunan rumah kompos akan 
dilakukan minggu ini.  

• Pelaksanaan dan pemasaran akan melibatkan BUMD dan akan dibuat semacam 
demplot yang bekerjasama dengan kelompok tani, penggemar tanaman hias dan 
perkebunan daerah  

• Pemerintah Kabupaten optimis dengan akan dikembangkannya program pupuk 
organik sampah pasar ini di pasar-pasar lainnya di Kabupaten Temanggung22. 

 
Kabupaten Probolinggo: Kepala Badan Lingkungan Hidup, Ir. Dewi Korina, MMA 
mengemukakan :  
 
• Saat ini proses produksi kompos belum berjalan karena mesin pencacah yang belum 

dipasang 
• Rencana penilaian yang dibuat Yayasan Danamon Peduli sangat baik, namun belum 

ditetapkan apakah penilaiannya akan dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. 
Oleh karena itu, perlu dibedakan antara tolak ukur dan indikator.  

• Penilaian dapat dimuali dari bagian paling bawah aspek penilaian hingga ke 
kebagian atas, misalnya dari poin komitmen terlebih dahulu. Contoh lainnya ialah 
pada penilaian keberhasilan ‘produksi’, indikator yang ditetapkan yaitu apakah 
produksi tersebut mencapai, melebihi, atau kurang dari titik impas sehingga 
penilaian dapat dilakukan dengan lebih mudah. Penetapan tolak ukur hendaknya 
dibuat secara singkat untuk kemudian dijabarkan ke dalam indikator. 

• Hendaknya tidak perlu diperdebatkan sumber dana replikasi, karena baik dana yang 
berasal dari APBD maupun atau swadaya, keduanya memiliki nilai tambah 
tersendiri.  

• Untuk dapat menghitung indikator jumlah kelompok tani yang beralih 
menggunakan pupuk organik adalah hal yang sulit dan akan lebih mudah jika 
indikatornya berupa prosentase produksi yang terserap pasar.  

• Pengukuran komitmen pemimpin daerah dapat dilihat dari indikator apakah daerah 
tersebut telah memiliki perencanaan matang (master plan) dalam pengelolaan 
sampah sehingga membangun unit kompos di setiap pasarnya23. 

                                                
22 Kabupaten Temanggung memiliki 27 pasar, yang terdiri dari 6 pasar tingkat daerah dan 21 pasar desa. 
Hal ini merupakan potensi sumber bahan baku sampah, selain itu Kabupaten Temanggung memiliki 
tingkat kebutuhan pupuk yang cukup tinggi, yang pada tahun 2007 mencapai 40.348,50   ton. Kombinasi 
antara potensi sumber bahan baku sampah organik yang cukup tinggi dan ditambah dengan kebutuhan 
pupuk yang tinggi memberikan peluang yang cukup besar bagi pengembangan usaha pengolahan pupuk 
organik berbahan baku sampah pasar.    



• Pembuatan unit 3R juga dapat dijadikan indikator bahwa Pemda telah berkomitmen 
dalam pengelolaan sampah.   

• Pemkab Probolinggo mengusulkan 1 tolak ukur tambahan yaitu perolehan 
penghargaan Adipura pada daerah tersebut, karena jika pasarnya bagus maka 
Kabupaten/Kota mendapatkan Adipura. 

 
Kota Probolinggo: Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Ir. Budi Krisyanto, M.Si 
mengemukakan : 
 
• Sebaiknya berapa lama program tersebut telah diimplementasikan di daerah perlu  

dipertimbangkan dalam sistem penilaian keberhasilan program, karena tentu saja 
pencapaian keberhasilan akan berbeda bagi daerah yang telah lama 
mengimplementasikan dan yang baru mengimplementasikan. 

• Yayasan Danamon Peduli perlu mencermati parameter keberhasilan yang kaitannya 
dengan Juklak Kepala Daerah 

• Apa tidak ada pembobotan untuk tiap indikator atau apakah pembobotannya sama 
disetiap indikator keberhasilan? 

• Dapat dimasukan pula indikator mengenai seberapa besar reduksi sampah pasar 
secara keseluruhan akibat dari pengelolaan sampah menjadi pupuk organik 

• Yayasan Danamon Peduli perlu memperjelas dengan apa yang dimaksud dengan 
indikator, kemampuan melakukan replikasi. 

• Saat ini Kota Probolinggo telah memiliki rumah kompos, mesin pencacah dan 
hanya menunggu pelatihan. Oleh karena itu, dimohon pelatihannya dipercepat 

• Kota Probolinggo sudah memiliki UPT pengolahan sampah dan limbah dari 
kelompok masyarakat serta sampah penyapuan jalan. Saat ini produksi kompos 
telah dibagi menjadi 3 kelas yaitu tabur, grandul dan pellet. Produk kompos juga 
sudah dimodifikasi seperti halnya NPK warna-warni agar lebih menarik bagi petani. 
Hal yang sama akan dilakukan dengan sampah pasar  

• Tidak semua pengolahan sampah yang ada sebelumnya gagal namun ada juga yang 
berhasil, kegagalan yang sebelumnya bertujuan untuk melengkapi keberhasilan 
yang lain.  

 
Kabupaten Gowa: Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Dr. Ir. H. 
Hasan Hasyim, M.Si mengemukakan : 
 
• Kabupaten Gowa menempatkan program pupuk organik sampah pasar ini sebagai 

bagian dari perencanaan Kabupaten Gowa sebagai kawasan ekowisata24. Tempat 
pengolahan pupuk kompos ini nantinya akan menjadi tempat pembelajaran 
lingkungan bagi masyarakat. Selain proses produksi kompos dapat dijadikan 
sebagai bahan pendidikan bagi masyarakat, hal ini juga dapat mengubah pola pikir 
masyarakat bahwa sampah juga bisa dimanfaatkan 

• Sebelum bahan baku diproses, maka sebelumnya perlu dilakukan uji kualitas 
kandungan sampah, seperti ada tidaknya kandungan pestisida juga limbah B3 yang 
dapat merusak sehingga tidak ikut terproses dalam proses pembuatan kompos. Oleh 
karena itu Pemerintah Kabupaten Gowa menyarankan penambahan indikator 
keberhasilan yaitu keamanan bahan yang akan diproses. 

                                                
23 Pemerintah Kabupaten Probolinggo berencana untuk mereplikasi unit pengolahan kompos di beberapa 
lokasi, antara lain Pasar Sukapura, Pasar Bayeman, Pasar Maron dan Pasar Kota Anyar.  
24 Pemerintah Gowa telah mempersiapkan 100 Ha lahan sebagai kawasan pengelolaan akhir 
sampah Mamminasata.  



• Latar belakang penempatan unit kompos dikawasan ekowisata ialah mahalnya 
harga tanah dipasar dan mesin pencacah yang dapat menimbulkan pencemaran 
udara, suara dan juga bau.  

• Program yang telah dilakukan Yayasan Danamon Peduli dapat menjadi parameter 
bagi kebijakan-kebijakan “Indonesia Go Organik 2010”. Dengan begitu, forum ini 
telah menyumbangkan pemikiran strategis untuk disumbangkan dalam pencapaian 
program pemerintah.  

 
 
Kota Bitung: Kepala Bapedalda Kota Bitung, Dra. Adriana Dondokambey 
mengemukakan :  
 
• Produksi sampah pednduduk Kota Bitung setiap harinya sebesar 0,002 m3/jiwa 

dengan volume total sampah sebesar 3019 m3/ hari. 
• Kota Bitung memiliki lima pasar, antara lain Pasar Girian, Pasar Sagerat, Pasar 

Winenet, Pasar Cita dan Pasar Ruko.  
• Sebelum mendapat bantuan dari Yayasan Danamon Peduli, Kota Bitung telah 

memiliki lokasi pengomposan secara manual yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan 
disponsori oleh Bapedalda Kota Bitung yang berlokasi di 5 pasar dan 11 perumahan  

• Kompos yang dibuat oleh PKK sangat terbatas penyalurannya, hanya dimanfaatkan 
oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk taman di kota 

• Kota Bitung mendapatkan Penghargaan Adipura dengan nilai yang baik untuk Kota 
Sedang diurutan ke-3 se-Indonesia. 

• Berikut adalah strategi pengolahan sampah yang dimiliki oleh Kota Bitung 
o Sosialisasi mengenai program pengomposan di pasar-pasar 
o Melibatkan tim penggerak PKK hingga tingkat kelurahan 
o Melibatkan bantuan dari dunia usaha di Kota Bitung karena Kota Bitung adalah 

kota industri dan pelabuhan 
• Program kerjasama Yayasan Danamon Peduli dan Pemda Kota Bitung baru 

mencapai penandatanganan SPK, namun diharapkan rumah kompos telah dapat 
dibangun minggu depan  

• Bantuan Yayasan Danamon Peduli diharapkan bisa meningkatkan produksi pupuk 
organik di Kota Bitung yang bisa di salurkan ke lahan pertanian.  

 
Kabupaten Sopeng: Kabag Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Soppeng, Syamsu 
Rijal, SH mengemukakan : 
 
• Rumah kompos di Kabupaten Sopeng masih dalam tahap proses pembangunan.  
• Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah regulasi tata ruang 

wilayah, dimana belum adanya Perda yang mempunyai keterkaitan dengan UU 
tersebut.  

• Alokasi anggaran untuk program ini belum dapat diakses secara penuh karena 
belum diputuskan unit mana yang akan bertanggung jawab pada program ini. 

• Kabupaten Soppeng akan mengadopsi kiat-kiat Pemerintah Kabupaten Bantul 
dalam mengelola program25.  

• Salah satu kendala yang ada adalah kualifikasi SDM yang sangat terbatas sehingga 
memerlukan bisa pelatihan SDM oleh  Yayasan Danamon Peduli 

 
                                                
25 Sebelumnya dipaparkan bahwa Kabupaten Bantul berhasil mengaplikasikan program pengolahan 
kompos dengan baik. Hasil produk kompos berbahan baku sampah diuji cobakan di lahan berpasil dan 
hasilnya meningkatkan hasil panen bawang merah dari dari 20 ton/ Ha menjadi 22-28 ton/Ha 



Kotamadya Payakumbuh: Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Drs. 
Harmayunis mengemukakan : 
 
• Setelah penandatanganan MoU saat ini, implementasi program dalam tahap 

pembangunan rumah kompos 
• Pemerintah Kabupaten Payakumbuh memberi usulan untuk penambahan satu tolak 

ukur keberhasilan yaitu komitmen pemerintah daerah yang besar terhadap UU no. 
18  

 
Kotamadya Pekanbaru: Kasi Pengolahan Sampah, Ir. Sihmanto mengemukakan : 
 
• Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dengan total produksi sampah sebesar 

2.654m3 /hari yang terdiri dari 1771m3 sampah organik26.  
• Sejak 1997 sudah punya 2 unit kompos yang salah satunya berlokasi di TPA dan 

ditangani pemerintah daerah sendiri. 
• Selama ini, produk kompos Pekanbaru digunakan untuk penghijauan dan 

pemupukan taman kota 
• Kompos hasil produksi Pemkot telah diujicobakan di laboratorium IPB dengan 

hasil kompos memuaskan namun belum bisa memasarkan karena hanya untuk 
memenuhi kebutuhan kota sendiri. 

• Komitmen tinggi Pemerintah Kota Pekanbaru diwujudkan dengan bangunan rumah 
kompos yang telah siap. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru telah 
menganggarkan dana APBD untuk pembelian 1 unit mesin pengolah kompos dan 
saat ini Pemkot telah memiliki 2 unit mesin dengan kemampuan produksi 1-1,5 
ton/hari. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mendidik masyarakat ditingkat 
RT/RW serta ibu-ibu PKK cara-cara pengolahan sampah menjadi pupuk organik 

 
Kotamadya Tanjung Balai: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Ir. 
Abrin Siregar mengemukakan : 
 
• Kota Tanjung Balai memiliki luas wilayah sebesar 6052,9 ha dengan jumlah 

penduduk sebesar 156.475  jiwa.  
• Sampah merupakan masalah yang sangat berat karena sejak lahir semua manusia 

sudah memproduksi sampah27. 
• Pemerintah Kota Tanjung Balai memberi masukan bahwa yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan yang pertama adalah komitmen pimpinan daerah, karena apabila 
komitmen itu baik maka program dapat berjalan lancar  

• Program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku dari manusia yang 
tidak tahu menjadi tahu manfaat yang didapatkan dengan penggunaan kompos 

• Hendaknya optimisme akan dibarengi dengan kerja keras yang nyata.  
• Program pupuk organik sampah pasar ini dapat berkesinambungan 

 
Kotamadya Yogjakarta: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, Muh. Nur 
Qosyim mengemukakan :  
 

                                                
26 Salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Pekanbaru ialah pasar tradisional, dimana pasar 
tradisional dengan intensitas kegiatan tertinggi ialah pasar Senapelan.  
27 Volume sampah Tanjung Balai yang ada di Pasar mencapai ± 60 m3/hari, namun selama ini sampah 
yang ada di Pasar langsung diangkut ke TPA tanpa dipilah terlebih dahulu. Diambil dari makalah yang 
berjudul ” Sistem Pemerintah Kota Tanjung Balai Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan 
Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. 



• Kota Yogyakarta mendapatkan peningkatan nilai pada penghargaan Adipura 
kemarin. 

• Kota Yogyakarta memiliki semboyan ‘Pasarku Resik, Rejekine Apik’ 
• Rencana untuk tahun 2009 akan ada UPT sampah, dengan 2 pasar sebagai proyek 

percontohan (pilot project) dan beberapa unit yang belum ditentukan lokasinya dari 
31 pasar tersebar di Kota Yogyakarta. 

• Konversi sampah pasar menjadi pupuk organik telah ada sejak lama 
• Pasar induk Kota Yogyakarta memiliki potensi sampah organik yang besar  
• Permasalahan sampah adalah masalah klasik tetapi belum ditangani secara modern. 
• Apakah tolak ukur keberhasilan ini dikaji dari bidang atau segi apa? jika volume 

sampah maka berapa ukuran persentasenya? 
 
Kabupaten Barru: Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, 
Bapak Andi Takdir: 
 
• Koordinasi antar instansi masih lemah 
• Dari segi SDM, kemampuan aparatur dan masyarakat masih rendah akan 

pengolahan sampah menjadi kompos. 
• Di tahun 2008 dilakukan proses penyempurnaan SPK dan sudah ditugaskan 1 staff 

berkoordinasi langsung dangan Pak Made dan selalu melaporkan setiap 
perkembangan. 

• Di tahun 2009  direncanakan bahwa hasil pengomposan akan digunakan untuk 
tanaman hias dan mengoptimalkan pengelolaan alat  

• Di tahun selanjutnya direncanakan replikasi di pasar sektor E yang akan 
dimanfaatkan pada tahun 2009 dan 3 pasar dlaam proses pembangunan. 

• Agar ditentukan dua klasifikasi penilaian ’balanced scorecards’, yaitu junior dan 
senior 

• Agar konvensi nasional dilakukan di bulan Januari, karena Pemda sangat sibuk di 
bulan Desember untuk evaluasi perencanaan dan pertanggung jawaban APBD dan 
RAPBD, serta penilaian setahun penuh 

 
Kesimpulan Meja Bundar oleh Ibu Risa Bhinekawati :  
• Indikator keberhasilan program belum dibuat terlalu baku (rigid). Hal ini berkaitan 

dengan usia program yang pelaksanaanya masih sangat baru, sehingga pengukuran 
secara kuantitatif belum dilakukan.  

• Namun, ada salah satu masukan yang cukup baik yaitu menambahkan aspek 
“reduce” dalam indikator keberhasilan. Namun, belum dengan pengukuran berapa 
banyak pengurangan sampah dalam bentuk prosentase, melainkan cukup dengan 
jawaban iya dan tidak saja. Sehingga, walaupun pengurangan baru 1% maka dapat 
dikatakan telah terjadi pengurangan   

 
 
V. Kunjungan Lapangan ke Unit Kompos Pasar Bantul dan Lahan Pertanian 
Sanden 
 
Pemaparan Cara Bercocok Tanam Di Lahan Pasir untuk Pertanian 
Menggunakan Pupuk Organik Sampah Pasar oleh Ketua Kelompok Tani 
Manunggal Lahan Pasir untuk Pertanian Sanden, Soebandi: 
  
• Profil lahan pasir Sanden 



o Lahan pasir yang digarap petani seluas 98 Hektar ini ini merupakan tanah milik 
Sultan. Sejarahnya, pada tahun 1998, Sultan memberikan izin kepada petani 
untuk menggarap lahan pasir tanpa dipungut biaya apapun, hal ini bertujuan 
untuk menyejahterakan masyarakat dan untuk menyekolahkan anak.  

o 10 tahun lalu lahan pasir tidak bisa ditanami apapun, tanaman yang bisa hidup 
hanya tanaman pandan dan gulma grinting. Bahkan pada musim kemarau suhu 
panasnya sangat tinggi mencapai 40 derajat celcius. Selain itu, kesulitan 
penanaman pada lahan pasir juga dikarenakan rendahnya unsur hara yang 
terkandung dalam tanah, apabila disiram air maka unsur hara akan ikut terbuang 
bersama air.  

 
• Cara awal bercocok tanam dilahan pasir ialah sebagai berikut :  

o Diratakan terlebih dahulu 
o Lahan dibajak secara merata 
o Pembuatan bendengan sesuai lahan dengan lebar 1 meter sesuai dengan lahan 
o Lahan diberikan pupuk kandang yang dicampur tanah liat dengan perbandingan 

30 ton pupuk kandang dicampur dengan 50 ton tanah liat/hektar untuk 
merakayasa lahan pasir yang miskin unsur hara 

o Tanaman ditanam dengan jarak 20x20cm 
o Penyiraman dilakukan pagi dan sore hari 
o Pemupukan dilakukan 12 hari setelah tanam dengan NPK dosis : 150kg/ha 
o Penanggulangan hama dan penyakit dimulai berumur 12 hari dengan interval 1 

minggu sekali sampai tanaman mencapai umur 55 hari 
o Hasil panen basah 18 ton/ha dan kering 15ton/ha 
o Setelah menggunakan pupuk organik dengan dosis 20 ton/ha dari limbah pasar 

hasil panen basah meningkat menjadi 25 ton/ha dan kering 20 ton/ha 
• Saat ini panen dapat dilakukan 20 kali setiap musimnya dengan 2 kali panen setiap 

minggunya. 
• Pengairan diperoleh dengan membangun waduk untuk menyalurkan air dari muara 

sungai ke sumur-sumur renteng di tengah lahan pasir menggunakan pipa paralon. 
• Petani diwajibkan membayar iuran irigasi Rp.3000/musim (2 bulan sekali) untuk 

setiap titik sumur renteng 
• Setelah berhasil ditanami, lahan berpasir menunjukan beberapa keunggulannya 

antara lain :  
o Tanaman pangan dan tanaman holtikultura dapat ditanam setiap musim 
o Hasil produksi dan mutu tanaman tidak kalah saing dengan lahan sawah 
o Biaya produksi lebih rendah 
o Serangan penyakit pada tanaman dilahan pasir masih ada, namun sekarang 

sudah mulai berkurang 
o Kualitas benih lebih unggul dan menjaga kontinuitas varietas bawang merah 

‘Tiron’ Bantul 
o Gulma tanaman lahan pasir sanden juga dapat digunakan sebagai pakan sapi  
o Dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah pasar setelah 27 

jam akar tanaman akan tumbuh sepanjang 2 cm 
o Hasil panen tanaman bawang dilahan pasir dapat bertahan selama 9 bulan 

sedangkan yang dilahan sawah biasa hanya mampu bertahan 4-5 bulan saja. Hal 
tersebut juga dikarenakan kadar air yang rendah ditanaman bawang lahan pasir. 

o Tanaman bawang merah di tumpang sarikan dengan cabai dan hasilnya bisa 
panen sampai 15 kali panen, kalau dulu hanya 10 kali sudah habis. Kalau tidak 
ada hama penyakit bisa 20 kali panen. Fisik tanaman sehat kualitas hasil banyak 
dan sudah mencapai 18 kali petik. 



o Pada tanaman cabai panen bisa dilakukan selama 7 bulan dalam 1 kali tanam 
 

• Penggunaan pupuk kimia tidak sepenuhnya dihilangkan, namun dosis 
penggunaannya dikurangi hingga sebesar 50% dari pada penggunaannya dilahan 
basah 

• Reklamasi lahan pasir Sanden hanya dilakukan 1 kali pada 10 tahun yang lalu 
• Petani lahan pasir melakukan arisan sebagai ajang diskusi rutin setiap bulannya 

untuk saling membagi informasi mengenai cara bercocok tanam, harga jual panen 
dan cara penanganan penyakit  

• Menurut petani lahan pasir Sanden, pupuk organik yang berasal dari sampah pasar 
sangat cocok untuk diaplikasikan ke pertanian lahan pasir karena lahan pasir 
mempunyai suhu yang sangat tinggi sehingga apabila menggunakan pupuk kimia 
suhunya malah akan semakin tinggi 

• Penggunaan lahan pasir sebagai lahan pertanian terbukti meningkatkan 
kesejahteraan petani Sanden, hal tersebut terbukti bahwa kini terdapat 31 orang 
sarjana yang berasal dari anak petani dan 3 orang dokter. 

• Petani lahan pasir mengakui kehebatan pupuk organik yang berasal dari limbah 
pasar berkualitas tinggi dikarenakan tingkat ZPT (Zat Perangsang Tumbuh) yang 
tinggi 

• Kualitas pupuk organik harus tetap dijaga untuk menjamin mutu produk pertanian 
lahan pasir.  

• Kualitas hasil akan berbeda dibandingkan dengan pupuk lain, warna merah cerah, 
padat dan cantik. Untuk cabai warnanya merah mengkilap 

• Petani lahan pasir Sanden juga berharap teknologi pengolahan sampah pasar mejadi 
pupuk organik juga diberikan kepada kelompok-kelompok tani juga. 

 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai, Ir. Abrin Siregar memberi 
masukan sbb: 
• Masih terdapat banyak penyakit batang layu pada tanaman lahan pasir, maka untuk 

penanganannya kalau ada 1 batang yang layu harus segera dimusnahkan agar tidak 
menulari tanaman lainnya 

• Dinas pertanian Bantul hendaknya untuk mengajarkan petani tentang cara ovulasi 
tanaman sehingga dapat bertahan hingga 1 tahun musim tanam. Ovulasi bisa 
dilakukan dengan batang bawah cabai rawit dan batang atas cabai biasa. 

 
Ketua Kelompok Tani Manunggal Lahan Pasir untuk Pertanian, Sanden, Soebandi 
menanggapi sbb: 
 
• Lahan pasir Sanden berlokasi sangat dekat dengan pantai sehingga serangan-

serangan penyakit tetap ada namun saat ini sudah jauh berkurang.  
• Kalau umur produktif tanaman cabai bisa diperpanjang sampai usia berapapun 

namun harus menggunakan benih cabainya lokal. Jenis varietas cabai yang dipakai 
sekarang adalah benih dari perusahaan sehingga mudah terserang penyakit. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sambutan PembukaanKonvensi Nasional  

”Pupuk Organik Kualitas Tinggi Berbahan Baku Sampah Pasar Bantul” 

 
Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 Desember 2008 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
 
Yth. Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Danamon Peduli beserta Komisaris 
dan Direksi  PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, 
Yth. Bupati Bantul beserta Jajarannya, 
Yth. Para Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia, 
 
Merupakan suatu kehormatan yang teramat besar, bahwa saya memperoleh kesempatan 
untuk meresmikan pembukaan Konvensi Nasional yang bertajuk ”Pupuk Organik 
Kualitas Tinggi Berbahan Baku Sampah Pasar Bantul” pada hari ini. 

 
Atas kesempatan yang berharga ini, marilah kita berucap syukur kehadirat Tuhan Yang 
Maha Kuasa. Atas perkenan-Nya kita dapat menyaksikan peristiwa yang terbilang 
langka, dimana konvensi ini merupakan titik awal realisasi wacana pemanfaatan 
sampah menjadi pupuk organik.  

 
Oleh sebab itu, kita layak memberikan apresiasi atas prakarsa dan kerjasama antara 
Yayasan Danamon Peduli dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk 
mengembangkan pengolahan sampah menjadi kompos, yang diharapkan dapat 
menginspirasi kegiatan yang sama di tempat lain. Jika seluruh pasar dan setiap rumah 
tangga mampu mengelola sampahnya dengan baik, masalah sampah perkotaan dapat 
teratasi. 
 
Meskipun pupuk kompos mengandung unsur hara dan nutrisi lebih sedikit, namun 
pupuk kompos dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 
permeabilitas tanah, dan dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk 
kimia. Bahkan, pupuk organik dalam bentuk cair memiliki kemampuan menekan 
bakteri patogen di dalam kompos. Sedangkan pupuk non organik, selain mahal juga 
dikhawatirkan dapat menambah tingkat polusi tanah. 
 
Dibandingkan pupuk kompos, pupuk kimia sangat sulit diserap oleh tanaman, sulit 
diuraikan air, dan dapat meracuni produk yang dihasilkan oleh tanaman. Apalagi saat 
ini, selain mahal pupuk kimia juga mengalami kelangkaan. 
 



Pada dasarnya, penggunaan pupuk non organik tidak menjadi masalah serius jika 
penggunaannya diimbangi dengan penggunaan pupuk kompos. Hal yang perlu menjadi 
catatan bagi kita adalah tidak menggunakan pupuk non organik secara berlebihan.  
 
Kerjasama ini sebaiknya juga diikuti gerakan edukatif bagi petani, agar mereka mau 
kembali ke alam (back to nature), yaitu dengan mengembangkan pertanian organik 
yang lebih menjamin kesehatan bagi konsumen. Selain itu, dengan mengembangkan 
gagasan ini, setiap rumah tangga akan dapat mengatasi masalah sampah domestiknya 
sendiri. 
 
Kiranya perlu dipertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan Global Environment 
Fund, yang telah menyetujui pemberian dana sebesar 10 juta US Dolar melalui Proyek 
Manajemen Lingkungan Jawa Bagian Barat. Dana ini dialokasikan dalam bentuk 
subsidi tunai kepada produsen kompos yang berhak dan telah memenuhi kriteria untuk 
menerima bantuan. Dalam konteks global, pembangunan industri kompos 
berkelanjutan akan menjadi salah satu komponen strategis dalam upaya pengurangan 
pengaruh gas rumah tangga. 

 
Program subsidi ini memiliki dua sasaran penting yaitu : (1) Produsen kompos yang 
tidak berproduksi lagi, diharapkan dapat dengan cepat beroperasi kembali, (2) Produsen 
yang saat ini memproduksi kompos diharapkan dapat meningkatkan produksinya 
dengan bantuan subsidi dan pemasaran. 
 
Demikian juga, ada baiknya berkonsultasi dengan BPPT sebagai anggota Tim Teknis 
Kompos Nasional, yang bertugas membantu : (1) Membuat standar penilaian produksi 
kompos, (2) Melakukan verifikasi lapangan produksi kompos, (3) Mengevaluasi 
kegiatan pengomposan yang berjalan, dan (4) Membuat pedoman umum subsidi. 
Kegiatan subsidi kompos nasional ini di koordinir oleh Kementrian Lingkungan Hidup. 
 
Para Hadirin yang saya hormati; 
 
Berkaitan dengan topik konvensi : ”Pertanian Organik Untuk Menciptakan Ketahanan 
Pangan Nasional” ini, sebaiknya kita merefleksi perjalanan kebijakan pertanian kita. 
Sebelum tahun 1970-an, petani bebas bertanam apa saja dan pada saat itu panen mereka 
tidak pernah mengalami kegagalan dimana jikapun ada gangguan pada sawah, itu 
hanya berupa hama tikus. 
 
Bagi petani, bibit bencana justru muncul ketika diterapkannya program Bimas dan 
Inmas pada tahun 1970. Ketika itu petani tidak boleh lagi menanam bibit padi lokal, 
kecuali bibit padi PB-5 yang diberikan oleh pemerintah. Petani juga diperkenalkan 
dengan obat pemberantasan hama, endrin dan DDT serta pupuk urea. Semua itu pada 
awalnya diperoleh secara gratis. Namun pada masa tanam berikutnya, mereka 
diharuskan membeli obat dan pupuk itu dari sebagian penghasilannya.  
 
Pada aspek produksi, bertanam cara modern yang dilakukan secara intensif dan 
monokultur memang lebih banyak hasilnya, yaitu sekitar 500 kilogram untuk setiap 
hektarnya dibanding cara tradisional. Namun jika dihitung-hitung, penggunaan pupuk 
non organik malah merugikan petani. Tanah menjadi keras setelah diberi pupuk buatan 
secara terus meneus, karena cacing yang menggemburkan tanah mati terkena pupuk 
non organik. 
 



Sistem ”tanam paksa” ini terus berlanjut bahkan semakin gencar dengan 
diluncurkannya program Pra-Insus dan Insus pada tahun 1980. Pola tanam yang diatur 
berdasarkan sistem blok, dengan luas lahan berkisar 10 hingga 25 hektar, harus 
dilakukan serentak. Bibit yang ditanam pun harus seragam, yaitu varietas pada IR 64 
dan Cisadane. Pupuk dan obat-obatan diberi secara berimbang. Jenisnya penggunaan 
pupuk pun jauh lebih lebih banyak dari sebelumnya, antara lain Urea atau ZA, TSP 
atau KCI serta obat-obatan, seperti PPC : Pupuk Pelengkap Cair sebagai ”penyubur 
daun”, dan ZPT : Zat Pengatur Tumbuh. 
 
Hal ini mengakibatkan biaya produksi menjadi kian membengkak, ditambah lagi pupuk 
tersebut harganya relatif mahal. Cara bertanam padi dengan sistem komando seperti itu, 
ditujukan untuk mencapai keinginan pemerintah untuk berswasembada beras pada 
tingkat nasional. Cita-cita itu akhirnya tercapai tahun 1984, namun setahun setelah itu 
adalah masa bencana nyata bagi petani dimana selama tahun 1985 hingga 1987 tragedi 
gagal panen melanda hampir di semua lahan pertanian. 

 
Pangkal keprihatinan itu adalah serbuan hama padi yang datang bertubi-tubi mulai dari 
tikus, wereng, penggerek batang, sampai tungro. Sehingga tidak ada lagi tersisa padi-
padi hibrida yang ditanam petani sebelumnya. Akibatnya, selama beberapa kali masa 
tanam banyak lahan sawah yang bera atau puso, ditelantarkan, karena petani kehabisan 
modal, bahkan tidak sedikit yang terjerat utang. 
 
Pada masa krisis itu kaum tani mencoba merintis penanaman padi lokal dengan pola 
mina padi dengan menyebar benih ikan mas, tawes dan nila, di lahan sawah. Ikan bisa 
mencegah serbuan wereng, karena ikan akan memakan wereng yang menyerang 
pangkal batang padi. Selain itu, ikan menyiangi sawah karena makan rumput-rumput 
kecil, sedangkan kotorannya bisa menyuburkan sawah. Dengan begitu ada tambahan 
penghasilan dari penjualan ikan, disamping padi. Ikan sendiri menambah gizi bagi 
keluarga petani bersangkutan. 
 
Di samping itu, petani mulai lebih menekuni kembali pembudidayaan jenis-jenis padi 
lokal. Seperti Bak Suko, petani Sawangan, Magelang, yang pernah menerima 
penghargaan Prakarsa Lestari Kehati dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, 
tidak kurang dari 37 jenis bibit padi lokal yang dicoba penanaman itu, ia memperoleh 
15 jenis diantaranya yang bisa dibudidayakan di tanah lokal. Jenis yang diperkenalkan 
kepada petani lainnya, dan kemudian pembudidayaannya tersebar luas antara lain 
rajalele, ketan kuthuk, kenanga, rening, menthik wangi, bethok, leri, papah aren, 
berlian, tri pandung sari, dan si buyung. 
 
Menurut Bpk. Suko, penanaman padi lokal dan sistem pertanian organik lebih banyak 
menguntungkan. Padi lokal seperti rajalele misalnya, lebih pulen dan wangi. Selain 
harganyapun mahal, perawatannya hanya menggunakan pupuk kandang dari kotoran 
ternak peliharaan para petani, seperti ayam, kelinci, sapi atau kerbau. 
 
Untuk mencegah serangan hama, Bpk. Suko menerapkan sistem tanam berselang-seling 
pada setiap musim tanam. Bila masa tanam pertama ditanam rajalele, maka berikutnya 
ketan kuthuk, dan leri. Pola ini diajarkan pula kepada petani lain, bukan hanya yang 
sedesa dan sekabupaten, tapi juga kabupaten lain. 
 
Bila suatu kabupaten sedang menanam rajalele, maka kabupaten-kabupaten yang 
berdekatan akan menanam ketan kuthuk, leri dan jenis lain. Menurutnya cara 



multikultur ini bermanfaat untuk mencegah serangan hama yang serentak. Sistem ini 
tidak juga diterapkan pada tanaman padi di lahan kering, misalnya di daerah Kebumen 
dan Gunungkidul yang gersang. 
 
 
Para hadirin yang saya hormati, 
 
Kiranya ketekunan dan inovasi pak Suko, dan ”Suko-Suko” yang lain, perlu ditular-
kembangkan di kalangan petani kita, karena belum tentu keahlian seorang ahli FAO 
misalnya, lebih ’mujarab’ ketimbangan teknologi lokal yang kita warisi dari para 
leluhur. 
 
Dengan pandangan reflektif dan harapan seperti itulah, seraya mengucapkan 
”Bismillahirahmannirahim”, maka dengan ini Konvensi Nasional ”Pupuk Organik 
Kualitas Tinggi Berbahan Baku Sampah Pasar Bantul” ini, saya nyatakan dibuka 
dengan resmi. 

 
Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta 
rahmat-Nya, sehingga usaha pemanfaatan sampah untuk pupuk organik yang 
dilanjutkan guna meningkatkan ketahanan pangan ini dapat berjalan berkelanjutan. 
 
Sekian, terima kasih 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 
 
 
Hamengku Buwono X 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 



Laporan Penyelenggaraan Konvensi Nasional 31 Kabupaten/Kota 
 Program Konversi Sampah Pasar menjadi  

Pupuk Organik Berkualitas Tinggi 

 
Ketua Umum dan Direktur Eksekutif  

Yayasan Danamon Peduli 
 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 Desember 2008 
 
 
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Yth. Bapak Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian, 
Yth. Bupati Bantul beserta jajarannya, 
Yth. Walikota Probolinggo, Walikota Palopo serta Wakil Bupati Kendal, Wakil Bupati 
Bojonegoro, Wakil Bupati Grobogan, Wakil Bupati Barru, 
Yth. Pimpinan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, 
Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan Program Pupuk Organik Sampah Pasar dari 31 
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia 
Yth. Dewan Pengawas Yayasan Danamon Peduli, Komisaris, Pimpinan Wilayah serta 
Rekan-rekan PT Danamon Indonesia, dan para hadirin yang kami muliakan. 
 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
Selamat pagi dan salam sejahtera, 
 
Dengan ini kami laporkan bahwa pada hari ini dan besok, Pemerintah Kabupaten 
Bantul dan Yayasan Danamon Peduli akan memfasilitasi pertemuan para pimpinan 
program dari 31 Kabupaten/Kota dalam Pertemuan Nasional Program Pupuk Organik 
Sampah Pasar Berkualitas Tinggi dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Sanden.   
 
Sejak program percontohan konversi sampah pasar menjadi pupuk organik diresmikan 
di awal 2008, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjukkan komitmen yang luar 
biasa dalam memanfaatkan program ini untuk kemakmuran rakyat. Setiap hari, unit di 
Pasar Bantul mengolah antara 1 sampai 2.5 ton sampah menjadi 400 kg sampai 1 ton 
pupuk organik berkualitas tinggi.  
 
Melanjutkan keberhasilan di Bantul dan Sragen, selama tahun 2008 dan 2009, program 
pupuk organik sampah pasar ini akan direplikasi oleh 29 kabupaten/kotamadya seluruh 
Indonesia, antara lain Tapanuli Selatan, Pekanbaru, Payakumbuh, Tanjung Balai, 
Jakarta Pusat, Bogor, Bekasi, Banjarnegara, Jepara, Kendal, Klaten, Magelang, 
Pemalang, Purbalingga, Rembang, Temanggung, Pacitan, Kota Probolinggo, Kab. 
Probolinggo, Wonosobo, Semarang, Grobogan, Barru, Gowa, Palopo, Pinrang, Sidrap, 
Soppeng, dan Bitung.   
 
Kami sangat berbahagia bahwa acara pagi ini dihadiri oleh lebih dari 110 tamu yang 
datang dari 31 kabupaten/kota beserta undangan dari kabupaten kota di lingkungan 
DIY.  



 
Pertemuan Nasional yang bertema “Pupuk Organik Sampah Pasar bagi Kesejahteraan 
Pasar Tradisional dan Ketahanan Pangan Berbasiskan Pertanian Organik” memiliki 
tujuan untuk: 

e. Memfasilitasi pertukaran ide, strategi dan pembelajaran dari 31 perwakilan 
pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan maupun mengatasi tantangan 
dalam pengelolaan unit pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik 
berkualitas tinggi. 

 
f. Membangun jejaring kerja antar para pimpinan program yang mewakili 

pemerintah daerah, sehingga satu dan lain daerah dapat saling berbagi 
pengalaman dalam memperbaiki kondisi pasar tradisional serta menenerapan 
pupuk organik untuk ketahanan pangan di daerah masing-masing. 

 
g. Menentukan indikator keberhasilan dan kesinambungan program; membangun 

sistem manajemen pengetahuan untuk peningkatan program di masa 
mendatang, dan mengukur dampak program terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kotamadya yang menerapkan program 
ini. 

 
h. Melihat dari dekat contoh keberhasilan kabupaten Bantul dalam menerapkan 

strategi pengelolaan pupuk organik di pasar Bantul, dan mendistribusikannya 
kepada para kelompok tani, serta mencapai hasil panen yang luar biasa. 

 
Danamon Peduli akan memfasilitasi pencapaian rencana strategis kesinambungan 
program dari 31 kabupaten/kota dengan menerapkan kaidah ‘balanced scorecard’, 
dimana keberhasilan Pemerintah Daerah dapat diukur dari pencapaian beberapa 
indikator yang ditetapkan bersama oleh ke 31 kabupaten/kota.  
 
Hadirin yang kami hormati, 
 
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang tulus dan profesional, yang 
telah diberikan oleh jajaran Pemerintah Daerah Bantul. Tanpa dukungan Bapak dan 
Ibu, acara ini tidaklah mungkin dapat terlaksana. 
 
Akhir kata, atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf apabila ada kekurangan 
dalam penyambutan maupun pelaksanaan acara ini. 
 
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
 
 
 
Risa Bhinekawati 
Ketua Umum 
Yayasan Danamon Peduli 



Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Swasembada Pupuk Organik Untuk 
Menciptakan Ketahanan Pangan Nasional 

 
Oleh 

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI 
 
 

I. Pendahuluan  
 

Budidaya pertanian di Indonesia diawali dengan ”subsistance farming” atau 
pertanian tradisional dimana produk pertanian yang dihasilkan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri dan jika dijual ke pasar maka akan menggunakan sistem barter. Pada 
saat itu, petani umumnya melakukan perladangan berpindah atau ”shifting cultivation” 
dengan membuka lahan semak belukar yang ditanam tanaman pangan dan setelah 
panen berpindah lagi membuka lahan yang lain. Namun, seiring dengan bertambahnya 
penduduk, maka perladangan berpindah tidak lagi dapat dilakukan. Sejak saat itu, 
usaha tani mulai dilakukan secara permanen (pertanian menetap) dimana penggunaan 
agroinput bersifat lokal, alami dan terbatas pada pemanfaatan limbah ternak seadanya. 
Dengan pola usaha tani yang sederhana tersebut, produktivitas pertanian yang dapat 
dicapai sangat rendah dan tidak memadai. 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan disertai dengan peningkatan 
kebutuhan pangan secara nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-
langkah terobosan diantaranya melalui peningkatan program intensifikasi pertanian. 
Sejalan dengan kemajuan teknologi industri pupuk kimia dan pestisida kimia yang 
sedang berkembang pada masa pasca PD II, program Bimas (Bimbingan Masal) dan 
Inmas (Intensifikasi Masal) terus digalakkan untuk meningkatkan produksi pangan 
dengan menggunakan agroinput sarana produksi kimiawi maupun pengelolaan sistem 
usahatani yang lebih baik. Era tersebut, dikenal sebagai ”green revolution” atau 
revolusi hijau, dimana agroinput sarana produksi kimiawi digunakan secara besar-
besaran, sementara pemanfaatan bahan organik diabaikan. 

Fakta menunjukan bahwa produktivitas hasil pertanian pangan terus meningkat 
dengan menggunakan pupuk kimia, dan bahkan sempat mengantarkan Indonesia 
mencapai kondisi swasembada pangan pada tahun 1984. Setelah itu, upaya-upaya 
peningkatan produktivitas pertanian terus dilakukan, terutama pada komoditas tanaman 
pangan utama seperti padi, jagung dan kedelai.  

Sejak saat itu, para petani  telah menjadi ”pupuk minded”, dimana dalam setiap 
usaha taninya selalu menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, tanpa 
mempertimbangkan analisa usaha taninya maupun dampak yang ditimbulkan. Petani 
menggunakan pupuk Urea sebagai sumber hara N (Nitrogen) dalam jumlah yang 
melebihi dosis, tetapi disisi lain kurang menggunakan pupuk sumber hara P (posfat) 
dan K (kalium), padahal ketiga jenis hara tersebut mutlak dibutuhkan tanaman sebagai 
pemupukan berimbang. Petani hanya melihat manfaat pupuk dari penampakan fisik 
sesaat, dimana pupuk Urea dianggap paling baik, disamping harganya juga paling 
murah. Sehingga akibatnya, bukannya dapat meningkatkan hasil namun sebaliknya, 
biaya usaha tani menjadi lebih tinggi, hara pupuk tidak berimbang, peningkatan 
produktivitas tidak signifikan bahkan menurun karena timbul eksplosi hama dan 



mendorong terjadinya kerusakan struktur fisik dan kimia tanah-tanah pertanian 
sehingga keberlanjutan usaha tani (sustainable agriculture) menjadi terancam, serta 
mendorong terjadinya kelangkaan pupuk dimana-mana. 

Belakangan ini, terdapat data yang menunjukkan adanya kerusakan lahan yang 
memprihatinkan. Hasil penelitian menunjukan terdapat lahan pertanian (terutama pada 
lahan sawah yang telah diusahakan secara intensif) dengan kandungan C organiknya 
sangat rendah yaitu mencapai kurang dari 1 %, padahal kondisi ideal kesuburan lahan 
seharusnya mencapai 5 %.  

Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini telah mencapai + 225 juta jiwa, dengan 
laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,3 % per tahun. Namun disisi lain, 
tingkat konsumsi beras rata-rata adalah 139,15 kg perkapita pertahun, dengan total 
kebutuhan beras nasional sebesar 31,3 juta ton. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 
tersebut, diperlukan luas areal panen sekitar + 11,9 juta hektar. Dengan hipotesa bahwa 
tingkat pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 0,92 % pertahun, maka jumlah 
penduduk Indonesia pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 424,25 juta jiwa dan 
dengan hipotesa tingkat konsumsi beras rata-rata penduduk tidak mengalami perubahan 
(cateris paribus), maka total kebutuhan beras nasional menjadi 59,03 juta ton, dan 
diperlukan luas areal panen sebesar + 22,9 juta hektar. 

Fakta dan proyeksi ke depan tersebut, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia 
memiliki tugas dan beban cukup berat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pangan. 
Jika bangsa Indonesia tidak ingin bergantung pada tekanan impor bahan pangan pada 
masa mendatang maka masalah ini memerlukan solusi yang tepat.  

Rata-rata produktivitas tanaman pangan, secara nasional masih rendah (Purba S 
dan Las 2002). Produktivitas padi rata-rata adalah 4,4 ton per ha; jagung 3,2 ton per ha; 
kedele 1,19 ton per ha. Jika dibandingkan dengan produsen pangan lain di dunia, 
khususnya beras, produktivitas padi di Indonesia masih di peringkat 29, sedangkan di 
Australia memiliki produktivitas padi rata-rata 9,5 ton per ha, jagung 6,65 ton per ha 
dan di China 6,35 ton per ha (FAO, 1993). Kesenjangan antara laju permintaan 
kebutuhan beras dengan kapasitas produksi kemungkinan akan tetap terjadi, apalagi 
jika ditambah dengan tingginya laju konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain, 
dan pelandaian tingkat produktivitas yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain 
faktor kejenuhan lahan pertanian. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan 
tersebut ditanggulangi melalui peningkatan produktivitas, penambahan luas areal panen 
melalui ekstensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman, maupun upaya perbaikan 
kualitas kesuburan lahan-lahan pertanian. 

  
 

II. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia 
  
Ketahanan pangan nasional akan mampu dicapai melalui berbagai langkah 

kebijakan antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Meskipun 
masih dihadapkan kepada kendala keterbatasan infrastruktur, tenaga kerja, anggaran 
dan kesesuaian lahan budidaya, penyediaan lahan pertanian dapat ditempuh melalui 
perluasan areal tanam terutama ke luar Jawa.  

Intensifikasi pertanian yang selama ini dilaksanakan menghadapi kendala 
eksternal berupa keterbatasan input (langka dan mahal), pelandaian produktivitas dan 
pola pikir petani (mindset) yang konvensional28. Berdasarkan data Bank Dunia (The 
                                                
28 Dalam pidato Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI pada konvensi 
nasional dijelaskan beberapa kendala dalam usaha ekstensifikasi pertanian, diantaranya ekstensifikasi 
lahan yang lebih banyak dilakukan diluar Jawa karena pengaturan tata ruang yang sulit di Jawa dan tiap 
tahun luas lahan sawah di Jawa berkurang. Selain itu, kendala usaha ekstensifikasi diluar Jawa ialah 
keterbatasan infrastruktur dan tenaga kerja  



World Bank) dapat dilihat bahwa sejak tahun 1990-an hingga saat ini, produktivitas 
pada beberapa komoditas tanaman pangan di Indonesia terutama padi dan kacang-
kacangan (kedelai) mengalami pelandaian. Menurut hasil penelitian pada tahun 1980, 
sebesar 65 % lahan pertanian di Indonesia khususnya lahan sawah telah mengalami 
kemerosotan kandungan bahan organik (C-organik) kurang dari 1,5 %. Pada kurun 
waktu sepuluh tahun berikutnya, kondisi lahan sawah yang mengalami penurunan 
kesuburan tersebut akan bertambah luas hingga sekitar 80 %. Kondisi sawah yang 
terdegradasi kesuburannya dapat mengakibatkan menurunnya daya serap tanaman 
terhadap hara yang diberikan melalui pemupukan, sehingga meskipun pupuk yang 
diaplikasikan telah mencukupi dosis, namun belum tentu mampu meningkatkan 
produktivitasnya.  

Maka jika dikaitkan dengan proyeksi pada tahun 2030, dimana penduduk 
Indonesia telah mencapai kurang lebih ± 400 juta jiwa, kondisi lahan ketahanan pangan 
Indonesia akan berada pada titik yang cukup rawan apabila tidak segera dilakukan 
langkah-langkah strategis untuk menghadapi permasalahan tersebut.  

  
 
III.  Kondisi ’Lapangan’   
 

Kebiasaan petani yang tidak melakukan pemupukan secara berimbang, dimana 
penggunaan pupuk jenis Urea terlalu berlebihan, sementara penggunaan pupuk dasar 
SP-36 dan pupuk KCl (sumber hara phosfat dan kalium) masih sangat kurang, 
merupakan faktor dominan yang menyebabkan tingkat produktivitas rendah atau tidak 
optimal. Masih banyak petani yang memiliki anggapan salah bahwa pemupukan 
tanaman padi sawah cukup dengan urea dalam jumlah berlebihan tanpa pupuk lainnya. 
Padahal jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, maka tanaman yang tadinya 
tampak hijau dan subur menjadi rentan terhadap hama penyakit, dan  produktivitas pun 
menjadi rendah.  

Fenomena ini memberi dampak terjadinya kerusakan lahan, dimana tanah 
menjadi sakit (”soil sickness”) yang diindikasikan oleh semakin rendahnya kandungan 
bahan organik tanah sawah, tanah menjadi keras dan liat sehingga sulit diolah, 
rendahnya respon terhadap pemupukan, tanah menjadi masam dan menyebabkan 
rendahnya kandungan unsur hara tersedia. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida 
anorganik yang berlebihan dan terus-menerus, akan menimbulkan pencemaran terhadap 
lingkungan dan produk pertanian oleh sisa atau residu kimiawi. Selain itu, pencemaran 
bahan kimia akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat menimbulkan 
gangguan siklus kehidupan biota dan mengancam eksistensi keanekaragaman 
hayati/plasma nutfah. Selain bahaya dari kebiasaan penggunaan pupuk anorganik, 
kebiasaan petani yang selalu membakar jerami sesudah pemanenan juga dapat 
meningkatkan emisi gas karbon dioksida (CO2). 

Penggunaan pupuk urea secara berlebihan, menyebabkan usaha tani menjadi tidak 
efisien karena biaya produksi semakin tinggi tidak sebanding dengan peningkatan hasil 
produksinya (mengalami levelling-off). Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan pupuk 
secara nasional.   

Kelangkaan pupuk bersubsidi terutama untuk jenis pupuk Urea sudah sering 
terjadi di banyak daerah, terutama pada saat musim tanam tiba. Terjadinya kelangkaan 
pupuk tersebut menunjukkan bahwa pupuk tidak selalu tersedia di lapangan pada saat 
dibutuhkan oleh petani. Berberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk 
bersubsidi ini, antara lain adalah terganggunya sistem distribusi pupuk sampai di 
tingkat petani, disparitas atau kesenjangan harga pupuk bersubsidi untuk petani dengan 
harga pupuk non subsidi, serta ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan di lapangan 
dengan pasokan penyalurannya. 



Permasalahan semakin mahalnya harga pupuk yang diakibatkan oleh semakin 
tingginya harga bahan baku pembuatan pupuk, juga merupakan permasalahan serius 
yang dihadapi petani karena krisis ekonomi yang melanda dunia telah berdampak 
kepada semakin melemahnya daya beli petani. 

Berbagai fenomena kerusakan lahan pertanian dan tuntutan pemenuhan 
kebutuhan ketahanan pangan nasional, menuntut bangsa Indonesia untuk melaksanakan 
pembangunan pertanian berwawasan lingkungan (back to nature) dengan 
menggunakan bahan-bahan organik dalam pengelolaan lahan pertanian.  

 
  

IV. Peranan dan Potensi Sumber Bahan Organik  
 
Bahan organik mempunyai peranan penting untuk memperbaiki kesuburan tanah 

pada aspek fisik, kimia, dan biologi tanah pertanian. Perbaikan sifat fisika tanah 
ditunjukkan oleh keadaan tanah yang lebih remah dan meningkatnya permeabilitas, 
sehingga tanah menjadi mudah diolah dan dapat menekan angka erosi dan penguapan.   

Bahan organik juga dapat memperbaiki kesuburan kimiawi tanah yang 
ditunjukkan oleh tersedianya unsur-unsur hara makro dan mikro meskipun kadarnya 
rendah, meningkatnya efisiensi pemupukan oleh adanya unsur penyangga yaitu NH4

+, 
NO3

-, PO4
3+, K+, Ca2+, Mg2+ yang mempunyai KTK dan KTA tinggi sehingga hara 

tidak mudah hilang. Disamping itu bahan organik mampu mengikat logam-logam berat 
sehingga dapat mengurangi resiko keracunan pada tanaman. 

Peranan bahan organik dalam memperbaiki kesuburan biologi tanah, yaitu 
berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan mikrobia tanah sehingga mampu 
meningkatkan produktivitas tanah. Potensi sumber bahan organik untuk pembuatan 
pupuk organik tersedia melimpah di setiap daerah. Sampah kota, jerami limbah panen 
dan limbah hewan ternak merupakan bahan organik yang sangat potensial untuk 
pembuatan pupuk organik. 

Sampah yang setiap hari dihasilkan sebagai limbah aktivitas pasar di kota-kota 
besar, apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak masalah gangguan 
kebersihan, kesehatan maupun gangguan estetika. Namun jika dimanfaatkan untuk 
bahan pembuatan pupuk organik, sampah dapat memberikan manfaat ganda yaitu 
membantu mengatasi permasalahan di atas dan dapat memberikan nilai tambah yang 
bermanfaat bagi pengembangan pertanian organik. 

Potensi limbah hewan ternak juga sangat melimpah dan merupakan bahan yang 
sangat baik untuk dibuat pupuk organik yang berkualitas tinggi, pada saat ini sub sektor 
hortikultura yang telah banyak memanfaatkan jenis bahan organik tersebut sebagai 
pupuk sehingga dapat menghasilkan produk hortikultura yang produktivitasnya tinggi 
dan berkualitas29.    
 
 
V. Arah Kebijakan Pengembangan Pupuk Organik  

 
Arah kebijakan di bidang pengembangan pupuk organik antara lain ditujukan 
kepada: 

 

                                                
29 Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI menyebutkan bahwa Indonesia 
memiliki 13 juta ternak yang menghasilkan limbah sekitar 39 juta ton kotoran hewan dan jika diolah, 
dapat menghasilkan pupuk organik sebanyak 9,8 juta ton. Selain itu, beliau juga menerangkan bahwa 
limbah dari 4 ton padi dapat menghasilkan 8-10 ton jerami dan bila diolah dapat menghasilkan 2-3 ton 
kompos.  



1. Pembangunan sistem yang terpadu antara penanganan limbah sampah kota, 
limbah peternakan maupun limbah pertanian (limbah panen) sebagai bahan baku 
utama  pembuatan pupuk organik, sebagai penunjang untuk mempercepat 
terwujudnya ketahanan pangan nasional. 

2. Mengurangi ketergantungan petani yang sudah ’pupuk minded’  kepada eksternal 
input (pupuk buatan pabrik). 

3. Perbaikan kesuburan lahan usaha tani serta peningkatan produktivitasnya. 
4. Mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat petani (capacity building) 

untuk mengembangkan pupuk organik secara berkelompok di daerahnya masing-
masing, sehingga kebutuhan pupuk organik terpenuhi di setiap wilayah. 

5. Pertanian organik yang cenderung padat karya merupakan perluasan penciptaan 
lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan, sehingga merupakan alternatif solusi 
mengatasi masalah pengangguran. 

6. Pengembangan pupuk organik untuk memperkuat perekonomian rakyat di 
pedesaan. 

7. Pengembangan pupuk organik merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan 
sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengurangi 
pencemaran penggunaan agrochemical. 

 
  
VI.   Strategi Implementasi  
 

Strategi implementasi untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang 
pengembangan pupuk organik di Indonesia antara lain melalui :  

i. Penyediaan anggaran subsidi untuk pupuk organik yang diproduksi oleh para 
petani, untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan 
pupuk organik. 

ii. Pembangunan rumah kompos sebagai basis untuk menghasilkan pupuk organik 
dengan memberdayakan bahan baku lokal (termasuk limbah sampah kota, limbah 
hewan dan limbah panen) dan tenaga kerja setempat sehingga mampu 
menghasilkan pupuk organik dalam jumlah yang cukup besar, disamping kegiatan 
tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja serta menghasilkan keuntungan bagi 
kelompok masyarakat yang mengelolanya. 

 Pada saat ini, di halaman Kantor Pusat Departemen Pertanian telah beroperasi 
rumah kompos sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan bagi semua pihak yang 
berminat untuk mengembangkan pupuk organik. Diharapkan setiap daerah dapat 
mereplikasi rumah kompos, yang dapat berfungsi ganda yaitu untuk 
menghasilkan pupuk organik dan sebagai pusat pelatihan. 

iii. Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan bantuan sosial 
(bansos) berupa Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) ke banyak daerah. Alat 
tersebut berfungsi sebagai pencacah bahan baku pembuatan kompos/pupuk 
organik yang berasal dari daun-daunan limbah panen (jerami dan lainnya), limbah 
hewan ternak maupun limbah sampah. Penyediaan APPO ini masih perlu 
ditambah terus terutama di daerah intensifikasi padi sawah, mengingat sampai 
saat ini masih banyak terjadi pembakaran jerami yang sangat merugikan.  

iv. Dalam rangka menunjang program pertanian organik, Menteri Pertanian telah 
menerbitkan Peraturan No. 380/Kpts/OT.130/0/2005, yang mengatur tentang 
Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), yang mempunyai tugas : 

• Merumuskan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan pangan 
organik. 



• Merancang dan memformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan 
persyaratan wajib dalam pendirian lembaga sertifikasi organik. 

• Melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi dan atau badan usaha 
yang menerapkan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam program 
sertifikasi. 

v. Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah membuat ketentuan terhadap 
kualitas pupuk organik yang diproduksi oleh masyarakat, yaitu melalui penerbitan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan 
Pembenah Tanah. Guna melindungi konsumen/pengguna dan produsen pelaku 
usaha, maka pupuk organik yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu 
atau persyaratan teknis minimal, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel VI.1 
Standar Baku Kualitas Pupuk Organik 

Persyaratan  
No. Parameter Satuan 

Padat Cair 
1 C organik % > 12 ≥4,5 
2 C/N Rasio  10-25 - 
3 Dll. - - - 

 
vi. Mengadakan advokasi kepada pemerintah daerah mendorong kebijakan 

pemanfaatan jerami limbah pertanian dalam suatu bentuk Peraturan Daerah 
(PERDA). 

vii. Sistem usaha tani padi sawah yaitu, disamping menggunakan pola pemupukan 
berimbang antara penggunaan pupuk kimiawi buatan dengan pemberian bahan 
organik, juga mulai dikembangkan sistem usaha tani padi sawah ramah 
lingkungan dan hemat air serta benih, yaitu System of Rice Intensification (SRI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Penutup 
 

Pengembangan pupuk organik maupun pertanian organik di Indonesia 
mempunyai prospek yang baik untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat dan 
ramah lingkungan. Adanya pengembangan pupuk organik diharapkan mampu 
mewujudkan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.   

Bahan organik memiliki peran signifikan dalam menunjang sub sistem produksi 
pertanian, dimana potensi bahan bakunya tersedia dalam jumlah yang melimpah. Lahan 
pertanian di Indonesia pada umumnya miskin kandungan bahan organik, sehingga perlu 
upaya perbaikan kesuburan lahan secara massal. Kebijakan dalam pengembangan 
pupuk organik perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan menuju kearah swasembada 
pupuk organik di tingkat petani. 
 
 
 
 



Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Swasembada Pupuk Organik Untuk 
Menciptakan Ketahanan Pangan Nasional 

 

 
 

Oleh 
Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI 

 
III. Pendahuluan  
 

Budidaya pertanian di Indonesia diawali dengan ”subsistance farming” atau 
pertanian tradisional dimana produk pertanian yang dihasilkan hanya untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri dan jika dijual ke pasar  maka akan menggunakan 
sistem barter. Pada saat itu, petani umumnya melakukan perladangan berpindah atau 
”shifting cultivation” dengan membuka lahan semak belukar yang ditanam tanaman 
pangan dan setelah panen berpindah lagi membuka lahan yang lain. Namun, seiring 
dengan bertambahnya penduduk, maka perladangan berpindah tidak lagi dapat 
dilakukan. Sejak saat itu, usaha tani mulai dilakukan secara permanen (pertanian 
menetap) dimana penggunaan agroinput bersifat lokal, alami dan terbatas pada 
pemanfaatan limbah ternak seadanya. Dengan pola usaha tani yang sederhana 
tersebut, produktivitas pertanian yang dapat dicapai sangat rendah dan tidak 
memadai. 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan disertai dengan peningkatan 
kebutuhan pangan secara nasional, mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-
langkah terobosan diantaranya melalui peningkatan program intensifikasi pertanian. 
Sejalan dengan kemajuan teknologi industri pupuk kimia dan pestisida kimia yang 
sedang berkembang pada masa pasca PD II, program Bimas (Bimbingan Masal) dan 
Inmas (Intensifikasi Masal) terus digalakkan untuk meningkatkan produksi pangan 
dengan menggunakan agroinput sarana produksi kimiawi maupun pengelolaan sistem 
usahatani yang lebih baik. Era tersebut,  dikenal sebagai ”green revolution” atau 
revolusi hijau, dimana agroinput sarana produksi kimiawi digunakan secara besar-
besaran, sementara pemanfaatan bahan organik diabaikan. 

Fakta menunjukan bahwa produktivitas hasil pertanian pangan terus meningkat 
dengan menggunakan pupuk kimia, dan bahkan sempat mengantarkan Indonesia 
mencapai kondisi swasembada pangan pada tahun 1984. Setelah itu, upaya-upaya 
peningkatan produktivitas pertanian terus dilakukan, terutama pada komoditas 
tanaman pangan utama seperti padi, jagung dan kedelai.  

Sejak saat itu, para petani  telah menjadi ”pupuk minded”,  dimana dalam setiap 
usaha taninya selalu menggunakan pupuk kimia secara berlebihan, tanpa 
mempertimbangkan analisa usahataninya maupun dampak yang ditimbulkan. Petani 
menggunakan pupuk Urea sebagai sumber hara N (Nitrogen) dalam jumlah yang 
melebihi dosis, tetapi disisi lain kurang menggunakan pupuk sumber hara P (posfat) 
dan K (kalium), padahal ketiga jenis hara tersebut mutlak dibutuhkan tanaman 
sebagai pemupukan berimbang. Petani hanya melihat manfaat pupuk dari 
penampakan fisik sesaat, dimana pupuk Urea dianggap paling baik, disamping 
harganya juga paling murah. Sehingga akibatnya, bukannya dapat meningkatkan hasil 
namun sebaliknya, biaya usaha tani menjadi lebih tinggi, hara pupuk tidak 
berimbang, peningkatan produktivitas tidak signifikan bahkan menurun karena timbul 



eksplosi hama dan mendorong terjadinya kerusakan struktur fisik dan kimia tanah-
tanah pertanian sehingga keberlanjutan usaha tani (sustainable agriculture) menjadi 
terancam, serta mendorong terjadinya kelangkaan pupuk dimana-mana. 

Belakangan ini, terdapat data yang menunjukkan adanya kerusakan lahan yang 
memprihatinkan. Hasil penelitian menunjukan terdapat lahan pertanian (terutama 
pada lahan sawah yang telah diusahakan secara intensif) dengan kandungan C 
organiknya sangat rendah yaitu mencapai kurang dari 1 %, padahal kondisi  ideal 
kesuburan lahan seharusnya mencapai 5 %.  

Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini telah mencapai + 225 juta jiwa, dengan 
laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,3 % per tahun. Namun disisi lain, 
tingkat konsumsi beras rata-rata adalah 139,15 kg perkapita pertahun, dengan total 
kebutuhan beras nasional sebesar 31,3 juta ton. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 
tersebut, diperlukan luas areal panen sekitar + 11,9 juta hektar. Dengan hipotesa 
bahwa tingkat pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 0,92 % pertahun, maka 
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 424,25 juta 
jiwa dan dengan hipotesa tingkat konsumsi beras rata-rata penduduk tidak mengalami 
perubahan (cateris paribus), maka total kebutuhan beras nasional menjadi 59,03 juta 
ton, dan diperlukan luas areal panen sebesar + 22,9 juta hektar. 

Fakta dan proyeksi ke depan tersebut, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia 
memiliki tugas dan beban cukup berat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 
pangan. Jika bangsa Indonesia  tidak ingin bergantung pada tekanan impor bahan 
pangan pada masa mendatang maka, masalah ini memerlukan solusi yang tepat.  

Rata rata produktivitas tanaman pangan, secara nasional masih rendah (Purba S 
dan Las 2002). Produktivitas padi rata rata adalah 4,4 ton per ha; jagung 3,2 ton per 
ha; kedele 1,19 ton per ha. Jika dibandingkan dengan produsen pangan lain di dunia, 
khususnya beras, produktivitas padi di Indonesia masih di peringkat 29, sedangkan di 
Australia memiliki produktivitas padi rata rata 9,5 ton per ha, jagung 6,65 ton/ ha dan 
di China 6,35 ton/ ha (FAO, 1993). Kesenjangan antara laju permintaan kebutuhan 
beras dengan kapasitas produksi kemungkinan akan tetap terjadi, apalagi jika 
ditambah dengan tingginya laju konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain, dan 
pelandaian tingkat produktivitas yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain 
faktor kejenuhan lahan pertanian. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan 
tersebut ditanggulangi melalui peningkatan produktivitas, penambahan luas areal 
panen melalui ekstensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman, maupun upaya 
perbaikan kualitas kesuburan lahan-lahan pertanian. 

  
 

IV. Arah Kebijakan Ketahanan Pangan di Indonesia 
  
Ketahanan pangan nasional akan mampu dicapai melalui berbagai langkah 

kebijakan antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Meskipun 
masih dihadapkan kepada kendala keterbatasan infrastruktur, tenaga kerja, anggaran 
dan kesesuaian lahan budidaya, penyediaan lahan pertanian dapat ditempuh melalui 
perluasan areal tanam terutama ke luar Jawa.  

Intensifikasi pertanian yang selama ini dilaksanakan menghadapi kendala 
eksternal berupa keterbatasan input (langka dan mahal), pelandaian produktivitas dan 
pola pikir petani (mindset) yang konvensional30. Berdasarkan data Bank Dunia (The 
                                                
30 Dalam pidato Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI pada konvensi 
nasional dijelaskan beberapa kendala dalam usaha ekstensifikasi pertanian, diantaranya ekstensifikasi 
lahan yang lebih banyak dilakukan diluar Jawa karena pengaturan tata ruang yang sulit di Jawa dan tiap 
tahun luas lahan sawah di Jawa berkurang. Selain itu, kendala usaha ekstensifikasi diluar Jawa ialah 
keterbatasan infrastruktur dan tenaga kerja  



World Bank) dapat dilihat bahwa sejak tahun 1990-an hingga saat ini, produktivitas 
pada beberapa komoditas tanaman pangan di Indonesia terutama padi dan kacang-
kacangan (kedelai) mengalami pelandaian. Menurut hasil penelitian pada tahun 1980, 
sebesar 65 % lahan pertanian di Indonesia khususnya lahan sawah telah mengalami 
kemerosotan kandungan bahan organik (C-organik) kurang dari 1,5 %. Pada kurun 
waktu sepuluh tahun berikutnya, kondisi lahan sawah yang mengalami penurunan 
kesuburan tersebut akan bertambah luas hingga sekitar 80 %. Kondisi sawah yang 
terdegradasi kesuburannya dapat mengakibatkan menurunnya daya serap tanaman 
terhadap hara yang diberikan melalui pemupukan, sehingga meskipun pupuk yang 
diaplikasikan telah mencukupi dosis, namun belum tentu mampu meningkatkan 
produktivitasnya.  

Maka jika dikaitkan dengan proyeksi pada tahun 2030, dimana penduduk 
Indonesia telah mencapai kurang lebih ± 400 juta jiwa, kondisi lahan ketahanan pangan 
Indonesia akan berada pada titik yang cukup rawan apabila tidak segera dilakukan 
langkah-langkah strategis untuk menghadapi permasalahan tersebut.   
 
III. Kondisi ’Lapangan’   
 

Kebiasaan petani yang tidak melakukan pemupukan secara berimbang, dimana 
penggunaan pupuk jenis Urea terlalu berlebihan, sementara penggunaan pupuk dasar 
SP-36 dan pupuk KCl (sumber hara phosfat dan kalium) masih sangat kurang, 
merupakan faktor dominan yang menyebabkan tingkat produktivitas rendah atau tidak 
optimal. Masih banyak petani yang memiliki anggapan salah bahwa pemupukan 
tanaman padi sawah cukup dengan urea dalam jumlah berlebihan tanpa pupuk lainnya. 
Padahal jika hal itu dilakukan secara terus menerus, maka tanaman yang tadinya 
tampak hijau dan subur menjadi rentan terhadap hama penyakit, dan  produktivitas pun 
menjadi rendah.  

Fenomena ini memberi dampak terjadinya kerusakan lahan, dimana tanah 
menjadi sakit (”soil sickness”) yang diindikasikan oleh semakin rendahnya kandungan 
bahan organik tanah sawah, tanah menjadi keras dan liat sehingga sulit diolah, 
rendahnya respon terhadap pemupukan, tanah menjadi masam dan menyebabkan 
rendahnya kandungan unsur hara tersedia. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida 
anorganik yang berlebihan dan terus menerus, akan menimbulkan pencemaran terhadap 
lingkungan dan produk pertanian oleh sisa atau residu kimiawi. Selain itu, pencemaran 
bahan kimia akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat menimbulkan 
gangguan siklus kehidupan biota dan mengancam eksistensi keanekaragaman 
hayati/plasma nutfah. Selain bahaya dari kebiasaan penggunaan pupuk anorganik, 
kebiasaan petani yang selalu membakar jerami sesudah pempanenan juga dapat 
meningkatkan emisi gas karbon dioksida (CO2)  
  Penggunaan pupuk urea secara berlebihan, menyebabkan usaha tani menjadi 
tidak efisien karena biaya produksi semakin tinggi tidak sebanding dengan peningkatan 
hasil produksinya (mengalami levelling-off). Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan 
pupuk secara nasional.   

Kelangkaan pupuk bersubsidi terutama untuk jenis pupuk Urea sudah sering 
terjadi di banyak daerah, terutama pada saat musim tanam tiba. Terjadinya kelangkaan 
pupuk tersebut menunjukkan bahwa pupuk tidak selalu tersedia di lapangan pada saat 
dibutuhkan oleh petani. Berberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk 
bersubsidi ini, antara lain adalah terganggunya sistem distribusi pupuk sampai di 
tingkat petani, disparitas atau kesenjangan harga pupuk bersubsidi untuk petani dengan 
harga pupuk non subsidi, serta ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan di lapangan 
dengan pasokan penyalurannya. 



Permasalahan semakin mahalnya harga pupuk yang diakibatkan oleh semakin 
tingginya harga bahan baku pembuatan pupuk, juga merupakan permasalahan serius 
yang dihadapi petani karena krisis ekonomi yang melanda dunia telah berdampak 
kepada semakin melemahnya daya beli petani. 

Berbagai fenomena kerusakan lahan pertanian dan tutuntan pemenuhan 
kebutuhan ketahanan pangan nasional, menuntut bangsa Indonesia untuk melaksanakan 
pembangunan pertanian berwawasan lingkungan (back to nature) dengan 
menggunakan bahan-bahan orgaik dalam pengelolaan lahan pertanian.  

  
VIII. Peranan dan Potensi Sumber Bahan Organik  

 
Bahan organik mempunyai peranan penting untuk memperbaiki kesuburan 

tanah pada aspek fisik, kimia, dan biologi tanah pertanian. Perbaikan sifat fisika tanah 
ditunjukkan oleh keadaan tanah yang lebih remah dan meningkatnya permeabilitas, 
sehingga tanah menjadi mudah diolah dan dapat menekan angka erosi dan penguapan.   

Bahan organik juga dapat memperbaiki kesuburan kimiawi tanah yang 
ditunjukkan oleh tersedianya unsur-unsur hara makro dan mikro meskipun kadarnya 
rendah, meningkatnya efisiensi pemupukan oleh adanya unsur penyangga yaitu NH4

+, 
NO3

-, PO4
3+, K+, Ca2+, Mg2+ yang mempunyai KTK dan KTA tinggi sehingga hara 

tidak mudah hilang. Disamping itu bahan organik mampu mengikat logam-logam berat 
sehingga dapat mengurangi resiko keracunan pada tanaman. 

Peranan bahan organik dalam memperbaiki kesuburan biologi tanah, yaitu 
berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan mikrobia tanah sehingga mampu 
meningkatkan produktivitas tanah. Potensi sumber bahan organik untuk pembuatan 
pupuk organik tersedia melimpah di setiap daerah. Sampah kota, jerami limbah panen 
dan limbah hewan ternak merupakan bahan organik yang sangat potensial untuk 
pembuatan pupuk organik. 

Sampah yang setiap hari dihasilkan sebagai limbah aktivitas pasar di kota-kota 
besar, apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banyak masalah gangguan 
kebersihan, kesehatan maupun gangguan estetika. Namun jika dimanfaatkan untuk 
bahan pembuatan pupuk organik, sampah dapat memberikan manfaat ganda yaitu 
membantu mengatasi permasalahan di atas dan dapat memberikan nilai tambah yang 
bermanfaat bagi pengembangan pertanian organik. 

Potensi limbah hewan ternak juga sangat melimpah dan merupakan bahan yang 
sangat baik untuk dibuat pupuk organik yang berkualitas tinggi, pada saat ini sub sektor 
hortikultura yang telah banyak memanfaatkan jenis bahan organik tersebut sebagai 
pupuk sehingga dapat menghasilkan produk hortikultura yang produktivitasnya tinggi 
dan berkualitas31.    
 
IX. Arah Kebijakan Pengembangan Pupuk Organik  

 
Arah kebijakan di bidang pengembangan pupuk organik antara lain ditujukan 
kepada: 
 

8. Pembangunan sistem yang terpadu antara penanganan limbah sampah kota, limbah 
peternakan maupun limbah pertanian (limbah panen) sebagai bahan baku utama  

                                                
31 Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI menyebutkan bahwa Indonesia 
memiliki 13 juta ternak yang menghasilkan limbah sekitar 39 juta ton kotoran hewan dan jika diolah, 
dapat menghasilkan pupuk organik sebanyak 9,8 juta ton. Selain itu, beliau juga menerangkan bahwa 
limbah dari 4 ton padi dapat menghasilkan 8-10 ton jerami dan bila diolah dapat menghasilakan 2-3 ton 
kompos.  



pembuatan pupuk organik, sebagai penunjang untuk mempercepat terwujudnya 
ketahanan pangan nasional. 

9. Mengurangi ketergantungan petani yang sudah ’pupuk minded’  kepada eksternal 
input (pupuk buatan pabrik). 

10. Perbaikan kesuburan lahan usaha tani serta peningkatan produktivitasnya. 
11. Mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat petani (capacity building) untuk 

mengembangkan pupuk organik secara berkelompok di daerahnya masing-masing, 
sehingga kebutuhan pupuk organik terpenuhi di setiap wilayah. 

12. Pertanian organik yang cenderung padat karya merupakan perluasan penciptaan 
lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan, sehingga merupakan alternatif solusi 
mengatasi masalah pengangguran. 

13. Pengembangan pupuk organik untuk memperkuat perekonomian rakyat di 
pedesaan. 

14. Pengembangan pupuk organik merupakan langkah kongkrit untuk mewujudkan 
sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengurangi 
pencemaran penggunaan agrochemical. 

  
X.   Strategi Implementasi  
 
 

Strategi implementasi untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang 
pengembangan pupuk organik di Indonesia antara lain melalui :  

i. Penyediaan anggaran subsidi untuk pupuk organik yang diproduksi oleh para 
petani, untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan 
pupuk organik. 

ii. Pembangunan rumah kompos sebagai basis untuk menghasilkan pupuk organik 
dengan memberdayakan bahan baku lokal (termasuk limbah sampah kota, limbah 
hewan dan limbah panen) dan tenaga kerja setempat sehingga mampu 
menghasilkan pupuk organik dalam jumlah yang cukup besar, disamping kegiatan 
tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja serta menghasilkan keuntungan bagi 
kelompok masyarakat yang mengelolanya. 

 Pada saat ini, di halaman Kantor Pusat Departemen Pertanian telah beroperasi 
rumah kompos sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan bagi semua pihak yang 
berminat untuk mengembangkan pupuk organik. Diharapkan setiap daerah dapat 
mereplikasi rumah kompos, yang dapat berfungsi ganda yaitu untuk 
menghasilkan pupuk organik dan sebagai pusat pelatihan. 

iii. Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan bantuan sosial 
(bansos) berupa Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) ke banyak daerah. Alat 
tersebut berfungsi sebagai pencacah bahan baku pembuatan kompos/pupuk 
organik yang berasal dari daun-daunan limbah panen (jerami dan lainnya), limbah 
hewan ternak maupun limbah sampah. Penyediaan APPO ini masih perlu 
ditambah terus terutama di daerah intensifikasi padi sawah, mengingat sampai 
saat ini masih banyak terjadi pembakaran jerami yang sangat merugikan.  

iv. Dalam rangka menunjang program pertanian organik, Menteri Pertanian telah 
menerbitkan Peraturan No. 380/Kpts/OT.130/0/2005, yang mengatur tentang 
Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), yang mempunyai tugas : 

• Merumuskan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan pangan 
organik. 

• Merancang dan memformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan 
persyaratan wajib dalam pendirian lembaga sertifikasi organik. 



• Melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi dan atau badan usaha 
yang menerapkan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam program 
sertifikasi. 

v. Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah membuat ketentuan terhadap 
kualitas pupuk organik yang diproduksi oleh masyarakat, yaitu melalui penerbitan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan 
Pembenah Tanah. Guna melindungi konsumen/pengguna dan produsen pelaku 
usaha, maka pupuk organik yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu 
atau persyaratan teknis minimal, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel VI.1 
Standar Baku Kualitas Pupuk Organik 

Persyaratan  
No 

Parameter Satuan 

 Padat Cair 
1 C organik % > 12 ≥4,5 
2 C/N Rasio  10-25 - 
3 Dll. - - - 

 
vi. Mengadakan advokasi kepada pemerintah daerah mendorong kebijakan 

pemanfaatan jerami limbah pertanian dalam suatu bentuk Peraturan Daerah 
(PERDA). 

vii. Sistem usaha tani padi sawah yaitu, disamping menggunakan pola pemupukan 
berimbang antara penggunaan pupuk kimiawi buatan dengan pemberian bahan 
organik, juga mulai dikembangkan sistem usahatani padi sawah ramah 
lingkungan dan hemat air serta benih, yaitu System of Rice Intensification (SRI). 

 
XI. Penutup 
 

Pengembangan pupuk organik maupun pertanian organik di Indonesia 
mempunyai prospek yang baik untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat dan 
ramah lingkungan. Adanya pengembangan pupuk organik diharapkan mampu 
mewujudkan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.   

Bahan organik memiliki peran signifikan dalam menunjang sub sistem produksi 
pertanian, dimana potensi bahan bakunya tersedia dalam jumlah yang melimpah. Lahan 
pertanian di Indonesia pada umumnya miskin kandungan bahan organik, sehingga perlu 
upaya perbaikan kesuburan lahan secara massal. Kebijakan dalam pengembangan 
pupuk organik perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan menuju kearah swasembada 
pupuk organik di tingkat petani. 
 
 

Strategi Kesinambungan Program Kemitraan Pemerintah Daerah dan Yayasan 
Danamon Peduli dalam Menkonversi Sampah Pasar menjadi Pupuk Organik 

Berkualitas Tinggi  
(Danamon Go Green) 

 
Oleh Risa Bhinekawati, SE, MBA, MIPP, Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli  

 
• Pada tahun 2008/2009, Yayasan Danamon Peduli menjalin kemitraan dengan 31 

Kabupaten/kotamadya untuk meng konversi sampah pasar menjadi pupuk organik 
berkualitas tinggi (Danamon Go Green). Tiga puluh satu Kabupaten/Kotamadya 
mitra Yayasan Danamon Peduli adalah: 

 



1. Tapanuli Selatan 
2. Pekanbaru 
3. Payakumbuh 
4. Tanjung Balai 
5. Jakarta Pusat 
6. Bogor 
7. Bekasi 
8. Banjarnegara 
 

9. Bantul 
10. Bojonegoro 
11. Jepara 
12. Kendal 
13. Klaten 
14. Magelang 
15. Pemalang 
16. Purbalingga 
 

17. Rembang 
18. Temanggung 
19. Wonosobo 
20. Pacitan 
21. Kota Probolinggo 
22. Kab Probolinggo 
23. Semarang 
24. Grobogan 

25. Barru 
26. Gowa 
27. Palopo 
28. Pinrang 
29. Sidrap 
30. Soppeng 
31. Bitung 

 
• Program “Danamon Go Green” adalah salah satu program yang sejalan dengan 

upaya PBB mencegah pemanasan global, usaha pemerintah Indonesia melalui UU 
No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah, program Go Organic 2010 Departemen 
Pertanian, Program Adipura Kementrian Lingkungan Hidup, dan banyak lagi 
program pembangunan berkelanjutan lainnya. 

   
• Jika program di 31 kabupaten/kotamadya telah berjalan, setiap harinya, unit-unit  

pengolahan pupuk di seluruh Indonesia yang menjalankan program ini berpotensi 
mengkonversi 60-120 ton sampah menjadi 24-48 ton pupuk organik.  

 
• Keuntungan sosial ekonomis program ini adalah: 
 

o Produksi pupuk organik berkualitas tinggi dengan bahan baku sampah pasar 
akan meningkatan kualitas produksi pertanian dan kesejahteraan petani, 
menanggulangi kelangkaan pupuk dan lahan kritis.  Dengan adanya produksi 
pupuk organik sendiri, pemerintah daerah dan petani mendapatkan pupuk 
organik berkualitas tinggi dengan harga terjangkau sehingga secara bertahap 
dapat melakukan program pertanian organik. 

o Beban pemda akan berkurang, terutama dalam menangani TPA, tipping fee, 
ongkos transportasi, dan biaya pemeliharaan kebersihan pasar. 

o Penyerapan tenaga di lingkungan pasar tradisional: 3-6 pekerja per unit 
o Peningkatan penghasilan, kinerja dan kesejahteraan komunitas pasar – sebagian 

keuntungan replikasi program, selanjutnya untuk menjaga dan meningkatkan 
fasilitas dan kualitas kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pasar. 

o Pengembangan UKM produsen mesin kompos  
o Pengembangan jejaring teknologi pembuatan pupuk organik antara universitas, 

masyarakat dan pemerintah daerah. 
o Peningkatan kualitas lingkungan hidup, karena pengolahan sampah yang baik 

dapat juga mencegah pemanasan global.  Program ini berpotensi untuk dikelola 
dengan Clean Development Mechanism – CDM (Mekanisme Pembangunan 
Bersih), sehingga bisa mendapatkan carbon credit. 

 
• Dalam menjalankan program “Danamon Go Green”, Yayasan Danamon Peduli 

menghadapi beberapa tantangan, antara lain :  
o Kondisi program di 31 Kabupaten/Kota memiliki keunikan tersendiri dan 

berbeda dari segi, seperti : 
 Komitmen pemeritah daerah, yaitu ada pemerintah yang memiliki komitmen 

yang tinggi dan ada pemerintah dengan komitmen yang rendah sehingga 
penanganannya pun menjadi berbeda  

 Tata kelola organisasi yang menangani program ini berbeda-beda, seperti 
BUMD, Yayasan, Pihak ketiga, Dispenda dan ada yang masih mencari 
bentuk. 



 Geografis/lahan yang tersedia berbeda-beda di setiap daerah misalnya, ada 
lahan berbentuk yang segitiga, ada yang dekat pasar ada yang dekat TPA, 
ada yang sempit, ada yang panjang dll. 

 Karakter pedagang/masyarakat sekitar juga berbeda-beda, ada pedagang 
yang sudah dapat memisahkan antara sampah organik dan organik dan ada 
pedagang yang belum dapat melakukan pemisahan sampah pasar.  

 Karakter sampah, ada yang sangat basah, ada yang homogen dan ada yang 
tingkat heterogenitasnya sangat tinggi.  

o Dengan kondisi dan karakterisitik daerah yang berbeda-beda, maka desain 
untuk setiap daerah pun berbeda, karena disesuaikan dengan kondisi serta 
potensi masing masing lokasi. Desain program tersebut mencakup konstruksi 
bangunan, alur produksi dan teknologi yang digunakan.  

o Implementasi program konversi sampah pasar menjadi pupuk kompos yang 
dilakukan diberbagai daerah di Indonesia, akan membutuhkan sistem informasi 
yang lebih kompleks. Oleh karena itu, saat ini Yayasan Danamon Peduli sedang 
mengembangkan sistem komunikasi internet (blog) untuk mencapai sinergi 
budaya antara Pemda dan YDP serta agar transfer ilmu dan informasi antar 
daerah mengenai perkembangan program pengolahan kompos dapat 
dilaksanakan dalam waktu yang singkat.  
 Danamon Peduli mengupayakan agar komunikasi dengan pemerintah daerah 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan email, sehingga mendukung 
program e-government, serta mempermudah pengelolaan data. 

 Pelaporan, pemantauan dan evaluasi dibuat sesederhana mungkin, cukup 2 
lembar agar tidak menyulitkan berbagai pihak.  Yang paling penting adalah, 
sistem pelaporan tersebut dapat memantau indikator keberhasilan program. 

 
• Tantangan yang ada haruslah diatasi, karena baik Yayasan Danamon Peduli 

maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki tujuan yang sama, yaitu 
menerapkan program yang berkesinambungan untuk mencapai ketahanan pangan. 
Selain itu, Yayasan Danamon Peduli telah membuat perencanaan yang matang serta 
antisipasi terhadap kendala-kendala yang nantinya dapat terjadi.  
 

• Pertanyaan strategis yang harus dijawab oleh Pemerintah Daerah dan Yayasan 
Danamon Peduli adalah: biasakah Pemerintah Daerah dan Yayasan Danamon 
Peduli menjaga keberhasilan dan kesinambungan program sehingga secara 
sistematis program pupuk organik sampah pasar ini dapat : 
o Meningkatkan kualitas kebersihan pasar tradisional secara sistematis? 
o Membangun ketahanan pangan nasional berbasiskan pertanian organik seperti 

yang kita tuju pada seminar ini? 
 
• Jawabannya ‘Ya, Kita Bisa’, yaitu dengan menterjemahkan tujuan strategis menjadi 

kinerja program yang terukur. 
  
• Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi keberhasilan dan kesinambungan 

program, maka Yayasan Danamon Peduli mengadopsi sistem penilaian “balanced 
scorecard” yang pada umumnya digunakan untuk organisasi formal. Pengadopsian 
sistem penilaian ini bertujuan untuk memformalkan program yang sesungguhnya 
informal, dengan demikian masing-masing wilayah dapat berkompetisi untuk 
mencapai hasil yang lebih baik serta peluang untuk menjalin hubungan multi–
stakeholder akan semakin terbuka.  

 



• Ada 14 indikator yang akan dipantau, yang masing-masing mempunyai bobot 7.1%. 
Pencapaian keberhasilan Pemda dalam program ini terus dipantau oleh sistem 
manajemen pengetahuan Yayasan Danamon Peduli, sebagai berikut: 

 
No Tolok Ukur Indikator 
1 Keberhasilan dan 

Kesinambungan 
Program 

15. Reduksi sampah yang dibuang ke TPA 
16. Produksi unit kompos melewati titik  impas 
17. Pemasaran menjangkau masyarakat umum dan Pemda 
18. Replikasi di pasar atau komunitas secara swadaya atau  APBD 

2 Nilai tambah/ Kompos 
Berkualitas tinggi 
kepada pengguna 

19. Kualitas kompos (hasil uji lab) memenuhi SNI  
20. Demplot Pemda menggunakan kompos 

3 Proses Produksi dan 
Manajemen Efisien & 
Profesional 

21. Pemisahan sampah mulai dari tingkat pedagang 
22. Kerusakan mesin/hambatan lain diatasi sehingga tidak 

mengganggu proses produksi 
23. Pencatatan produksi dan pemasaran dilakukan setiap hari dalam 

log book 
24. Laporan bulanan disampaikan ke Yayasan Danamon Peduli dan 

Pimpinan Daerah. 
25.  Komunikasi telah dilakukan melalui email 

4 Komitmen Pimpinan 
Daerah, SDM yang 
tangguh dan proses 
pembelajaran 
berkelanjutan 

26.  Program masuk rencana strategis Pemda; pembelian pupuk dan  
replikasi program dianggarkan APBD 

27. Penanggungjawab program dan operator unit mempunyai 
kemampuan yang dibutuhkan 

28. Cerita sukses dan pembelajaran di sebarluaskan kepada berbagai 
pemangku kepentingan  

 
• Yayasan Danamon Peduli akan mengeluarkan laporan mengenai seberapa hijaunya 

suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dalam hal keberhasilan dan 
kesinambungan program, berdasarkan pencapai indikator di atas: 

 
Kategori Pencapaian 

Indikator 
Persentasi Pencapaian Indikator 

Hijau Muda Dibawah 60% atau 8 dari 14 indikator telah tercapai 
Hijau Sedang Diantara 60%-85% atau antara 9 – 12 indikator telah tercapai 
Hijau Tua Diatas 85% atau di 13 atau lebih indikator telah tercapai 

 
• Agar setiap daerah dapat mencapai tingkat keberhasilan hingga hijau tua, Yayasan 

Danamon Peduli akan akan:  
 

o Memfasilitasi sistem pelatihan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi 
o Membangun unit percontohan dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas SDM di bidang produksi dan manajemen 
o Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa laporan bulanan Pemda yang 

dikirim ke Yayasan Danamon Peduli 
o Mengeluarkan laporan tiga bulanan untuk setiap Pemda tentang status program 

suaru daerah dibandingkan dengan daerah lainnya (seberapa hijaukah pemda 
berdasarkan tolok ukur)  

o Laporan besar akan dikeluarkan setiap 1 tahun: pemda akan mengetahui dimana 
posisinya dibandingkan dengan 30 kabupaten/kota lainnya. 

o Menyebarkan cerita sukses maupun pembelajaran kepada 31 Pemda. Sehingga 
tidak akan terjadi pengulangan kesalahan melainkan mereplikasi keberhasilan 

 



• Sebagai bentuk program kemitraan, maka Pemerintah Kabupaten/Kotamadya akan 
menjaga kesinambungan program dengan cara :  
o Memasukkan program ini ke rencana strategis Pemerintah Daerah 
o Mengelola unit kompos secara baik dan profesional 
o Menganalisa perkembangan program di masing-masing kabupaten/kota secara 

kontinyu 
o Memperbaiki kinerja unit kompos dan koordinasi lokal untuk mencapai 

kesinambungan program 
o Menyampaikan laporan bulanan secara teratur kepada Danamon Peduli 
 

• Selama tahun 2008 Pemerintah Daerah dan Yayasan Danamon Peduli telah 
memulai satu langkah dari jutaan langkah menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Apabila kemitraan ini berjalan dengan berhasil dan berkesinambungan maka kita 
semua akan berkontribusi lebih banyak lagi kepada tanah air tercinta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kesinambungan  
Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar  

Untuk Kesejahteraan Masyarakat Banjarnegara 

 
Oleh 

Bupati Banjarnegara, Drs. Ir. H. Djasari, MM, MT. 
 

I. Tinjauan Umum 
 

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan dibagian tengah 
Jawa Tengah sebelah barat, yang membujur dari arah barat ke timur dan mempunyai 
luas wilayah sebesar 106.970,997 Ha. Secara astronomis, Kabupaten Banjarnegara 
terletak pada 7º12' – 7º31' LS dan 2º31' – 3º31' BT, sedangkan secara administratif 
Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. 
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:  

• Batas utara  : Kabupaten Pekalongan dan Batang 
• Batas Timur  : Kabupaten Wonosobo  
• Batas Selatan     : Kabupaten Kebumen 
• Batas Barat  : Kabupaten Banyumas dan Purbalingga 

 
Pada tahun 2006, luas lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara yang 

diperuntukan untuk sawah mencapai 15.615 Ha, (14,60 %) sedangkan lahan yang 
bukan sawah mencapai 91.356 Ha, (85,40 %) dari total luas lahan. Kebutuhan pupuk 
non organik pada umumnya adalah sebagai berikut : 

 
• Pupuk Urea sebesar : 24.436,91 ton/tahun 
• Pupuk SP36 sebesar : 18.304,51 ton/tahun 
• Pupuk ZA sebesar  : 12.505,12 ton/tahun 
• Pupuk NPK sebesar  : 15.459,32 ton/tahun 
  
 Jumlah   : 70.705,86 ton/tahun 

 
Sedangkan kebutuhan pupuk non organik berdasarkan jenis tanaman adalah 

sebagai berikut : 
 

• Tanaman padi  : ± 49.000  ton/tahun 
• Tanaman jagung  : ± 36.000  ton/tahun 
• Ubi kayu   : ± 24.000  ton/tahun 
• Kentang   : ±   8.000  ton/tahun 
• Salak   : ± 16.000  ton/tahun 

 
Perhitungan tersebut menunjukkan tingginya penggunaan pupuk non organik di 

Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu 
memberikan sosialisasi kepada para petani untuk mengubah pola penggunaan pupuk 
petani di Kabupaten Banjarnegara. 
 



II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional 
dan Peningkatan Ketahanan Pangan  

 
Berkaitan dengan keterbatasan APBD, maka revitalisasi pasar tradisional 

dilakukan secara bertahap. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara dan Yayasan Danamon Peduli dalam pembangunan unit pengolahan 
sampah, diharapkan kebutuhan pupuk organik dapat dicukupi oleh unit pengolahan 
sampah pasar menjadi pupuk organik (kompos pasar).  
 
III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan 

Pengembangan Program Pengelolaan Sampah  
 

a. Strategi dan prioritas tahun 2009 : 
• Mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah yang telah ada dari hasil 

kerjasama Pemerintah Daerah dengan Yayasan Danamon Peduli yaitu 
berupa bangunan pengomposan seluas 19 x 6 m2 dan 1 unit mesin pencacah 
kapasitas 5 ton/hari senilai Rp 17.500.000, bantuan Yayasan Danamon 
Peduli. 

• Produksi maksimal 5 ton/bln (3%) 
• Pemasaran produk di lingkungan kantor Pemerintah Daerah. 
• Pembuatan demplot pengomposan pupuk organik. 
• Sosialisasi kepada petani/kelompok tani di seluruh Kabupaten Banjarnegara. 

 
b.  Strategi dan prioritas setelah Tahun 2009 

• Menambah fasilitas pengolahan sampah pasar di Kecamatan Purwareja dan 
Kecamatan Batur. 

• Meningkatkan produksi dari 5 ton/bulan menjadi ± 15 ton/bulan (10%).  
• Memasarkan produk (pupuk organik) kepada petani/kelompok tani di 

wilayah Kabupaten Banjarnegara.  
 

IV. Peluang dan Hambatan Program Pengolahan Kompos 
 

Dalam mengimplementasikan program pengolahan pupuk, pemerintah Kabupaten 
Banjarnegara dihadapkan dengan berbagai peluang yang dapat membantu 
mensukseskan program. Oleh karena itu, untuk meraih peluang yang ada, Pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa strategi antara lain :  

Tabel IV.1 
Peluang dan Cara Meraih Peluang Dalam Program Pengolahan Kompos 

No. Peluang Cara Meraihnya 
1. 
2. 
 
3. 

Kelangkaan pupuk kimia 
Penurunan kualitas hasil panen 
Penurunan kesuburan tanah 
Volume sampah pasar 

Koordinasi 
Sosialisasi 

 
Sosialisasi 

 
Selain dihadapkan dengan peluang yang dapat membantu kesuksesan program 

pengolahan kompos, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga dihadapkan dengan 
beberapa hambatan yang dapat mengganggu keberlangsungan program. Namun 
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah memiliki beberapa solusi dan antisipasi 
dalam menghadapi hambatan tersebut, antara lain: 

 
 



Tabel IV. 2 
Hambatan dan Cara Mengatasi Hambatan Dalam Program Pengolahan Kompos 

No. Hambatan  Cara Mengatasi 
1. 
2. 
3. 

Kualitas produk 
Pembiayaan 
Tingkat kesadaran kurang 

Koordinasi 
APBD, Kredit bank 
Penyuluhan, demplot dll 

 
 

V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos 
 

Berikut ini adalah gambaran pengelolaan unit pengolahan kompos, mulai dari 
struktur organisasi, sumber bahan baku, distribusi dan pemasaran produk, hingga 
sumber keuangan organisasi :  

 
a. Bentuk Organisasi : Koperasi 
b. Pembina : Disindagkop 
c. Pengawas :  - Kantor Lingkungan Hidup 
     - Distan 
     - Dishutbun 
d. Pengurus : Koperasi Pasar 
e. Estimasi jumlah karyawan adalah sebanyak 8 orang terdiri dari : 

-  Manager : 1 orang 
-  Bagian keuangan : 1 orang 
-  Bagian produksi : 3 orang 
-  Bagian pemasaran : 3 orang 

f. Sumber sampah yang diolah adalah sampah pasar kota Banjarnegara dengan data 
sebagai berikut : 
• Luas pasar                 : 17.675 m2 
• Jumlah pedagang      : 1.313 orang 
• Volume sampah        : 11,50 m3/hari terdiri dari : 

- sampah organik  :  9 m3/hr  
- sampah anorganik :  2,5 m3/hr 

 
g. Area distribusi dan pemasaran pupuk organik sampah pasar adalah wilayah 

Kabupaten Banjarnegara.   
h. Sumber keuangan 

Sumber keuangan awal adalah dari Yayasan Danamon Peduli sebesar Rp. 
15.025.000,-  yang terdiri dari: 
• Biaya pelatihan sebesar Rp.   3.500.000,- 
• Bantuan modal kerja Rp. 11.525.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran 
  

a. Pada tahun anggaran 2009, Distan akan menggunakan pupuk organik sampah 
pasar untuk demplot tanaman padi (sawah). Sedangkan Dishutbun akan 
memanfaatkan pupuk organik berbahan baku sampah pasar untuk tanaman 
perkebunan/hutan. 

b. Prioritas pemasaran ditujukan kepada konsumen primer, yaitu petani di 
Kabupaten Banjarnegara. 

c. Pendistribusian produk juga ditujukan kepada instansi pemerintah antara lain, 
DPU (Bidang Kebersihan dan Pertamanan), Kantor Lingkungan Hidup, Distan, 
Dishutbun dan Dinas/Kantor lain yang memerlukan. 

d. Sistem pembayaran yang diterapkan ialah tunai maupun kredit sesuai dengan 
kesepakatan. 

e. Sistem pembukuan menggunakan sistem tabelaris yang mencakup kolom debit/ 
kredit. 

 
VII. Pengamatan atau Peristiwa Penting yang Ingin Disampaikan Kepada 

Pemerintah Daerah Lainnya.  
 

Dalam menerapkan program pengolahan pupuk kompos, terlebih dahulu perlu 
ditentukan sasaran distribusi produk. Hal ini berkaitan dengan usaha pembuatan pupuk 
organik (kompos) baik oleh pemerintah (DLHK) maupun perorangan yang di 
Kabupaten Banjarnegara yang berhenti berproduksi (pailit) karena mengalami kesulitan 
pada tahap pendistribusian dan pemasaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Bantul  
Dalam Memanfaatkan Pupuk Organik Sampah Pasar  

Untuk Meningkatkan Hasil Pertanian Bantul 

 
Oleh :  

Bupati Bantul, Drs. H.M. Idham Samawi 
 

I. Tinjauan Umum 
 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten/Kota 
yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Bantul 
terletak antara 07°44'04" - 08°00'27" LS dan 110°12'34" - 110°31'08" BT.  Batas 
administratif Kabupaten Bantul ialah sebagai berikut:  

• Utara  : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 
• Selatan  : Samudra Indonesia 
• Timur  : Kabupaten Gunungkidul 
• Barat  : Kabupaten Kulon Progo 

 
Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian 

tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan 
pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke 
selatan. Perkembangan pemanfaatan/penggunaan lahan dan perkembangan status lahan 
di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun 2003 dan 2005 dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini:    

 
Tabel 1.1 

Klasifikasi penggunaan lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2003 dan 2005 
 

Luas Lahan (Ha) No. Klasifikasi 2003 2005 
1 Kampung/Pemukiman  3.635.24 3.671,9823 
2 Kebun Campur  16.604.50 16.603,0770 
3 Sawah  16.232.30 16.182,8355 
4 Tegalan  6.638.90 6.638,8969 
5 Perkebunan Rakyat  -  -  
6 Hutan  1.385.00 1.385,0000 
7 Tanah Tandus  573.00 5.730.,2083 
8 Tanah Kosong  -  -  
9 Telaga/Waduk  -  -  
10 Lain-lain  5.616.05 473.0090 
 J u m l a h  50.684.99 50.685.0 

Sumber: Kantor BPN Kabupaten Bantul. 
 

Tabel I.1 menunjukan bahwa pada tahun 2003 dan 2005 sebagian besar lahan 
yang ada di Kabupaten Bantul dipergunakan untuk kebun campur dan sawah. Hal ini 
menunjukan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kebutuhan akan pupuk yang cukup 



tinggi. Dengan demikian peluang untuk pengembangan usaha pupuk di Kabupaten 
Bantul cukup besar32. 
 
II.  Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah  
 

Bantul memiliki 27 pasar kabupaten, yang mencakup empat pasar besar 
diantaranya yaitu, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Niten dan Pasar Piyungan. 
Revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan lingkungan, 
serta menarik banyak pembeli sehingga pedagang menjadi sejahtera. Manfaat lain yang 
diperoleh dengan adanya program pemanfaatan sampah pasar menjadi pupuk kompos  
yaitu meningkatkan nilai tambah sampah serta meningkatkan penyediaan pupuk 
organik.  

Sebagian besar sampah yang ada di Kabupaten Bantul bersumber dari perumahan/ 
pemukiman dan pasar, sedangkan sisanya merupakan sampah yang berasal dari daerah 
komersil, institusi, sampah jalan/taman. Komposisi sampah pasar tradisional 
didominasi oleh sampah organik yaitu sebesar 80%, sedangkan sisanya yaitu 20% 
merupakan sampah non organik. Karakter sampah tersebut antara lain, memiliki berat 
jenis sampah 250 kg/m³, kadar airnya tinggi dan nilai kalori yang rendah. Volume 
sampah di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul (Kartamantul33) dapat diperinci sebagai 
berikut :  

• Produksi sampah APY  : 3000 m³/hari 
• Cakupan pelayanan : 1700 m³/hari 

 Kota Yogya  : 1300 m³/hari (90%) 
 Kab. Sleman :   300 m³/hari (25%) 
 Kab. Bantul :   100 m³/hari (13%) 

 
Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengelolaan sampah antara lain 
: 

• Dump Truck sebanyak 4 unit 
• Arm Roll Truck sebanyak 5 unit 
• Transfer Depo sebanyak 1 unit 
• Kontainer sampah sebanyak 10 unit 
• Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS Piyungan) 

 
III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul  
 

Volume sampah yang tinggi di Kabupaten Bantul belum dibarengi dengan 
fasilitas TPA yang memadai, karena batas kapasitas penggunaan TPA ialah 2,7 juta m³ 
sampah, dengan masa penggunaan 10 – 15 tahun. Oleh karena itu, Pemerintah 
Kabupaten Bantul membangun suatu ”rencana umur teknis penggunaan TPA” hingga 
tahun 2012. Pemerintah menemukan beberapa alternatif  pengolahan sampah lainnya, 
antara lain :  

 Melakukan pengolahan sampah pasar menjadi kompos yang berkualitas 
                                                
32 Membiasakan petani untuk menggunakan 200 kg pupuk urea/hektarnya memerlukan proses yang 
panjang. Peralihan dari 1,2 ton pupuk urea menjadi hanya 200 kg dilakukan secara bertahap. Oleh karena 
itu, pada tanggal 24 Desember 2008, Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengumpulkan seluruh 
kelompok tani di Bantul untuk mensosialisasikan sistem distribusi pupuk urea tertutup yang akan mulai 
dilaksanakan pada bulan Januari 2009. (Dalam pidato Bupati Bantul, Drs. H.M. Idham Samawi) 
33 Kartamantul adalah nama kerjasama antara tiga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Kota 
Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang keberadaannya 
merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang 22/1999. Salah satu bentuk kerjasamanya ialah 
pengelolaan sampah bersama di TPA Piyungan, Bantul.  



 Pengomposan dilakukan pada skala individu maupun komunal 
 Penerapan daur ulang (reuse) 
 Pengendalian lahan tempat pembuangan (control land fill di TPA Piyungan) 
 Memanfaatkan sampah pasar sebagai sumber energi (briket/arang sampah) 

 
Dalam rangka mengimplementasikan program pemanfaatan sampah maka 

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Pemerintah Yogyakarta, Sleman 
dan Bantul untuk mengelola sarana dan prasarana TPA sampah Piyungan, seperti yang 
telah tertuang dalam 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, 02/PK/200134. Oleh karena 
itu, dana pengelolaan kompos di Kabupaten Bantul berasal dari : 

a. Dana Karamantul sebesar 2,4 miliar 
b. APBD Kabupaten Bantul 530 juta untuk biaya operasional dan 223,7 juta 

untuk BHL 
c. Dana bantuan dari berbagai pihak (termasuk Yayasan Danamon Peduli) 
d. Dana swadaya masyarakat  

 
Unit pengolahan pupuk organik hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten 

Bantul dan Yayasan Danamon Peduli telah memberikan hasil yang luar biasa yaitu 
telah mampu menghasilkan 400 kg- 1 ton pupuk kompos yang berkualitas tinggi. 
Produk pupuk kompos berbahan baku sampah pasar yang dijual dengan harga Rp 550 
per kg telah mampu meningkatkan produksi bawang merah dari 15 ton menjadi 20 
ton/Ha.35 
  
 
IV.  Pola Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Yayasan 

Danamon Peduli  
 

Dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Yayasan 
Danamon Peduli, telah disepakati bahwa :  
 

Yayasan Danamon Peduli akan: 
• Melakukan analisa kebutuhan, desain & analisa keuangan 
• Menyediakan mesin dan rumah kompos 
• Memberikan bimbingan teknis pengoperasian mesin 
• Melakukan pemantauan dan evaluasi 

 
Pemda Bantul akan : 
• Menyediakan lahan  100 – 300 m² 
• Koordinasi lokal dan perijinan 
• Manajemen dan keberlanjutan program 
• Replikasi di pasar lainnya 

 
 

                                                
34 Bupati Bantul pada konvensi nasional menyebutkan bahwa selain bekerjasama dengan tiga pemerintah 
daerah lainnya dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Bantul juga akan bekerjasama dengan 
perusahaan Jepang, Simitsu untuk memanfaatkan zat metan dari sampah Bantul. 
35 Selain memberikan keuntungan dari hasil produksi yang dihasilkan, keberadaan unit pengolahan 
kompos berbahan baku juga akan mampu mengurangi volume sampah yang ada di Kabupaten Bantul 
hingga 30%.  



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Barru  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 

Oleh  
Wakil Bupati Barru, H.Kamrir DG.Mallongi, S.H 

 
 

I. Tinjauan Umum:   
 

Pada umumnya kondisi topografi Kabupaten Barru merupakan dataran tinggi dan 
perbukitan yang berada pada ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut (DPL). 
Topografi tersebut pada umumnya berada dibagian Timur Kabupaten, sedangkan 
topografi dengan ketinggian 0 – 20 meter DPL  pada umumnya berada pada bagian 
Barat Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Makasar.  

Berkaitan dengan prinsip dasar pola pembangunan Kabupaten Barru, yaitu merespon 
positif dinamika perubahan lingkungan, maka Pemerintah Kabupaten merumuskan status 
cara pandang strategis (grand strategy) yang dapat menjawab perubahan tersebut melalui 
visi dan misi. Adapun, Visi Kabupaten Barru Tahun 2005-2010 adalah “Kabupaten 
Agribisnis Terkemuka” dengan Misi “Mewujudkan Masyarakat Barru yang Produktif dan 
Religius”. Misi tersebut diwujudkan lewat beberapa program utama Pemerintah Kabupaten 
Barru antara lain, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuh kembangkan 
ekonomi rakyat berbasis agrobisnis, membangun infrastruktur agrobisnis yang handal, 
serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.   

Selaras dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Barru, sektor pertanian merupakan 
sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Barru. Saat ini luas lahan pertanian 
(sawah) yang ada di Kabupaten Barru seluas 12.618,84 Ha, luas lahan pertanian 
(sawah) yang ada di Kabupaten Barru seluas 13.234 Ha, dengan rincian : lahan irigasi 
setengah teknis seluas 1.454 Ha, irigasi sederhana seluas 706 Ha, dan irigasi desa 
seluas 2.081 Ha. Sedangkan, luas lahan bukan sawah : 21.932 Ha terdiri dari lahan 
pekarangan seluas 3.314 Ha, lahan tegal/kebun seluas 5.946 Ha, ladang seluas 5.037 
Ha, dan perkebunan seluas 7.835 Ha. Pada umumnya petani Barru masih menggunakan 
pupuk kimia dan hanya petani di Kecamatan Barru dan Pujananting saja yang sudah 
mulai menggunakan pupuk organik. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Barru dan 
Pujananting yang merupakan daerah percontohan penggunaan pupuk organik (bokasi) 
yang bersumber dari kegiatan penggemukan sapi.  

Pengalaman petani menunjukan masa tanam padi yang menggunakan pupuk 
organik akan lebih lama dari yang menggunakan pupuk kimia, namun hasil produksi 
yang menggunakan pupuk organik tidak kalah dengan hasil produksi yang 
menggunakan pupuk kimia. Beberapa jenis tanaman yang dikembangkan di Kabupaten 
Barru antara lain jagung, kacang tanah, semangka dan melon, serta kedelai.  

 
 

 
 

 



II. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru  
 

Revitalisasi Pasar Tradisional Mattirowalie, Kecamatan Barru  
Melalui program ini, pemerintah berharap bahwa pada masa mendatang seluruh 
lahan pertanian yang ada di Kabupaten Barru, khususnya area pengembangan 
agrobisnis telah menggunakan pupuk organik. Dengan adanya program 
pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik, diharapkan kebutuhan para 
petani akan pupuk organik dapat terpenuhi. Kebijakan pemanfaatan sampah pasar 
untuk dijadikan pupuk kompos ini, juga didukung kebijakan pemerintah 
mengenai peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan dan 
pemanfaatan kompos dengan demplot.  

 
 
III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Barru Dalam Pengelolaan dan  
  Pengembangan Program Kompos Bekerjasama Dengan Yayasan Danamaon  
  Peduli 

 
Strategi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut : 

 
a. Tahun 2009 

• Pada tahun 2008 telah dibangun 1 unit pengolah sampah menjadi pupuk 
organik di Pasar Mattirowalie melalui bantuan Yayasan Danamon Peduli. 
Sampah yang dikelola diutamakan pada sampah yang berasal dari pasar, 
terminal dan sampah dari perumahan sekitarnya. 

• Pada tahun 2009 diharapkan alat pengolah sampah tersebut telah dapat 
memenuhi kebutuhan pupuk organik untuk pertanian, perkebunan, tanaman 
hias, dan perikanan. Lewat fasilitas pengolahan pupuk yang telah dibangun 
Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan kebutuhan pupuk organik 
untuk pembibitan, baik pembibitan pohon maupun pembibitan tanaman 
buah-buahan seperti mangga, sukun, nangka dan kelapa. Prioritas utama 
penggunaan pupuk kompos dari hasil pengolah sampah tersebut adalah 
untuk pembibitan tanaman hias/penghijauan yang dikembangkan oleh 
masyarakat dan untuk tanaman hias yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 
di area perkotaan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tanaman 
pada median dan pulau jalan sebagai dampak pelebaran jalan negara 
sepanjang kurang lebih 70 km.   

• Pemerintah Kabupaten Barru akan mengoptimalkan pengelolaan sarana unit 
pengolahan kompos, bantuan Yayasan Danamon Peduli dan menjadikannya 
sebagai proyek percontohan (pilot project).  

• Saat ini pemanfaatan pupuk organik (bokasi) untuk pertanian telah 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat di Desa 
Binuang Kecamatan Balusu seluas 20 ha.   

 
b. Tahun 2010 

Pemerintah Kabupaten Barru akan mereplikasikan kegiatan pengelolaan sampah 
pasar menjadi pupuk organik pada pasar tradisional Pekkae Kecamatan Tanete 
Rilau kemudian pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Barru.  
 
 
 
 
 



IV. Peluang dan Hambatan  
 

a. Peluang dan solusi 
Program ini sejalan dengan strategi utama Pemerintah Kabupaten yang fokus 
terhadap sektor agrobisnis, sehingga pada akhirnya dapat memberi peluang 
terciptanya lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan pupuk organik untuk 
kegiatan pertanian, perkebunan, holtikultura, perikanan, dan tanaman hias. 
Disamping itu dengan adanya program ini, pemahaman masyarakat terhadap 
manfaat pupuk organik dan perilaku maupun pola tanam yang berbasis kompos 
(pupuk organik) meningkat. Pada tahap awal, hasil kompos pasar 
direkomendasikan digunakan pada kegiatan yang terkait dengan pengembangan 
agribisnis.  

b. Hambatan dan cara mengatasinya 
Hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam program ini diantaranya 
kurangnya sumber daya manusia baik dari pihak masyarakat maupun aparatur 
dalam pengolahan sampah menjadi kompos, serta perilaku petani yang masih 
sangat tergantung pada pupuk kimia. Untuk itu, diperlukan pelatihan-pelatihan, 
sosialisasi dan advokasi baik kepada masyarakat maupun aparatur dalam 
pengelolaan sampah menjadi pupuk organik dan pemanfaatan kompos. Selain 
adanya keterbatasan sumber daya manusia, pemerintah mengalami hambatan 
karena koordinasi antar instansi di Kabupaten Barru yang masih lemah.   

 
V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli 

Pemerintah Kabupaten Barru : 
 

a. Pengawas  :  Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Barru 

b. Pengelola :  Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan 
c. Bentuk organisasi  :  UPTD 
d. Sumber sampah yang diolah  :  Sampah pasar, terminal dan sampah rumah 

tangga 
e. Area distribusi dan pemasaran :  Kabupaten Barru, khususnya sentra 

pengembangan agribisnis, dan pertanian, 
tanaman hias dan perkebunan, pembibitan 

f. Estimasi jumlah karyawan  :  ± 5 orang 
g. Sumber keuangan  :  Hasil penjualan pupuk kompos, dan dana 

stimulan  
  Pemda 

 
VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran: 
 

a. Pemerintah merencanakan pengadaan demplot, khusus jenis tanaman palawija  
b. Pemasaran dilakukan secara eceran kepada konsumen primer, yakni :  

• Para petani, baik petani sawah, tanaman buah-buahan, maupun petani 
tanaman palawija (jagung, kacang tanah, dan kedelai)  

• Para pengusaha tanaman hias. 
c. Pemasaran kepada Pemerintah, meliputi : Dinas Pertanian dan Perkebunan, Badan 

Ketahanan Pangan dan Penyuluh Daerah, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Barru. 

d. Sistem pembayaran yang akan digunakan ialah sistem pembelian tunai (cash and 
carry)  

e. Sistem pembukuan mengacu pada standar keuangan daerah.  



 
VII.  Informasi dan Perkembangan Program : 
 
• Pengomposan limbah sektor peternakan yang diutamakan berasal dari kegiatan 

penggemukan sapi, telah dilaksanakan di Kabupaten Barru dan begitu pula 
pemanfaatan pupuk kompos (pupuk organik dari tinja sapi). Produk pupuk kompos 
(bokasi) telah digunakan untuk kegiatan pertanian sekitar 10 persen dari luas lahan 
sawah, perikanan khusus tambak seluas 12 Ha, dan kegiatan holtikultura seluas 20 
Ha. 

• Saat ini, di Kabupaten Barru telah dibangun sarana pelabuhan sebagai 
komplementer keberadaan pelabuhan Makassar dan pelabuhan Parepare yang 
merupakan pintu gerbang Propinsi Sulawesi Selatan. Pelabuhan yang dibangun 
tersebut antara lain, Pelabuhan Fery dari Garongkong, Kabupaten Barru ke Batu 
Licin, Kalimantan Selatan, dan yang saat ini juga sedang dibangun adalah 
pelabuhan curah/multi purposes yang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan. 

• Dalam Penetapan Tata Ruang pengembangan KAWASAN EMAS, Garongkong, 
Kabupaten Barru, ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi 
Selatan, yang merupakan pendukung aktifitas di kawasan pelabuhan Garongkong. 
 

VIII. Kesimpulan 
 
• Kegiatan pengomposan dan pemanfaatan kompos telah dilaksanakan di 

Kabupaten Barru dan bahan bakunya bersumber dari kegiatan di sektor 
peternakan, khususnya kegiatan penggemukan sapi.  

• Kebutuhan pupuk organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, holtikultura, 
tanaman hias semakin meningkat. 

• Hasil pengelolaan sampah pasar melalui bantuan Yayasan Danamon Peduli dapat 
menambah kuantitas ketersediaan pupuk organik. 

• Bantuan alat pengolah sampah memberi dampak positif dari sisi ekonomi, sosial, 
dan menambah nilai pengolahan sampah di Pasar Mattirowalie. 

 
XI.   Saran 
 
• Sebagai acuan tolak ukur keberhasilan program, Pemda Barru berharap agar 

Yayasan Danamon Peduli dapat memberikan informasi mengenai metode 
penilaian keberhasilan (balance score card).  

• Pemda berharap agar dalam penilaian keberhasilan program, YDP dapat membagi 
kelompok menjadi dua bagian yaitu kelompok senior dan junior.  

• Pemda mengusulkan agar bahan pelaksanaan dilakukan pada bulan Januari, 
karena pada awal Desember Pemda akan fokus terhadap evaluasi perencanaan 
dan pertanggung jawaban APBD dan RAPBD, serta penilaian setahun penuh. 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kota Bitung 
Dalam Mengatasi Tantangan dan Menangkap Peluang  

Dalam Pengolahan dan Aplikasi Pupuk Organik Sampah Pasar 

 
Oleh  

Kepala BAPEDALDA Kota Bitung, Dra. Adriana Dondokambey  
 

 
I. Tinjauan Umum  

 
Kota Bitung adalah salah satu kota di Sulawesi Utara dengan wilayah 

administratif yang terdiri dari 6 Kecamatan, 38 kelurahan dan sejumlah kecamatan 
yang belum terlayani di Pulau Lembeh.   

 Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,16 %/tahun, volume sampah 
yang dihasilkan oleh setiap jiwa sebesar 0.802 m3/hari dan jika digabungkan maka 
volume sampah yang dihasilkan di Kota Bitung mencapai 3.119.36 m3/hari. Sumber 
sampah di Kabupaten Bitung antara lain berasal dari perumahan/pemukiman, industri, 
fasilitas umum, jalan, pasar, perkantoran/daerah komersial, dan fasilitas sosial.  
 
 
II. Penanganan Sampah di Kota Bitung  

 
Pasar di Kota Bitung berjumlah 5 buah antara lain Pasar Girian, Pasar Sagerat, 

Pasar Winenet, Pasar Cita dan Pasar Ruko36. Dalam penanganan sampah di Kota 
Bitung, Pemerintah Kota Bitung telah mengadopsi sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 
untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Secara berurutan sistem 
pengelolaan sampah yaitu, pengumpulan sampah di TPS, pemindahan, pengangkutan, 
pembuangan akhir (Pengolahan Komunal/Daur ulang) dan terakhir pengontrolan 
(Control-Incenerator). 
 
 
III. Tantangan dan hambatan pengelolaan sampah  

 
Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bitung 

dalam melakukan pengolahan sampah antara lain : 
 

1. Sarana dan prasarana yang terbatas 
2. Kesadaran penjual dan pembeli di pasar masih rendah dalam pengelolaan Sampah  
3. Sumber Daya Manusia pengelola pasar masih rendah 
4. Pasar yang berada di Kota Bitung masih merupakan pasar tradisional 

 
 
 

                                                
36 Sebelum mendapat bantuan dari YDP, Kota Bitung telah memiliki lokasi pengomposan secara manual 
yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan disponsori oleh Bapedalda Kota Bitung pada lima pasar yang ada 
serta 11 perumahan. Hal ini disampaikan oleh Dra. Adriana Dondokambey dalam seminar nasional.  



IV. Strategi Pemerintah Kota Bitung Dalam Pengelolaan sampah  
 

Beberapa strategi yang digunakan Pemerintah Kota Bitung untuk menanggulangi 
masalah sampah antara lain :   

 
• Melakukan sosialisasi di pasar mengenai pengelolaan sampah pasar 
• Melibatkan tim penggerak PKK dalam pengelolaan sampah organik menjadi 

pupuk 
• Bekerjasama dengan dunia usaha (swasta) dalam penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung di pasar 
• Bekerjasama dengan pengelola pasar dalam penyediaan bahan baku pembuat 

kompos dan penyediaan tong-tong dan gerobak sampah 
• Membangun rumah-rumah kompos di setiap pasar 
• Hasil pupuk organik disalurkan kepada masyarakat melalui kelurahan untuk 

digunakan pada tanaman hias di taman dan pohon-pohon peneduh. 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kesinambungan 
Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor 
 

 
 

Oleh  
Direktur Utama PD. Pasar Tohaga, Ir. Cahya Vidiadi, MM 

 
 
1. Tinjauan Umum  
 

Perusahaan Daerah Pasar Tohaga merupakan Badan Usaha Milik Daerah di 
Kabupaten Bogor yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk 
melakukan pengelolaan pasar (Sesuai Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor dan Peraturan Daerah No. 11 
tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar) dan seluruh hal yang berkaitan dengan pasar 
tradisional di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam struktur kepengurusannya, PD Pasar 
Tohaga memiliki bidang khusus yaitu Bidang Kebersihan dan Ketertiban PD Pasar 
Tohaga (Sesuai Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan 
Tenaga Kerja Perusahaan) yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan 
pasar.  

Produk kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah pasar PD Pasar Tohaga 
kemudian akan didistribusikan dan dipasarkan di sekitar wilayah Kabupaten Bogor, 
khususnya di daerah sekitar unit pengolahan sampah tersebut. Hal ini berkaitan dengan 
para pengguna kompos yaitu petani tanaman ataupun perkebunan yang rata-rata 
berdekatan dengan pasar tradisional di Kabupaten Bogor. Pemasaran dan distribusi 
kompos ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 
Bogor sebagai leading sector dalam hal pertanian dan perkebunan, khususnya para 
petani, di wilayah Kabupaten Bogor. 

 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah   
 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sangat memberikan dukungannya terhadap 
program ini, terutama kepada dinas-dinas yang berkaitan dengan program tersebut 
seperti, Dinas Cipta Karya khususnya bidang kebersihan, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan khususnya dalam hal pembinaan untuk para petani, Dinas Pertanian & 
Kehutanan, Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Bagian Perekonomian 
Sekretariat Daerah. Selain itu, keberhasilan program ini juga terkait erat dengan 
peranan Sekretaris Daerah dan Bupati Bogor. 

Saat ini produksi sampah di Kabupaten Bogor berkisar 300 ton/hari dimana 
sekitar   100 ton/hari merupakan sampah yang berasal dari pasar di 24 pasar tradisional 
di Kabupaten Bogor yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. 

 
 
 



III. Replikasi Unit, Pengembangan Produk, Pemasaran dan Aplikasinya 
 

Rencana Replikasi unit oleh PD. Pasar Tohaga Kabupaten Bogor, diatur menjadi 
4 titik utama dengan cakupan wilayah disesuaikan kondisi geografis pasar-pasar yang 
ada. Empat titik yang akan mereplikasi unit pengolahan kompos sebagai berikut: 
• Pasar Cisarua, bekerja sama dengan Yayasan Danamon Peduli (Pilot Project) 

Direncanakan akan mencakup wilayah Pasar Cisarua, Pasar Ciawi, Pasar 
Cigombong, dan Pasar Cikereteg. 

• Pasar Cibinong 
Direncanakan akan mencakup wilayah Pasar Cibinong, Pasar Ciluar, Pasar 
Citeureup I, Pasar Citeureup II, dan Pasar Citayam. 

• Pasar Leuwiliang 
Direncanakan akan mencakup wilayah Pasar Leuwiliang, Pasar Ciampea, Pasar 
Cigudeg, Pasar Nanggung, Pasar Cimayang, Pasar Laladon, dan Pasar Jasinga. 

• Pasar Cileungsi 
Direncanakan akan mencakup wilayah Pasar Cileungsi, Pasar Jonggol, dan Pasar 
Cariu. 

 
IV. Peluang dan Hambatan  
 
Peluang 
 

Pengomposan sampah didefinisikan sebagai proses dekomposisi sampah organik 
oleh mikroorganisme dalam kondisi aerobik terkendali dan akan menghasilkan 
kompos. Proses pengomposan sampah secara aerobik merupakan strategi mencegah 
sampah organik terdekomposisi secara anaerobik. Pembusukan satu ton sampah 
organik di TPA secara teoritis dapat menghasilkan gas metana sebanyak 0,20-0,27 m3. 
Dalam proses pengomposan seminimal mungkin produksi metana tidak dihasilkan, 
melainkan semaksimal mungkin sampah organik diubah menjadi produk kompos, air, 
dan CO2. 

Selain mencegah produksi gas metana, kegiatan pengomposan sampah memiliki 
beberapa manfaat. Pertama, pengomposan dapat mengurangi jumlah sampah yang 
harus dibuang ke TPA sehingga transportasi sampah dapat lebih efisien dan 
memperpanjang umur TPA. Kedua, pengomposan merupakan metode daur ulang yang 
alamiah dan mengembalikan bahan organik ke dalam siklus biologisnya sehingga tanah 
terjaga kesuburannya. Ketiga, pengomposan mengubah sampah yang tadinya 
berbahaya menjadi produk pupuk organik yang aman bagi lingkungan. 

Saat ini di beberapa kota di bagian barat wilayah Pulau Jawa, seperti Jakarta, 
Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Sumedang, Purwakarta, 
dan Subang, telah berdiri sedikitnya 21 produsen kompos berbahan baku sampah kota 
dengan kapasitas yang bervariasi.  Dari seluruh produsen kompos, sebelas di antaranya 
memiliki kapasitas produksi sampai 2 ton, enam produsen dengan kapasitas 2-5 ton, 
dan empat produsen lainnya memiliki kapasitas di atas 5 ton kompos per hari. Dari 
seluruh produsen kompos, sampai dengan bulan Desember tahun lalu telah diproduksi 
kompos sebanyak 17.637 ton yang berasal dari  141.096 m3 sampah organik. Tahun ini, 
diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi pupuk kompos seiring dengan 
munculnya produsen-produsen kompos yang baru. 

Saat ini setiap produsen kompos sedang meningkatkan produksi komposnya agar 
mencapai target produksi sebesar 200 ton kompos per hari. Namun, untuk mencapai 
target tersebut bukanlah hal yang mudah karena adanya berbagai kendala di lapangan, 
seperti masalah kontinuitas pasokan bahan baku, tidak optimalnya proses 



pengomposan, minimnya sarana dan prasarana pengomposan, serta sulitnya membuka 
pasar kompos. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat 
dilakukan, antara lain dengan merekrut produsen-produsen kompos baru, melakukan 
advokasi untuk kelancaran bahan baku kompos terhadap institusi kebersihan di tiap-
tiap kota, melakukan advokasi kebijakan pemasaran dan penggunaan kompos kepada 
instansi terkait, dan melakukan pembinaan teknis serta manajemen secara terpadu 
terutama kepada produsen kompos skala besar.  

Uraian di atas menggambarkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah kota dapat 
menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif di bidang lingkungan 
hidup melalui program mekanisme pembangunan bersih. Peluang ini hendaknya dapat 
direspon demi keberlanjutan manajemen persampahan yang saat ini ‘carut-marut’ dengan 
munculnya berbagai petaka sampah, seperti longsor sampah yang baru terjadi di TPA 
Leuwigajah, Bandung. 
 
Hambatan 
 

Hambatan yang ada dalam pembuatan kompos dari sampah pasar adalah adanya 
kontaminasi bahan baku dari sampah non organik, seperti: plastik, besi, karet, dan lain-
lain. Sampah non organik ini harus dipisahkan/disortir terlebih dahulu sebelum sampah 
dapat dikomposkan. Proses pemisahan ini tergantung pada banyaknya sampah non 
organik dan jenisnya. Jika tingkat kontaminasinya tinggi, maka pemilahan akan 
membutuhkan biaya yang lebih tinggi.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memisahkan sampah sejak dari awal.  
Pengelola pasar dapat menyediakan tempat sampah khusus sampah organik dan 
sampah non organik. Tindakan ini disertai dengan penyadaran pada para pedagang 
pasar untuk membiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Hal ini 
seringkali tidak mudah dan memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Namun, jika 
langkah ini berhasil, maka proses pengolahan sampah menjadi lebih mudah. 

 
 

V. Struktur Organisasi  
 

PD. Pasar Tohaga menyusun struktur organisasi Pengelolaan Kompos Program 
Danamon Peduli Pemerintah Daerah sebagai berikut:  

• Ketua Tim 
• Koordinator Lapangan 
• Pengawas Lapangan 
• Pelaksana Lapangan 

Dalam rangka memaksimalkan fungsi tim, maka disusun pembagian kerja (job 
description) untuk masing-masing personil sebagai berikut: 

a. Ketua Tim 
• Bertugas dan bertanggung jawab kepada Direksi PD. Pasar Tohaga 
• Bertugas membuat kajian menyeluruh berkenaan dengan proses pengolahan 

sampah, 
• Bertugas mengkoordinasikan seluruh anggota dalam rangka pelaksanaan 

pekerjaan, 
• Melaksanakan koordinasi yang dinamis dengan Dinas, Instasi, Lembaga 

terkait, berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan, 



• Membuat laporan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan kepada 
Direksi PD. Pasar Tohaga, 

• Membuat kajian AMDAL, 
• Melaksanakan hubungan koordinasi yang dinamis dengan pihak Yayasan 

Danamon Peduli. 
b. Koordinator Lapangan 

• Bertugas dan bertanggung jawab kepada Direksi PD. Pasar Tohaga melalui 
Ketua Tim, 

• Bertugas pembinaan sampah tersegregasi dengan pedagang, 
• Bertugas membina Pengawas Lapangan dan Pelaksana Lapangan agar 

mengerjakan tugas-tugasnya, 
• Bertugas melaksanakan koordinasi yang dinamis dengan pedagang, warga 

sekitar, tokoh masyarakat, dan MUSPIKA setempat, 
• Melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan proses pengolahan 

sampah pasar ke lingkungan sekitar, 
• Melaksanakan hubungan koordinasi yang dinamis dengan pihak Yayasan 

Danamon Peduli. 

c. Pengawas Lapangan 
• Bertugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim melalui Korlap, 
• Bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses pengolahan, 
• Bertugas untuk membuat database dokumentasi proses pengolahan, 
• Bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksana lapangan, 
• Bertugas untuk mengkaji proses pengolahan, 
• Bertugas untuk menganalisa dampak samping dari proses pengolahan, 
• Bertugas untuk membuat buku dan tampilan panduan pengolahan, 
• Bertugas untuk monitoring hasil laboratorium secara berkala, 
• Bertugas untuk menjaga ketersediaan bahan baku, 
• Bertugas untuk melaksanakan pelaporan harian, mingguan, dan bulanan. 

d. Pelaksana Lapangan 
• Bertugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim melalui Korlap, 
• Bertugas melaksanakan kewajiban seluruh proses (rincian pekerjaan 

pelaksana lapangan akan dijabarkan secara terpisah dalam bentuk pedoman 
kerja (Working Instruction)).  

• Bertugas menjaga kebersihan lingkungan, 
• Bertugas memelihara seluruh peralatan, 
• Bertugas mempelajari, memahami, dan melaksanakan proses pengolahan 

sampah, 
• Bertugas memisahkan sampah organik & sampah non-organik. 

Secara umum struktur kepengurusan unit pengelolaan sampah di Pasar Tohaga 
dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 
 

 
 

 



Skema 1.  
Struktur Organisasi Sistem Pengolahan Sampah Pasar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Rencana dan Distribusi  Produk 
 

Sebagai langkah tindak lanjut yang nyata, PD. Pasar Tohaga merumuskan 2 (dua) 
hal berkaitan dengan kesinambungan Instalasi Pengolahan Sampah Organik ini dengan 
konsep pemasaran dan replikasi sebagai berikut:  

a. Pemerintah Daerah Kabupaten akan membeli semua hasil pupuk selama 1 (satu) 
tahun melalui dana APBD dengan arahan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan 
dan menyalurkannya ke beberapa kecamatan untuk membandingkan hasil panen 
sebelum dan sesudah memakai kompos. 

b. Pemasaran produk PORASI (Pupuk Organik Fermentasi) akan dipusatkan di 
Pasar Cisarua dan didistribusikan ke 24 pasar se-Kabupaten Bogor. 

c. Melaksanakan kebijakan promosi pemasaran lewat kerjasama dengan LSM, 
mahasiswa pertanian, Kelompok Tani, Kelompok Pedagang Tanaman Hias, 
Tokoh Masyarakat dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk 
sosialisasi dan aplikasi di masyarakat. 

d. Seluruh keuntungan usaha akan dikembalikan kepada pasar tradisional untuk 
meningkatkan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kesehatan masyarakat 
lingkungan pasar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua Tim 

Koordinator Lapangan 

Pengawas Lapangan  

Pelaksana  



Skema 2.  
Bagan Pemasaran Pupuk Kompos Hasil Pengolahan Sampah Pasar 

 

 
 

 Skema 2 menunjukan bahwa pendistribusian produk kompos Pasar Tohaga akan 
disalurkan dengan tiga cara yaitu, penjualan langsung/eceran di kios pasar, penyaluran 
melalui kelompok tani agar kemudian didistribusikan kepada petani dan yang ketiga 
ialah melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan.   

Produksi Kompos 

Sampah Pasar 

Kios di Pasar Kelompok Tani Dinas Pertanian 
dan Kehutanan 

Pedagang Konsumen/ 
petani 

Konsumen/ 
Petani 

Kelompok 
Tani 

Petani 



Strategi dan Kiat Pemerintah Bojonegoro 
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk 

Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 
 

 
Oleh  

Perusahaan Daerah Pasar Bojonegoro, Adi Widjadudi 
 
 
I. Tinjauan Umum  

 
Kabupaten Bojonegoro berada di Propinsi Jawa Timur, dengan jarak ± 110 Km 

sebelah barat Kota Surabaya, Ibukota Propinsi Jawa Timur. Topografi Kabupaten 
Bojonegoro di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah 
dataran rendah, sedangkan di bagian selatan, tepatnya di sepanjang kawasan Gunung 
Pandan, Kramat dan Gajah merupakan dataran tinggi.   

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah sebesar 230.710 Ha, dengan 
jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa. Sebagian besar wilayah di Kabupaten 
Bojonegoro merupakan hutan negara, yaitu 40,15% dari total wilayah, sedangkan 
sebesar 32,42%  (74.801 Ha) wilayah Kabupaten Bojonegoro diperuntukan untuk 
pertanian sawah dan bila dijumlahkan dengan luas lahan pertanian non sawah yang 
seluas 155.909 Ha, maka Kabupaten Bojonegoro membutuhkan pasokan pupuk dengan 
jumlah yang cukup besar. Secara rinci, rekapitulasi penggunaan lahan tahun 2007 di 
Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat sebagai berikut :  

 
Tabel I.1 

Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 
 
Dalam satu tahun 

ditanami padi (Ha) Penggunaan Lahan 
2 X 1X 

Tak 
Ditanami 

Jumlah 
 

Lahan Sawah : 
 Irigasi Teknis 
 Irigasi Setengah Teknis 
 Irigasi Sederhana 
 Irigasi Desa / Non Pu 
 Tadah Hujan 

 
15.937 

3.822 
58 

8.838 
9.595 

 

 
1.221 

408 
249 
252 

34.286 

 
- 
- 
- 
5 

    130 

 
17.158 

4.230 
307 

9.095 
44.011 

 
Jumlah  38.250 36.416 135 74.801 
Bukan Lahan Sawah / Pekarangan 

 Pekarangan 
 Tegal/Kebun 
 Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 
 Hutan Negara  
 Perkebunan  
 Lain-lain 
 Lahan lainnya 

 
23.473 
24.885 

6.182 
83.640 

561 
16742 

32 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



• Tambak 
• Rawa-rawa 
• Kolam/Tebat/Empang 

138 
256 

- 
      - 

- 
      - 

- 
      - 

Jumlah 155.909 - - - 
 

 Data diatas menggambarkan luasnya area Kabupaten Bojonegoro yang 
dipergunakan untuk industri agraris. Tingginya penggunaan lahan pertanian berbanding 
lurus dengan tingkat penggunaan pupuk di Kabupaten Bojonegoro yang dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini :  

 
Tabel I.2 

Kebutuhan Pupuk Kabupaten Bojonegoro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 

2009 tingkat kebutuhan akan pupuk di Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi, baik untuk 
lahan sawah maupun non sawah. Namun, masyarakat masih cenderung untuk 
menggunakan pupuk non organik yang sesungguhnya dapat merusak komposisi unsur 
hara tanah.  

Dalam upaya mendukung usaha pertanian dan perkebunan maka kebutuhan akan 
pupuk merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, agar lahan yang di 
tanami dapat berproduksi secara maksimal maka secara bertahap penggunaan pupuk 
non organik akan disubtitusi dengan pupuk organik.  

 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah 
 

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu 
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sentra-sentra ekonomi di 
pedesaan yaitu pasar-pasar tradisional, maka Pemkab Bojonegoro merasa sangat 
terbantu dengan adanya program dari Yayasan Danamon Peduli yang bertujuan 
menciptakan pasar tradisional yang bersih, sehat dan sejahtera. 

PD. Pasar Kab. Bojonegoro sebagai BUMD yang bergerak dalam jasa 
pengelolaan pasar-pasar daerah, selama ini telah mengusahakan terciptanya pasar yang 
bersih. Namun, PD. Pasar Kab. Bojonegoro belum dapat mengolah sampah yang 
merupakan residu aktivitas pasar.  

Usaha pengelolaan pupuk organik memiliki peluang yang cukup tinggi, hal ini 
berkaitan dengan permintaan akan pupuk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 
tahun 2009 permintaan pupuk untuk wilayah Kab. Bojonegoro meningkat sebesar 
3.400% yaitu dari sebesar 3.900 ton menjadi 133.213,53 ton. Melihat peluang yang 
sangat besar ini maka PD. Pasar Kab. Bojonegoro tertantang untuk dapat 

Tahun 2008 Tahun 2009 Jenis Pupuk Usulan Realisasi Usulan 
Urea 
 

60.154 
 

52.183 
 

73.156,78 
 

SP 36/Superphos 20.051 10.760 26.754,74 

ZA 
 

10.236 
 

7.171 
 

28.570,97 
 

NPK/Phonska 
 

18.425 
 

14.139 
 

74.867,88 
 

P.Organik 3.900 
 

3.900 133.213,53 
 



mengoperasikan unit produksi pupuk kompos ini dalam waktu singkat dan pada 
tahapan selanjutnya, sesegera mungkin pemerintah dapat mereplikasi program ini 
sehingga dapat memanfaatkan potensi sampah pasar yang berlimpah dari unit-unit 
pasar lainnya.  

Lebih jauh lagi dalam kaitannya dengan penciptaan ketahanan pangan melalui 
pertanian organik, maka Pemkab. Bojonegoro melalui Kantor Bimas dan Ketahanan 
Pangan memiliki program Desa Mandiri Pangan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, 
Pemerintah bekerjasama dengan PD. Pasar mendorong kegiatan pengolahan sampah 
pasar menjadi pupuk organik yang akan dimulai pada tahun anggaran 2009.   
 
 
III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah 

 
Pada tahun anggaran 2009, Pemkab. Bojonegoro belum dapat melakukan 

penyusunan secara detail strategi dan prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan 
program kompos yang bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli. Hal ini 
disebabkan sebagian besar SKPD terkait sedang menyelesaikan penyusunan program 
kerja untuk dianggarkan dalam APBD 2009.  

PD. Pasar Kab. Bojonegoro telah mendapat persetujuan dari Bupati Bojonegoro 
untuk menggunakan dana cadangan umum tahun anggaran 2009 dengan harapan 
produksi pupuk kompos dapat segera diserap oleh pasar. 

Dalam rangka pengembangan program pengolahan kompos, Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro telah membuat perencanaan program untuk tahun 2008 - 2009 
dan setelah tahun 2009 yang dapat dilihat sebagai berikut:  

 
A. Rencana tahun 2008-2009 

 
Beberapa rencana kegiatan yang dilakukan Pemerintah Bojonegoro pada tahun 
2008-2009 dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini.  
 

Tabel III.1 
Rencana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2009 

 
No. Tahapan Kegiatan  Keterangan  
1 MoU Selesai 
2 Desain Rumah Kompos Belum 
3 Pembangunan Fasilitas Belum 
4 Mesin Kompos Belum 
5 Pelatihan Belum 
6 Produksi & Terlaksana Program Kompos Belum  
7 Cek Akhir Belum 

 
B. Rencana setelah tahun 2009  

 
Setelah tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merencanakan untuk 
mereplikasi unit produksi kompos di beberapa lokasi pasar yang akan disesuaikan 
dengan anggaran.  
 
 
 
 



 
IV. Susunan Organisasi  

 
Susunan tim pembina unit pengelolaan kompos di Pasar Sukarejo, Bojonegoro 

ialah sebagai berikut : 
 

Tabel IV.1 
Susunan Tim Pembina 

Sampah Terpadu (Pengolahan Kompos) Pasar Sukerejo 
 

No. Kedudukan Dalam Tim Jabatan Dalam Kedinasan 
1 Penasehat 1. Bupati Bojonegoro 

2. Wakil Bupati Bojonegoro 
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro 

2 Pengarah  Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro 
3 Koordinator Program  Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten 

Bojonegoro 
4 Ketua  Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten 

Bojonegoro 
5 Sekretaris  Kasubag Pencegahan Dampak Lingkungan Setda Kabupaten 

Bojonegoro 
6 Anggota  1. Bidang produksi pengolahan kompos/penyuluh 

- Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro 
- Kasubdin Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas 

Kimpraswil Kabupaten Bojonegoro 
- Kasubag Pemantauan Pemulihan pada Bagian 

Pengendalian Dampak Lingkungan Setda Kab. 
Bojonegoro 

2. Bidang pengawasan  
- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro 
- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bojonegoro 
- Camat Kota Bojonegoro 
- Kades Sukorejo Kecamatan Bojonegoro 

3. Bidang promosi/pemasaran  
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. 

Bojonegoro 
- Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro 
- Kepala Dinas HUTBUN Kab. Bojonegoro 
- Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro 
- Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro 

 
Susunan tim pengelola sampah menjadi pupuk kompos di Pasar Sukorejo, 

Bojonegoro ialah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel IV.2 
Susunan Tim Pengelola  

Sampah Terpadu (Pengelolaan Sampah) Pasar Sukorejo 
 
No. Kedudukan Dalam Tim Jabatan Dinas 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 

Ketua 
 
Sekretaris 
 
Bendahara 
 
 
Bidang Produksi Pengolahan 
Kompos 
 
 
Bidang Pengawasan 
 
 
 
Bidang Promosi/Pemasaran 
 
 
 
 
Bidang Peralatan/Material  

Direktur Utama PD Pasar Kab. 
Bojonegoro 
 
Sekretaris PD. Pasar Kab. Bojonegoro 
 
Kepala Bagian Akuntansi PD. Pasar Kab. 
Bojonegoro 
 
a. Kepala Bagian Keuangan PD. Pasar 

Kab. Bojonegoro 
b. Kepala Unit Pasar Sukorejo 
 
a. Kepala SPI PD. Pasar Kab. 

Bojonegoro 
b. Kepala Bagian Keamanan dan 

Ketertiban PD. Pasar Kab. Bojonegoro 
 
a. Kepala Bagian Pemasaran PD. Pasar 

Kab. Bojonegoro 
b. Kasubag Pemasaran dan Tempat 

Usaha PD. Pasar Kabupaten 
Bojonegoro 

 
a. Kepala Bagian Bangunan PD. Pasar 

Kab. Bojonegoro  
b. Kasubag Perawatan dan Kebersihan 

PD. Pasar Kab. Bojonegoro  
 
 
 

 
 

 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Menciptakan 
Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar  

Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
Oleh:  

Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Dr. Ir. H. Hasan Hasyim, M.Si  
 
 
I.  Tinjauan Umum 
 

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang direncanakan sebagai bagian 
dari Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar). 
Dalam konsep perencanaan wilayah Metropolitan Mamminasata, pengelolaan akhir 
sampah akan berada pada Kabupaten Gowa, oleh karena itu Pemerintah Gowa telah 
mempersiapkan 100 Ha lahan sebagai kawasan pengelolaan akhir sampah 
Mamminasata. 

Selain itu, dalam perencanaan pembangunan Kawasan Metropolitan, masing-
masing Kabupaten Kota diharapkan memiliki satu lokasi wisata spesifik yang 
disesuaikan dengan potensi alamnya masing-masing. Dalam rangka memenuhi hal 
tersebut, Kabupaten Gowa akan membangun suatu ekowisata sebagai tempat tujuan 
wisata masyarakat kota yang memiliki fungsi memberikan edukasi kepada masyarakat 
mengenai pengelolaan lingkungan dan mengenali keanekaragaman hayati serta 
memahami konsep pertanian dengan budidaya organik.   
 
 
II.  Sampah dan Model Penanganannya  
 

Kondisi pengelolaan sampah pada saat ini, masih mengalami kendala pada aspek 
peralatan dan model pengelolaan sampah yang masih konvensional, dimana sampah 
rumah tangga, sampah pasar dan sampah dari sumber lainnya dikumpulkan tanpa 
didahului dengan pemilahan dan kemudian diangkut ke TPA sehingga tumpukan 
sampah semakin lama makin bertambah tinggi.  

Untuk menanggulangi hal tersebut, dalam berbagai kesempatan Kantor 
Kebersihan dan Pertamanan maupun Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 
(KPDL) senantiasa melakukan sosialisasi untuk pengelolaan sampah dengan penerapan 
3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Bahkan pada Pasar Induk, pihak KPDL telah membuat 
bak pengomposan, namun tidak pernah digunakan sebagaimana rencana 
peruntukannya, dan kini bangunan permanen tersebut telah dialih fungsikan. 
Pengalaman ini memberikan inspirasi bagi Pemerintah Gowa untuk menjadikan unit 
pengelolaan sampah menjadi pupuk organik sebagai salah satu bagian dari Kawasan 
Ekowisata yang sementara ini sedang dibenahi infrastrukturnya.  

 
 

III.  Solusi dan Pemanfaatan Sampah Organik  
 

Pada tahun 2007 Pemerintah Gowa telah mendirikan beberapa bangunan 
penunjang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik lewat anggaran APBD yang 
ditunjang dana DAK Lingkungan Hidup pada kawasan Ekowisata. Pada tahun 2008 



Pemerintah Gowa kembali membangun fasilitas pendidikan lingkungan dan pengadaan 
2 buah kontainer yang akan ditempatkan pada Pasar Induk dan Pasar Mamminasata. 
Kedua kontainer ini akan menampung sampah pasar yang berupa bahan organik yang 
terdiri dari sampah daun, sayur dan bahan yang sudah dipilah sehingga siap menjadi 
bahan baku pupuk organik. Atas kerjasama dengan kantor kebersihan dan pertamanan, 
kontainer ini diangkut ke Kawasan Ekowisata, kemudian dengan bantuan Yayasan 
Danamon Peduli berupa mesin pencacah dan kolam pengomposan untuk diolah 
menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. 

Berdasarkan data sampah Kabupaten Gowa, setiap hari terdapat kurang lebih 94 
ton sampah, dengan 70,21% dari total sampah tersebut adalah sampah organik. Data ini 
menggambarkan besarnya potensi usaha pengolaan sampah organik. Jika ditinjau lebih 
jauh, bantuan Yayasan Danamon Peduli bukan hanya dapat meningkatkan kesehatan 
masyarakat, kualitas lingkungan dan nilai tambah sampah tetapi juga dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam rangka merealisasikan keterlibatan Yayasan Danamon Peduli dalam 
membantu masyarakat dan Pemda Gowa menganggulangi masalah sampah, maka surat 
kesepakatan bersama antara YDP dan Pemerintah Gowa telah ditandatangani oleh 
keduabelah pihak. Pemerintah Gowa telah mengimplementasikan kesepakatan tersebut 
dengan membentuk kepengurusan unit pengelolaan sampah yang berdasarkan Surat 
Keputusan Bupati Gowa dan telah mempersiapkan 500 m² lahan untuk kebutuhan 
pembangunan unit pengelolaan sampah yang kemudian dibiayai oleh pihak Yayasan 
Danamon Peduli.  

Pemerintah akan melibatkan unit kerja terkait dalam kelembagaan pengurus unit 
pengolahan kompos, hal ini dimaksudkan agar hasil produksi pupuk organik dapat 
langsung didistribusikan. Jika program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk 
organik ini dapat berhasil, Pemerintah Kabupaten Gowa berencana untuk 
mencanangkan Gowa sebagai Kabupaten Pertanian Organik. Hal ini sangat penting 
mengingat Kabupaten Gowa dikelilingi oleh 7 Kabupaten Kota yang memiliki potensi 
cukup tinggi, termasuk didalamnya Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi 
Selatan, dan Daerah Aliran Sungai Jeneberang yang sudah di Dam dan menjadi bahan 
baku utama Air Minum bagi Kota Metropolitan Mamminasata. Latar belakang wilayah 
Gowa yang strategis inilah yang mendasari pentingnya penerapan budidaya pertanian 
organik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV.  Kesimpulan dan Saran  
  

Tanpa menghitung nilai kelayakan secara matematis, telah dipastikan bahwa 
pembangunan unit pengolahan sampah menjadi pupuk organik kualitas tinggi di Gowa 
dan daerah lainnya di Indonesia merupakan hal yang penting. Sebagai wujud 
kepedulian dari salah satu komponen usaha yang ada di Indonesia, Pemerintah Gowa 
berharap bahwa dengan kepedulian Yayasan Danamon Peduli, kesejahteraan 
masyarakat dapat terwujud dan secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi 
perekonomian yang akan membuat jajaran pelaku ekonomi termasuk PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk akan lebih maju. 

Pemerintah Kabupaten Gowa berharap implementasi pembangunan dan 
pengadaan unit pengomposan berupa bantuan Yayasan Danamon Peduli dapat segera 
direalisasikan, mengingat kelangkaan pupuk saat ini sudah begitu menggelisahkan 
pihak petani dan Pemerintah Kabupaten Gowa. Pemerintah Kabupaten Gowa atas nama 
masyarakat menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Yayasan 
Danamon Peduli atas segala mediasi dan fasilitasi sehingga pertemuan nasional ini 
dapat terwujud. 

 



Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kesinambungan  
Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar  
Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Grobogan 

 

 
 

Oleh 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan   

 
I. Tinjauan Umum  

 
Secara geografis, Kabupaten Grobogan berada pada 110º15' - 110º25' BT dan 7º - 

7º30' LS yang diapit oleh dua pegunungan, yaitu Kendeng Utara dan Kendeng Selatan 
yang membujur dari arah barat ke timur dan berada di bagian timur. Secara 
administratif Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 19 kecamatan, 273 desa dan 7 
kelurahan dengan Ibukota Kabupaten berada di Kota Purwodadi. Batas wilayah 
Kabupaten Grobogan ialah :  

• Sebelah Barat      : Kabupaten Semarang dan Demak 
• Sebelah Utara      : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora 
• Sebelah Timur     : Kabupaten Blora 
• Sebelah Selatan   : Kabupaten Sragen, Boyolali, Semarang dan Ngawi (Jatim) 

 
Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas nomor dua di Propinsi Jawa 

Tengah setelah Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah mencapai 197.586 hektar. 
Penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dibagi menjadi tanah sawah dan tanah 
bukan sawah. Luas lahan yang dipergunakan untuk sawah mencapai 62.680,635 hektar 
atau sebesar 31,72 persen dari luas wilayah total. Lahan sawah ini dibagi berdasarkan 
kondisi pengairan yang dimiliki yaitu irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi 
sederhana dan tadah hujan. Tanah sawah di Kabupaten Grobogan sebagian besar 
merupakan sawah tadah hujan yaitu seluas 34.924,45 hektar (55,72 persen dari luas 
tanah sawah) atau 17,68 persen dari luas wilayah total. Sedangkan tanah bukan sawah 
luasnya ialah 134.905,785 hektar atau sebesar 68,28 persen dari luas wilayah total yang 
dibagi menjadi pekarangan/bangunan, tegalan/kebun, padang gembala, tambak/kolam, 
hutan negara, dan lain-lain yaitu jalan, sungai, dan sebagainya. Penggunaan tanah 
bukan sawah terbesar adalah hutan negara yaitu seluas 68.050,144 hektar (50,44 
persen) dari luas tanah bukan sawah) atau 34,44 persen dari total luas wilayah.  
 
 
II. Kondisi Sampah dan Kebutuhan Pupuk Kabupaten Grobogan  

 
Saat ini sebanyak 68% penduduk Kabupaten Grobogan bekerja di sektor 

pertanian37. Namun, sebagian besar petani masih kurang inovatif dalam melakukan 
pengolahan lahan pertanian dan parahnya lagi SKPD yang berkompeten kurang 

                                                
37 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa sektor 
pertanian yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat menyebabkan kebutuhan pupuk 
Kabupaten Grobogan mencapai 90.000 ton urea, sedangkan pupuk subsidi pemerintah yang tersedia 
hanya sebesar 75.000 ton.  



inovatif dalam pengolahan lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan biaya produksi di 
sektor pertanian cenderung meningkat.    

Disisi lain, limbah lahan pertanian dan pasar sangat berlimpah, namun para petani 
belum memiliki kemampuan untuk mengolah limbah pertanian. Oleh karena itu, 
pengelolaan sampah pertanian maupun sampah pasar masih dilakukan dengan cara 
pembuangan terbuka (open dumping-controll landfill). Padahal daya tampung TPA di 
Kabupaten Probolinggo masih sangat terbatas dan biaya operasional untuk melakukan 
pengumpulan, dan pengangkutan sampah cukup tinggi. Ditambah lagi, selama ini 
kemitraan antar pemerintah daerah dan dengan pihak swasta masih sangat kurang 
sehingga penyelesaian masalah yang dilakukan secara bersama-sama sampah belum 
terbentuk.   

   
 

III. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan Dalam Pengelolaan  
Sampah 

  
Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah diarahkan 
untuk: 
 

• Efisiensi dalam program intensifikasi pertanian 
• Pemberdayaan petani dalam mengolah limbah pertanian dengan teknologi tepat 

guna 
• Memperluas unit pengolahan sampah pasar di seluruh wilayah Kabupaten 

Grobogan 
• Membantu menciptakan kawasan pasar tradisional senantiasa bersih dan nyaman 
• Peningkatan pemanfaatan pupuk kompos yang berkualitas dalam sektor pertanian 
• Mengurangi penggunaan pupuk non organik pada sektor pertanian   
• Membangun motivasi petani agar lebih menggunakan pupuk kompos  
• Mencegah akselerasi kerusakan tanah akibat penggunaan pupuk non organik  
• Memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pemanfaatan 

kompos yang berkualitas 
• Mendorong perbaikan kondisi tanah secara alamiah  
• Membangun mental model masyarakat yang berwawasan lingkungan. 

 
 
IV. Peluang dan Hambatan Dalam Implementasi Program Pengolahan Pupuk 

Kompos Berbahan Baku Sampah Pasar   
 

Beberapa peluang yang dapat mensukseskan program pengolahan sampah antara 
lain :  
• Adanya kebijakan nasional (UU No. 18 Tahun 2008) Tentang Pengelolaan 

Sampah dapat mempercepat tersusunnya kebijakan daerah dalam meningkatkan 
pengolahan sampah. 

• Adanya dukungan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Grobogan (KUA PPAS TA 
2009) memudahkan aplikasi perencanaan dalam Anggaran Daerah (APBD). 

• Adanya DPA SKPD (DKP) dalam APBD TA 2008, mendukung dimulainya unit 
pengolahan sampah rintisan di TPA Ngembak. 

• Minat masyarakat yang semakin berkembang dalam memanfaatkan kompos sejak 
September 2007, pada awal DKP membuat kompos. 

• Lahan persawahan dan tegal yang cukup luas untuk kegiatan pertanian.  
• Adanya dukungan para pemangku kepentingan dalam program pengelolaan 

sampah terpadu, seperti sosialisasi pengolahan kompos oleh Pemerintah 



Kabupaten Grobogan melalui radio FM dan adanya kerjasama dengan Institusi 
Pelayanan Umum Penimbul Sampah (RS/Pasar Swasta dll). 

• Adanya kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli dalam mengembangkan 
Unit Pengolahan Sampah Pasar Terpadu (UPSPT). 
Strategi pemerintah untuk meraih peluang yang ada dapat dilakukan melalui 

pemanfaatan : 
• Aspek internal 

- Sarana dan prasarana yang tersedia pada SKPD terkait 
- Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD terkait 
- SOP dan SPM pada SKPD terkait 
- Dukungan atasan  

• Aspek eksternal  
- Adanya peran pihak ketiga/dunia usaha 
- Adanya peran Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait 
- Partisipasi dan kontribusi masyarakat 
- Kerjasama antar daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan) 

 
Selain dihadapkan dengan peluang yang dapat membantu kesuksesan program, 

Pemerintah Kabupaten Grobogan juga dihadapkan kepada berbagai tantangan 
diantaranya :  
• Pemborosan dalam SOP dan SPM pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 

SKPD  
• Pengelola sampah (institusi) dan masyarakat yang bergantung pada peran SKPD 

DKP 
• Volume sampah pasar dan limbah pertanian sangat melimpah dan belum diolah 
• Kabupaten Grobogan menjadi wilayah pengembangan pertanian dan penyangga 

pangan Jawa Tengah  
- Petani menggunakan pupuk non organik dalam jumlah yang berlebihan  
- Tingkat partisipasi dan kontribusi dalam pengelolaan sampah yang masih 

rendah 
- Rendahnya kualitas SDM aparatur SKPD dalam pengelolaan sampah 
- Teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah yang belum berkembang 
- Uji coba pemanfaatan kompos untuk komoditas pertanian yang masih 

terbatas 
- Amanat UU No. 18 Tahun 2008 mengenai penutupan TPA yang 

menggunakan sistem pembuangan terbuka open dumping-control landfill 
pada tahun 2013. 

 
Isi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Lahan antara 

lain :  
 

• BAB III Ps. 5  
 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya 
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan 
sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini.  

 
• BAB III Ps. 6 

 
Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 
terdiri dari : 



- Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pengelolaan sampah 

- Melaksanakan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan 
penanganan sampah 

- Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, 
penanganan, dan pemanfaatan sampah 

- Melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan 
prasarana pengelolaan sampah 

- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan 
sampah 

- Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 
masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah 

- Melakukan koordinasi antara lembaga masyarakat dan dunia usaha agar 
terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.  

 
 
V.  Informasi dan Perkembangan Implementasi Program Pengolahan Kompos 
 

Beberapa informasi dan perkembangan implementasi program pengolahan 
kompos antara lain:  
• Pembiayaan persampahan berdasarkan SOP yang berlangsung hingga kini dinilai 

tidak efisien. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah dengan metode control 
landfill tidak dapat berjalan optimal.  

• Sejak DPPA SKPD Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Grobogan 
mencoba mengolah sampah menjadi kompos secara manual. Kualitas kompos 
yang dihasilkan telah memenuhi standar untuk diaplikasikan dalam budidaya 
pertanian, khususnya tanaman hortikultura.   

• DPA SKPD Tahun Anggaran 2008 dimulai dengan pengadaan sarana dan 
prasarana unit pengolahan sampah, dengan begitu kuantitas produksi kompos 
dapat meningkat dan memenuhi permintaan pasar38.  

• Dukungan atasan dan DPRD yang semakin meningkat bersamaan dengan 
realisasi kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli dalam Pembangunan Unit 
Pengolahan Sampah Pasar Terpadu (UPSPT). 

• SKPD terkait (Dishut, Dispertanbun, Dispenda, DPU) dan LSM terkait telah 
memberikan dukungan penuh. 

• Penetapan UU No. 18 tahun 2008 meningkatkan motivasi berbagai pihak untuk 
memperluas replikasi UPSP pada tahun anggaran 2009, sedikitnya telah ada 5 
UPSP yang sudah disepakati DPRD dalam KUA PPAS tahun anggaran 2009. 

• Kontribusi masyarakat dalam memenuhi retribusi kebersihan meningkat (300%) 
dibandingkan tahun anggaran 2007. 

 
 
VI. Data Teknis Pengelolaan Unit Pengolahan Kompos Berbahan Baku Sampah 

Pasar  
 

• Pengelola unit pengolahan kompos ialah DKP dan kemudian akan dikelola oleh 
UPTD Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan.  

                                                
38  Pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah yang mencapai Rp 2,5 milliar. Hal ini 
disampaikan oleh  Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan dalam konvensi 
nasional. 



• Unit pengolahan sampah akan dipusatkan di TPA Ngembak dan pemasaran akan 
dilakukan di Plendungan. 

• Sebelum dilakukan pengemasan, terlebih dahulu akan dilakukan uji standar 
kualitas produk. 

• Kualitas produk kompos tidak boleh melebihi batas toleransi SNI39. 
• Harga jual produk kompos berkisar antara Rp. 750,00 – Rp. 1.000,00 per Kg40. 
• Hasil penjualan produk kompos akan digunakan untuk:  

 Pembayaran tenaga kontrak sebesar 50% 
 Setoran ke kas daerah sebesar 25% 
 Pembayaran biaya operasional dan peningkatan SDM sebesar 25% 

• Pengelola telah melakukan uji coba pada tanaman padi MT Okmar dengan 
kondisi  : 
 Satuan luas hamparan sebesar 256 m² 
 Kompos ditaburkan pada saat tanaman padi berumur 4 hari 
 Jumlah kompos yang ditaburkan ialah 250 Kg 
 Varietas padi yang diuji coba ialah IR 64 

 
Pemerintah akan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk 

mempercepat pemanfaatan kompos. Selain itu, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten 
Grobogan berencana untuk melakukan replikasi di 3 pasar dan 1 TPA, antara lain : 

- Pasar Daerah Kecamatan Gubug 1 unit 
- Pasar Daerah Kecamatan Godong 1 unit 
- Pasar Daerah Kecamatan Wirosari 1 unit 
- Tempat Pembuangan Akhir Ngembak 2 unit 

 
 

VII. Rekomendasi 
 

Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan rekomendasi agar dalam 
implementasi program pengolahan kompos, seluruh pihak memperhatikan pesan pada 
ayat berikut :  

 
 

 
 
 
 
 
 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.  

 

                                                
39 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa dibandingkan 
dengan kompos yang dihasilkan oleh produsen lain di Kabupaten Grobogan, hasil produksi unit kompos 
Pasar Induk Purwodadi, Grobogan memiliki C dan N organik yang lebih tinggi, dan tidak terdapat 
patogen dengan kadar air 21% yang  sudah cukup rendah 
40 Perlu diketahui bahwa harga jual kompos cair, lebih tinggi dan bisa mencapai Rp 7.500/liter 
 



 
Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah Kota Jakarta Pusat  

Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik 
Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
Oleh  

Walikota Jakarta Pusat, Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M. Si 
 
 
1. Tinjauan Umum  
 

Secara geografis Kota Jakarta Pusat terletak pada 1060,480 BT dan 60,120 LS, 
dimana sebagian besar wilayahnya berada pada dataran rendah pantai utara bagian 
barat Pulau Jawa. Kota Jakarta Pusat berada pada dataran yang relatif tinggi dengan 
ketinggian rata-rata berkisar antara 0-10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol 
Tanjung Priok. Kota Jakarta Pusat memiliki suhu rata-rata 270 C dengan suhu minimum 
dicapai pada 23,420 C dan maksimum dicapai pada suhu 31,70 C. 

Dengan luas wilayah sebesar 48,68 Km2, Kota Jakarta Pusat dibagi menjadi 8  
kecamatan, 44 kelurahan, 389 RW dan 4800 RT. Dihuni oleh + 891.778 jiwa dan 2 kali 
lipatnya pada siang hari. Estimasi timbunan sampah Kota Jakarta Pusat mencapai + 
5.280 m3 perhari, dengan perhitungan sebagai berikut : 
• Sumber sampah dari lingkungan masyarakat, industri, perkantoran, pasar-pasar 

darurat, pedagang kaki lima, dsb. Sampah-sampah ini menjadi tanggung jawab 
Suku Dinas Kebersihan dengan volume + 4.804 m3/hari. 

• Sumber sampah dari pembersihan kali/saluran/waduk dan sejenisnya merupakan 
tanggung jawab Suku Dinas PU + 167 m3/hari. 

• Sumber sampah dari pembersihan taman/jalur hijau dan sejenisnya merupakan 
tanggung jawab Suku Dinas Pertamanan + 62 m3/hari. 

• Sumber sampah dari PD Pasar Jaya + 247 m3/hari. 
 

Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya masalah kebersihan yang begitu 
kompleks dan memerlukan penanganan yang prima, maksimal serta kontinyu berkaitan 
dengan kehidupan kota yang nyaris tidak berhenti selama 1x24 jam. Secara teknis 
penanganan sampah dimulai dari pewadahan/penyimpanan pada sumber, pengumpulan di 
TPS-TPS dan selanjutnya diangkut ke TPA dengan menggunakan truk-truk angkutan 
sampah. 

 
 

II. Pola Penanganan Sampah Kota  
 

 Dalam rangka menangani masalah kebersihan di Kota Administrasi Jakarta 
Pusat serta menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, indah dan sehat, Kota 
Administrasi Jakarta Pusat berupaya : 

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta. 
2. Melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat dalam melaksanakan 

peraturan kebersihan lingkungan. 



3. Melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang kebersihan. 
4. Melakukan pengelolaan teknis dan administrasi. 

 
 
III. Komposisi Sampah di Kota Jakarta Pusat 
 

Komposisi sampah di Kota Jakarta Pusat ialah sebagai berikut :  
 

1. Organik  : 55,37 % 
2. An organik  : 44,63 % 

2.1. Kertas  : 20,57 % 
2.2. Plastik  : 13,25 % 
2.3. Kayu  :   0,07 % 
2.4. Kain/tekstil  :   0,61 % 
2.5. Karet/Kulit Tiruan  :   0,19 % 
2.6. Logam/Metal :   1,06 % 
2.7. Gelas/Kaca  :   1,19 % 
2.8. Sampah Bongkaran  :   0,81 % 
2.9. Sampah B3  :   1,52 % 
2.10. Lain-lain (batu, pasir, dll)  :   4,65 % 
 

Berdasarkan  data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar sampah yang ada di 
Kota Jakarta Pusat merupakan sampah organik yaitu sebesar 55,37% dari total sampah, 
hal ini merupakan potensi bagi usaha pengelolaan sampah organik menjadi pupuk 
kompos.  
 
 
IV. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Pemerintah 

Kota  
 

Pemberdayaan masyarakat (community development) adalah upaya yang 
dilakukan sekelompok orang untuk membangun kemandirian masyarakat melalui 
upaya perubahan sosial yang terencana yang mereka miliki atas dasar prakarsa dan 
kreatifitas. Kota Administrasi Jakarta Pusat berupaya untuk memperdayakan 
masyarakat yang dapat dilihat dari 3 aspek : 

1. Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang, yaitu dengan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat untuk 
maju dan berkembang. Hal ini dikarenakan pemerintah meyakini bahwa setiap 
manusia/masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat lewat sosialisasi. Dalam 
rangka ini pemerintah menciptakan iklim suasana yang kondusif meliputi 
langkah-langkah nyata yang menyangkut berbagai masukan serta pembukaan 
akses kedalam berbagai peluang yang akan membantu masyarakat lebih berdaya 
guna. 

3. Memberdayakan masyarakat mengandung makna perlindungan kepada 
masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pihak yang lemah akan 
diberi perlindungan untuk menghindari ketidakberdayaan dalam menghadapi 
yang kuat. 

 
Kota Jakarta Pusat berusaha melakukan penanganan kebersihan lewat 

pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan pengelolaan sampah. 
Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah berkembang di dalam masyarakat khususnya 



dalam pengelolaan sampah yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 
2008 antara lain: 

1. Pemilahan sampah dari sumbernya dan berkembangnya para ”Jumilah” (Juru 
Pemilah Sampah), dimana para ’Jumilah’ ini memiliki tugas untuk memilah dan 
mengelola hasil pilahannya. 

2. Program 3R sudah berjalan di beberapa RT, RW dan sekolah, hal ini dilakukan 
dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, memanfaatkan serta mendaur 
ulang sampah yang memiliki nilai jual yang tinggi, seperti pemanfaatan sampah 
botol-botol menjadi asesoris. 

3. Pemanfaatan sampah dalam bentuk kompos berskala rumah tangga baik kompos 
kering maupun kompos cair. Pengolahannya dilakukan baik secara manual 
maupun menggunakan zat kimia lainnya seperti EM4. Sedangkan pembuatan 
kompos berskala besar dilakukan melalui program BPPT yang dilaksanakan di 
depan kantor Suku Dinas Kebersihan. 

 
Pembuatan kompos di pasar-pasar Kota Administrasi Jakarta Pusat telah 

dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Pasar Bendungan Hilir dengan kapasitas 1 m3 per 
hari dan di Pasar Senen yang pengolahan komposnya secara manual dan menghasilkan 
kurang lebih 1 m3 sampah perhari yang nantinya akan dikembangkan oleh Yayasan 
Danamon Peduli. 

  
 
 
 
 
 
 

 



Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kesinambungan 
Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Berbahan Baku Sampah Pasar  

Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 
 

 
 

Oleh  
Kabid Penerimaan dan Pelaporan, Drs. Djazuli, MH 

 
1. Tinjauan Umum 

  
Jepara merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, dengan luas 

wilayah daratan sebesar 1,004, R2 Km2, dan memiliki garis pantai sepanjang 72 Km. 
Batasan wilayah Kabupaten Jepara secara administratif ialah sebagai berikut :  

• Utara : Laut Jawa 
• Barat    : Laut Jawa 
• Timur   : Kabupaten Pati 
• Selatan             : Kabupaten Demak. 

 
Jepara memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang terjadi pada bulan 

November-April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Oktober. Sedangkan 
curah hujan rata-rata tahun 2006 sebesar + 2.105 mm, dengan jumlah hari hujan 91 
hari. Suhu udara Kabupaten Jepara terendah 21,355oC dan tertinggi 33,71oC dengan 
kelembaban udara 84 %.  
 
 
II. Penggunaan dan Kebutuhan Pupuk Organik 

 
Data penyaluran sarana produksi dalam daerah Kabupaten Jepara tahun 2007 

menyatakan bahwa kompos belum banyak digunakan dan yang pada umumnya 
digunakan adalah pupuk sejenis Urea SP 36 ZA Ponska. Total penggunaan pupuk 
Kabupaten Jepara pada tahun anggaran 2006/2007 sebesar 17.057 ton dan 4.258 liter 
ponska, sedangkan pada tahun anggaran 2007/2008 penggunaan pupuk akan mencapai 
28.274 ton dan 3.650 liter. Penggunaan kompos/pupuk organik sampai saat ini baru 
berupa uji coba  pada lahan 1.240 ha atau sekitar 2,5 %.  

Berkaitan dengan penggunaan pupuk organik di Kabupaten Jepara sebagai salah 
satu langkah menyikapi kelangkaan pupuk akhir-akhir ini, sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara pada tanggal 28 November 2008 telah 
mengamanatkan Pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan pupuk bagi pengguna 
pupuk di Kabupaten Jepara. Serta secara maksimal memanfaatkan penggunaan pupuk 
organik. Dalam sambutan Bupati pada rapat Paripurna Pengambilan Keputusan 
Ranperda tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun 2009 dinyatakan bahwa ”Untuk 
membantu mengantisipasi masalah pupuk mulai tahun 2009, kita akan mencoba 
memanfaatkan pupuk organik dengan melakukan uji coba dan demplot”. 

 
 
 
 
 



 
III. Strategi dan Prioritas Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan 

Program Kompos  
  

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Danamon Peduli memiliki tujuan agar 
pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jika produksi 
dan kualitas pupuk telah sesuai dengan harapan, maka selanjutnya akan diadakan 
evaluasi terhadap pemanfaatan pupuk organik tersebut sebagaimana komitmen Bapak 
Bupati. 
 
 
IV. Peluang dan Hambatan  
 

Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam program ini adalah adanya 
kelangkaan pupuk dimana-mana dan tidak hanya di Kabupaten Jepara. Kelangkaan 
tersebut, membawa pemikiran bahwa alam telah menyediakan apa yang kita butuhkan 
yaitu dengan memanfaatkan pupuk organik yang bahan dasarnya dan sampah yang aman 
dan relatif lebih murah untuk meningkatkan produksi pertanian. Hambatan yang ada 
dalam pelaksanaan program ini ialah para petani belum terbiasa menggunakan pupuk 
organik sehingga Pemerintah Kabupaten dengan niat yang tulus mengadakan demplot-
demplot dan penyuluhan secara kontinyu kepada para petani pengguna pupuk atau bila 
memungkinkan kerjasama dengan pihak Danamon Peduli diperluas sampai kepada para 
petani pengguna pupuk untuk disalurkan secara gratis untuk beberapa periode musim 
tanam. Pelatihan dan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya 
para petani terhadap kualitas pupuk kompos yang dihasilkan oleh adanya kerja sama 
Pemda Jepara dengan pihak Danamon Peduli. 
 
 
V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli 

Pemerintah Daerah : 
 

a. Pembina : Bupati Jepara 
b. Pengawas : Banwasda Jepara 
c. Pengurus : DKPPK Jepara 
d. Bentuk Organisasi : Unit Penglola Teknis Daerah (UPTD) 
e. Sumber sampah yang diolah : Sampah Pasar Jepara I dan II 
f. Area Distribusi dan Pemasaran : Kabupaten Jepara 
g. Estimasi Jumlah Karyawan : 4 orang 
h. Sumber keuangan : APBD Jepara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Informasi dan Perkembangan Program  
 

Kabupaten Jepara memiliki pasar kabupaten berjumlah 15 pasar, dan pasar desa 
yang dikelola oleh kabupaten sebanyak 7 pasar. 

Pemerintah Daerah dan Yayasan Danamon Peduli bekerjasama melaksanakan 
program konversi sampah pasar menjadi pupuk kompos di pasar Jepara II, dimana 
sumber sampahnya berasal dari Pasar Jepara I dan Pasar Jepara II, yang diperkirakan 
volume sampahnya mencapai 28 m3 / 14 ton setiap harinya, dengan potensi sampah 
organik setiap hari 18 m3 /    9 ton, dan setiap ton sampah organik dapat menghasilkan 
400 kg pupuk kompos, dan setiap   1 kg kompos harga jual Rp. 250,-. Dengan demikian 
potensi pendapatan unit pengolahan kompos Kabupaten Jepara adalah 9 x 400 x Rp. 
250,-  = Rp 900.000,- /hari.  

Disebabkan program kerja sama ini baru akan berlangsung, Pemerintah Kabupaten 
Jepara belum dapat menyampaikan lebih lanjut tentang rencana distribusi dan lain 
sebagainya.  



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Kendal  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik 

Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 
 

 
Oleh  

 Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kendal, Indar Wimbono, ST, MT 
 
 

I. Tinjauan Umum 
 

a. Keadaan Geografis 
 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi 
Jawa Tengah, dengan luas wilayah 1.003,23 km² atau 100.233 hektar yang terdiri 
dari : 

• Tanah sawah 226,3 Km2 
• Tanah tegalan 223,26 Km2    
• Tambak dan kolam 31,31 Km2 
• Perkebunan 164,59 Km2 
• Lain-lain 93,38 Km2  

   
Secara geografis wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua bagian 

yaitu dataran rendah (pantai) yang berada di bagian utara dan dataran tinggi 
(pegunungan) yang berada di bagian selatan. Dataran rendah memiliki ketinggian 
antara 0 – 10 meter diatas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Weleri, 
Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Kota Kendal, Pegandon, 
Ngampel, Patebon, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan. Sedangkan 
wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah perbukitan dan 
pegunungan dengan ketinggian antara 10 – 2.579 meter di atas permukaan laut, 
yang meliputi Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Pageruyung, Limbangan, 
Singorojo dan Boja. Jumlah keseluruhan desa dan kelurahan yang berada di 
Kabupaten Kendal ialah 285 desa/kelurahan. 

Berkaitan dengan topografi Kabupaten Kendal yang terbagi menjadi dua, 
maka kondisi iklim di Kabupaten Kendal juga terbagi dua. Kondisi iklim wilayah 
Kabupaten Kendal bagian utara yang didominasi oleh dataran rendah dan 
berdekatan dengan laut, iklimnya cenderung lebih panas dengan suhu rata-rata 
30oC. Sedangkan wilayah bagian selatan yang merupakan daerah perbukitan dan 
pegunungan/dataran tinggi, iklimnya cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rata 
25oC. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Kendal ialah 209 milimeter setiap bulan, 
dengan kelembaban udara berkisar antara 90 %.  

 
b. Kebutuhan Pupuk Kabupaten Lebak  

 
Kebutuhan pupuk berdasarkan kondisi pertanian di Kabupaten Kendal 

sebagai berikut : 



 
 

Tabel I.1 
Kebutuhan Pupuk Non Organik Tahun 2008 

 
 
 
 
           

              
        
 

Sumber Data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kendal 
 
Tabel I.1 menunjukan bahwa pada tahun 2008, tanaman yang memiliki 

kebutuhan pupuk tertinggi ialah tanaman pangan yang jumlah kebutuhannya 
mencapai 21.456.850 ton. Pada tahun 2009 kebutuhan akan pupuk non organik 
diprediksikan sebagai berikut :   

 
Tabel I.2 

Kebutuhan Pupuk Non Organik Tahun 2009 
 

No. Komoditas Jumlah/Ton 
1. Tanaman Pangan 21.616.326 
2. Hortikultura (Sayuran dan buah-buahan) 2.125.158 
3. Perkebunan 2.997.450 
4. Peternakan   180.000 
5. Perikanan 2.450.000 

 Jumlah 29.368.933 
Sumber Data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kendal 

 
Data diatas menunjukan bahwa pada tahun 2009, tanaman pangan 

diproyeksikan akan tetap menjadi jenis tanaman yang paling banyak 
membutuhkan pupuk, bahkan akan mengalami peningkatan kebutuhan hingga 
0,74% dibandingkan kebutuhan pupuk organik tahun lalu.   

 
c. Kebutuhan Pupuk Organik Kabupaten Kendal 

 
Pemenuhan kebutuhan pupuk organik Kabupaten Kendal dibidang pertanian 

baru mencapai 10% dari seluruh kebutuhan pupuk yang ada. Hal ini dapat dilihat 
seperti tabel 1.3 dibawah ini : 

 
Tabel I.3 

Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Organik 
 

No. Komoditas Jumlah/Ton 
1. Pertanian   2.161.633  
2. Hortikultura   2.125.158 
3. Perkebunan    2.997.450 

 Jumlah   7.284.241 
 

No. Komoditas Jumlah/Ton 
1. Tanaman Pangan 21.456.850 
2. Hortikultura (Sayuran dan buah-buahan) 1.994.792 
3. Perkebunan 1.549.360 
4. Peternakan 180.000 
5. Perikanan 2.450.000 

 Jumlah 27.631.002 



Data tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan usaha 
pengolahan pupuk di Kabupaten Kendal masih sangat terbuka. Hal ini disebabkan 
penawaran produk dipasaran tidak sebanding dengan permintaan yang ada.  

d. Pemanfaatan Produksi Pupuk Kompos 
 
Pemanfaatan produksi pupuk kompos, hasil kerja sama dengan Yayasan 

Danamon Peduli akan diperuntukan untuk : 
1. Tanaman jambu merah lahan 400 Ha kebutuhan pupuk 1.200 ton/thn. 
2. Demplot pertanian dari Dinas Pertanian luasannya 1 Ha kebutuhan pupuk             

4 ton/thn. 
3. Pemeliharaan taman Kota Kendal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kendal kebutuhan pupuk organik 1,5 ton/thn. 
 

Berdasarkan peruntukan produk kompos, Pemerintah memproyeksikan 
bahwa dalam 1 tahun kedepan kebutuhan pupuk organik akan mencapai 1.205,5 
ton/tahun. 

 
 

II. Arah Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Grand 
Strategy) dalam merevitalisasi pasar tradisional sebagai berikut :  

 
Pemerintah mendorong setiap kecamatan di Kabupaten Kendal agar memiliki 

pasar yang mampu memasarkan hasil produksi daerahnya serta mampu 
menjamin ketersediaan sarana produksi dan kebutuhan pokok masyarakat 
dengan harga yang terjangkau melalui beberapa program pengembangan sarana 
prasarana produk usaha, mikro, kecil dan menengah, didalamnya termasuk 
pasar-pasar tradisional yang tersebar di 20 Kota Kecamatan41. Dana program ini 
berasal dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 14.639.500.000,- dan khusus 
untuk Pasar Kendal sebesar Rp. 162.500.000,- mencakup kegiatan: 

1. Pembuatan dan perbaikan landasan kontainer sebesar Rp. 12.500.000,- 
2. Pavingisasi loos dan pembuatan saluran air Pasar Kendal Rp. 

150.000.000,-. 
 
 

III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dalam  
Pengelolaan dan Pengembangan Program Kompos Pemerintah Daerah 
Bekerja Sama dengan Danamon Peduli  

 
A.  Rencana program pengelolaan dan pengembangan kompos Pemerintah Daerah 

bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli pada tahun 2009 ialah sebagai 
berikut: 

 
a. Replikasi Unit 

Kebutuhan akan pupuk semakin tinggi namun pasokan pupuk tidak 
mampu memenuhi seluruh permintaan pasar, dan harga pupuk pun menjadi 
semakin tinggi. Kerja sama pembuatan pupuk kompos berbahan baku 
sampah pasar antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Yayasan 
Danamon Peduli dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk organik 

                                                
41 Indar Wimbono, ST, MT menyampaikan dalam konvensi nasional bahwa saat ini Pemda Kendal akan 
mengupayakan penyaluran dana APBD untuk mendukung program pemanfaatan sampah menjadi pupuk 
organik berkualitas tinggi 



berkualitas kepada petani dan mengurangi penggunaan pupuk kimia adalah 
salah satu cara strategis untuk mengatasi kondisi tersebut. Dengan 
pembangunan rumah kompos, mesin pencacah dan pengayak dengan 
kapasitas baku 2 ton/hari diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kompos di 
Kendal. 
 

b. Pengembangan Produk 
Penyediaan bahan baku sampah pasar dan lingkungan sebesar + 10 

ton/hari diharapkan dapat mencukupi kebutuhan bahan baku pembuatan 
pupuk organik dengan kapasitas produksi 1 ton/jam.  

Saat ini tersedia jenis mikro organisme yang terbuat dari usus besar 
sapi (rumen), dan dapat mempercepat proses pematangan pupuk organik 
yang semula 3 s/d 5 minggu dapat dipersingkat menjadi 1 s/d 2 hari pupuk 
sudah dapat dipanen dengan sistem aerob (udara terbuka). Adapun teknologi 
pembuatan pupuk organik, berkaitan dengan pengoptimalisasian alat yang 
ada untuk menghasilkan pupuk organik yang berkualitas tinggi namun 
dengan harga yang tetap murah. 

    
c. Pemasaran  

Tujuan utama pemasaran dan distribusi pupuk kompos pada tahun 
2009 sebagai berikut:  
1. Tanaman hias 

Di Kabupaten Kendal banyak kelompok pengrajin tanaman hias, hal ini 
berpotensi bagi tujuan pemasaran pupuk kompos yang selama ini 
didatangkan dari luar daerah. 

2. Pertanian 
Produk pupuk kompos ini juga dapat diaplikasikan pada bidang 
pertanian yang setiap tahunnya mencapai 2.161.633 ton. Pupuk organik 
dapat dijadikan alternatif pupuk non organik. 

3. Perkebunan 
Untuk meningkatkan hasil perkebunan diperlukan adanya pemulihan 
lahan dengan pupuk organik. Setiap tahunnya, Kabupaten Kendal 
membutuhkan 2.997.450 pupuk organik, hal ini tentunya merupakan 
peluang untuk tujuan pemasaran produk organik42.  

 
B. Prioritas dan Strategi Setelah Tahun 2009 

 
1. Tanaman hias 

Dengan melihat perkembangan gaya hidup masyarakat yang mulai kembali 
ke alam, ada kecenderungan setiap rumah tangga memiliki kebun bunga, 
sehingga produk pupuk organik ini akan sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

 
2. Pertanian 

Para petani mulai menggunakan pupuk organik sebagai pupuk pendamping 
dari pupuk non organik dan potensi dari penggunaan pupuk organik ini 
sangat besar. Jika pupuk organik digunakan secara berkesinambungan 

                                                
42 Khusus untuk tanaman jambu merah di Kecamatan Patean yang ada pada lahan seluas 450 Ha dengan 
jumlah petani mencapai 700 orang, setiap kali pemupukan akan membutuhkan pupuk sebesar 1,5 ton/Ha. 
 



sebagai pupuk pendamping pupuk non organik, maka berdasarkan 
pengalaman petani dilapangan pada tahun ke 3-4, petani sudah tidak perlu 
memberikan pupuk non organik. Hal ini adalah pilihan para petani untuk 
mengurangi penggunaan dan ketergantungan pupuk non organik yang saat 
ini harganya mahal dan sulit diperoleh di pasaran secara bertahap. 
 

 
3. Perkebunan 

Lahan perkebunan Kabupaten Kendal yang cukup luas merupakan potensi 
penggunaan pupuk yang cukup tinggi. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat 
bahwa setiap tahunnya perkebunan membutuhkan 2.997.450 ton pupuk. Hal 
yang perlu ditekankan setelah pembangunan unit pengolahan kompos ialah 
cara menjaga kontinuitas proses produksi dan pemasarannya.  

 
IV. Peluang dan Hambatan  

 
Peluang dan Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam program ini 

sebagai berikut: 
 

a. Peluang : 
• Dengan melihat areal pertanian dan perkebunan yang ada di Kabupaten 

Kendal yang cukup luas besar diharapkan para petani dapat menggunakan 
pupuk organik sebagai pupuk alternatif disamping pupuk non organik yang 
ada pada saat ini. 

• Secara bertahap para petani Kabupaten Kendal mulai menggunakan pupuk 
organik. 

• Pada saat ini produk pertanian ogranik harganya cukup menjanjikan 
dibandingkan dengan produk non organik. Hal yang masih menjadi masalah 
ialah bagaimana para petani dapat memanfaatkan hal ini.  

 
Meraihnya : 
• Mendorong kepada petani agar beralih menggunakan pupuk organik karena 

pupuk organik lebih murah, aman, ramah lingkungan dan memiliki manfaat 
untuk jangka panjang. 

• Mendorong kegiatan daur ulang sampah industri perkotaan maupun 
pemukiman, karena tidak hanya dapat mengurangi dampak pencemaran 
lingkungan tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan 
meningkatkan pendapatan.       

• Mendorong para petani untuk mencontoh kelompok tani yang telah sukses 
bergerak dibidang pertanian organik yang saat ini masih membutuhkan 
pasokan pupuk organik. Serta membangun kelembagaan kelompok tani 
sehingga petani mempunyai daya saing dan kekuatan baik di bidang 
produksi, permodalan, maupun teknologi. 

 
b. Hambatan  : 

• Perilaku petani yang selalu ingin mendapatkan hasil instan harus diubah, 
karena dengan menggunakan pupuk organik petani dapat mengembalikan 
struktur tanah menjadi gembur dan lepas-lepas, sehingga aerasi menjadi 
lebih baik serta lebih mudah ditembus oleh akar tanaman. 

• Membudayakan perilaku memilah sampah menjadi sampah organik, non 
organik dan sampah yang mengadung zat B3 (Bahan Berbahaya Beracun). 



• Para petani kita tidak dapat bekerja sama dengan petani lain dalam satu 
lingkungan sehingga tingkat pendapatan dan hasil produksinya rendah. 

 
Cara mengatasinya : 
• Mewajibkan kepada petani, setiap pembelian pupuk non organik harus 

dibarengi dengan pembelian pupuk organik. 
• Mewajibkan kepada setiap RT/RW dan seluruh lingkungan untuk mengelola 

sampah dengan baik dan benar dengan memilah sampah menurut jenisnya. 
• Mendorong kelompok tani untuk menggunakan manajemen pertanian 

modern sehingga akan lebih efisien baik dalam proses produksi, pasca 
produksi maupun pemasaran. 

 
 

V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli 
Pemerintah Daerah : 

 
a. Pembina     : Bupati Kendal 

        Yayasan Danamon Peduli 
b. Pengawas          : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 
     Cluster Manager Danamon Simpan Pinjam 

Semarang  
c. Pengurus :    

 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah  
 Unit Manajer, Danamon Simpan Pinjam Pasar 

Kendal 
 Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan 

Daerah 
 Camat Kendal 
 Lurah Kauman Kota Kendal 
 Kepala Pasar Kendal 

d. Bentuk organisasi  secara vertikal berurutan sebagai berikut : penanggung 
jawab, manajer dan pengelola unit pengolahan kompos. 

e. Sumber sampah yang diolah berasal dari sampah Pasar Kendal dan 
lingkungan sekitar Kabupaten Kendal. 

f. Area distribusi dan pemasaran ialah Kabupaten Kendal dan sekitarnya 
g. Estimasi jumlah karyawan 6 orang. 
h. Sumber keuangan yaitu donasi Yayasan Danamon Peduli yang selanjutnya 

akan di biayai oleh APBD II Kendal. 
 
 
VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran 

 
a. Pemerintah merencanakan pembangunan demplot  
b. Tujuan utama distribusi pupuk kompos yaitu untuk jenis tanaman padi, 

palawija dan hortikultura, dan buah-buahan. 
c. Pemasaran kepada Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Tanaman 

Pangan. 
d. Sistem Pembayaran : 

1. Pembayaran langsung bilamana sasarannya para petani dan 
masyarakat yang memanfaatkannya 



2. Melalui Anggaran APBD II bilamana pemakainya Dinas/SKPD 
e. Sistem pembukuan : 

Sistem pembukuan akan disesuaikan dengan sumber dana yang membiayai 
kegiatan tersebut, yaitu jika : 

1. Pembukuan sesuai dengan aturan pemerintah daerah bilamana sumber 
dana berasal dari APBD yang diasumsikan melalui sistem target setor 
ke kas daerah sesuai besar dana yang disediakan. 

2. Bilamana pengelolaan kompos tersebut sudah dapat membiayai sendiri 
maka sistem pembukuannya melalui aturan perusahaan yang ada. 

 
 
VII. Pengamatan atau peristiwa penting yang ingin disampaikan kepada 

Pemerintah Daerah lainnya  
 

1. Jumlah pupuk organik pabrik (Petrokimia Gresik) yang masuk ke 
Kabupaten Kendal selama 1 tahun mencapai 2.132 ton. Harga per kg 500,- 
dengan subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.000,- per kg. 

2. Hasil produksi masyarakat memiliki kualitas yang rendah setelah 
menggunakan pupuk yang berasal dari pabrik Petrokimia Gresik dengan 
harga yang lebih murah (karena disubsidi Pemerintah Pusat Rp. 1.000,-/kg) 

3. Untuk menjamin kontinuitas program maka dibutuhkan komitmen dan aksi 
dari Pemda untuk : 
• Membeli pupuk organik yang diproduksi oleh masyarakat dengan 

harga pasar (BIP); 
• Membeli pupuk organik yang diproduksi oleh masyarakat dengan 

memberi subsidi/insentif sehingga harga pupuk per kg dapat bersaing 
dengan harga pupuk organik buatan pabrik; 

• Setelah masyarakat merasakan manfaat pupuk organik maka secara 
berangsur-angsur subsidi/insentif  akan dikurangi. 

 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Klaten  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik 

Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 
 

 
 

Oleh  
Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten, Drs. H. Sugiharjo Sapto Aji, MM 

 
 

I. Tinjauan Umum  
 

Kabupaten Klaten mempunyai wilayah seluas 65.556 Ha, dengan lahan pertanian 
mencapai 51% dari total luas wilayah. Hampir 90% dari lahan pertanian tersebut 
ditanami dengan tanaman 3 musim seperti padi, jagung dan kedelai. Jenis tanaman ini 
relatif membutuhkan pupuk yang lebih banyak dibanding dengan jenis tanaman lain. 
Jika dirata-rata maka kebutuhan pupuk Kabupaten Klaten adalah 1,5 ton per Ha dalam 
satu tahun, dan lahan pertanian di Kabupaten Klaten membutuhkan pupuk sebanyak 
50.152 ton per tahun. Selama ini kebutuhan pupuk tersebut masih didominasi oleh 
penggunaan pupuk kimia yang diyakini mempunyai efek yang kurang baik terhadap 
keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten tergerak 
untuk mengembangkan pupuk organik sebagai substitusi dari penggunaan pupuk kimia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemanfaatan sampah pasar yang tersebar di 
Kabupaten Klaten untuk diolah menjadi pupuk organik merupakan langkah strategis. 
Teknologi rekayasa pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik, tidak hanya 
memberikan keuntungan dalam ramah lingkungan namun juga bermanfaat 
mengeliminir problema pelik yang diakibatkan oleh sampah. 

  
 

II. Data Sampah dari Pasar Tradisional 
 

Kabupaten Klaten memiliki 87 pasar tradisional yang terbagi dalam pasar milik 
Pemkab dan pasar desa. Sejumlah pasar tersebut diestimasikan dapat menghasilkan 
volume sampah sebesar 15.000 m3 per tahun.  

Volume sampah ini dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang cukup pelik, 
disamping biaya yang sangat besar didalam pengelolaannya juga permasalahan tempat 
pembuangan akhir yang semakin lama mencapai batas penampungan (over capacity), 
sehingga harus selalu mencari tempat-tempat baru untuk penempatan TPA yang tidak 
jarang memancing protes-protes dari masyarakat. 

 
 
 

III. Kebijakan Pemkab Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar 
 

Pada pertengahan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten telah bekerjasama 
dengan pihak ke-3 dalam hal pengelolaan sampah. Hingga saat ini telah disepakati 
kerjasama pengelolaan sampah dengan tiga institusi antara lain : 

 



1. Yayasan Danamon Peduli 
2. Dewan Riset Daerah 
3. SMK Pertanian Klaten 

 
Dari rencana kerjasama dengan 3 institusi tersebut yang secara nyata telah 

terealisasi adalah kerjasama dengan Dewan Riset Daerah yaitu dengan mewujudkan 
usaha pengelolaan sampah pasar dengan cara yang sangat sederhana yaitu pemisahan 
sampah yang dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu; sampah organik (daun dan tumbuhan), 
sampah non organik yang dapat didaur ulang (semua jenis plastik dan kaleng) dan 
sampah non organik yang tidak dapat didaur ulang (pecahan botol dan keramik). 
Selanjutnya sampah yang telah dipilah tersebut dijual kepada pengumpul barang-
barang bekas. Sistem pengklasifikasian sampah ini baru diujicobakan di Pasar 
Sidoharjo Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. 

Kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten dengan Yayasan 
Danamon Peduli baru sampai pada tahap penandatanganan MoU antara Pemerintah 
Kabupaten Klaten dengan Yayasan Danamon Peduli yang direncanakan realisasi pada 
akhir bulan Desember Tahun 2008 sedangkan rencana kerjasama pengelolaan sampah 
dengan SMK Pertanian Klaten masih pada tahap penjajakan. 

 
 

IV. Kendala Yang Dihadapi 
 

Kendala mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah membangun 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Cara pandang 
masyarakat yang selama ini menganggap sampah adalah sesuatu yang tidak berguna 
dan menjijikkan, telah menimbulkan pemikiran yang apatis terhadap sampah, terlebih 
jika mendengar diwilayahnya akan dibangun unit-unit pengelolaan sampah akan 
langsung ditanggapi dengan reaksi penolakan keras43. Paradigma ini perlu diubah 
sehingga masyarakat menjadi sadar pentingnya manajemen pengelolaan sampah. Di 
sisi lain peran serta petugas kebersihan pemerintah masih sangat minimal. Saat ini 
peran petugas hanya sebatas mengumpulkan dan membuang sampah tanpa ada 
kemampuan dan kesadaran yang lebih tentang pengelolaan sampah. Untuk jangka 
waktu yang akan datang, kualitas petugas kebersihan perlu ditingkatkan sehingga para 
petugas mempunyai pemahaman luas terhadap manajemen pengelolaan sampah 
termasuk teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. 

  
 

V. Peluang Dari Pengelolaan Sampah Pasar 
 

Seperti diuraikan sebelumnya, sampah yang selama ini menjadi permasalahan jika 
dikelola akan menghasilkan manfaat ganda. Pengelolaan sampah disamping mengatasi 
masalah keterbatasan kapasitas (over capacity) juga bermanfaat menyerap tenaga kerja, 
memberikan manfaat bagi pengelola serta menghasilkan pupuk organik yang jauh lebih 
ramah lingkungan dibanding dengan pupuk anorganik yang selama ini lebih diandalkan 
oleh masyarakat. Penggunaan pupuk kimia (anorganik) yang terus-menerus dalam 
jangka panjang diyakini dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengurangi 

                                                
43 Pemerintah Kabupaten Klaten pernah melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen, dan diketahui 
bahwa proses pengomposan di Sragen juga masih menimbulkan bau sehingga untuk meyakinkan 
penduduk bahwa proses pengomposan itu tidak menimbulkan bau masih merupakan hal yang sulit. 
Disampaikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Klaten, Drs. H. Sugiharjo Sapto Aji, 
MM pada konvensi nasional.  



kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang dapat menyebabkan 
tanah menjadi jenuh sehingga tanah memerlukan masa reses. Namun, jika penggunaan 
pupuk kimia digantikan dengan pupuk organik, maka kesuburan tanah akan selalu 
terjaga dan menjamin kelestarian lingkungan. 

Bagi Pemerintah Kabupaten, pengelolaan sampah disamping dapat mengeliminasi 
permasalahan klasik sampah juga dapat menambah PAD yang dihasilkan dari proses-
proses pengelolaan tersebut. 
 
 
VI. Penutup 

 
Demikian sekilas tentang program pengelolaan sampah pasar di Kabupaten 

Klaten, diharapkan dengan Diskusi Konvensi Nasional Pupuk Organik Kualitas Tinggi 
Berbahan Baku Sampah Pasar yang diprakarsai oleh Yayasan Danamon Peduli dengan 
Pemkab Bantul dapat menambah pengetahuan bagi warga masyarakat maupun bagi 
Pemkab dalam mengolah sampah menjadi pupuk organik. 

 
 
 
 
 
 

 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Magelang  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik 

Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat  

 
Oleh  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 
 
 
I.  Tinjauan Umum  
 
1. Kondisi Geografis 

 
Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak diantara 110°01’51” dan 

110°26’58” Bujur Timur, 7°42’16” Lintang Selatan. Kabupaten Magelang berada pada 
posisi yang strategis, potensial dan menguntungkan karena terletak pada jalur 
persimpangan dari berbagai arah. Batas Kabupaten Magelang meliputi: 

• Sebelah Utara  : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang 
• Sebelah Timur  : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali 
• Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan DI Yogyakarta 
• Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo 
• Ditengah  : Kota Magelang 

 
Topografi wilayah Kabupaten Magelang menyerupai cawan (cekungan) karena 

dikelilingi oleh 5 (lima) gunung yaitu Gunung Sumbing, Gunung Talomoyo, Gunung 
Andong, Gunung Merbabu dan Merapi. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah 
Kabupaten Magelang subur karena berlimpahnya sumber air dan mineral berupa sisa 
abu vulkanik, meskipun apabila ditinjau dari iklim termasuk iklim tropis karena rata-
rata suhu udaranya ialah 6°C, dan tingkat kelembaban udaranya rata-rata 82%.  

Secara administratif Kabupaten Magelang terdiri dari 21 Kecamatan, 367 desa 
dan 5 kelurahan. Penduduk Kabupaten Magelang pada saat ini diperkirakan berjumlah 
1.179.867 jiwa yang terdiri dari 590.628 laki-laki dan 590.028 perempuan dengan rata-
rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir 1, 25 %.  

 
2. Luas Lahan Pertanian 

 
Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah dataran dengan 

ketinggian rata-rata 360 m diatas permukaan laut dan dengan luas wilayah sebesar      
108.573 Ha yang sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan pertanian yang terdiri 
dari lahan sawah 37.447 Ha (34,46%) tanah kering dan seluas 71.126 Ha (65,54%) 
digunakan untuk lahan usaha pertanian Magelang, termasuk gabah yang rata-rata 
produksinya mencapai 55,60 Kw/Ha.  

Sebagian besar penduduk, bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian 
yang paling menonjol berasal dari kelompok holtikultura, salah satunya ialah salak 
pondoh yang sudah terkenal akan cita rasa manisnya. Sentra penghasil salak pondoh 
berada di Kecamatan Sarumbung, dimana hampir seluruh desa di wilayah Kecamatan 
Sarumbung merupakan penghasil salak pondoh. Hasil holtikultura lainnya adalah cabe 



merah jenis taiwan/keriting, kacang panjang, kobis, sayuran dan lainnya yang 
diproduksi Kecamatan Sawangan, Pakis, Ngablak dan sekitarnya. 

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Magelang memiliki peluang besar untuk 
berkembang menjadi salah satu sentra utama pertumbuhan komoditas tanaman pangan 
dan hortikultura di Jawa Tengah. Disamping pengembangan sentra produksi, potensi 
pertanian akan lebih berkembang melalui program kawasan agropolis. 
 
3. Kebutuhan Akan Pupuk 

 
Pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani dengan membuka kesempatan kerja melalui 
pengembangan agrobisnis dari hulu hingga hilir. Salah satu usaha untuk mencapai atau 
meningkatkan ketersediaan pangan ialah dengan mewujudkan kelembagaan pangan dan 
membangun perencanaan penyediaan pangan dalam satu kesatuan ketahanan pangan. 

Dengan sasaran peningkatan pendapatan petani melalui nilai tambah komersial, 
terciptanya sentra industri agrobisnis yang tangguh dengan komoditas unggulan daerah 
serta peningkatan produksi komoditas pertanian tanaman pangan komersial, 
holtikultura dan perkebunan, Pemerintah Kabupaten Magelang mengupayakan : 

a. Pengembangan penggunaan teknologi terapan 
b. Peningkatan produksi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi 
c. Pengembangan pertanian berwawasan lingkungan. 

 
 

II. Permasalahan Sampah di Kabupaten Magelang  
 

Peningkatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi oleh 
peningkatan kinerja pengelolaan persampahan menyebabkan sampah menjadi 
permasalahan yang kompleks dalam kehidupan manusia. Sampah yang merupakan 
konsekuensi logis dari industrialisasi dan aktifitas manusia, memiliki efek domino 
terhadap aspek-aspek kehidupan yang lainnya, seperti terhadap aspek kebersihan, 
kesehatan, keindahan, dan bahkan dapat membawa bencana.   

Hal ini disebabkan pola perilaku masyarakat yang kurang mempertimbangkan 
aspek lingkungan serta masih adanya paradigma lama tentang pengelolaan sampah 
yang terfokus pada pengumpulan dan pengangkutan ke TPSA. Selain persoalan 
menanggulangi dan mendayagunakan sampah dengan baik, penyediaan sarana dan 
prasarana sampah merupakan salah satu persoalan rumit yang dihadapi oleh Pemerintah 
Kabupaten Magelang, agar kota menjadi bersih dan tidak mengganggu lingkungan.   

Berkenaan dengan hal tersebut, maka secara mutlak diperlukan suatu perencanaan 
pengelolaan sampah yang disusun secara komprehensif, terpadu, terarah, dan antisipatif 
terhadap kondisi masa depan. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspek 
lingkungan internal maupun eksternal yang disepakati oleh seluruh komponen 
masyarakat mulai dari eksekutif, legislatif maupun para pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang lain. Proses perencanaan yang menitik beratkan pada prinsip 
tersebut  bertitik tolak pada Visi Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu ”Terwujudnya 
Masyarakat Kabupaten Magelang yang Mandiri, Berdaya Saing, Madani dan 
Sejahtera”. 

 
 
 
 
 
 



III. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Revitalisasi Pasar 
Tradisional dan Peningkatan Ketahanan Pengan Melalui Pertanian Organik.  

 
Sejalan dengan semakin berkembangnya pasar tradisional di Kabupaten 

Magelang yang merupakan pilar kehidupan perekonomian dan sosial di desa-desa 
maupun kecamatan maka, pengelolaan pasar perlu ditingkatkan untuk menghadapi 
persaingan dengan pasar-pasar modern. Adapun arah kebijakan dalam penataan pasar-
pasar tradisional yaitu memberdayakan pengusaha kecil dan menengah agar lebih 
efisien, produktif serta memberikan peluang usaha dengan tujuan meningkatkan pangsa 
pasar dalam pola perdagangan dan distribusi yang semakin meluas dan mantap, 
termasuk terciptanya lingkungan pasar yang bersih, sehat dan aman dengan sasaran 

1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
2. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan manajemen di bidang usaha industri 

dan  perdagangan  
3. Meningkatkan jangkauan pemasaran usaha industri 
4. Meningkatkan sarana prasarana informasi perdagangan dan keamanan pasar 
5. Meningkatkan pengguna hasil produksi daerah 

 
 

IV. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan 
Pengembangan Program Kompos Pemerintah Daerah dan Danamon 

 
Perdagangan sampah daur ulang cenderung tidak stabil karena permintaan barang 

daur ulang pada dasarnya tidak tinggi dan sangat fluktuatif. Apabila terjadi 
permasalahan dalam sistem daur ulang, maka merupakan hal yang sulit untuk mencari 
cara alternatif pengolahan sampah atas timbunan sampah dalam keadaan darurat. Untuk 
menghindari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan kebijakan 
pemilahan sampah dalam skala kecil melalui proyek percontohan (pilot project) yang 
didukung dengan perencanaan pengelolaan sampah daur ulang yang matang, sarana dan 
prasarana, serta pengangkutan sampah yang mempertimbangkan jenis sampah.  

Adapun arah kebijakan pengembangan kompos ini ialah untuk mendorong 
masyarakat agar mendukung program pemilahan sampah dengan benar dan 
berkelanjutan mulai dari pemukiman, industri/pabrik, perkantoran, sekolah, hingga 
pusat pelayanan publik. Untuk mencapai keberhasilan program maka dibutuhkan suatu 
indikator keberhasilan sebagai tolak ukur.  

 
 

V. Peluang dan Hambatan Yang Dialami Oleh Pemerintah Daerah 
 

Dalam mengimplementasikan program pengolahan kompos, Pemerintah 
Kabupaten Magelang dihadapi oleh peluang dan sekaligus hambatan untuk mencapai 
keberhasilan program, yaitu : 
 

a. Peluang 
Produksi sampah yang melimpah sebagai bahan dasar pupuk organik serta 
tingginya harga dan semakin langkanya pupuk kimia dapat membuat para petani 
beralih ke pupuk organik44.  

 
 
                                                
44 Bahan baku kompos berasal dari sampah Pasar Muntilan memiliki volume sampah sebesar 20 m3 
perhari dengan komposisi 60% sampah organik. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pengelolaan Sampah, 
Sigit Sutirta, ST dalam konvensi nasional. 



 
b. Hambatan  

Kebiasaan para petani yang mengharapkan hasil panen dalam waktu singkat 
membuat para petani lebih memilih menggunakan pupuk kimia tanpa 
memperhatikan kontinuitas kesuburan tanah. Hal ini membuat pemakaian pupuk 
organik oleh para petani belum maksimal45. 

 
 

 
 
 

                                                
45 Sigit Sutirta juga menyampaikan masalah yang dihadapai oleh Pemkab Magelang adalah tidak adanya 
anggaran APBD untuk unit kompos Magelang dalam menjamin kesinambungan produksi. 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kota Palopo Dalam Menciptakan Kesinambungan 
Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar 

 

 
 

Oleh 
Walikota Palopo, Drs. HPA Tenriadjeng, M.Si 

 
 
I. Tinjauan Umum  

 
Kota Palopo merupakan wilayah pengembangan bagian utara Propinsi Sulawesi 

Selatan dengan jarak ± 375 km dari Kota Makassar, Ibu Kota Propinsi Sulawesi 
Selatan. Kota Palopo memiliki wilayah yang strategis karena terletak pada posisi silang 
jalur transportasi darat, laut dan udara antara wilayah utara Propinsi Sulawesi Selatan 
dan Propinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. 
Batas administratif kota Palopo ialah sebagai berikut :    

• Sebelah Utara  :  Kecamatan Walendrang Kab. Luwu 
• Sebelah Selatan  :  Kecamatan Bua Kab. Luwu 
• Sebelah Timur  :  Teluk Bone 
• Sebelah Barat  :  Kabupaten Tanah Toraja 

 
Kota Palopo sebagai daerah otonom berdasarkan UU Nomor 11 pada tahun 2002  

memiliki slogan ”Palopo Kota Idaman, Indah, Damai, Aman dan Nyaman”. Masing-
masing kata dari slogan tersebut memiliki makna sebagai berikut :  
• Indah menggambarkan sesuatu yang ingin selalu dilihat dinikmati dalam artian 

tatanan hidup masyarakat umumnya teratur. 
• Damai, menggambarkan suatu kota yang bernuansa keteduhan, kesejukan, 

keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan dalam berinteraksi sosial diantara 
sesama.  

• Aman, menggambarkan kondisi stabilitas/keamanan terjamin dalam suasana 
aman dalam mendukung usaha investor yang kondusif.  

• Nyaman, suasana hati yang lega, tanpa tekanan dalam berekreasi, melahirkan 
kreativitas, inovatif dalam membangun kota Palopo ke depan.  

  
Luas wilayah Kota Palopo mencapai ± 247 km yang terbagi dalam 9 kecamatan 

dan   48 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Palopo sebesar 133.990 jiwa yang tersebar 
di              48 kelurahan dengan aktifitas yang berbeda-beda seperti bidang jasa, 
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Potensi Kota Palopo dapat 
dilihat dari penggunaan lahan sebagai berikut:   

- Sawah     : 2.933,50 Ha 
- Kebun     : 7.279,49 Ha 
- Pekarangan     : 4.309,86 Ha  
- Tambak    : 986,11 Ha 
- Hutan Lindung   : 9.227,60  Ha  
- Hutan Porduksi   : 500 Ha  

 



Dengan lahan pertanian seluas 25.236,56 Ha maka kebutuhan pupuk Kota Palopo 
mencapai 2.839.953 kg (2839,56 ton) dan kebutuhan pupuk organik sebesar 150.000 kg 
(1500 ton). Selain itu, Kota Palopo memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 7.592 
Ha yang membutuhkan pupuk organik sebesar 90 ton.   
 
 
II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam Revitalisasi Pasar 

Tradisional dan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian 
Organik.  

  
Setelah program pengolahan kompos dinilai telah mendukung Visi Kota Palopo 

tahun 2008-2013 yaitu “Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka di  
Kawasan Timur Indonesia” maka Pemerintah Kota Palopo memberikan apresiasi yang 
tinggi terhadap program Yayasan Danamon Peduli dalam merevitalisasi pasar agar 
pasar tradisional di Kota Palopo menjadi pasar yang bersih dan sehat. Jumlah pasar 
tradisional di Kota Palopo ada 2 yaitu Pasar Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi 
Tadda. Arah kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam pengelolaan sampah menjadi 
pupuk organik (kompos) ialah sebagai berikut : 

• Menciptakan kondisi pasar yang bersih dan sehat 
• Memanfaatkan sampah yang ± 70-80% sampah organik menjadi pupuk 

organik untuk menunjang kebutuhan produksi pertanian, perikanan, 
kehutanan perkebunan ketahanan pangan dan RTH 

• Menciptakan lapangan kerja.  
 

Pengelolaan kompos merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemda 
yang sesuai dengan :  

• UU NO. 23/1997, Tentang Pengelolaan Lahan 
• UU NO. 18 THN 2008, Tentang Pengelolaan Sampah  
• UU NO. 7 /2004, Tentang Sumber Daya Air 
•  PP NO. 82/2001, Tentang Pengen Pencemaran Air 

 
Pemerintah Kota Palopo menentukan tujuan dan sasaran pengelolaan kompos 

sebagai berikut :   
a) Menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat dengan prinsip 

kebersamaan yang bertanggung jawab 
b) Meminimalisir sumber sampah yang merupakan pencemar lingkungan 
c) Membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi warga masyarakat 
d) Memfasilitasi pelaksanaan upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah 

melalui kegiatan 3 R (Reuse, Reduce and Recycle)  
e) Menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 

 
 
III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Kota Palopo dalam Menunjang 

Pengelolaan, Pengembangan Program Kompos 
 

a.  Strategi dan Prioritas Tahun 2009 
• Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah bahan organik 

menjadi pupuk kompos. 
• Pelibatan kelompok tani, masyarakat dan kelompok Dasa Wisma PKK 

untuk  memproses sampah organik menjadi pupuk organik. 
• Program pengomposan di anggarkan melalui operasional Kelurahan dan 

Kecamatan setiap tahunnya. 



• Menunjang program pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung 
pangan suplus beras dan peningkatan produksi Kakao 300.000 ton sampai 
tahun 2013. 

 
b.  Strategi dan Prioritas Setelah Tahun 2009 

• Pengelolaan pupuk/pengomposan wajib disetiap sekolah demikian juga 
rumah tangga/pemukiman 

• Setiap kelurahan wajib menggalakkan pengelolaan pupuk/pengomposan di 
wilayah masing-masing 

• Masyarakat wajib mengambil pupuk kompos di kelompok masing-masing 
(desa/dasa wisma) guna menunjang kegiatan. 

 
Pemerintah Kabupaten Palopo berharap bahwa dengan penggunaan pupuk 

kompos maka produksi pangan mendapat meningkat dan menciptakan generasi sehat.  
Diagram dibawah ini menunjukan peluang sekaligus masalah yang dapat 

ditimbulkan oleh sampah. 
 

Skema I 
Efek Domino Cara Penanggulangan Sampah 

 

 
 

Selain masalah yang dapat ditimbulkan oleh sampah, ada beberapa penyebab 
masalah sampah di Kota Palopo hingga kini sulit untuk diselesaikan, diantaranya :   
• Kurangnya tingkat kesadaran warga untuk tidak membuang sampah disembarang 

tempat. 
• Kurangnya kepedulian aparat/pejabat Pemda. 
• Terbatasnya dukungan  sarana & prasarana – fasilitas pengelolaan persampahan. 

Masalah Sampah 

Sampah Tidak Diolah  Sampah Diolah  

Ancaman  Peluang 

Kesehatan/Penyakit  

Estetika 

Kenyamanan  

Pencemaran  

Bisnis/Usaha 

Lapangan Kerja 

Sumber Energi 

Daur Ulang/ 
Pengomposan 



• Minimnya dukungan dana operasional. 
• Kurangnya tenaga/buruh lapangan. 
• Dukungan pihak BUMN/BUMD masih terbatas dalam berpartisipasi dibidang 

persampahan. 
• Lemahnya koordinasi pelaksanaan ditingkat bawah. 
• Minimnya TPS dan sarana lain bidang persampahan. 

 
Beberapa faktor yang dapat mendukung Pemerintah Kota Palopo untuk 

menanggulangi sampah, antara lain :   
1. Kerjasama yang bertanggung jawab 
2. Pemimpin yang teladan 
3. Partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders), seperti Dharma Wanita, tokoh 

masyarakat, tokoh daerah, toga, tokoh mahasiswa dan siswa. 
4. Pengorganisasian yang sistematis dan menyeluruh 
5. Program yang berkesinambungan  
6. Adanya sistem penghargaan dan hukuman  

 
 
IV. Susunan Tim Pembina, Tim Pengelola Sampah Terpadu (Pengomposan) 

Pusat Niaga Kota Palopo (PST-PNP) 
  

Pembina :   -  WaliKotaPalopo 
     -  Wakil WaliKotaPalopo 
     -  Ketua Tim Penggerak PKK KotaPalopo 

Pengarah :  Sekretaris Daerah KotaPalopo 
Koordinator Program :  Asisten Administrasi Pembangunan 

 
I. Tim Pembina      

 
Ketua :  Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Sekretaris                     :  Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi BLHD 
Anggota-Anggota : 

Bidang Produksi Komposting/Penyuluh : 
a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan 
b. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman 
c. Kepala Bidang Amdal BLHD 
d. Kasubid Penyuluhan dan Evaluasi BLHD 

 
Bidang Pengawasan :  

a. Kepala Dinas Kesehatan 
b. Kepala Bagian Hukum Setda KotaPalopo 
c. Kepala Bidang Wasdal BLHD 
d. Camat Wara 
 

Bidang Promosi/Pemasaran : 
a. Kepala Dinas Koperindag 
b. Kepala Bagian Ekonomi Setda KotaPalopo  
c. Yayasan Danamon Peduli 
 
 
 

 



II. Tim Pengelola Sampah Terpadu (PST-PNP) 
 

Ketua     :  Kepala Unit PNP KotaPalopo 
Sekretaris    :  Sudarso 
Bendahara    :  Rusma Munir 
Bidang Produksi/Komposting  :  1. Musnahar 

            2. Haris 
Bidang Pengawasan   :  1. Andi Alamsyah 
                    2. Akbal 
Bidang Promosi/Pemasaran  :  1. Andi Syamsu 
                    2. Harianto Nur 
Bidang Peralatan/Material  :  1. Andi 
                                                                  2. Saeful 

 
Susunan pengelola sampah terpadu tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  

 
Skema 2 

   Struktur Pengelola Sampah Terpadu PD Pasar Tohaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. Distribusi dan Pemasaran Produk Hasil Pengomposan  
 
• Sumber Sampah  

Sumber sampah yang akan dikelola, berasal dari Pasar Niaga Palopo (PNP), pasar 
Andi Tadda dan TPS sekitar lokasi pengolahan.  

• Area Distribusi dan Pemasaran   
Pada tahap awal kegiatan ini, pemasaran akan mencakup wilayah Kota Palopo 
dan sebagian wilayah Kabupaten Luwu. 

• Estimasi Jumlah Karyawan  
Jumlah karyawan yang dipekerjakan adalah 6 orang. 

• Sumber Keuangan   
Sumber keuangan untuk operasionalisasi pengolahan kompos ialah APBD Kota 
Palopo dan hasil produksi pengelolaan pupuk kompos.  

• Rencana Distribusi dan Pemasaran 

Ketua Kepala Unit PNP 

Sekretaris  
Sudarso 

Bendahara 
Rusma Munir  

Bidang 
Produksi  
Musnahar 

Haris 

Bidang 
Pengawasan 

Andi 
Alamsyah  

Bidang 
Promosi Andi 

Syamsu  
Harianto Nur  

Bidang 
Peralatan  

Andi Saeful   



Kegiatan demplot telah dilaksanakan sejak (2001) oleh Badan Ketahanan Pangan 
utamanya pada kebun percontohan “Kebun Pengembangan Sayur Mayur”,  
dengan jenis tanaman antara lain sawi, kangkung, bayam, tanaman bumbu dalam 
pot (tabulapot), terong dan padi. Sasaran distribusi produk kompos antara lain 
yaitu petani sayur-mayur, petani tanaman hias, petani cokelat, petani sawah dan 
petani tambak. Sedangkan instansi pemerintah yang akan menjadi sasaran 
pemasaran produk kompos antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Perikanan Kelautan. 

• Sistem pembayaran penjualan produk kompos dapat dilakukan dengan dua cara:  
- Untuk ke petani dibayar langsung dan setelah panen 
- Untuk instansi pemerintah dibayar sesuai mekanisme (DPA) masing-masing 

• Sistem pembukuan dilakukan dengan cara manual  
 
 
VI. Hal yang Ingin Disampaikan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan 

Rekomendasi 
 

Dalam rangka menggalakkan, meningkatkan dan menunjang penggunaan pupuk 
kompos di daerah untuk memenuhi kebutuhan program 2 juta ton beras, maka :   
• Yayasan Danamon Peduli diharapkan membantu Pemda/Pemkot, untuk 

pengadaan sarana  mesin kompos 
• Yayasan Danamon Peduli, menyiapkan dana operasional peningkatan SDM 
• Pemerintah menerbitkan regulasi sebagai pedoman ditingkat Daerah untuk tidak 

menggunakan pupuk yang ramah lingkungan 
• Pemerintah menerbitkan mekanisme dan standar harga kompos 
• Pemerintah memberikan penghargaan bagi pahlawan lingkungan. 

 
 
 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Pacitan  
dalam Mengatasi Tantangan dan Menangkap Peluang  

dalam Pengelolaan dan Aplikasi Pupuk Organik Sampah Pasar 
 

 
 

 
Oleh  

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertamanan Pacitan, Ir. Kawit, SP, MM 
 

I. Tinjauan Umum 
 

Kabupaten Pacitan terletak di pantai selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung 
dengan Propinsi Jawa Tengah. Kota Pacitan merupakan pintu gerbang Jawa Timur 
bagian barat daya dengan kondisi topografi yang didominasi pegunungan kapur di 
bagian selatan dan membujur dari Gunung Kidul ke Trenggalek menghadap ke 
Samudera Indonesia. Sebagian besar kondisi alamnya merupakan perbukitan, yaitu 
kurang lebih 85% berupa gunung-gunung kecil yang sebanyak 300 buah menyebar di 
seluruh wilayah kabupaten, dan selebihnya merupakan dataran rendah. Batas-batas 
administrasi Kabupaten Pacitan sebagai berikut: 

• Sebelah Timur  : Kabupaten Trenggalek 
• Sebelah Selatan  : Samudera Indonesia 
• Sebelah Barat  : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) 
• Sebelah Utara  : Kabupaten Ponorogo 

Secara astronomis, Kabupaten Pacitan berada antara 110º55’ – 111º25’ Bujur 
Timur dan 7º55’ – 8º17’ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Pacitan 
terbagi menjadi 12 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 desa, dengan potensi 
yang disesuaikan dengan variasi kemiringan bentang daratan sebagai berikut:  

1. Sebesar 0-2 % atau ± 4,36 dari total lahan, merupakan tepi pantai. 
2. Sebesar 2-15 % atau ± 6,60 dari total lahan, merupakan wilayah yang baik untuk 

usaha  pertanian dan memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. 
3. Sebesar 15-40 % atau ± 25,87 dari total lahan, merupakan wilayah yang baik 

untuk usaha tanaman tahunan. 
4. Lebih dari 40 % atau ± 63,17 % dari total lahan, merupakan daerah yang dapat 

difungsikan sebagai daerah penyangga tanah dan air serta menjaga keseimbangan 
ekosistem di Kabupaten Pacitan. 

Pada umumnya, struktur dan jenis tanah di Kabupaten Pacitan terdiri dari 
assosiasi litosol mediteran merah, aluvial kelabu endapan liat, litosol campuran tuf 
dengan vulkan serta komplek litosol kemerahan yang di dalamnya banyak mengandung 
bahan galian mineral. Sedangkan jika diukur dari permukaan laut, maka ketinggian 
tempat di wilayah Kabupaten Pacitan dapat dirinci sebagai berikut : 
• Ketinggian 0 – 25 m, seluas 37,76 km atau 2,62 % luas wilayah. 
• Ketinggian 25 – 100 m, seluas 38 km atau 2,67 % luas wilayah. 
• Ketinggian 100 – 500 m, seluas 747,75 km atau 52,68 % luas wilayah. 
• Ketinggian 500 – 1000 m, seluas 517,13 km atau 36,43 % luas wilayah. 
• Ketinggian 1000 m, seluas 79,40 km atau 5,59 % luas wilayah. 

 



Ditinjau dari sudut penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Pacitan seluas 1.389,87 
km² yang sebagian besar tanahnya terdiri atas : 
• Sawah, seluas 130,15 km². 
• Sawah sederhana, seluas 31,43 km². 
• Sawah tadah hujan, seluas 65,73 km².  
• Tegalan, seluas 973,76 km².  
• Pemukiman, seluas 264, 17 km².  
• Perkebunan, seluas 2,50 km².  
• Hutan, seluas 11,49 km².  
• Lain-lain seluas 41,48 km². 

 
a. Kronologis Pembangunan Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo 

Proses pembangunan Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
• Pada tanggal 10 April 2008 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerima 

undangan dari Pemerintah Kabupaten Sragen Jawa Tengah untuk 
berpartisipasi pada acara Seminar Nasional “Inovasi Sragen dalam 
Mengkonversi Sampah Pasar Menjadi Kompos, Biogas dan Pupuk Cair”, 
sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mengetahui adanya 
program pengolahan sampah pasar menjadi kompos dari Ketua Umum dan 
Direktur Yayasan Danamon Peduli, Ibu Risa Bhinekawati.   

• Pada tanggal 21 April 2008, Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas 
Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mengajukan Permohonan 
Replikasi Program Kompos tersebut. Lokasi yang ditawarkan adalah Pasar 
Baleharjo Baru dengan luas areal lahan sebesar 200 m2, untuk melayani 
pengolahan sampah Pasar Baleharjo dan Pasar Arjowinangun.  

• Pada tanggal 5 Juni 2008, Ketua Umum dan Direksi Yayasan Danamon 
Peduli mengadakan presentasi di Bappeda dan PM Kab. Pacitan mengenai 
Program Yayasan Danamon Peduli. 

• Pada tanggal 30 Juni 2008, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja 
sama  No. 181.1/9/408.21/2008 antara Pemerintah Kab. Pacitan dengan 
Yayasan Danamon Peduli tentang Pembangunan Unit Pengolahan Sampah 
Organik di  Kab. Pacitan.  

• Surat Perintah Tugas dari Bupati Pacitan No. 872/556/408.38/2008 Tentang 
Penugasan Manager Pembangunan UPS di Kab. Pacitan, diterbitkan pada 
tanggal 10 Juli 2008. 

• Pada tanggal 12 Agustus 2008 dimulai pembangunan UPS di Kabupaten 
Pacitan dengan lokasi di Pasar Baleharjo. Pelaksana pembangunan UPS di 
Kab. Pacitan diserahkan ke CV. Adhimas Sejati sebagai pemenang tender 
dengan dikeluarkannya SPK No. 038/YDP/SPK/VIII/2008 dengan nilai 
fisik                 Rp. 49.090.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 30 
hari. 

• Tanggal 15 September 2008 penyerahan barang dari Yayasan Danamon 
Peduli berupa : 
 1 (satu) unit mesin pengelolaan kompos, merk IDEK Type T-02 

dengan mesin penggerak diesel 16 PK, seri 102.150908 warna hijau 
muda. 

 Mikroba Decomposer/Bio-Activator Khusus Limbah Organik Pasar 
(Biang Kompos) sebanyak 150 botol kapasitas 500 gram. 

 Peralatan pendukung lainnya untuk pengolahan sampah. 



• Tanggal 15 – 28 September 2008 dilaksanakan pelatihan “Pengolahan 
Sampah Organik”, dengan peserta yang terdiri dari : 
 Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan : 4 orang 
 Staf Kantor Lingkungan Hidup    : 2 orang 
 Staf Operator Pengolah Sampah    : 4 orang 

• Tanggal 8 Nopember 2008 untuk ketiga kalinya, mesin pencacah sampah 
diganti dengan tipe T-02-IDEK dan mesin penggerak diesel 16 PK seri 
103.081008. Setelah penggantian tersebut proses pengolahan sampah 
menjadi lebih lancar dan produktif.  

 
b. Gambaran Umum Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baleharjo 

 
Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo ini menangani sampah organik 

menjadi kompos di lingkungan pasar. Secara tidak langsung, program ini 
memberi keuntungan sosial ekonomis bagi komunitas pasar maupun untuk 
masyarakat. Selain masalah sampah dapat tertangani, kompos yang dihasilkan 
dapat menghasilkan rupiah yang tidak sedikit.  

Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baleharjo diharapkan menjadi bagian 
program pembangunan ekonomi rakyat berkelanjutan. Meskipun Unit 
Pengelolaan Sampah Pasar Baleharjo belum dapat bekerja maksimal namun 
setiap harinya satu unit mesin pengolah sampah, dapat mengolah ± 0,35 ton per 
hari. Sampah pasar tradisional merupakan bahan pupuk organik yang berkualitas 
tinggi sehingga pengelolaannya dapat memberi keuntungan sosial ekonomi bagi 
masyarakat.  

 
c. Kebutuhan Pupuk Organik 

 
Saat ini, masih banyak orang yang menggunakan pupuk anorganik. Hal ini 

merupakan hambatan bagi usaha pengembangan penggunaan pupuk organik, 
dimana sebagian  besar masyarakat belum menyadari dampak negatif yang dapat 
ditimbulkan oleh pupuk anorganik, yaitu meskipun dapat tumbuh dengan baik 
namun jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan dan tidak teratur maka 
pupuk anorganik dapat merusak kesuburan tanah. Oleh karena itu, sosialisasi 
penggunaan pupuk organik perlu ditingkatkan guna mengubah pola penggunaan 
pupuk anorganik dengan pupuk organik. Salah satu contoh pupuk organik yang 
telah dikenal masyarakat adalah pupuk kompos, yaitu pupuk yang digunakan oleh 
komunitas pecinta bunga hias, namun hingga saat ini pemenuhan kebutuhan 
pupuk kompos masih didatangkan dari luar kota, seperti dari Solo, Wonogiri, 
Kediri dan Tulungagung. Dengan begitu, peluang untuk pengembangan pupuk 
kompos di Kabupaten Pacitan masih sangat terbuka dan potensial.    

Pupuk kompos yang terbuat dari sampah kota akan diolah lebih lanjut 
dengan bantuan probiotik. Penggunaan pupuk kompos ini mempunyai beberapa 
keuntungan, antara lain: 
• Memperbaiki struktur tanah berlempung sehingga menjadi ringan. 
• Memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tanah tidak berderai. 
• Menambah daya ikat air pada tanah. 
• Memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah. 
• Mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara. 
• Mengandung hara yang lengkap, walaupun jumlahnya sedikit. 
• Membantu proses pelapukan bahan mineral. 
• Memberi ketersediaan bahan makanan bagi mikrobia. 



 
Dengan adanya manfaat-manfaat yang diberikan dari penggunaan pupuk 

kompos serta kondisi Kabupaten Pacitan yang mendukung maka dapat 
disimpulkan bahwa pupuk kompos sangat cocok diterapkan di Kabupaten Pacitan 
dengan kondisi tanah yang kering dan berbatuan.  

 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah   
 
Pembangunan sektor petanian di Kabupaten Pacitan mendapat prioritas yang 

cukup tinggi dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Pembangunan Pertanian dalam arti 
luas (Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan) bertujuan untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan dan industri daerah, meningkatkan pendapatan petani, 
memperluas kesempatan kerja melalui usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi 
secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan hidup. 

Berdasarkan penggunaan sumber daya lahan, dari total luas wilayah Kabupaten 
Pacitan sebesar 141.944 Ha, hampir 89,66 % atau seluas 113.910,36 Ha peruntukannya 
didominasi untuk kegiatan pertanian, dengan rincian, persawahan sebesar 13.369,00 Ha 
(9,42 %); tegalan sebesar 112.403,00 Ha (79,19 %); perkebunan rakyat sebesar 
1.494,00 Ha (1,05 %). Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk 
persawahan hanya sebagian kecil saja yaitu untuk sawah setengah teknis, sawah teknis 
dan sawah sederhana. Khusus untuk sawah setengah teknis dan sawah sederhana 
sebagian besar menggunakan pola terasering dengan mengandalkan pengairan dari 
hujan. Sedang sawah teknis berada di dataran rendah dan di daerah perkotaan, dengan 
adanya kegiatan pembangunan telah terjadi perubahan-perubahan peruntukkan pada 
penggunaan sumber daya lahan dari pertanian ke areal pemukiman dan kegiatan usaha 
lainnya.  

Sektor pertanian cukup menjanjikan untuk dikembangkan di masa yang akan 
datang mengingat areal pertanian yang cukup luas, komoditi yang cukup besar dan 
beragam serta tersedianya tenaga kerja di bidang ini. Lahan pertanian yang cukup luas 
merupakan pangsa pasar yang besar bagi komoditi pupuk organik, khususnya pupuk 
kompos. Dengan adanya pembangunan Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baleharjo yang 
bekerja sama dengan Yayasan Danamon Peduli diharapkan mampu mendukung 
kebutuhan akan tersedianya pupuk kompos di Kabupaten Pacitan.  

Pembangunan Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baleharjo telah sesuai dengan 
kebijakan umum RPJMD Kab. Pacitan Tahun 2006-2011, antara lain:  
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, melalui kebijakan penguatan dan perluasan jaringan pasar lokal serta 
optimalisasi sektor prioritas, dengan sasaran: 
“Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian” 

• Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan SDA, melalui 
kebijakan konservasi ekologi kawasan, dengan sasaran: 
“Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau dan lestari” 
 
 

III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah  
 

Strategi dan prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan dan 
pengembangan kompos, mengacu pada program yang telah dilaksanakan bersama 
dengan Yayasan Danamon Peduli. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah 



yang semakin meningkat serta pola 3 R (reduce, reuse dan recycle) yang secara 
berangsur-angsur mulai dilaksanakan, telah sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2008. 
Hal ini dapat dilihat dari perubahan signifikan perilaku masyarakat dalam pengelolaan 
sampah dari pemindahan penumpukan sampah pada pemukiman penduduk dan pasar 
ke lokasi pembuangan akhir (TPA) yang menggunakan pola konvensional, Open 
Dumping menjadi perilaku yang mendaur ulang sampah.  

1. Strategi dan Prioritas Pemda Tahun 2008 
Adanya kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Yayasan 

Danamon Peduli merupakan tonggak awal pengelolaan persampahan di Kota 
Pacitan khususnya dan Kabupaten Pacitan pada umumnya. Unit Pengolahan 
Sampah di Pasar Baleharjo telah membantu pengurangan (reduce) sampah 
menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan (bidang pertanian). Strategi dan 
prioritas awal untuk pengembangan pengelolaan sampah antara lain sebagai 
berikut: 
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bermanfaatnya sampah. 
• Melakukan sosialisasi pemilahan produk sampah kepada masyarakat 

maupun sekolah-sekolah, dengan membedakan sampah basah dan kering. 
• Menambah tempat sampah ditempat-tempat umum, dengan pemilahan 

masing-masing jenis sampah.  

2.  Strategi dan Prioritas Pemda Tahun 2009 

Adapun strategi dan prioritas Pemda setelah tahun 2009 adalah sebagai 
berikut: 
• Penyempurnaan Unit Pengelolaan Sampah Pasar Baleharjo baik bangunan 

fisik, sumber daya manusia, maupun mesin pengolah kompos. 
• Melakukan replikasi unit pengolahan sampah di setiap pasar besar di Kota 

Pacitan. 
• Mengembangkan pola pengolahan sampah organik maupun non organik 

dalam skala rumah tangga. 

3. Strategi dan Prioritas Pemda Tahun Setelah Tahun 2009  
Strategi dan prioritas Pemda setelah tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

• Membangun replikasi unit pengolahan sampah di ibukota dan setiap 
kecamatan. 

• Memberdayakan masyarakat perkotaan dan perdesaan agar lebih peduli 
dalam pengolahan sampah. 

• Menjadikan sampah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi 
masyarakat. 

 
 
IV. Peluang dan Hambatan 

 
Pembangunan dan pengelolaan Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo yang 

merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Yayasan 
Danamon Peduli, tak lepas dari berbagai macam hambatan ataupun kendala yang ada di 
lapangan. Namun, hambatan tersebut secara bertahap dapat teratasi dengan 
memaksimalkan peluang yang ada. Adapun dalam upaya menangkap peluang dan 
mengatasi hambatan dalam pengembangan pengelolaan persampahan di Kota Pacitan 
dapat dilihat berikut ini. 

 



 
 

1. Peluang: 
• Amanat UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa setiap Kab./Kota 

harus mempunyai unit pengolahan sampah 
• Dukungan Pemerintah Kab. Pacitan terhadap UPS, melalui kesepakatan 

kerjasama antara Bupati Pacitan dengan Yayasan Danamon Peduli 
• Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3 R 
• Selain murah dan produksi yang cukup mudah, kompos terbukti efektif dalam 

mengembalikan kesuburan tanah. 
 

2. Hambatan: 
• Pada saat awal operasi, UPS mengalami hambatan pada mesin pengolah, dan 

setelah pada penggantian ke-3 UPS dapat beroperasi secara maksimal;  
• Masih adanya masyarakat yang apatis terhadap penggunaan pupuk kompos, 

dan memerlukan  peningkatanpemahamannya tentang kompos; 
• Perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang masih sulit membedakan 

sampah basah dan kering, sehingga memerlukan sosialisasi dan pemahaman 
lebih lanjut; 

• Terbatasnya SDM pengolah sampah menyebabkan proses pengembangan 
replikasi UPS terhambat dan perlu mendapat pelatihan pengolahan sampah 
dengan mengundang instruktur yang berkompeten. 

 
V. Struktur Organisasi dan Pengelolaan Kompos Unit Pengolahan Sampah 

Pasar Baleharjo 
 
a. Struktur Organisasi 

 
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Pacitan Nomor : 872/556/408.38/2008 

tanggal 10 Juli 2008, pengelolaan Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo dibawah 
naungan Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Begitu 
pula struktur organisasi Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo Pacitan, dibentuk 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 
tanggal 17 Oktober 2008 Nomor : 188/30A/408.38/2008.  

Bentuk organisasi Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo adalah UPT (Unit 
Pelayanan Teknis) Unit Pengolahan Sampah “Tani Makmur” dibawah naungan Dinas 
Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan. Sementara ini, sumber sampah 
yang diolah berasal dari suplai kontainer-kontainer sampah yang dikelola Dinas Cipta 
Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan untuk selanjutnya juga akan melayani 
pengolahan produk sampah dari Pasar Baleharjo. Sedangkan area distribusi dan 
pemasaran ditujukan pada instansi-instansi Pemerintah Kab. Pacitan maupun 
masyarakat pada umumnya.  

Jumlah karyawan pengelola sebanyak tujuh orang, dengan rincian empat orang 
tenaga pengolah, satu orang tenaga administrasi, satu orang Koordinator Lapangan dan 
satu orang Manager UPT. Dengan sumber keuangan awal dari Hibah Yayasan 
Danamon Peduli dan Pemerintah Kab. Pacitan. Sistematika struktur organisasi Unit 
Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo dapat dilihat sebagai berikut : 

      
 
 



 
 

Diagram 5.1 
Sistematika Struktur Organisasi Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
b. Sumber Keuangan 

 
Rincian pendanaan Yayasan Danamon Peduli untuk pembangunan Unit 

Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo dapat dilihat sebagai berikut : 
        

Tabel 5.1 
 Donasi Yayasan Danamon Peduli Untuk Pembangunan Unit Pengolahan  

Sampah Pasar Baleharjo 
 

Uraian Nilai Bantuan 

• Bangunan Fisik Rp. 49.090.000,00 
• Mesin Pencacah Sampah Rp. 17.000.000,00 

• Urugan Halaman Rp. 5.000.000,00 

• Pembuatan Teras Rp. 2.500.000,00 

• Pembuatan Bak Sampah dan Papan Nama Rp. 5.282.000,00 

• Bantuan Modal Kerja Rp. 3.200.000,00 

TOTAL Rp. 82.882.000,00 

 
Selain donasi yang diberikan oleh YDP, pada tahun 2009 Pemerintah Kab. 

Pacitan akan membangun toilet di unit  pengolahan  sampah  Pasar Baleharjo dengan 
total biaya sebesar Rp 10.000.000,00. 

 

Penanggung Jawab 
Ir. KAWIT, SP, MM 

Manager 
SUBEKTI, SH 

Koordinator Lapangan 
SALIMIN 

Administrasi 
RUSTINI 

Ketua 
SURAWAN 

Anggota 
ARY DWI 

KUNCORO 
BUDIONO 

BERDY BUDI P. 



 
c. Perhitungan Titik Impas (Break Even Point) 

 
Berdasarkan hasil produksi kompos bulanan yang dapat mencapai 0,5 ton/hari, 

maka perhitungan titik impas (Break Even Point) dapat dihitung sebagai berikut : 
 

• Modal Awal    : Rp. 81.982.000,00 
• Hasil Produksi Kompos per bulan : 0,5 ton x 25 hari (12,5 ton) 
• Biaya Operasional per bulan  : Rp. 1.500.000,00 
• Harga 1 kg kompos   : Rp. 500,00 

 
Berdasarkan perhitungan tersebut, BEP dapat dicapai pada bulan: 

= Rp. 82.882.000,00 / ((12.500 x 500) - Rp. 1.500.000,00) 
= Rp. 82.882.000,00 / Rp. 4.750.000,00 
= 17,45 
      Perhitungan di atas menunjukan  bahwa titik impas (Break Even Point) dapat 
tercapai pada bulan ke-18.  

 
 
VI. Informasi dan Perkembangan Program 

Sejak beroperasi pada tanggal 7 Oktober 2008, produksi kompos di Unit 
Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo telah melayani pesanan pupuk kompos baik dari 
instansi pemerintah maupun masyarakat, dengan label “Pupuk Tani Makmur”. Hingga 
saat ini, Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo menggunakan mesin pencacah 
sampah sebanyak 1 (satu) unit dengan bahan bakar solar. Teknis pengomposan 
menggunakan metode fermentasi terbuka di dalam bak-bak penampungan kompos 
dengan menggunakan biang kompos dan air lindi hasil tampungan. Meskipun belum 
optimal, air lindi dari proses pengomposan kemudian ditampung.  

Sampai dengan tanggal 5 Desember 2008, produksi kompos telah menghasilkan     
12,85 ton dari total rata-rata sampah harian sebesar ± 0,5 ton/hari. Hasil produksi 
kompos yang dihasilkan tersebut dapat dijual dengan harga Rp. 500,00/kg. Namun, 
pengolahan sampah tersebut masih belum optimal karena baru melayani sampah-
sampah yang berasal dari kontainer sampah yang dikelola Dinas Cipta Karya, Tata 
Ruang dan Kebersihan. Padahal berdasarkan data harian produksi sampah kota Pacitan, 
dan berdasarkan perkiraan bahwa      1 ton sampah basah dapat diolah menjadi ± 0,5 
ton pupuk kompos jadi, maka sampah yang ada sesungguhnya mencapai ± 20,25 
ton/hari, dan produksi pupuk kompos dapat mencapai   ± 10,125 ton/hari. Oleh karena 
itu, hingga saat ini ketersediaan bahan baku pembuatan pupuk organik masih berlimpah 
dan berpotensi untuk diolah. 

Dalam rangka mengurangi dampak polusi tanah dan suara, unit pengolahan 
sampah Pasar Baleharjo diletakan dibelakang lokasi Pasar Tradisional Baleharjo yang 
jauh dari permukiman penduduk dan hanya dikelilingi oleh persawahan. 
 
 
 
VII. Data Tenis 

1. Keanekaragaman Bahan 

Dilihat dari berbagai bahan baku kompos yang diolah di Unit Pengolahan 
Sampah Pasar Baleharjo, sebagian besar dapat dikategorikan sebagai berikut : 



• Kulit buah-buahan; 
• Sampah daun-daunan; 
• Rumput; 
• Pembungkus makanan dari daun. 

2. Sumber Bahan Baku 
Sebagian besar bahan baku kompos pada Unit Pengolahan Sampah Pasar 

Baleharjo berasal dari sampah pasar, dan sisanya berasal dari daun-daunan hasil 
penyapuan, serta rumput hijau hasil pemotongan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 
dan Kebersihan. Namun, bahan baku tersebut belum merupakan seluruh sampah 
organik yang ada di Kabupaten Pacitan karena sebagian besar bahan baku sampah 
langsung di buang ke TPA.    

3. Proses Pemilahan Bahan Baku 

Pemilahan bahan baku pupuk kompos pada Unit Pengolahan Sampah Pasar 
Baleharjo dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Sampah yang 
masuk, dipisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Selanjutnya sampah 
basah dipilah lagi untuk diolah menjadi bahan pupuk kompos.  

4. Berat Bahan Baku (dalam kubik dan ton) 
Bahan baku yang diolah di Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo baru 

sebanyak ± 0,5 ton/hari atau ± 2 m3/hari sampah basah. Volume itu sebesar 40% 
dari total sampah yang masuk, sisanya 60% berupa sampah kering tidak diolah 
dan langsung dibuang ke TPA. 

5. Proses pengomposan: 

a. Pencacahan 
Sebelum proses pengomposan dimulai, sampah yang masuk ke Unit 
Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo dipilah antara sampah basah dan 
sampah kering. Kemudian sampah basah yang sudah dipisahkan dijadikan 
bahan baku kompos, sedangkan sampah kering langsung dibuang ke TPA. 
Sampah basah kemudian dicacah dengan mesin pencacah sampah. 
Selanjutnya, setelah dicacah bahan kompos tersebut dimasukkan ke dalam 
bak pengomposan dengan tinggi tumpukan 1 – 1,5 m. 

b. Pemberian Mikroba 
Sampah yang sudah dimasukkan ke dalam bak pengomposan kemudian 
disiram dengan biang kompos yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan air 
secukupnya. Pemberian biang kompos dilakukan dengan komposisi 
perbandingan untuk setiap 1 ton bahan kompos disiram dengan 500 cc biang 
kompos. Setelah disiram dengan biang kompos, diharapkan terjadi proses 
fermentasi kompos dengan cepat. Sehingga fungsi biang kompos ini adalah 
sebagai katalisator fermentasi. Waktu yang diperlukan untuk proses 
fermentasi kompos ini berkisar 10 – 14 hari. Apabila tidak disiram dengan 
biang kompos, proses fermentasi akan terjadi lebih lama. 

c. Pemantauan Suhu 
Pemantauan suhu dilakukan untuk mendapatkan suhu optimal. Suhu normal 
pada waktu fermentasi diharapkan berkisar 35o – 40o C. Suhu puncak bisa 
mencapai 70o C. Pemantauan suhu dilakukan untuk mendapatkan kondisi 



optimal suhu agar mikroba fermentasi bekerja dan berkembang biak dengan 
baik, sehingga kompos yang dihasilkan juga berkualitas baik. 

d. Pembalikan Tumpukan 
Pembalikan kompos dilakukan pada saat suhu di atas normal. Biasanya 
pembalikan dilakukan pada hari ke-8 fermentasi, pada saat ini suhu 
mencapai titik maksimum. Pembalikan dilakukan untuk menurunkan 
suhunya agar berada pada suhu optimal/normal. Pembalikan kompos 
dilakukan secara manual karena belum ada mesin pengaduk kompos. 

e. Pematangan Kompos 
Setelah fermentasi kompos memasuki hari ke 13-14, maka pematangan 
kompos dilakukan. Pada tahap ini, kompos yang sudah hampir jadi digiling 
kembali dengan mesin pencacah kompos, kemudian dibiarkan kembali 
sampai kompos siap panen. 

f. Pemanenan 

Setelah dilakukan penggilingan kompos ke-2, kompos siap dipanen. 
Kompos yang siap panen kemudian diayak. Pengayakan ini untuk 
mendapatkan kompos yang murni dan halus tidak tercampur dengan bahan 
kasar lainnya yang tidak berguna. Pengayakan dilakukan dengan ayakan 
manual karena belum ada mesin pengayak kompos. 

g. Pengemasan 

Kompos yang sudah dipanen kemudian masuk ke dalam tahapan packing/ 
dikemas. Pengemasan kompos yang siap dijual ke pasar dibedakan menjadi 
3 (tiga) kemasan, yaitu : kemasan 30 kg, kemasan 15 kg, dan kemasan 5 kg. 
Pengemasan menjadi 3 jenis kemasan ini sesuai dengan permintaan pasar. 

6. Penyimpanan 
Saat ini, hasil produksi kompos masih disimpan di halaman rumah 

pengomposan, karena sampai saat ini belum tersedia gudang penyimpanan 
kompos secara tersendiri. Tetapi sampai saat ini tidak terjadi penumpukan 
produksi kompos yang berlebihan, karena kompos langsung dikirim ke pemesan 
bahkan, saat ini masih banyak pesanan yang belum tercukupi. 

7. Kandungan Bahan dalam Pupuk Kompos 
Dari hasil uji laboratorium yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2008 

terhadap sampel pupuk kompos Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo 
didapatkan data kandungan unsur sebagai berikut : 

Tabel 7.1 
Unsur Kandungan Kompos  

NO NAMA UNSUR SATUAN KADAR 

1 N % 2.31 
2 P % 0.19 
3 K % 0.32 
4 Ca % 2.13 
5 Mg % 0.12 
6 C-organik % 27.69 
7 C/N ratio  11.99 



8 Fe % 0.25 
9 Mn ppm 85.39 

10 Zn ppm 84.23 
11 Cu ppm 1.13 
12 Al % 0.09 
13 pH  6.38 
14 K air % 58.37 
15 Bahan Ikutan % 53.46 

Sumber : Lab. Kimia Bahan Alam & Lingkungan Universitas Padjadjaran, Bandung 
 

VIII. Distribusi dan Pemasaran 

1. Demplot 

Hingga saat ini, pupuk organik yang berasal dari bahan sampah kota (pupuk 
kompos), telah diujicobakan sebagai pupuk dasar dalam demplot Dinas Cipta 
Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebanyak ± 3 ton, dipakai penggunaannya 
antara lain : 

• Pembibitan tanaman hias; 
• Pemeliharaan taman kota; 
• Pemeliharaan tanaman jalur hijau. 
 

2. Pemasaran  
Pemasaran di luar dinas dari hasil produksi kompos di Unit Pengolahan 

Sampah Pasar Baleharjo sampai dengan saat ini sebagian besar ditunjukan untuk 
memenuhi permintaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan 
sebesar ± 12 ton. Sedangkan permintaan yang berasal dari masyarakat dapat 
dikatakan masih sedikit, karena tidak lebih dari 1 ton. 

 
3. Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran yang dilakukan saat ini adalah pembayaran setelah 
barang diterima oleh konsumen. Namun, tidak menutup kemungkinan 
pembayaran dilakukan dengan sistem uang muka apabila pemesanan dilakukan 
dalam jumlah besar. 

 
4. Sistem Pembukuan 

Pembukuan dilaksanakan secara bulanan. Adapun rekapitulasi neraca 
pembukuan sampai bulan Nopember 2008 sebagai berikut : 

 
      Tabel VIII.1 

Pembukuan Bulan September 2008 

No. Uraian Masuk 
(Rp) 

Keluar 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

1 Modal Awal Operasional 3.200.000,00    

2 Pembelian alat operasional  248.000,00  
3 Pembelian Solar  83.000,00  

TOTAL 3.200.000,00  331.000,00  2.869.000,00  



 
Tabel VIII.2 

Pembukuan Bulan Oktober 2008 

No. Uraian Masuk 
(Rp) 

Keluar 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

1 Saldo Bulan Lalu 2.869.000,00   

2 Pembelian Solar      30.000,00   

3 Belanja operasional   1.558.750,00   
4 Honor pekerja   1.200.000,00   

TOTAL 2.869.000,00 2.788.750,00   80.250,00  

 
Tabel VIII. 3 

Pembukuan Bulan November 2008 

No. Uraian Masuk 
(Rp) 

Keluar 
(Rp) 

Saldo 
(Rp) 

1 Saldo Bulan Lalu       80.250,00    

2 Penjualan kompos  2.475.000,00    

3 Pembelian Solar      180.000,00   

4 Belanja operasional      143.000,00   
5 Honor pekerja   1.270.000,00   

TOTAL 2.555.250,00  1.593.000,00   962.250,00  

 
 
IX. Informasi dan Perkembangan Program  

Dalam pengelolaan Unit Pengolahan Sampah Pasar Baleharjo, pihak manajemen 
melibatkan peran serta para pemulung di Kabupaten Pacitan untuk ikut memilah 
sampah. Hal ini dipandang efektif karena mereka telah lebih dulu mengenal sampah 
serta pemilahannya. Bagi para pemulung sendiri, hal ini merupakan keuntungan 
tersendiri karena di samping pekerjaan mereka terselesaikan, mereka juga mendapatkan 
penghasilan tambahan dari hasil memilah sampah. Dengan peningkatan pemilahan 
sampah, maka bukan hanya sampah basah saja yang dapat diolah menjadi pupuk 
organik melainkan sampah kering juga dapat digunakan sebagai komoditi jual.   

Selain membuat pupuk kompos, pada masa mendatang Unit Pengolahan Sampah 
Pasar Baleharjo juga akan mengembangkan “tahu sapi” sebagai pakan ternak. Bahan 
baku “tahu sapi” juga akan berasal dari sampah organik pasar dan  tidak akan kalah 
dengan pakan ternak lainnya, seperti rumput. Hingga saat ini program tersebut belum 
terealisasi terkait dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia.  

 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kota Payakumbuh  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
Oleh  

Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan, Drs. Harmayunis 
 
 
I. Tinjauan Umum  

 
1.1. Gambaran Wilayah 

 
Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota dari tujuh kota yang ada di Propinsi 

Sumatera Barat. Secara geografis kota Payakumbuh terletak pada posisi 1000 35’-1000 

42’ BT dan 00 10’-100 17’ LS pada ketinggian 514 m dpl dengan luas wilayah sebesar 
80,43km2.  

Secara administratif, pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari tiga kecamatan 
dan 73 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 104.146 jiwa. Jika ditinjau dari 
aspek ekonomi, letak kota Payakumbuh adalah wilayah yang sangat strategis. Kota 
Payakumbuh merupakan pintu gerbang sebelah timur Sumatera Barat untuk masuk ke 
propinsi Riau. Jarak kota Payakumbuh ke Padang, Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat 
dan ke Pekanbaru, Ibu Kota Propinsi Riau masing-masing ialah 124 km dan 188 km 
dengan kondisi jalan yang cukup baik. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam mengakses kedua kota pusat perdagangan dan pasar potensial 
tersebut. 

Komposisi peruntukan lahan di Kota Payakumbuh ialah sebagai berikut: lahan 
sawah 36%, kebun/ladang 20%, kolam 3%, padang rumput 1%, bangunan dan 
sekitarnya 33%, hutan 3% dan lainnya 4%. Dari komposisi peruntukan lahan tersebut, 
diketahui bahwa lahan pertanian di kota Payakumbuh mencapai lebih dari 60% wilayah 
kota. Hal ini merupakan salah satu peluang bagi usaha pengolahan pupuk.  

Peluang untuk mengembangkan usaha pengolahan pupuk kompos berbahan baku 
sampah pasar juga dapat dilihat dari volume sampah yang dihasilkan pasar tradisional 
Payakumbuh sebagai pusat perbelanjaan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, 
Kabupaten 50 Kota dan masyarakat Kota Payakumbuh sendiri.  

 
1.2. Latar Belakang 

 
Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang telah mendapatkan 

penghargaan Adipura pada tahun 2007 dan 2008, dan penghargaan Kota Sehat tingkat 
pembinaan. Sebagai Kota Adipura dan Kota Sehat, semenjak tahun 2007 Kota 
Payakumbuh telah memiliki berbagai program lingkungan, diantaranya :  
• Dengan pencanangan Payakumbuh sebagai wilayah bebas asap jerami oleh 

Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2006, Pemerintah Kota Payakumbuh 
menerapkan pertanian organik.   



• Sejak tahun 2007 Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan Program 
Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) bersama 6 kota 
lainnya di Indonesia . 

• Pada tahun 2008, Kota Payakumbuh mengikuti program ’Pasar Sehat’ bersama 
dengan 5 kota lainnya di tanah air.  

• Pada tahun 2008 kota Payakumbuh bergabung dengan 31 kabupaten/kota di 
Indonesia dalam program pengelolaan sampah organik pasar bekerja sama dengan 
Yayasan Danamon Peduli. 

 
Seperti kota-kota lainnya di tanah air, limbah padat perkotaan (municipal solid 

waste) atau lebih dikenal dengan produk sampah yang dihasilkan masyarakat 
perkotaan, dianggap sebagai bahan buangan tidak berguna. Penanganan sampah yang 
tidak tepat dapat menimbulkan malapetaka terhadap lingkungan seperti; pencemaran, 
banjir, mengundang penyakit, dan di tempat pembuangan akhir dapat menimbulkan 
ledakan kebakaran, efek rumah kaca dan pencemaran air. 

Pada kenyataannya, selain memiliki sisi negatif sampah juga memiliki nilai 
ekonomi yang belum banyak dikembangkan. Sampah mengandung berbagai 
komponen, yang apabila digunakan dapat menjadi bahan baku berbagai produk 
berkualitas. Contohnya, ekstrak sampah organik yang dapat dijadikan bahan baku 
pupuk organik cair berkualitas tinggi. Jika sampah rumah tangga maupun sampah 
organik yang ada di pasar dikelola dengan baik, maka dapat berpotensi menanggulangi 
kelangkaan pupuk dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. 

Dalam pemanfaatan potensi lahan, disamping mengusahakan komoditi jenis padi 
sawah dan palawija, petani kota Payakumbuh juga mengusahakan komoditi sayuran 
dan tanaman hias. Sebagai komoditi unggulan sayur-sayuran dan tanaman hias 
membutuhkan pupuk organik 745 ton per tahun, atau lebih kurang setara dengan 25 m2 
sampah organik perhari. Sedangkan untuk semua komoditi dibutuhkan pupuk urea 
2.087 ton, dan jika dikonversikan kepada pemakaian pupuk organik, maka kebutuhan 
pupuk organik yang harus disediakan akan menjadi sangat besar.  
 
1.3.  Maksud dan Tujuan 

 
Maksud dari penyusunan strategi ini adalah merencanakan pengelolaan sampah 

secara komprehensif dan terpadu dalam semua sub sektor yang terkait dengan tujuan 
program yaitu mencegah timbulnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan sampah 
terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan. Sebaliknya mengubah sampah menjadi 
produk yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani. 

 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh  
 

Sesuai dengan visi kota Payakumbuh yaitu ”Terwujudnya Payakumbuh sebagai 
kota Sehat dan Mandiri yang didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas, Beriman 
dan Bertakwa”, salah satu tujuan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kota 
Payakumbuh adalah mencapai masyarakat yang memiliki ketahanan pangan. Oleh 
karena itu, bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat harus pangan yang sehat dan 
bebas pencemaran bahan kimia berbahaya. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah kota Payakumbuh 
menetapkan pengembangan pertanian organik sebagai salah satu program prioritas 
lewat berbagai kegiatan seperti; pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik, 
pengembalian jerami ke lahan petani dengan program ”Payakumbuh Bebas Asap 



Jerami”, sekolah lapangan pertanian organik, percontohan teknologi organik, dan 
pembangunan Institut Pertanian Organik yang didukung oleh petani sayur-sayuran. 
Semua itu adalah upaya memberikan motivasi kepada petani untuk melaksanakan 
pertanian organik guna mengurangi ketergantungan petani kepada pupuk kimia, 
memperbaiki sifat fisik tanah, menciptakan produk pertanian yang sehat, mengurangi 
pencemaran lingkungan dan mengurangi biaya produksi. 

Persoalan sampah di wilayah perkotaan merupakan persoalan yang cukup pelik 
untuk diatasi. Pengelolaan sampah di kota Payakumbuh ditangani oleh kantor 
kebersihan dan pertamanan yang lebih di fokuskan pada sampah di pusat kota dan 
pasar, sementara sampah-sampah di daerah perifer langsung dikelola oleh masyarakat 
dalam bentuk pembuatan pupuk organik. Jika tidak tertangani dengan baik, maka upaya 
untuk mewujudkan kota sehat akan sulit dicapai.  

 
 

III. Strategi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Pengolahan dan 
Pengembangan Program Kompos.  

 
Persoalan pengolahan sampah, terutama di wilayah perkantoran tidak dapat 

dipandang secara parsial seperti halnya pengelolaan oleh suatu komunitas suatu 
wilayah yang dibatasi secara administratif. Hal ini dikarenakan, masalah sampah 
berkaitan dengan dimensi ruang fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang saling 
mempengaruhi. 

Begitu pula yang terjadi di kota Payakumbuh, selama ini upaya pengelolaan 
sampah belum mampu menjawab kompleksitas masalah sampah, khususnya sampah 
Pasar Ibuh (lokasi perdagangan harian yang cukup padat dan ramai), dengan produksi 
sampah mencapai 33 m3/hari. 

Sebelum adanya program pengomposan, semua sampah yang ada di pasar Ibuh 
diangkut dengan truk sampah ke TPA, sehingga menimbulkan beban bagi tenaga 
transportasi dan daya tampung TPA. Sehingga diperlukan suatu strategi untuk 
mengatasi masalah di atas, antara lain dengan sistem 3R (re-use, reduce, dan recycle). 
Ketiga strategi itu memiliki beberapa manfaat, pertama dapat mengurangi beban tenaga 
transportasi dan kapasitas TPA setelah terpisahnya sampah organik dan anorganik. 
Kedua, produksi pupuk organik dapat membantu mengatasi kelangkaan pupuk dan 
mengurangi biaya produksi. Secara umum dapat dikatakan bahwa manfaat 
pengomposan sampah memiliki efek domino (multi-player effect) jika ditinjau dari 
aspek ekonomi maupun lingkungan, yang antara lain: 

 
• Mengurangi biaya transportasi/pengangkutan sampah ke TPA. 
• Kompos (pupuk organik sampah pasar) merupakan produk yang ramah 

lingkungan 
• Menghasilkan kompos yang punya nilai jual 
• Memperpanjang masa pakai lokasi TPA 
• Membuka peluang kerja bagi warga kota 
• Mampu menjalin tali silaturahmi antara Pemda dengan pihak swasta, seperti 

dengan Yayasan Danamon Peduli 
• Menciptakan Pasar Bersih dan Sehat 

 
Program pengomposan sampah pasar ini juga dapat mengatasi problema 

pengelolaan sampah kota yang mencapai 186 m3/hari. Usaha pengomposan ini dapat 
mereduksi timbunan sampah pasar hingga 88%. Sampah pasar yang diolah mencapai + 
29,4 m3 dari total sampah yang ada dan sisanya yaitu 12% atau 2,6 m3  sampah 



anorganik diangkat ke TPA ampangan. Kapasitas usaha pengomposan mampu 
mengolah sampah organik 30 m3/hari dan menghasilkan 1/3 nya yaitu: 10 m3 kompos 
atau setara dengan 395 kg/hari, disamping daur ulang bahan organik seperti kertas, 
kardus, botol, kaleng, plastik, dan lain-lain yang masih bernilai ekonomis. Hasil uji 
laboratorium, kualitas kompos berbahan baku sampah pasar dapat dilihat pada tabel 
IV.1 berikut ini : 

 
Tabel IV.1  

 Kualitas Kompos Berbahan Baku Sampah Pasar Ibuh kota Payakumbuh 
 

 
 

Tabel IV.1 menunjukan bahwa hampir seluruh unsur yang ada dalam pupuk 
kompos berbahan baku sampah pasar, telah memenuhi standar baku pupuk yang baik. 
Bahkan diantaranya ada yang telah melebihi standar baku dan hanya satu unsur saja 
yaitu P yang berada dibawah standar baku. Hasil uji laboratorium ini menunjukan 
bahwa bahan baku sampah pasar organik mampu menghasilkan pupuk yang  
berkualitas. Selain itu, berdasarkan fakta yang ada di lapangan ”Pengomposan Sampah 
Pasar Harian Ibuh Kota Payakumbuh” ini dapat memangkas ”Pipping Fee” sebesar 2-
5% anggaran pengelolaan sampah kota per tahunnya dan meningkatkan serta 
mengkonversikan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup Kota Payakumbuh dan 
sekitarnya. 

Pengelolaan kompos sampah Pasar Ibuh, Kota Payakumbuh dimulai sejak tahun 
2005 yang lalu. Upaya pengelolaan sampah untuk menjadi kompos telah dimulai 
dengan sistem konversional pada dua belas kelurahan. Semenjak tahun 2007, khusus 
untuk pengomposan sampah pasar telah dipusatkan di Pasar Ibuh Timur yang 
dilengkapi alat pencacah sampah yang terdiri dari tiga unit (pemotong, pencacah, 
pengayak). Teknologi yang digunakan dalam pengomposan adalah dengan metode 
biologi yang menggunakan bakteri trichoderma. 

Pemerintah Daerah Payakumbuh telah menjadi perintis pemasaran kompos 
melalui uji coba demplot penggunaan kompos pasa beberapa jenis tanaman di Kota 
Payakumbuh. Hal ini bisa diprioritaskan dalam pengembangan pasar, karena uji coba 
kompos sampah Pasar Ibuh telah terbukti dengan baik dengan keunggulan sebagai 
berikut : 

1. Mampu meningkatkan hasil panen 
2. Mengurangi pemakaian pupuk ure 
3. Mempercepat hasil panen 
4. Mengurangi resiko terhadap hama 
5. Memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah 
6. Mengurangi gulma 

No. Parameter Sampel Unit Standard Analisa terhadap 
Standard 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  
9 

Kadar air 
Ph 
C 
N 
C/N 
P 
K 
Ca 
Mg 

49,56 
7,9 
14,02 
1,74 
    - 
0,08 
1,39 
9,51 
0,63 

% 
- 
% 
% 
- 
% 
% 
% 
% 

< 50% 
6 - 8,5 
0,4 – 10 
0,02 – 0,5 
- 
0,01 – 0,2 
0,17 – 3,30 
0,07 – 3,6 
0,12 – 1,5 

Memenuhi 
Memenuhi 
Di atas Standard 
Di atas Standard 
- 
Kurang 
Memenuhi 
Memenuhi 
Memenuhi 



Dalam rangka mengefektifkan usaha pengomposan sampah pasar, program ini 
telah menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam hal ini 
melibatkan berbagai sektor formal yaitu Dinas Pertamanan, kantor pasar dan pihak 
masyarakat (LSM). Kebijakan pengomposan sampah Pasar Ibuh ini harus dilaksanakan 
dalam kerangka pengelolaan persampahan yang memadukan aspek-aspek teknik 
operasional, perencanaan, kelembagaaan, pendanaan, partisipasi masyarakat dan 
pemasaran. Hal ini berkaitan dengan status keberadaan pupuk kompos sebagai pupuk 
alternatif. 

Reduksi sampah kota harus disosialisasikan kepada masyarakat karena 
keberhasilan program ini berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat maupun aparat 
pengelola terhadap kebutuhan menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sekaligus 
dapat dikembangkan sebagai usaha berbasis masyarakat yang bermanfaat dari segi 
ekonomi maupun lingkungan. 

 
 

IV. Peluang dan Hambatan Program Pengelolaan Kompos Sampah Pasar  
 

1. Peluang 
Konsumen potensial dari kompos ialah petani, khususnya petani yang 

menghasilkan komoditi hortikultura (sayur-sayuran dan tanaman hias). 
Sesungguhnya para petani telah cukup memahami dan mengetahui manfaat serta 
kelebihan pupuk organik dibanding dengan pupuk kimia (buatan). Namun, 
keyakinan akan kualitas dan tingkat produktivitas penggunaan kompos masih 
rendah sehingga diperlukan waktu dan kerja keras semua pihak untuk 
mensosialisasikan agar petani memiliki kepercayaan lebih terhadap keunggulan 
pupuk organik.  

 
2. Hambatan 

Hambatan yang terjadi pada tahap operasional pengomposan sampah Pasar 
Ibuh antara lain :  

a. Aspek Pembiayaan 
Biaya produksi pembuatan kompos relatif murah, namun bagi pemukiman 
di perkotaan adalah hal sulit untuk mendapatkan bahan yang baik dan 
murah. Beberapa komponen pembiayaan antara lain: biaya operasional, 
biaya instalasi, dan biaya pemasaran. 

b. Aspek Pemasaran 
Meskipun pemasaran pupuk organik kompos telah dikenal oleh masyarakat 
namun penggunaannya masih terbatas. 

c. Aspek Tenaga Kerja 
Sulitnya mencari kelompok maupun perorangan yang siap menjalani usaha 
kompos, karena usaha pengelolaan sampah masih dianggap hal kotor dan 
hanya mampu dilaksanakan oleh petugas kantor kebersihan.  

d. Aspek Peran Serta Masyarakat 
Peran serta seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai 
kesuksesan program, namun untuk dapat menggerakan seluruh komponen 
masyarakat bukanlah hal yang mudah.  

 
 
 
 



V. Kesimpulan 
 

1. Pengelolaan sampah yang baik di wilayah perkotaan merupakan kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar lagi, hal ini merupakan pencegahan dampak negatif yang 
dapat ditimbulkan kepada lingkungan dan aspek kesehatan. 

2. Pengelolaan sampah organik pasar tradisional dapat menghasilkan pupuk organik 
yang berkualitas tinggi. Untuk pengembangan Pasar Ibuh, Kota Payakumbuh 
diperlukan kerja sama dengan Yayasan Danamon Peduli. 

3. Pengelolaan sampah pada daerah pinggiran kota dikelola langsung oleh 
masyarakat sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. 

4. Disamping penanganan sampah untuk mewujudkan pertanian sehat dan ramah 
lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh memprioritaskan Program Pertanian 
Organik dalam bentuk Gerakan Payakumbuh Bebas Asap Jerami, Sekolah Lapang 
Pertanian Organik dan bantuan sarana pertanian organik. 

5. Gerakan Pertanian organik di Kota Payakumbuh telah membuahkan hasil 
diantaranya ditemukannya varietas Kopay, yang telah ditetapkan sebagai varietas 
unggul nasional. 

6. Dengan kerjasama dan bantuan dari Yayasan Danamon Peduli, Pemerintah Kota 
Payakumbuh dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam percepatan 
pengelolaan sampah sebagai bahan baku pupuk organik dan gerakan ”Pertanian 
Organik” di Kota Payakumbuh. 

 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kota Pekanbaru  
Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik  

Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat Daerah  
 

 
 
 
 

 
 

Oleh  
Kasi Pengolahan Sampah, Ir. Sihmanto 

 
 
I. Kondisi Umum Kota Pekanbaru 

 
Pekanbaru adalah salah satu kota di Propinsi Riau yang memiliki luas 

wilayah sebesar 632,26 km² dengan jumlah penduduk sebesar 779.899 jiwa. 
Secara administratif, Kota Pekanbaru terbagi menjadi 12 kecamatan dan 58 
kelurahan dengan jumlah KK sebesar 154.988 KK, jumlah RT sebanyak 2.337, 
jumlah RW sebanyak 566.  

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mencapai 10,05%, artinya 
kecepatan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru melebihi laju pertumbuhan 
penduduk yang sebesar 3,5 %. Jumlah KK miskin di Pekanbaru hanya 8,23 % 
atau sebanyak 17.465 KK. Pekanbaru adalah kota yang memiliki banyak pasar 
tradisional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:    

  
Tabel I.1 

Data Pedagang dan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kota Pekanbaru  

 

No. NAMA PASAR JUMLAH  
(ORANG) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pasar Senapelan 
Pasar Bawah 
Pasar Agus Salim/ Sukaramai 
Pasar Cik Puan 
Pasar Labuh Baru/ Jl. Durian 
Pasar Simpang Panam 
Pasar Sail Indah 
Pasar Dupa 
Pasar Arengka 

450 
132 
250 
160 
70 
70 
72 
50 

300 

Total 1.554 
Sumber data : Dinas Pasar Kota Pekanbaru 

 
  Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa pasar dengan jumlah 
pedagang yang terbanyak ialah Pasar Sanepelan yang mencapai 450 orang 
pedagang. Tingkat jumlah pedagang pasar yang tinggi merupakan indikator dari 
tingginya intensitas kegiatan di pasar tradisional baik kegiatan yang berkaitan 
dengan jual beli maupun yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Diantara pasar-
pasar tersebut, pasar yang dikelola oleh Pemerintah sebanyak 7 unit, antara lain : 
Pasar Senapelan, Pasar Bawah, Pasar Agus Salim / Sukaramai, Pasar Cik Puan, 



Pasar Labuh Baru / Jl. Durian, Pasar Simpang Panam dan Pasar Sail Indah. 
Sedangkan pasar yang dikelola pihak swasta adalah Pasar Dupa dan Pasar 
Arengka. 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional 
dan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Organik Yang Akan 
Didukung Oleh Program Pengolahan Sampah    

 
A. Volume Timbunan Sampah Kota Pekanbaru  

Setiap harinya, volume sampah Kota Pekanbaru mencapai 2.654 m³/hari       
(884,6 ton/hari) yang terdiri dari sampah organik yaitu sebesar 883 m³/hari            
(294,3 ton/hari) dan sampah anorganik sebesar 1.771 m³/hari (590,3 ton/hari). 
Pemerintah Kota Pekanbaru merencanakan bekerja sama dengan pihak Yayasan 
Danamon Peduli untuk mengelola sampah yang ada di Pasar Senapelan. Sampah 
Pasar Senapelan dapat dibagi menjadi dua yaitu, sampah organik yang setiap 
harinya mencapai 12 - 15 m³/hari (4 - 5 ton/hari) dan sampah non organik yang 
jumlahnya mencapai 30 m³/hari (10 ton/hari).  

 
B. Volume Timbunan Sampah di 12 (Dua Belas) Kecamatan Kota Pekanbaru : 

Tabel II.1 
Volume Timbunan Sampah Pada Tiap Kecamatan Kota Pekanbaru 

 

No. Kecamatan Jumlah Kelurahan 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Volume Timbunan 
Sampah  

(m³) / Hari 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Sukajadi 
Pekanbaru Kota 
Sail 
Lima Puluh 
Senapelan 
Rumbai 
Bukit Raya 
Tampan 
Marpoyan Damai 
Tenayan Raya 
Payung Sekaki 
Rumbai Pesisir 

7   
6  
3  
4 
6 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
6 

54.600 
40.354 
27.149 
47.636 
41.127 
50.759 
81.001 
93.665 

112.496 
94.863 
72.616 
63.631 

195  
160  
127 
178 
162 
186 
261 
293 
340 
296 
240 
216 

 TOTAL  779.897 2.654 
 

Tabel II.1 menunjukan bahwa volume timbunan sampah terbesar terdapat 
pada Kecamatan Marpoyan Damai yang mencapai 340 m³, hal ini berbanding lurus 
dengan jumlah penduduk pada Kecamatan Marpoyan Damai yang merupakan 
jumlah penduduk tertinggi diantara 11 kecamatan lainnya. 

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pengolahan sampah organik 
menjadi pupuk organik berkualitas tinggi di 2 (dua) lokasi, yaitu: 
• Unit pengolahan pupuk Umban Sari (kompos bertuah) telah beroperasi sejak 

tahun 1997, dan dapat mengolah sampah pasar dengan rata-rata 2-3 ton/hari 
menjadi pupuk organik 0,60 - 1 ton.  

• Kompos TPA Muara Fajar beroperasi sejak tahun 2006 yang mengolah 
sampah organik 1 - 1,5 ton/hari menjadi 0,30 - 0,50 ton pupuk organik. 

 



Produk kompos tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk memupuk tanaman 
pohon penghijauan dan taman kota. Proses pengomposan di Rumbai Bertuah 
secara berurutan ialah sebagai berikut :   

1. Proses Pemilahan Sampah 
2. Proses Pencacahan Sampah 
3. Proses Penumpukan dan Fermentasi Suhu 
4. Proses Pembalikan Sampah 
5. Proses Pengeringan/Penjemuran 
6. Proses Pengayakan 
7. Proses Pengendalian Mutu Pupuk dengan Metoda Penggunaan EM4 dan       

Probion  
8. Proses Pengepakan Kompos Organik 
9. Proses Penyimpanan di Gudang 

 
 
III.  Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kompos 
 

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru, yang diiringi dengan 
bertambahnya volume sampah setiap harinya, mendorong Pemerintah Kota 
Pekanbaru untuk meningkatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu 
komitmennya dalam pengelolaan lingkungan. Disahkannya Undang-Undang No. 
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memantapkan langkah Pemko 
Pekanbaru untuk mengelola sampah di antaranya dengan melakukan kerja sama 
dengan Yayasan Danamon Peduli dalam hal pengelolaan sampah pasar menjadi 
pupuk organik yang berkualitas tinggi. 
 Pada tanggal 15 Juli 2008 dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan 
bersama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Yayasan Danamon Peduli 
tentang pembangunan unit pengolahan sampah organik pasar untuk diolah 
menjadi pupuk kompos organik di Pasar Senapelan Jalan Cempaka dengan nomor 
MOU/HK/2008 dan nomor 006/KKS/VI/2008 tanggal 15 Juli 2008. 
 Pelaksanaan pembangunan fisik unit pengolahan sampah organik telah 
mencapai bobot 100% dan menunggu pemasangan mesin pencacah sampah dan 
kelengkapan lainnya. Luas bangunan rumah kompos (tempat pengolahan 
kompos) seluas 330,5 m² meliputi bangunan untuk penumpukan sampah, 
pemilahan sampah, pengolahan kompos dan ruang penyimpanan. Biaya 
pembangunan unit pengolahan sampah sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima 
juta rupiah)46. Kapasitas unit pengolahan sampah organik pasar 4 - 5 ton/hari 
diolah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi 1,3 - 1,7 ton. 

 

IV. Peluang dan Hambatan yang Dialami Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru 
dalam Program Ini : 

A.  Peluang  : - Jumlah sampah organik cukup memadai untuk dijadikan 
Kompos (883 m³/hari (294,3 ton/hari)) 

    - Adanya investor luar daerah yang telah masuk ke kota 
Pekanbaru untuk mengolah pupuk organik. 

B. Hambatan : Kurang terampilnya masyarakat (RT/RW/LPM/PKK) dalam 
mengelola sampah organik menjadi pupuk yang bermutu 

                                                
46 Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah menganggarkan dana APBD untuk pembelian 1 unit mesin 
pengolah kompos. Hal ini disampaikan Ir. Sihmanto dalam konvensi nasional  



tinggi. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru akan mengatasi hal 
tersebut dengan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan 
sampah pasar dan rumah tangga bagi RT/RW/LPM/ PKK 
untuk dapat mengolah sampah menjadi  pupuk organik. 

 
 

V.  Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli  

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pada saat ini sedang membentuk 
struktur   organisasi pengelolaan kompos dan direncanakan awal Januari 2009 
telah terbentuk organisasi yang permanen.  

 

VI.  Rencana Distribusi dan Pemasaran : 

• Pemerintah sedang melaksanakan pengujian pupuk dan ”Demonstrasi Plot” untuk 
tanaman pepaya, kacang panjang, ketimun, cabe, dan tanaman sayur-sayuran 
lainnya yang dilaksanakan oleh petani di Kecamatan Rumbai, Tampan dan 
Marpoan Damai. 

• Konsumen pupuk kompos organik di wilayah kota Pekanbaru pada umumnya 
adalah pedagang bunga dan petani sayuran. 

• Pada saat ini pupuk kompos yang diproduksi oleh Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Pekanbaru digunakan sebagian besar untuk penanaman 
penghijauan dan taman kota serta penghijauan di berbagai perguruan tinggi 
(UNRI, UIR dan LANCANG KUNING). 

 

VII. Pengamatan atau peristiwa penting yang ingin disampaikan Pemerintah 
daerah luar Kota Pekanbaru  

Pemerintah perlu memberikan masyarakat (RT/RW/LPM/PKK) pelatihan 
BINTEK pengolahan sampah organik menjadi pupuk yang bermutu tinggi. Karena, 
disamping pengolahan sampah dapat membantu kebersihan lingkungan, pemanfaatan 
sampah juga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman sekitarnya. 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Pemalang  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat  

  
Oleh 

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Dinas Pekerjaan Umum, Soemardjito 
 
 

I. Tinjauan Umum 
 

Kabupaten Pemalang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah 
yang secara geografis terletak di antara 109º17’30” - 109º40’30” Bujur Timur 
dan 8º52’30” - 7º20’11” Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten 
Pemalang berbatasan dengan : 

• Sebelah Utara : Laut Jawa 
• Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan 
• Sebelah Barat : Kabupaten Tegal 
• Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga 

 
Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2006 sebesar 1.352.769 

jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 669.669 jiwa dan perempuan sebanyak 
683.097 jiwa. Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 222 desa 
dengan luas wilayah mencapai 111. 530 Ha yang terdiri dari sawah seluas 
38.694 Ha dan tanah kering seluas 72.836 Ha. Kebutuhan Pupuk di Kabupaten 
Pemalang setiap tahunnya ialah sebagai berikut :  

 
Tabel 1.1 

Kebutuhan Pupuk di Kabupaten Pemalang Setiap Tahun (ton) 
 

No. Jenis Pupuk Kebutuhan 
Ton/Hari 

Kuota Tahun 
2008 

1. Urea 26.144 20.018 
2. SP 36/Super Max 18 10.527  5.005 
3. ZA 7.248 3.953 
4. KCL    200 - 
5. NPK/PONSKA 10.313 4.593 
6. Organik/Petroganik  - 1.836 

 
Tabel 1.1 menunjukan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki tingkat 

permintaan yang cukup tinggi terhadap pupuk dan hal ini merupakan potensi 
bagi usaha pengembangan pengelolaan pupuk di Kabupaten. Selain itu, potensi 
untuk melakukan pengembangan usaha pengelolaan pupuk juga dapat dilihat 
dari tingkat residu sampah yang dihasilkan oleh Pasar Pagi Pemalang yang 
mencapai 5 ton/hari.  

 



II. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Revitalisasi Pasar 
tradisional dan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Organik 
Yang Akan Didukung Oleh Program. 

 
Kabupaten Pemalang, merupakan wilayah agraris yang sebagian besar 

masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka 
peningkatan ketahanan pangan diantaranya :  

 
1.Memenuhi Kebutuhan Saprodi :  

• Pengadaan bibit/varietas unggul 
• Pengendalian hama 
• Penggunaan pupuk yang proporsional 
• Penggunaan teknologi 
• Optimalisasi jaringan irigrasi 

2.Mengembangkan pupuk yang ramah lingkungan dan mengurangi 
ketergantungan  

akan penggunaan pupuk non organik yang belakangan ini mengalami 
kelangkaan lewat penggantian dengan penggunaan pupuk organik hasil 
olahan sampah pasar.  

3.Pengembangan pasar tradisional sebagai media penjualan hasil bumi yang 
dihasilkan masyarakat secara langsung. 

 
 
III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Pengelolaan 

dan Pengembangan Program Kompos Dalam Pengelolaan dan 
Pengembangan Program Kompos Pemerintah Kabupaten Pemalang dan 
Yayasan Danamon Peduli   

 
Pada dasarnya, pengelolaan dan pengembangan program kompos 

merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari program utama 
Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang antara lain : 

1. Pengurangan sampah dari timbunannya. 
2. Optimalisasi TPS/Transfer Depo dan TPA/Tempat Pembuangan Akhir 

dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan persampahan. 
3. Pengembangan kegiatan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik 

dalam rangka diversifikasi pupuk untuk menunjang keberhasilan 
ketahanan pangan. 

 
Dalam hal pengolahan sampah menjadi pupuk, Pemerintah Kabupaten 

Pemalang membuat proyek percontohan (pilot project) Pengolahan Sampah 
Pasar Pagi Pemalang yang bekerja-sama dengan Yayasan Danamon Peduli pada 
tahun 2008. Hingga saat ini, unit pengelolaan sampah pasar menjadi pupuk 
organik masih dalam proses pembangunan dan akan diselesaikan pada akhir 
tahun 2008. Penyelesaian bangunan unit pengolahan kompos akan dilanjutkkan 
dengan pemasangan mesin dan pada kuartal I tahun 2009 akan diadakan 
pelatihan  sekaligus uji coba produksi. 

 
 



 
1. Pembentukan Tim Kerja dengan surat keputusan bupati yang meliputi : 
 
• Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai 

Koordinator 
• Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian sebagai Ketua 
• Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai wakil ketua 
• Kepala Bappeda, DPPKAD, Kantor Lingkungan Hidup, DPU Kabupaten 

Pemalang, Camat Pemalang, Kepala Kelurahan Mulyoharjo, Perum 
Perhutani sebagai anggota. 

 
2. Tim kerja tersebut memiliki tugas sebagai berikut : 
 
• Menyusun program kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah 

terpadu. 
• Membuat aplikasi kegiatan sebagai realisasi program kerja yang 

dianggarkan lewat APBD Pemerintah Kabupaten Pemalang. 
• Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas realiasi program 

kerja secara periodik. 
• Membuat rencana replikasi pengolahan sampah di seluruh pasar secara 

bertahap dan berkesinambungan. 
 
IV. Peluang dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten 

Pemalang Dalam Implementasi Program Pengolahan Sampah Pasar 
Menjadi Pupuk Kompos  

 
Beberapa peluang yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pemalang antara lain : 

 
No. Peluang Cara Meraihnya 
1. 
 

2. 
 
 
 

3. 

Mengurangi timbunan sampah 
 
Diversifikasi pupuk 
 
 
 
Menciptakan lapangan kerja 

1. Mengolah sampah menjadi pupuk organik 
2. Membuat demplot tanaman pangan, 

holtikultura, tanaman hias. 
3. Mengembangkan sistem pemasaran dan 

distribusi 
4. Rekrutmen dan pelatihan di bidang 

pengolahan kompos. 
 
 Beberapa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pemalang antara lain 
:  

No. Hambatan Cara Mengatasinya  
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
4. 

 

Kurangnya komitmen para 
pengambil keputusan dalam hal 
pengelolaan sampah 
Kurangnya pengertian 
masyarakat dalam pengelolaan 
dan pengolahan sampah 
Kebiasaan masyarakat 
Penggunaan pupuk non organik 

1. Menyamakan persepsi antara Bupati, 
SKPD terkait dan termasuk lembaga 
legislatif 

2. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan dan pengolahan 
sampah yang di fasilitasi Pemerintah 
Kabupaten Pemalang. 

3. Pembuatan demplot yang menggunakan 
pupuk organik/kompos 

 
 
 



 
V. Struktur Organisasi Program Pengelolaan Kompos Yayasan Danamon 

Peduli dan Pemerintah Kabupaten Pemalang  
 

1. Pembina : Bupati Pemalang/Sekretaris Daerah Kabupaten  
Pemalang 

2. Pengawas : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 
Rakyat  

3. Pengurus : SKPD  terkait bekerjasama dengan kelompok masyarakat 
4. Bentuk Organisasi : Tim Kerja/Satuan kerja 
5. Sumber Sampah : Pasar Pagi Pemalang 
6. Area distribusi : Kabupaten Pemalang dan sekitarnya 
7. Jumlah karyawan : 6 orang 
8. Sumber Keuangan : APBD Pemerintah Kabupaten Pemalang 

 
VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran  
 

1. Pemerintah merencanakan pengadaan demplot sebagai proyek percontohan (pilot 
project) untuk tanaman pangan, holtikultura dan tanaman hias. 

2. Pembeli utama adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masyarakat. 
3. Pemasaran kepada pemerintah antara lain, Dinas Pertanian dan Kehutanan dan 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, Perhutani. 
4. Sistem pembayaran tunai. 
5. Sistem pembukuan standar akuntansi. 

 
 
 
 
 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Pinrang  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat  

 
Oleh  

Bupati Pinrang, A.Nawir 
 
 

I. Tinjauan Umum  
 

Secara geografis, Kabupaten Pinrang terletak antara 3019’13” – 4010’30” LS dan 
1190 47’ 20” BT. Kabupaten Pinrang terletak di bagian utara propinsi Sulawesi Selatan 
dan berbatasan dengan: 

• Sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Toraja 
• Sebelah timur dengan Kabupaten Enrekang dan Sindereng Rappang 
• Sebelah selatan dengan kota Pare-pare 
• Sebelah barat dengan propinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar 

 
Secara administrasi, Kabupaten Pinrang terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri 

dari 65 desa dan 39 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 335.270 jiwa dan 
kepadatan sebesar 171 jiwa/km2. Luas Wilayah Kabupaten Pinrang mencapai 1.961,77 
km2, dengan ketinggian antara 2 – 1908 meter dari permukaan laut. Penggunaan 
wilayah di Kabupaten Pinrang untuk lahan pertanian dapat dilihat pada tabel I.1 berikut 
:  

 
Tabel I.1 

Luas Lahan Pertanian 
 

Komoditas Luas Panen 
(Ha) 

Produksi  
(Ton) 

Padi 85,259 540,115 
Jagung 3,904 13,718 
Ketela Pohon 360 8,436 
Ketela Rambat 89 859 
Kacang Tanah 55 86 
Kedelai 183 345 
Kacang Hijau 54 60 
Tomat 119 254 
Cabe 329 728 
Terong 79 46 
Kacang Panjang 129 227 
Kangkung 43 35 
Bayam 50 36 

 
Tabel I.1 diatas menunjukan bahwa sebagian besar komoditas yang dihasilkan 

oleh lahan pertanian ialah tanaman padi yaitu dengan luas wilayah sebesar 85,259 Ha 
dapat menghasilkan padi sebesar 540,115 ton. Tentunya antara luas lahan pertanian 



dengan pupuk yang dibutuhkan memiliki korelasi yang positif, hal ini dapat dibuktikan 
dari tabel I.2 berikut:  

  
Tabel I.2  

Kebutuhan Pupuk Anorganik 
 

Pupuk Rencana (Ton) Realisasi (Ton) 
Urea 21,181 20,467 
ZA 4,298 1,965 

KCL 4,298 572 
 

Tabel I.2 menunjukan bahwa Kabupaten Pinrang memiliki kebutuhan yang tinggi 
akan pupuk, dan sebagian besar petani masih menggunakan pupuk urea yaitu mencapai 
21,181 ton. Namun, pasokan produk pupuk belum dapat memenuhi permintaan yang 
ada, hal ini dapat dilihat bahwa realisasi penggunaan pupuk urea di Kabupaten Pinrang 
yang hanya mencapai 20,467 artinya kebutuhan pupuk sebesar 714 ton belum dapat 
tercukupi. Hal ini merupakan peluang usaha bagi pengolahan pupuk di Kabupaten 
Pinrang. Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat memberikan peluang 
bagi pengembangan usaha pengolahan pupuk organik di Kabupaten Pinrang, yang 
antara lain :  

 
Tabel I.3 

Bidang Agraria dan Kebutuhan Akan Pupuk  
 

No. Bidang Kebutuhan  
1 Pertanian Luas lahan pertanian sebesar 85.259 Ha, 

membutuhkan kurang lebih 170.518 ton 
pertahun 

2 Perkebunan Untuk intensifikasi pertamanan kakao 
sambung samping dengan luas areal     
1.000 Ha, dibutuhkan kurang lebih 550 ton 

3 Kehutanan Untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis di 
dataran tinggi, dibutuhkan 2000 ton 
pertahun 

4 Perikanan darat Untuk merehabilitasi lahan tambak seluas 
15.814 Ha, dibutuhkan 31.628 ton pertahun 

 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Pasar Tradisional 
dan Ketahanan Pangan  

 
Pembangunan kabupaten Pinrang tahun 2009 di arahkan pada pengembangan 

sektor perekonomian melalui program dan kegiatan yang dapat membangun sektor 
usaha riil, usaha kecil (mikro) dan menengah. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat 
dalam pembangunan dapat membuka lapangan kerja serta mengurangi pengangguran 
dan pada akhirnya dapat memantapkan ketahanan ekonomi. 

 
 
 
 
 
 



III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan 
Pengembangan Kompos  

 
1. Replikasi Unit: 

Setiap tahun pasar pada tingkat kecamatan akan direvitalisasi dan dibangun unit 
pengolahan sampah organik sehingga pada tahun 2014 diharapkan telah 
terbangun 6 unit replikasi pengolahan kompos. 

2. Pengembangan Produk: 
Tahun Pertama bahan baku kompos bersumber dari sampah pasar, namun jika tidak 
mencukupi kebutuhan bahan baku maka dapat disuplai dari sampah rumah tangga 
dan kotoran ternak sapi dan ayam. Kompos yang telah jadi akan dikemas dalam 
karung seberat 25 kg. 

3. Pemasaran Produk: 
Pada tahun pertama produk kompos akan dibeli oleh Dinas Pertanian dan 
Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Perikanan, dan 
selanjutnya tahun kedua akan disebar kepada pengecer resmi yang di setiap 
kecamatan. 

4. Aplikasi Produk: 
Produk kompos akan diujicoba pasca tanaman padi dan jagung. 

 
 
IV. Peluang Dan Hambatan 
 
Peluang 

• Masyarakat negara maju membutuhkan hasil produk pertanian yang higienis 
tanpa pestisida, oleh karena itu perlu digalakkan pertanian yang tidak 
menggunakan pestisida dan mempergunakan pupuk organik. 

• Kelangkaan pupuk anorganik terutama urea, merupakan peluang bagi 
pengembangan produksi pupuk organik. 

• Kondisi tanah pertanian sudah semakin kritis sehingga dibutuhkan pupuk organik 
guna mengembalikan struktur tanah. 

Hambatan 

• Terdapat ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik dalam meningkatkan 
hasil produksi, akan dilaksanakan sosialisasi penggunaan pupuk organik dan 
demplot pertanian yang mempergunakan pupuk organik secara bertahap.  

• Produk pupuk organik masih terbatas, untuk itu dibutuhkan replikasi unit 
pengolahan pupuk kompos di setiap kecamatan yang dapat dikelolah oleh 
kelompok tani. 

 
 
V. Struktur Organisasi dan Pemasaran Unit Pengelolaan Kompos 
 
Pembina : Bupati Pinrang 
Pengawas : 1. Wakil Bupati Pinrang 
    2. Kadis Perindagpar 
    3. Kadis Pertanian dan Peternakan 
    4. Kadis Kehutanan dan Perkebunan 
Pengurus : 1. Ketua 
    2. Bagian Keuangan 



    3. Bagian Produksi 
    4. Bagian Distribusi 
• Area Distribusi dan Pemasaran  

Area Pemasaran adalah wilayah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Pinrang 
sekitarnya. 

• Estimasi Jumlah Karyawan 
 Pengurus : 4 orang 
 Tenaga Pengumpul dan Pengolah sampah : 8 orang 

• Sumber Keuangan 
 Dana awal dari Danamon Peduli 
 Dana pendamping dari Pemerintah Daerah 
 Hasil Penjualan Kompos 

• Rencana Distribusi dan Pemasaran 
1. Perencanaan Demplot 

Demplot penggunaan pupuk organik akan dilaksanakan pada dua kecamatan 
masing-masing 5 Ha tanaman padi dan 5 Ha tanaman jagung. 

2. Pemasaran kepada pembeli langsung 
Pembeli langsung dapat membeli di pengelola maupun pada pengecer resmi 
yang akan ditentukan di setiap kecamatan. 

3. Pemasaran kepada Instansi Pemerintah 
Pada tahun pertama produksi kompos akan dibeli langsung oleh Dinas 
Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas 
Perikanan yang akan diaplikasi pada program dan kegiatan dinas masing-
masing. 

4. Sistem Pembayaran 
Tunai : Untuk Pembelian Langsung 
Konsinyasi : Untuk Pengecer resmi 

5. Sistem Pembukuan 
Sistem pembukuan di catat setiap hari baik keuangan maupun biaya 
operasional dan setiap bulan diperiksa oleh dinas pendapatan daerah. 

 
Fokus Pertanian Terpadu 

1. Perbaikan sarana dan prasarana pengairan secara bertahap, mulai dari 
bendungan Bakaru sampai dengan saluran tersier 

2. Pembangunan secara bertahap pada jalan tani dan jembatan untuk 
memudahkan pengangkutan  hasil pertanian 

3. Penguatan kelembagaan kelompok tani sehingga bisa menjadi unit ekonomi 
dan mandiri 

4. Pengawasan secara ketat terhadap distribusi pupuk anorganik dan 
peningkatan penggunaan pupuk organik 

5. Pengembangan peternakan sapi dan peternakan ayam yang mendukung 
sektor pertanian 

6. Memberikan bantuan benih berlabel untuk padi dan jagung 
7. Pengembangan alat mekanisme pertanian. 

 
Teknologi Pertanian Yang Telah Dikembangkan 

1. Handtractor manual 
2. Handtractor remote control 
3. Mesin pemotong padi yang dapat memotong padi sampai dengan 3 Ha 

dalam sehari. 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Probolinggo  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
Oleh : 

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo  
 
I. Tinjauan Umum  

 
Secara geografis, Kabupaten Probolinggo terletak di antara 111°50’ - 113°13’ BT 

dan 7°40’ - 8°10’ LS. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Probolinggo terdiri 
dari 24 Kecamatan dan 330 Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan :   

• Sebelah Utara : Selat Madura 
• Sebelah Selatan : Kab. Lumajang & Kab. Jember 
• Sebelah Timur : Kab. Situbondo 
• Sebelah Barat : Kab. Pasuruan 

 
Kabupaten Probolinggo memiliki luas wilayah sebesar ± 1.696.616,65 Ha yang 

penggunaannya dapat dilihat pada tabel I.1 berikut :   
 

Tabel I.1 
Penggunaan Lahan di Kabupaten Probolinggo 

 
No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase 
1 Hutan  27,320,560.00 16.11  
2 Perkebunan  670,210.00  0.40  
3 Permukiman  36,710,090.00  21.64  
4 Kebun Campuran 32,402,630.00  19.10  
5 Lahan Kering 31,178,780.00  18.38  
6 Lahan Terbuka  25,405,400.00  14.98  
7 Sawah 12,889,120.00  7.60  
8 Tambak 1,507.08  0.89  
9 Semak 661.06  0.39  
10 Mangrove 219.40  0.13  
11 Lain-lain 651.32  0.37  

 Total  166,579,828.86  100.00  
 

Tabel I.1 menunjukan bahwa sebagian besar lahan yang ada di Kabupaten 
Probolinggo merupakan lahan pertanian. Dengan tingginya pemanfaatan lahan dibidang 
pertanian maka kebutuhan pupuk di Kabupaten Probolinggo akan tinggi pula. Hal ini 
membuka peluang bagi pengembangan usaha pengolahan pupuk kompos di Kabupaten 
Probolinggo.  
 
 



II. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Revitalisasi 
Pasar Tradisional 
 
Dalam rangka melakukan revitalisasi pasar tradisional dan menanggulani sampah 

pasar maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerapkan beberapa kebijakan antara 
lain :  

1. Peningkatan infrastruktur (seperti MCK, jalan, drainase, kondisi fisik 
stand/los pasar, dsb) 

2. Melakukan relokasi pasar yang telah kelebihan kapasitas 
3. Melakukan gerakan ”Pasarku Bersih dan Hijau” 
4. Pengelolaan sampah terpadu dengan mengkonversi sampah pasar menjadi 

pupuk organik. 
 

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD 2008-2013) antara lain 
adalah meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi 
pertanian/perkebunan dan perikanan. Program konversi sampah pasar menjadi pupuk 
organik diterapkan karena merupakan salah satu program yang mendukung kesuksesan 
beberapa bidang yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo, antara lain 
bidang kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo.  
 
 
III. Strategi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pengembangan Program 

Konversi Sampah Pasar Menjadi Pupuk Kompos Bekerjasama dengan 
Yayasan Danamon Peduli  

 
a.  Rencana Tahun 2008-2009  

Rencana pemerintah pada tahun 2008-2009 berkaitan dengan program 
pengolahan kompos antara lain :  

• Pemantapan organisasi unit pengelola 
• Optimalisasi pasokan bahan baku sampah segar pasar menjadi sampah 

pasar terpilah  
 Membangun Unit Pemilah Sampah Pasar Semampir dan Pasar 

Kraksaan Wetan 
 Menyiapkan Kontainer Sampah Pasar yang Terpilah 

• Menjamin kesinambungan produksi dan pemanfaatannya  
 Fasilitas/Stimulan dari APBD 
 Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait, ORMAS, Kelompok 

Tani, ds 
 

Pada tahun 2009, pemerintah akan menyelesaikan seluruh tahapan program 
kerjasama pengolahan kompos. Berikut ini adalah perkembangan program :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel III. 1 
Perkembangan Pelaksanaan Program Pengolahan Kompos  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  Rencana Setelah Tahun 2009 
 

Pemerintah berencana untuk mereplika unit pengolahan sampah pasar yang 
disesuaikan dengan kapasitas anggaran, di beberapa lokasi, antara lain : 

• Pasar Sukapura 
• Pasar Bayeman 
• Pasar Maron 
• Pasar Kota Anyar 

 
 
 
 
 
 

No. Tahapan Kegiatan Keterangan 
1 MoU Selesai 
2 Desain Rumah Kompos Selesai 
3 Pembangunan Fasilitas Selesai 
4 Mesin Kompos Belum 
5 Pelatihan Belum 
6 Terlaksana Belum 
7 Cek Akhir Belum 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Menciptakan 
Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Orgaik Berbahan Baku 

Sampah Pasar  
Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 

 
 

 Oleh  
Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Ir. Budi Krisyanto, M.Si 

 
 
I. Tinjauan Umum  

 
A. Kondisi Umum  

 
Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di wilayah bagian utara 

Propinsi Jawa Timur yang terletak diantara jalur jalan Surabaya/Malang – 
Banyuwangi/ Jember/Lumajang. Secara astronomis daerah ini terletak di antara 
7º43’41” - 7º49’04” Lintang Selatan dan 6º21’31” - 6º25’49” Bujur Timur dengan 
batas wilayah :  
a. Sebelah Utara : Selat Madura. 
b. Sebelah Timur :  Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. 
c.  Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 
d.  Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. 

 
Secara administrasi Kota Probolinggo dibagi menjadi 5 Kecamatan dan             

29 Kelurahan. Kelima kecamatan tersebut antara lain, Kecamatan Mayangan, 
Kademangan, Wonoasih, Kanigaran dan Kedopok. Wilayah Kota Probolinggo 
terletak pada ketinggian 0 - < 50 meter diatas permukaan air laut. Semakin ke 
bagian selatan Kota Probolinggo, maka ketinggian terhadap permukaan air laut 
semakin bertambah. Namun demikian, pada umumnya wilayah Kota 
Probolinggo relatif berlereng (0–2%) yang mengakibatkan Kota Probolinggo 
sering mengalami masalah erosi tanah dan genangan air.  

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Probolinggo sebesar 200.000 jiwa, 
sedangkan luas wilayah Kota Probolinggo adalah 56,67 per Km2, sehingga 
tingkat kepadatan penduduknya sebesar 283 jiwa/Km2. Apabila ditinjau dari segi 
sosial budaya, dapat dikatakan bahwa masyarakat Probolinggo telah mengalami 
perkembangan dari pola budaya yang agraris (petani dan nelayan) menjadi 
masyarakat yang urbanis. Oleh karena sebagian besar masyarakat Kota 
Probolinggo berasal dari Suku Jawa dan Madura, maka corak istiadat yang 
berkembang ialah hasil akulturasi kedua kebudayaan tersebut.   
 

 
B. Luas Lahan Pertanian  

 
Pada tahun 2008, penggunaan lahan di wilayah Probolinggo didominasi 

oleh sawah yaitu dengan luas sebesar 3.261.962,5 Ha (62,47%), kemudian 



disusul dengan perumahan atau perkampungan dengan luas 1.360.037,5 
(20,47%), kebun campuran dengan luas 606.125 Ha (10,70 %), jasa dengan luas 
96.700 Ha (1,71%), industri dengan luas 143,80 Ha (0,77 %), dan perdagangan 
dengan luas 27.500 Ha (0,48%). Data tersebut, menunjukan bahwa Kota 
Probolinggo adalah kota yang berpotensi pada bidang pertanian. 

 
C. Kebutuhan Pupuk  

 
Dominasi lahan pertanian menuntut ketersediaan pupuk yang tinggi untuk 

pengelolaan pertanian. Berdasarkan data statistik, kebutuhan pupuk untuk 
kegiatan pertanian di Kota Probolinggo pada tahun 2008 mencapai 2.953 ton. 
Selama ini kebutuhan pupuk di Kota Probolinggo dipenuhi dengan pupuk kimia, 
sedangkan pasokan bahan baku pupuk kimia di pasaran masih kurang dan bahkan 
pernah mengalami kelangkaan pupuk.  Hal ini merupakan potensi bagi 
pengembangan pupuk organik.   
 

D. Kebutuhan Pupuk Organik 
 

Pupuk organik merupakan suatu alternatif dalam pengelolaan pertanian, 
mengingat pupuk organik memiliki kemampuan untuk mengembalikan kesuburan 
tanah yang tinggi bila dibandingkan dengan pupuk kimia. Kebutuhan pupuk 
organik di Kota Probolinggo pada dasarnya cukup tinggi, namun minat petani 
untuk menggunakan pupuk organik masih sangat rendah. Kebutuhan pupuk 
organik masih terbatas digunakan pada kalangan pecinta bunga dan hanya pada 
saat pembibitan. Kebutuhan petani akan pupuk organik perlu diciptakan melalui 
sosialisasi mengenai penggunakan pupuk organik melalui demplot dan 
percontohan aplikasi pupuk organik. Dengan begitu, minat petani dalam 
pemanfaatan pupuk organik untuk kegiatan pertanian semakin meningkat. Jika 
seluruh petani menggunakan pupuk organik dan berdasarkan luas wilayah 
pertanian maka dibutuhkan pupuk organik sebanyak 11.812 ton. 

 
  

II. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Revitalisasi Pasar 
Tradisional  

 
A. Revitalisasi Pasar Tradisional  

 
Keberadaan pasar tradisional di tengah perkembangan pasar modern 

berperan penting terhadap perekonomian masyarakat Kota Probolinggo. Jumlah 
pasar tradisional di kota Probolinggo sebanyak 9 buah antara lain : 

1. Pasar Baru 
2. Pasar Gotong Royong 
3. Pasar Kronong 
4. Pasar Mangunharjo 
5. Pasar Ketapang 
6. Pasar Wonoasih 
7. Pasar Wiroborang 
8. Pasar Randupangger 
9. Pasar Kademangan 

 



Pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, tidak teratur, sanitasi 
buruk dan manajemen yang kurang profesional. Walaupun demikian pasar 
tradisional tetap menjadi penunjang perekonomian masyarakat. Hal ini 
disebabkan karakteristik pasar tradisional sebagai tempat berinteraksinya penjual 
dan pembeli lewat tawar-menawar barang memunculkan kedekatan emosial dan 
personal diantara keduanya. Kondisi ini melestarikan budaya masyarakat yang 
guyub, rukun dan saling memberikan perhatian. Oleh karena itu, Pemerintah Kota 
Probolinggo tetap memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan pasar 
tradisional. Peningkatan kualitas pasar tradisional dilakukan melalui program 
revitalisasi pasar sebagai berikut:  

  
1. Perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional berupa : perbaikan los 

pasar, perbaikan sarana sanitasi, pengelolaan sampah, penyediaan sarana 
parkir dan penyediaan pos pelayanan pengaduan masyarakat. 

2. Peningkatan daya saing pelaku pasar tradisional berupa : standarisasi barang 
dagangan, pemberian kredit usaha, peningkatan SDM pasar dan peningkatan 
aksesibilitas dagang. 

3. Pemberdayaan pelaku pasar berupa : peningkatan kualitas barang dagangan, 
fasilitasi pembentukan paguyuban pedagang pasar, pelayanan pengaduan 
dan pemberian layanan informasi barang.  

4. Manajemen pasar tradisional secara modern berupa : peningkatan SDM 
aparatur, pendisainan pasar, pengorganisasian barang, pemberian 
penghargaan dan sanksi (reward & punisment) serta penegakan peraturan.  
 

B. Pemanfaatan Sampah Pasar  
 

Sampah pasar tradisional terdiri dari berbagai bahan organik dan non 
organik. Berdasarkan komposisinya jumlah sampah organik tidak kurang dari 70 
% dari total sampah, sehingga bahan organik sampah tersebut sangat potensial 
untuk diolah menjadi kompos. Pasar tradisonal dapat menyediakan bahan baku 
kompos secara kontinyu yang merupakan prasyarat bagi eksistensi industri pupuk 
organik.  

Pengolahan sampah organik menjadi kompos dimulai dengan kegiatan 
memilah sampah antara organik dan non organik. Keterlibatan pelaku pasar 
dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah sangat diperlukan, dan 
pemerintah akan mendukung kegiatan ini lewat penyediaan sarana pemilahan 
sampah.  

Kegiatan pendampingan pelaku pasar dalam melakukan kegiatan pemilahan 
dan pengumpulan sampah perlu terus dilakukan sehingga tercipta sistem 
pemilahan dan pengumpulan sampah yang didukung oleh pelaku pasar. Dengan 
demikian proses pengolahan sampah pasar tradisional menjadi kompos akan 
semakin cepat dan dapat mengimbangi peningkatan permintaan produk pertanian 
organik.   

 
 

III. Strategi dan Prioritas Program Pengolahan Sampah 
 

A. Strategi dan Prioritas Tahun 2009 
  

Strategi dan prioritas program pengolahan sampah tahun 2009 diarahkan 
pada optimalisasi pengolahan sampah pasar baru dengan memanfaatkan bangunan 



rumah kompos yang telah difasilitasi oleh Yayasan Danamon Peduli. Kualitas 
produksi kompos ditingkatkan melalui deversifikasi produksi kompos menjadi 
NPK organik granular sehingga memudahkan petani dalam pemanfaatannya. 
Selain itu, unit pengolahan sampah juga memproduksi pupuk cair sebagai produk 
sampingan pengolahan sampah organik yang berkualitas tinggi. Sasaran 
pengolahan sampah diarahkan pada pasar baru, dikarenakan lokasi pengolahan 
sampah lebih dekat sehingga memudahkan transportasi. Disamping peningkatan 
sarana dan prasarana pendukung, upaya optimalisasi pengolahan sampah pasar 
baru juga ditunjang dengan peningkatan SDM pengelola melalui pelatihan teknis 
maupun manajemen pengolahan sampah.   

 
B. Strategi dan Prioritas Pasca Tahun 2009  

 
Pasca tahun 2009 program pengolahan sampah Pasar Baru direncanakan 

akan direplikasi di berbagai pasar tradisional di Kota Probolinggo. Pada tahun 
pertama direncanakan akan dibangun 3 unit, pada tahun kedua akan kembali 
dibangun 3 unit dan pada tahun ketiga akan dibangun 2 unit. Dengan demikian, 
pada akhir tahun 2012 diharapkan seluruh pasar tradisional yang ada di Kota 
Probolinggo telah memiliki unit produksi kompos yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pupuk organik. 

 
 

IV. Peluang dan Hambatan  
 

A. Peluang 
 

Dalam mengimplementasikan program pengolahan pupuk, pemerintah Kota 
Probolinggo dihadapkan dengan berbagai peluang yang dapat membantu 
mensukseskan program, antara lain: 

1. Sampah pasar tradisional sebagai bahan baku produksi tersedia secara terus-
menerus sepanjang waktu. 

2. Kebutuhan pupuk organik sebagai upaya mengembalikan kesuburan tanah 
akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.  

3. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk-produk pertanian 
organik yang sehat dan aman. 

4. Adanya kemitraan dengan swasta.  
 

Peluang pemanfaatan sampah pasar dicapai melalui upaya penyadaran 
kepada masyarakat secara keseluruhan dan membangun minat untuk melakukan 
pengolahan sampah. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan teknis 
kepada masyarakat serta integrasi program-program yang dilakukan dinas teknis 
terkait seperti kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, lingkungan hidup dan 
pemberdayaan masyarakat. Kemitraan dengan swasta merupakan hal penting 
untuk menjaga keberlanjutan kegiatan baik kemitraan secara langsung dengan 
pengguna pupuk organik/pelaku (kelompok tani, perkebunan) maupun kemitraan 
dalam hal pemasaran produksi. 

  
B. Hambatan 

 
Selain dihadapkan dengan peluang yang dapat membantu kesuksesan 

program pengolahan kompos, Pemerintah Kota Probolinggo juga dihadapkan 



dengan beberapa hambatan yang dapat mengganggu keberlangsungan program, 
antara lain: 

1. Kondisi sampah pasar masih bercampur antara bahan organik dan bahan non 
organik. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah. 
3. Terbatasnya dana operasional pengolahan sampah. 
4. Penggunaan pupuk organik belum diminati petani. 
5. Belum terciptanya jaringan pemasaran produk kompos. 
6. Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah. 

Solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan 
sampah pasar menjadi kompos diantaranya adalah: 

  

1. Peningkatan peran serta masyarakat sebagai pelaku pasar untuk memilah 
dan mengumpulkan sampah pasar dengan menyediakan sarana dan 
prasarana pengolahan sampah. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah secara bertahap sesuai 
dengan kemampuan pendanaan. 

3. Sosialisasi melalui demplot penggunaan pupuk organik hasil pengolahan 
sampah pasar untuk berbagai jenis tanaman. 

4. Membangun jaringan pemasaran pupuk organik dengan pihak pemasaran 
pupuk organik. 

5. Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik berbagai pihak untuk 
berinvestasi di bidang pengolahan sampah.  
 
 

V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos  
 

• Pembina : Walikota Probolinggo 
• Pengawas : Bawasda, Yayasan Danamon Peduli 
• Pengurus : Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, 

Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, 
Dinas Kesehatan dan Yayasan Danamon 
Peduli 

• Bentuk Organisasi : Organisasi pengelolaan sampah menjadi 
kompos dilaksanakan UPT pengolahan 
sampah dan limbah yang merupakan 
bagian dari Badan Lingkungan Hidup 
yang bertugas melakukan pengolahan 
sampah. 

• Sumber Sampah : Tahun 2009 sumber sampah yang diolah 
adalah sampah Pasar Baru Kota 
Probolinggo dan secara bertahap sesuai 
dengan perencanaan pengelolaan sampah 
pasar di seluruh Kota Probolinggo. 

• Estimasi Jumlah Karyawan : Jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam 
pengolahan sampah pasar menjadi kompos 
diperkirakan pada tahun 2009 sebanyak 5 
orang, tahun 2010 sebanyak 15 orang, 
tahun 2011 sebanyak 15 orang dan tahun 
2012 sebanyak   10 orang. 



• Sumber Keuangan : Sumber keuangan pengolahan sampah 
pasar berasal dari APBD Kota 
Probolinggo, hasil penjualan kompos dan 
Yayasan Danamon Peduli. 

• Area Distribusi dan Pemasaran : Wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya 
meliputi Kabupaten Probolinggo, 
Lumajang dan Pasuruan. 

 
 
 
 
 
VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran  

 
A. Demplot 

 
Sebagai upaya untuk memperkenalkan pupuk organik hasil pengolahan 

sampah pasar, pemerintah merencanakan membuat demplot aplikasi pupuk 
organik untuk tanaman bawang merah, jagung dan padi. Pembangunan demplot 
akan memanfaatkan lahan sawah/pertanian milik pemerintah Kota Probolinggo 
yang tersebar di wilayah Kota Probolinggo. Setelah dibangun, demplot akan 
dilengkapi dengan kegiatan sosialisasi kepada petani dan promosi melalui 
berbagai media baik surat kabar maupun elektronik dan sosialisasi langsung 
kepada kelompok-kelompok tani oleh tenaga penyuluh pertanian.  

 
B. Penjualan Langsung  

 
Selain didistribusikan kepada kios-kios pertanian yang ada di Kota 

Probolinggo, hasil produksi pupuk kompos juga akan dijual langsung disamping 
unit pengelolaan kompos. Penjualan langsung di lokasi pengomposan sampah 
pasar dimaksudkan agar konsumen mengetahui secara langsung proses 
pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan sampah pasar. Pemasaran juga 
dilakukan melalui pendekatan kepada toko-toko bunga yang menyediakan pupuk 
organik untuk kegiatan penanaman bunga.  

 
C. Pemanfaatan Produk Pupuk Kompos Oleh Dinas Pemerintah 

 
Program penghijauan dan pertamanan kota yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Probolinggo membutuhkan pupuk organik yang cukup besar 
sehingga produk kompos hasil pengolahan sampah organik pasar dapat diserap 
pasar. Kegiatan penghijauan kota melalui gerakan penanaman pohon juga 
membutuhkan pupuk organik. Kegiatan penghijauan terus dilakukan sehingga 
kebutuhan pupuk organik meningkat setiap tahun. Instansi pemerintah yang 
membutuhkan pupuk organik diantaranya adalah Badan Lingkungan Hidup untuk 
program pertamanan, penghijauan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk 
kegiatan tambak.  

 
D. Kemitraan Dengan Pihak Swasta 

 
Untuk meningkatkan pemasaran pupuk organik diperlukan suatu kemitraan 

dengan pihak swasta yang bergerak di bidang pupuk. Kerjasama dimaksudkan 



untuk meningkatkan kualitas pupuk organik dengan menambahkan unsur-unsur 
yang dibutuhkan tanaman seperti unsur N, P dan K. Penambahan unsur 
dimaksudkan agar pupuk organik dapat bereaksi dengan cepat terhadap 
pertumbuhan tanaman sehingga pemanfaatannya tidak berbeda dengan 
penggunaan pupuk kimia. Upaya ini dilakukan untuk menarik minat petani agar 
menggunakan pupuk organik. 

  
E. Sistem Pembayaran dan Administrasi  

 
Pada tahap awal sistem pembayaran dilakukan dengan sistem bayar setelah 

panen, dimana petani dapat membayar pupuk organik setelah panen. Hal ini 
dilakukan mengingat masih rendahnya minat petani menggunakan pupuk organik. 
Pemanfaatan oleh konsumen langsung ke lokasi pengomposan dilakukan secara 
tunai. Pembayaran untuk pemanfaatan pupuk organik oleh institusi pemerintah 
dilakukan sesuai dengan jadwal realisasi anggaran oleh masing-masing instansi. 
Sedangkan pembayaran penjualan melalui dapat dilakukan setelah pupuk organik 
laku dijual. 

 
 
VII. Kesimpulan dan Rekomendasi  

 
A. Kesimpulan 

 
1. Upaya pengolahan sampah pasar menjadi kompos merupakan pemanfaatan 

peluang menjadikan nilai ekonomis terhadap materi yang tidak 
dimanfaatkan sebelumnya. 

2. Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk melakukan pengolahan 
sampah menjadi kompos sebagai bagian dari upaya penanggulangan 
pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Berbagai hambatan dan kendala yang ada dalam pengolahan sampah 
merupakan tantangan yang perlu dihadapi dan memerlukan solusi yang 
tepat. 

4. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah harus terus 
dilakukan seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan 
sampah.  

 
B. Rekomendasi 

 
1. Upaya mengolah sampah pasar menjadi kompos perlu mendapat dukungan 

berbagai pihak baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat sebagai pelaku 
ekonomi. 

2. Upaya pemanfaatan kompos untuk kegiatan pertanian oleh petani perlu 
didukung oleh Departemen Pertanian secara khusus.  

3. Partisipasi pelaku-pelaku ekonomi (private sector) sangat diperlukan untuk 
memberikan dukungan terhadap upaya penanggulangan pencemaran 
khususnya pengolahan sampah sebagai bentuk CSR. 
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Oleh  

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Susilo Utomo, MSI 
 
 
I. Pendahuluan 
 

Sampah adalah masalah kompleks yang sejak lama berusaha ditanggulangi oleh 
berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga 
penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli 
terhadap persampahan. Berbagai hasil riset, penelitian, mekanisme, dan prosedur 
pengelolaan sampah telah dicoba untuk diterapkan. Namun, hingga saat ini penanganan 
permasalahan sampah belum menunjukan titik terang penyelesaian. 

Peningkatan produksi sampah akibat pertambahan populasi penduduk yang 
dibarengi dengan buruknya perilaku, rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian dan 
pemahaman terhadap sampah, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam 
penanganan sampah, serta tingginya biaya untuk penanganan sampah, merupakan 
sebagian kecil dari alasan mengapa permasalahan sampah belum dapat tertangani 
dengan baik.   

Kebijakan dalam pengelolaan limbah dan sampah yang membedakan antara 
polluter’s pay principles dan sampah pada tanah publik (public services) membawa 
konsekuensi bahwa upaya pengendalian pencemaran menjadi tanggung jawab 
penghasil limbah, sedangkan penanganan dan pengelolaan sampah merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Pemahaman yang keliru akan prinsip ini dapat mematikan 
peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mengurangi produksi sampah melalui 
mekanisme reduce dan reuse, serta pemanfaatan sampah-sampah yang masih memiliki 
nilai ekonomi (recycle). Hal ini menjadikan beban pemerintah daerah semakin berat.  
 
 
II. Kondisi Kebutuhan dan Persediaan Pupuk Organik Kabupaten Purbalingga 
 

Pengembangan pupuk organik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari 
upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di dalam negeri khususnya untuk 
sektor pangan yang terus meningkat. Pada 2010, kebutuhan pupuk nasional 
diperkirakan di atas 11 juta ton, sementara kapasitas produksi normal oleh lima 
perusahaan hanya sekitar 7,872 juta ton. Di tengah kebutuhan pupuk yang semakin 
meningkat saat ini, sejumlah pabrik pupuk justru mengalami masalah pasokan gas 
sehingga tidak dapat berproduksi maksimal.  

Kenaikan harga pupuk memicu penurunan produktivitas pertanian terutama 
tanaman pangan. Industri pupuk kimia yang ada di Indonesia akhir-akhir tidak mampu 
memenuhi kebutuhan nasional, namun disisi lain terdapat pupuk organik yang dapat 



dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan hara bagi tanaman. Produksi pupuk organik 
yang terbuat dari bahan baku sampah terbukti mampu mengimbangi ketersediaan hara 
tanah bagi tanaman untuk dapat berproduksi secara baik. 

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk secara berkesinambungan dibutuhkan 
pengembangan pupuk alternatif (organik) yang bahan bakunya dapat berasal dari 
sampah kota. Namun demikian, apabila belum dimungkinkan memproduksi pupuk 
organik pada skala besar, pengolahan sampah menjadi kompos juga dapat dilakukan 
pada skala kecil, misalnya dengan pengolahan sampah pasar dengan membangun 
sistem pengolahan kompos yang sederhana. 
 
 
III. Sistem Pengelolaan Sampah Pasar di Purbalingga 
 

Sampah pasar merupakan sampah yang berasal dari sisa aktifitas pasar. 
Mengingat sebagian besar pasar yang ada di Purbalingga merupakan pasar tradisional, 
maka sebagian besar jenis sampah yang dihasilkan yaitu 70% dari total sampah 
merupakan sampah organik yang terdiri dari daun dan kertas sisa pembungkus, sisa 
makan, sayuran dan lain sebagainya. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 30% dari total 
sampah merupakan sampah anorganik. 

Pasar kota Purbalingga merupakan salah satu sumber penghasil sampah 
terbanyak. Volume sampah yang dihasilkan mencapai 18 m ³  setiap harinya. 
Mengingat sebagian besar sampah pasar tersebut merupakan sampah organik yang 
biasanya basah, kotor, cepat membusuk, berbau, dan menimbulkan kerumunan lalat, 
maka proses penanganan sampah pasar harus cepat dan dilakukan secara kontinyu. 

Penanganan sampah Pasar Purbalingga dapat dibagi menjadi dua bagian, yang 
pertama adalah penanganan sampah dalam pasar yang dilakukan oleh pengelola pasar 
beserta seluruh pedagang pasar. Proses ini dimulai dari sumber penghasil 
sampah, yang dalam hal ini ialah para pedagang sampai dengan sampah terkumpul di 
tempat pembuangan sampah sementara. Pengelola pasar memiliki tenaga kebersihan 
pasar yang tugasnya adalah menangani sampah. 

Beberapa langkah dan upaya dalam penanganan sampah pasar adalah dengan 
memberikan pemahaman kepada pedagang pasar tentang prinsip reuse dan reduce, 
yang dibarengi dengan pengadaan fasilitas tempat sampah yang berbeda-beda untuk 
masing-masing jenis sampah. Tujuannya adalah untuk membantu pemilahan jenis 
sampah langsung dari sumber sampah. Namun demikian langkah ini tidak sepenuhnya 
efektif, karena dalam kenyataannya sampah yang terkumpul di tempat pembuangan 
sampah sementara seringkali merupakan sampah campuran dan tidak terpilah antara 
sampah organik dan anorganik.  

Penanganan sampah yang kedua, adalah pengangkutan dari TPS pasar sampai 
dengan pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah (TPS). 
Pengangkutan sampah pasar di Purbalingga merupakan satu kesatuan pelayanan 
dengan sampah-sampah domestik lainnya. Penanganannya dilakukan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga sebagai unsur pelaksana daerah dalam 
pelaksanaan penanganan sampah. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan 
minimal 3 kali sehari dengan jadwal : pagi: pukul 05.30 – 07.30 WIB; siang: jam 
09.00 – 11.00 WIB; dan sore : pukul  14.00 – 16.00 WIB. Selanjutnya dilakukan 
pemilahan terhadap sampah pasar bersama dengan sampah rumah tangga lainnya dari 
sampah non organik seperti plastik, karet, besi, kaca dan lainnya, untuk selanjutnya 
dilakukan proses pengomposan, mulai dari pencacahan sampai dengan pemberian bio 
starter untuk mempercepat terjadinya proses pengomposan. 
 

 



IV. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
 

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Purbalingga dalam 
pengembangan penggunaan pupuk organik adalah dengan : 

 
a. Mendorong petani agar mulai beralih menggunakan pupuk organik dalam jumlah 

yang lebih besar, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk 
anorganik. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai langkah, 
antara lain :  
• Sosialisasi penggunaan dan manfaat pupuk organik terhadap peningkatan 

produksi kepada 917 kelompok tani di wilayah Kabupaten Purbalingga.  
• Memberikan fasilitas pembuatan pupuk organik melalui bantuan 2 ton 

dekomposer (promi) kepada 340 kelompok tani padi dan jagung yang diolah 
dengan bahan baku jerami, sehingga diperkirakan dapat menghasilkan 
pupuk organik sebanyak 1.600 ton. 

• Memberikan bantuan Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO) sebanyak 9 
unit, yang diberikan kepada 9 kelompok tani, serta pemberian bantuan terpal 
sebanyak 723 unit kepada kelompok tani, padi dan jagung. 

  
b. Menguatkan kelembagaan pupuk organik melalui :   

• Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Kantor 
Lingkungan Hidup, telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat dalam pengolahan sampah pasar. Operasionalisasi pengolahan 
sampah di TPA banjaran dilakukan oleh LSM HIDUP dengan fasilitas 
peralatan dan pembiayaan awal dari Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya, 
LSM ini secara mandiri mengelola sampah dan mengolahnya menjadi 
kompos secara mandiri. 

• Pengembangan Kelompok Industri Kompos Kandang Unggulan (KIKKU). 
Sejak tahun 2005, dengan bekerjasamanya Universitas Jenderal Soedirman 
dan Kelompok Ternak Ngudi Rahayu secara Tri Partit, telah dikembangkan 
industri kompos yang berbahan baku kotoran (feces) sapi. Salah satu 
misinya adalah memasyarakatkan dan melakukan pemenuhan kebutuhan 
pupuk organik di Purbalingga. 

 
V. Permasalahan Pengomposan Sampah Pasar di Purbalingga 
 

Permasalahan yang timbul dalam proses pengomposan sampah pasar antara lain: 
Pertama, sampah organik terkontaminasi sampah anorganik, seperti: plastik, besi, 

karet, dan lain-lain dalan jumlah yang tinggi. Sampah anorganik ini harus 
dipisahkan/disortir terlebih dahulu sebelum sampah dapat dikomposkan. Salah satu 
cara yang dapat dilakukan adalah dengan memisahkan sampah sejak dari awal. 
Pengelola pasar dapat menyediakan tempat sampah khusus sampah organik dan 
sampah anorganik. Tindakan ini disertai dengan sosialisasi kepada para pedagang pasar 
untuk membiasakan diri membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Hal ini tidak 
mudah untuk dilakukan dan memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga. 

Kedua, Kandungan air di dalam sampah pasar cukup tinggi. Hal ini terjadi karena 
sampah pasar didominasi oleh sampah sayur-sayuran. Pada proses pencacahan hampir 
selalu dihasilkan lindi yang cukup banyak. Setiap 1 ton bahan dapat menghasilkan 
beberapa puluh liter lindi. Solusi yang selama ini dilakukan adalah dengan mengurangi 
tingkat cacahan dengan cara mengurangi jumlah mata pisau mesin pencacah,  tidak 



menambahkan air pada saat proses pengomposan, dan menyediakan saluran dan 
penampung untuk lindi. 

Ketiga, terjadinya pembusukan sehingga menimbulkan belatung. Jika proses 
pengomposan kurang baik, maka jumlah belatung akan semakin banyak. Belatung tidak 
akan muncul jika suhu pengomposan optimal, kira-kira mencapai > 60° C. Kadang-
kadang petugas pengomposan kurang teliti pada saat menutup kompos atau kontruksi 
bak: pengomposan yang kurang baik sehingga proses pengomposan tidak optimal. 
Keempat, bau busuk. Sampah pasar biasanya bau, terutama sampah sayur-sayuran 
seperti kol, caisim, dan kawan-kawannya, jenis sayuran ini banyak menghasilkan gas 
H2S.  

 
Permasalahan lain muncul ketika proses pengomposan telah dilaksanakan dan 

menghasilkan kompos, antara lain: 
 Pertama, kemampuan pemanfaatan sampah menjadi kompos masih terbatas. 

Peralatan yang saat ini tersedia, baru mampu mengolah sekitar 2,5 ton sampah per hari, 
dan menghasilkan kurang lebih l ton kompos per harinya. Padahal volume sampah pasar 
yang ada mencapai 8 ton per hari, belum lagi jika ditambah dengan sampah rumah 
tangga lainnya. Oleh karena itu perlu dibangun lebih banyak fasilitas pengolahan 
sampah pasar, sehingga akan mampu memanfaatkan produksi sampah yang ada.  

Kedua, komposisi kandungan kompos tidak memenuhi standar pupuk yang 
ditetapkan karena untuk dapat dijual dipasaran bebas, terlebih dahulu harus dilakukan 
uji mutu dan uji efektifitas pupuk. Untuk dapat mencapai standar pupuk organik, 
dibutuhkan berbagai perlakuan yang prosesnya membutuhkan waktu dan biaya yang 
relatif mahal. 

Ketiga, ketergantungan terhadap pupuk non organik. Penggunaan kompos/pupuk 
organik yang kurang praktis, menyebabkan petani di Purbalingga belum banyak 
tertarik untuk melakukan budidaya pertanian dengan pupuk organik. Pada saat ini, 
penggunaan pupuk organik baru digunakan sebagai pupuk berimbang yang 
dikombinasikan dengan pupuk anorganik untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia 
tanah terutama meningkatkan pH tanah dan kandungan bahan organik tanah yang pada 
umumnya rendah (bahan organik tanah <2% dan keasaman tinggi pH <5). Sumber 
pupuk organik pun baru memanfaatkan limbah hasil pertanian/jerami sebagai sumber 
bahan pembuatan pupuk organik oleh para petani/kelompok tani. 

 
VI. Program Danamon Peduli 

 
Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga, peran 

Yayasan Danamon Peduli tentu saja sangat diharapkan dalam meningkatkan kapasitas 
dalam pengembangan pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik. Pemerintah 
Purbalingga menyambut baik langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Yayasan 
Danamon Peduli tersebut. 

Sampai dengan saat ini, rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah pasar 
di Purbalingga belum dilaksanakan. Salah satu kendalanya adalah adanya rencana 
pemindahan Pasar Induk Purbalingga yang sampai dengan saat ini masih dalam proses 
pembangunan. Direncanakan pada bulan Maret 2009, pedagang Pasar Induk 
Purbalingga telah menempati pasar induk di lokasi yang baru. Sehingga Pemerintah 
Kabupaten berharap agar fasilitas pengolahan sampah pasar kerjasama dengan Yayasan 
Danamon Peduli dapat dioperasionalkan pada saat pasar induk mulai beroperasi.  
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I. Tinjauan Umum, Keadaan Geografis, Luas Tanah Pertanian, Kebutuhan 

Pupuk Umumnya, dan Kebutuhan Pupuk Organik 
 

Kabupaten Rembang, merupakan wilayah yang terletak paling timur di bagian 
utara Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kota Rembang terletak diantara 111o – 
111o30’ Bujur Timur dan diantara 6o30’ – 7o Lintang Selatan dan terletak di daerah 
dataran rendah/ landai dengan ketinggian ± 2 – 3 m di atas permukaan air laut. Kota 
Rembang, memiliki jalur regional yang merupakan penghubung antara dua propinsi 
yaitu propinsi Jawa Tengah dan propinsi Jawa Timur. Dengan batas wilayah 
administratif : 

• Sebelah Utara : Laut Jawa 
• Sebelah Selatan : Kecamatan Sulang 
• Sebelah Timur : Kecamatan Lasem 
• Sebelah Barat : Kecamatan Kaliori  

 
Secara administrasi wilayah Kota Rembang terdiri 7 kelurahan dan 27 desa dan 

luas wilayah 2.836.862 Ha, meliputi kelurahan dan desa sebagai tersebut. 
 

Tabel I.1 
Kelurahan Kabupaten Rembang 

  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

No. Nama Kelurahan No. Nama Kelurahan 
1 Gegunung Kulon 5 Sidowayah 

2 Pacar 6 Kutoharjo 

3 Tanjungsari 7 Leteh 

4 Magersari   



Sedangkan desa yang ada di Kabupaten Rembang ialah sebagai berikut :  
 

Tabel I.2 
Desa di Kabupaten Rembang 

 
No. Nama Desa No. Nama Desa No. Nama Desa 

1 Kabongan Lor 10 Punjulharjo 19 Tireman 

2 Kabongan Kidul 11 Ketanggi 20 Pandean 

3 Tasik Agung 12 Turusgede 21 Mondoteko 

4 Sumberjo 13 Weton 22 Sawahan 

5 Sukoharjo 14 Ngadem 23 Ngotet 

6 Waru 15 Gegunung Wetan 24 Gedangan 

7 Kasreman 16 Kumendung 25 Pulo 

8 Kedungrejo 17 Sridadi 26 Tlogomojo 

9 Pasar Banggi 18 
 

Padaran 27 Tritunggal 

 

Luas lahan pertanian Kabupaten Rembang dirinci sebagai berikut : 
 

1. Luas lahan pertanian 
a. Pengairan teknis : 5.640,175 Ha 
b. Pengairan ½ teknis : 3.336,790 Ha  
c. Pengairan sederhana : 2.893,726 Ha 
d. Tadah hujan : 18.087,100 Ha 

 
Jumlah  29.957,957 Ha 

 
Dengan total luas lahan pertanian sebesar 29.957,957 Ha, maka kebutuhan 

pupuk di Kabupaten Rembang ialah sebagai berikut :  
 

2. Kebutuhan pupuk untuk komoditi  
a. Urea : 28.000 ton/tahun 
b. SP36 : 5.280 ton/tahun 
c. ZA : 5.226 ton/tahun 
d. NPK : 5.704 ton/tahun 
e. Pupuk organik : 1.829 ton/tahun 

 
 

II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Pasar Tradisional 
dan Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pertanian Organik yang akan 
Didukung oleh Program ini 

 
Sasaran produksi pangan (padi) Kabupaten Rembang pada tahun 2009 ialah 

menghasilkan 255.872 ton Gabah Kering Panen (GKP). Untuk dapat mencapai sasaran 
produksi tersebut diperlukan rekayasa teknologi. Diantaranya melalui program PTT 
(Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang mencakup 11 unsur teknologi diantaranya, 
penggunaan varietas unggul, benih bermutu, bibit muda, jumlah bibit dan sistem tanam, 



pemupukan berdasar BWD, penggunaan bahan organik, pengairan, pengendalian 
gulma, pengendalian hama penyakit dan penanganan pasca panen. 

Dengan terbatasnya penyediaan pupuk urea di pasaran, maka agar peningkatan 
produksi beras tetap terjaga, penggunaan pupuk organik sangat diperlukan. Untuk 
memperluas penggunaan pupuk organik di kalangan petani, diperlukan demplot-
demplot yang pada tahun 2009 direncanakan akan dilaksanakan di 14 kecamatan yang 
ada di Kabupaten Rembang masing-masing 1 unit. 

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Rembang 2006-2010, arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan 
ketahanan pangan adalah sebagai berikut : 

 
1. Mendorong upaya pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian 

usaha. 
2. Mengembangkan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta 

peningkatan efisiensi/efektivitas sistem distribusi dan tertib perdagangan. 
3. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UKM 
4. Mengembangkan koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan produktivitas 

daerah dan menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat kelembagaan. 
5. Mendorong pengembangan klaster industri 
6. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produksi 
7. Mendorong pengembangan sentra-sentra produksi kehutanan dan perkebunan 

yang berdaya saing dan berorientasi pasar 
8. Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi dan budidaya 
9. Mendorong peningkatan layanan jaringan listrik 
10. Mendorong pengembangan energi alternatif sebagai upaya mengatasi krisis energi 
11. Mewujudkan sarana dan prasarana bidang PU untuk mendukung Kabupaten 

Rembang yang mandiri melalui pembangunan kawasan. 
12. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta untuk pembiayaan prasarana jalan 
13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penyediaan air minum 
14. Penggalangan kemitraan lintas sektoral masyarakat dan swasta 
15. Meningkatkan akses masyarakat akan prasarana kesehatan yang berkualitas 
16. Meningkatkan upaya kesehatan 
17. Meningkatkan akses masyarakat dari keluarga miskin terhadap pelayanan 

kesehatan yang berkualitas 
18. Memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan 
19. Memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang 

bermutu tinggi 
20. Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana  

 
 

III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan 
Pengembangan Program Kompos Pemerintah Daerah & Danamon Peduli 
(dari Segi Replikasi Unit, Pengembangan Produk, Pemasaran dan Aplikasi 
di Pertanian, Tanaman Hias, Perkebunan dsb) 

 
1. Strategi dan Prioritas Tahun 2009 

 
Selama ini penanganan sampah pasar Sumberjo-Rembang, masih berkisar 

pada kegiatan pengumpulan, pengangkutan ke TPA, penimbunan tanah (sanitary 
landfill). Namun, dengan adanya bantuan perangkat pengolah sampah menjadi 
pupuk yang diberikan oleh Yayasan Danamon tahun 2008, maka diadakan 



pemisahan antara sampah yang dapat dijadikan pupuk dan sampah jenis lainnya. 
Dengan begitu, sampah dapat bermanfaat bagi masyarakat serta aman bagi 
lingkungan. Selain itu, pupuk organik yang dihasilkan dapat menunjang 
kebutuhan pupuk para petani, penggemar tanaman hias dan pemerintah dalam 
meningkatkan produk perkebunan milik pemerintah. 

 
2. Strategi dan Prioritas Setelah Tahun 2009 

 
Berdasarkan Kesepakatan Bersama No. 660.2/15/2008 dan No. 

004/KKS/V/2008 antara Bupati Rembang dengan Yayasan Danamon Peduli maka 
program Yayasan Danamon Peduli di bidang lingkungan yang dikenal dengan 
”Pasarku Bersih, Sehat, Sejahtera” memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha 
revitalisasi pasar tradisional seluruh Indonesia. 

Tujuan mulia Yayasan Danamon Peduli ini penting untuk direspon 
pemerintah daerah secara berkesinambungan untuk kemudian dilanjutkan dengan 
cara mereplikasi unit pengolah sampah di masing-masing pasar tradisional 
wilayah Kabupaten Rembang. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pelayanan 
penanganan sampah terhadap warga masyarakat sebagai wujud tanggung jawab 
pemerintah sesuai amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang Usaha 
Mewujudkan Lingkungan yang Sehat47.  

 
 

IV. Peluang dan Hambatan Yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Dalam 
Program Pengolahan Sampah 

 
1. Peluang dan Cara Meraihnya 

Bantuan seperangkat bangunan pengolah sampah pasar dari Yayasan 
Danamon Peduli sangat potensial, oleh sebab itu kelancaran program ini 
ditekankan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang agar pelaksanaannya tepat 
waktu dan tepat guna. 
 

2. Hambatan dan Cara Mengatasinya 
Terbatasnya tenaga ahli dalam menangani sampah pasar untuk dijadikan 

pupuk organik, menyebabkan Pemerintah Rembang sangat mengharapkan adanya 
bimbingan dan pelatihan teknis maupun bimbingan pembuatan pupuk berkualitas 
dari Yayasan Danamon Peduli. Pelatihan disesuaikan dengan jadwal, sehingga 
tenaga yang dipersiapkan untuk menangani pembuatan pupuk organik sampah 
pasar Sumberjo-Rembang, benar-benar memahami teknik dan kualitas pupuk 
organik. 

 
 
 
V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli 

Pemerintah Daerah 
 

Struktur organisasi unit pengolahan kompos, program Yayasan Danamon Peduli 
dengan Pemerintah Kabupaten Rembang ialah sebagai berikut : 

 

                                                
47 UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3 penjelasan tanggung jawab 
pemerintah. 
 



1. Pembina : Bupati Rembang 
2. Pengawas : Dinas Pertanian Perkebunan dan KKP 
3. Pengurus : Dispenlopas 
4. Bentuk organisasi : Paguyuban Pedagang Pasar 
5. Sumber sampah yang diolah : Sampah pasar tradisional Desa Sumberjo-

Rembang 
6. Area distribusi dan pemasaran : Petani, pedagang tanaman 
7. Estiminasi jumlah karyawan : 5 orang 
8. Sumber keuangan : Paguyuban Pedagang Pasar 

 
 

VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran 
 

Rencana distribusi dan pemasaran produk unit pengolahan sampah Kabupaten 
Rembang sebagai berikut :  

 
1. Ada perencanaan pembuatan demplot, khususnya untuk tanaman keras, tanaman 

hias dan rumput hias 
2. Pemasaran dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen, seperti petani 

ataupun pedagang tanaman 
3. Hasil produksi pupuk kompos juga akan didistribusikan kepada Dinas Pertanian 

Rembang 
4. Sistem pembayaran akan dilakukan secara pembayaran tunai (cash) 
5. Untuk melakukan perhitungan dan pembukuan, maka Pemerintah akan 

mempergunakan buku neraca.  
 
 

VII. Informasi Bagi Pemerintah Daerah Lainnya 
 

Bantuan seperangkat pengolah sampah dapat berkesinambungan dan dapat 
direplikasi di kabupaten lainnya. 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Semarang  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 

 
Oleh  

Wakil Bupati Semarang, Hj. Siti Ambar Fathonah 
 
 

I. Tinjauan Umum  
 

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah di Kabupaten 
Semarang turut mengalami peningkatan. Di samping itu, beragamnya bidang usaha dan 
aktifitas serta pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk-produk sintetis 
turut berkontribusi dalam menimbulkan berbagai jenis sampah yang sulit terurai secara 
alami.  

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang 
sisa yang tidak berguna dan bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. 
Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan “bersih lingkungan”, yaitu 
sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah 
(TPA). Pola pengelolaan sampah yang demikian hanya mementingkan lingkungan 
tempat tinggal “bersih” dari sampah tanpa mempertimbangkan dampak yang menjadi 
beban yang ditanggung oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS maupun TPA. Hal ini 
dapat menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat karena menurunnya kualitas 
lingkungan. 

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan “bersih” sudah 
saatnya harus ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru yang berorientasi pada 
upaya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Hal itu menuntut 
pemerintah daerah untuk bersama-sama masyarakat mencari solusi yang tepat sesuai 
dengan karakter daerah masing-masing. 
 
 
II. Gambaran Umum  
 

1. Kondisi Wilayah dan Demografi    
 

Kabupaten Semarang termasuk salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 95.021 Ha. Secara astronomis, 
Kabupaten Semarang terletak antara 110o14’54,74” – 110o39’3” BT dan 7o3’57” 
–7o30’. Ketinggian wilayah berkisar antara 120 – 1.050 m dpl dengan kemiringan 
antara 0 – 40%, sehingga Kabupaten Semarang berpotensi sebagai daerah 
pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang secara garis besar terdiri 
dari tanah sawah (24.352 Ha), kebun dan tegalan (34.047 Ha), 
pekarangan/pemukiman (21.351 Ha), sedangkan sisanya berupa hutan, 
tambak/kolam dan rawa.  

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian  
(50,96%), usaha jasa, perdagangan, transportasi, buruh (31,30%), 



PNS/TNI/POLRI, pensiunan dan lainnya (17,79%). Oleh karena itu upaya 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat sektor pertanian memegang peran yang sangat penting. 

Produksi pertanian tanaman pangan Kabupaten Semarang rata-rata 
mencapai  275.252 ton/th, terdiri dari padi (164.222 ton), jagung (52.178 ton), 
kedelai (382 ton), kacang tanah (3.253), ubi kayu (42.426 ton) dan ubi jalar 
(12.789 ton).  Disamping itu, Kabupaten Semarang juga termasuk salah satu 
penghasil hortikultura yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan Jakarta meliputi sayuran dan buah-buahan. Produksi 
sayuran pada tahun 2007 terbesar adalah kubis (102.818 ton), menyusul 
petsai/sawi (82.704 ton), bawang daun (809,2 ton), labu siam (558,1 ton), wortel 
(476,3 ton), tomat (378,7 ton), cabe rawit (362,4 ton), cabe besar (195,1 ton), 
buncis (159,9 ton), kacang panjang (153,1 ton). Sedangkan tanaman hias dengan 
jumlah produksi lebih kurang 25 juta potong, meliputi krisant, mawar sedap 
malam, gladiol, anyelir dan lain-lain.  

 
2. Kondisi Pengelolaan Sampah 

 
Jangkauan pelayanan sampah oleh Pemerintah Daerah (DPU) pada saat ini 

baru mencakup 11 Ibu Kota Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di wilayah 
Kabupaten Semarang, yaitu Ungaran, Bergas, Bawen, Ambarawa, Bandungan, 
Sumowono, Banyubiru, Pabelan, Suruh, Bringin, Pringapus. 

Produksi sampah yang terangkut ke TPA pada tahun 2007 mencapai 
101.470 m³, sampah tersebut berasal dari pemukiman/rumah tangga (39,57%), 
pasar (28,78%), industri (10,79%), sedangkan sisanya berasal dari daerah wisata, 
hotel, tempat-tempat umum (20,86%). Komposisi sampah sebagian besar berupa 
sampah organik yang cenderung mudah membusuk (79,4%), menyusul kertas 
(8,3%) dan plastik (7,9%), sedangkan sisanya berupa logam, kaca, kain, karet, 
kayu dan lain-lain. 

Sebagian besar pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih menganut 
pola “kumpul – angkut – buang”, sedangkan upaya pemanfaatan sampah sebagai 
sumber daya ekonomi masih terbatas dalam bentuk pemanfaatan bahan-bahan 
bekas yang dilakukan oleh pemulung. Untuk wilayah pedesaan yang belum 
terjangkau dengan pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh DPU sebagian 
besar sampah dibuang secara liar, ditimbun dan dibakar, atau dimanfaatkan untuk 
pembuatan kompos dalam skala yang sangat terbatas. 

 
 

III. Arah Kebijakan Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional dan Ketahanan 
Pangan  

 

1. Revitalisasi Pasar Tradisional 
 

Letak wilayah Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Ibu 
Kota Propinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) menjadikan wilayah ini sebagai 
daerah penyangga dan penyeimbang bagi Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat 
dari perkembangannya yang sangat pesat baik di sektor pemukiman maupun 
perekonomian. 

Sarana perekonomian di Kabupaten Semarang masih didominasi oleh pasar 
tradisional. Jumlah pasar tradisional saat ini mencapai 47 lokasi yang tersebar di 
seluruh wilayah, terdiri dari pasar kota (4 lokasi), pasar wilayah (11 lokasi) dan 



pasar desa (18 lokasi). Keberadaan pasar tradisional mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam terjadinya transaksi berbagai jenis kebutuhan pokok bagi 
masyarakat. 

Dengan karakteristik yang sedemikian  rupa, aktifitas pasar tradisional dapat 
menghasilkan berbagai jenis sampah dengan tingkat yang cukup tinggi. Tanpa 
adanya pengelolaan yang tepat, sampah pasar dapat mengganggu estetika dan 
kenyamanan pengunjung yang dapat mengurangi jumlah pengunjung dan 
mengancam keberadaan pasar tradisional itu sendiri karena kalah bersaing dengan 
pasar modern. Oleh karena itu upaya revitalisasi pasar tradisional perlu dilakukan 
melalui upaya perbaikan manajemen dan pembenahan sarana dan prasarana 
kebersihan, drainase lingkungan dan lain-lain. 

 
2. Pemenuhan Kebutuhan Pangan 

 
Produksi bahan pangan dari Kabupaten Semarang tidak hanya digunakan 

untuk pemenuhan daerah, tetapi juga dalam mendukung kebutuhan nasional. Pada 
era tahun 80-an Indonesia telah mencapai swasembada pangan bahkan termasuk 
negara pengekspor beras. Namun, berbanding terbalik dengan meningkatnya 
jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, produksi pangan malah mengalami 
penurunan dan Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. 

Upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan 
pangan daerah, terus dilakukan oleh pemerintah melalui intensifikasi diantaranya 
dengan penggunaan bibit unggul (berlabel), perbaikan jaringan irigasi, 
pengendalian OPT dan pemupukan secara berimbang (organik dan anorganik).  

Penggunaan pupuk non organik dapat meningkatkan produksi pertanian, 
karena mudah diaplikasi dan hasilnya segera dirasakan sehingga dapat 
menimbulkan ketergantungan pada petani terhadap pupuk anorganik. Kondisi 
yang demikian sangat tidak menguntungkan manakala terjadi distribusi 
keterlambatan seperti pada akhir-akhir ini yang dapat menimbulkan gejolak 
sosial. Disamping itu penggunaan pupuk anorganik yang dilakukan secara terus-
menerus dan tidak berimbang berakibat pada menurunnya kesuburan tanah. Hal 
ini dikarenakan penggunaan pupuk non organik dapat menyebabkan menurunnya 
kandungan organik dalam tanah. Untuk mengembalikan kesuburan tersebut perlu 
adanya upaya penggunaan pupuk organik diantaranya berupa kompos. 

 
 
IV. Peluang dan Hambatan  
 

Penggunaan pupuk organik untuk pertanian berpotensi untuk dikembangkan. Hal 
ini didukung beberapa peluang antara lain :  
1. Tren golongan masyarakat menengah ke atas yang lebih memilih produk 

pertanian organik, sehingga mendorong petani untuk menggunakan pupuk 
kompos. 

2. Adanya kesadaran komunitas petani untuk berusaha mengembalikan kesuburan 
tanah dengan menggunakan pupuk kompos.  

3. Tersedianya bahan baku untuk pembuatan kompos dari pasar-pasar tradisional 
yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang. 
 
Namun dalam pelaksanaan program pengolahan kompos, juga terdapat beberapa 

hambatan yang perlu diatasi, antara lain :  



1. Proses pembuatan kompos yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga perlu 
rekayasa teknologi untuk percepatan, baik proses mekanik maupun kimiawi.  

2. Hasil aplikasi pupuk kompos pada tahap awal tidak dapat langsung terlihat 
hasilnya (berbeda dengan pupuk anorganik), sehingga perlu sosialisasi yang 
intensif untuk  dapat meyakinkan petani. 

 
 
 
V. Strategi dan Prioritas Pengembangan Program Pengolahan Kompos 
 

Sebagai upaya mempertahankan kesuburan lahan pertanian dalam rangka 
peningkatan ketahanan pangan, maka pupuk organik dibutuhkan baik untuk tanaman 
pangan, hortikultura maupun tanaman hias. Beberapa petani di Kabupaten Semarang 
telah memanfaatkan pupuk organik dengan berbagai bahan dasar seperti kotoran ternak, 
jerami, enceng gondok gambut dan lain-lain, sedangkan pupuk kompos yang berbahan 
baku sampah organik masih dalam skala yang sangat terbatas. Oleh karena itu, 
melimpahnya sampah organik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal 
dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk diolah menjadi kompos.   

Replikasi unit pengolahan kompos dari Yayasan Danamon Peduli di Kabupaten 
Semarang saat ini masih dalam taraf pembangunan fisik rumah kompos, namun 
diharapkan pada awal tahun 2009 sudah dapat dilakukan uji coba pengolahan kompos. 
Pada tahap awal, pengolahan kompos diprioritaskan untuk mengolah sampah Pasar 
Projo – Ambarawa, dengan pertimbangan untuk dapat memenuhi kebutuhan petani di 
wilayah : 
• Kecamatan Banyubiru dan Ambarawa untuk tanaman padi 
• Kecamatan Bawen, Tuntang dan Jambu untuk tanaman buah dan palawija 
• Kecamatan Sumowono, dan Bandungan untuk sayuran dan tanaman hias. 

  
Upaya pengolahan sampah menjadi kompos juga sedang dilaksanakan oleh 

beberapa kelompok masyarakat dengan teknologi lokal, diantaranya di Perumahan 
Pebantengan Ungaran. Pada masa mendatang, hasil rintisan kelompok masyarakat ini 
diharapkan dapat disinergikan dengan program dari Yayasan Danamon Peduli. 

  
 

VI. Struktur Organisasi  
 

Struktur organisasi pengelolaan kompos program Danamon Peduli Kabupaten 
Semarang mengacu pada MoU yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama 
Yayasan Danamon Peduli dimana : 

1.  Pembina : Wakil Bupati 
   Sekretaris Daerah 
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
3. Pengawas/Koordinasi : Asisten Ekonomi dan Pembangunan 
   Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan 

dan Energi 
   Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan  
4. Pengelola/Pengurus : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DPU  
5. Sumber sampah : Pasar Projo – Ambarawa ( 10 – 14 m3/hr) 



6. Area Distribusi : Wilayah Kecamatan Ambarawa, Tuntang, 
Banyubiru, Bawen, Bandungan, Jambu, dan 
Sumowono 

7. Jumlah Karyawan : 4 orang (termasuk penjaga keamanan) 
8. Sumber Dana : APBD (Operasional Pelayanan Persampahan) 

 
 
 
 
 
VII. Rencana Distribusi dan Pemasaran  

 
Dalam rangka pengembangan dan sosialisasi penggunaan kompos dari sampah 

pasar kepada para petani, pemerintah bekerjasama dengan kelompok tani untuk 
membangun demplot. Kelompok tani yang sudah siap untuk melaksanakan demplot 
antara lain : 
• Kelompok Tani Subur Rejeki – Kecamatan Bandungan 
• Kelompok Tani Al Barokah – Kecamatan Susukan 
• Kelompok Tani Ngudi Raharjo I – Kecamatan Bandungan 
• Kelompok Tani Maju – Kecamatan Suruh 
• Kelompok Tani Makarti I – Kecamatan Bringin 

 
Selama dalam masa pengembangan, pupuk kompos tidak dijual kepada petani 

namun diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok tani untuk pembuatan demplot 
yang pendistribusiannya dikoordinir oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. 
 
 
 
 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Soppeng  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh 
Bupati Soppeng, Drs. H. A. Soetomo, M.Si  

  
 
I. Tinjauan Umum 

 
Secara geografis, Kabupaten Soppeng terletak antara 4º06’ LS dan 4º32’ Lintang 

Selatan dan 119º42’18” BT dan 120º06’13” Bujur Timur. Di sebelah utara, Kabupaten 
Soppeng berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Wajo dan Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan 
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barru. Kabupaten Soppeng memiliki luas 
wilayah sekitar 1.500 km² yang terbagi atas 8 kecamatan, 21 kelurahan, dan 49 desa. 

Kabupaten Soppeng terletak pada depresiasi Sungai Walanae, yang terdiri dari 
daratan dan perbukitan. Luas daratan ± 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 800 
Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter diatas permukaan laut. Ibukota 
Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian ± 120 meter 
diatas permukaan laut. Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada sekitar ± 
30º dengan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.  

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2006 berjumlah 227.273 dan pada 
tahun 2007 meningkat menjadi 228.181 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 8 
kecamatan dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan kepadatan 152 jiwa/km². Terdiri 
dari penduduk laki-laki 107.350 jiwa dan perempuan 120.831 jiwa. Penduduk 
Kabupaten Soppeng bekerja di berbagai sektor lapangan usaha. Sebagian besar 
penduduk, yaitu 67,31% penduduk duduk bekerja di sektor pertanian disusul oleh sektor 
jasa dan perdagangan sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut : 

 
Tabel I.1 

Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 
Di Kabupaten Soppeng Tahun 2007  

 
Lapangan Usaha Prosentase 

Pertanian 67,31 
Industri              1,76 
Listrik, Gas dan Air              0,22 
Konstruksi              1,06 
Perdagangan            11,65 
Angkutan/Komunikasi              3,85 
Keuangan              0,41 
Jasa            13,65 
Lainnya              0,09 

Jumlah          100.00 
Sumber Data :  BPS Kabupaten Soppeng 2008 



Data dalam tabel I.1 terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten 
Soppeng bekerja pada sektor pertanian, yaitu mencapai 67,31% seluruh jumlah 
penduduk Kabupaten Soppeng yang bekerja.  
 
 
II. Potensi dan Masalah Pembangunan Pertanian 
 

Kabupaten Soppeng merupakan wilayah agraris yang sebagian besar 
penduduknya bekerja pada sektor pertanian, sehingga ketahanan ekonomi daerah ini 
secara signifikan dipengaruhi oleh sektor tersebut. Hal ini ditandai dengan ketatnya 
daya saing komoditas, terutama kualitas dan produktivitas serta kemampuan sumber 
daya manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan global. 

Sektor pertanian di Kabupaten Soppeng berpotensi untuk terus mengalami 
peningkatan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempertahankan 
eksistensi sektor ini seperti, produktivitas, efisiensi usaha, konversi lahan pertanian, 
keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta terbatasnya modal dan infrastruktur 
pertanian. Secara rinci potensi dan permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut : 

 
1. Potensi Lahan 

• Lahan sawah 
Menurut data tahun 2006, potensi lahan sawah di Kabupaten Soppeng yaitu 
25.075 Ha, dengan perincian sebagai berikut : 

a. Sawah Irigasi teknis   =   10,251 Ha 
b. Sawah Irigasi Setengah teknis  =    4,482 Ha 
c. Sawah Irigasi Sederhana PU  =     4,542 Ha 
d. Sawah Irigasi Desa   =                222 Ha 
e. Sawah Tadah Hujan   =             3,570 Ha 

Pada Tahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan percetakan sawah baru 
seluas   200 Ha. Sehingga potensi luas sawah menjadi 26.275 Ha. 

• Lahan kering 
Potensi lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor 
pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan) pada tahun 2006 
seluas 60,337 Ha terdiri atas : 

a. Kebun/Tegalan    =   28,973 Ha 
b. Ladang/Huma    =     3,470 Ha 
c. Perkebunan Rakyat   =     7,688 Ha 
d. Padang Rumput    =              1,144 Ha 
e. Sementara tidak diusahakan  =   19,062 Ha 

 
2. Potensi Kelembagaan Petani 

Untuk memberdayakan petani dan keluarganya, Pemerintah Kabupaten 
Soppeng terus-menerus memfasilitasi pemberdayaan petani sampai tingkat usaha 
tani melalui berbagai macam kelembagaan petani. Pada tahun 2006, jenis dan 
jumlah kelembagaan petani dapat di gambarkan sbb : 

a. Kelompok Tani    =  347 Kel 
b. Gabungan Kelompok Tani   =               9 Kel 
c. Koperasi Tani     =    12 Kel 
d. P3A / GP3A     =  107 Kel 

 
Untuk mendukung pemberdayaan tersebut, sampai pada tahun 2007 telah 

dibentuk dan di bangun delapan buah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 



sehingga seluruh kecamatan memiliki fasilitas penyuluhan yang representatif dan 
dilengkapi berbagai sarana prasarana penyuluhan yang memadai. Selain BPP, 
Pemerintah juga membangun Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten.  

 
3. Potensi Produktifitas  lahan  

    Walaupun menunjukkan gejala penurunan daya dukung, lahan pertanian 
di Kabupaten Soppeng masih cukup potensial. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 
produktifitas yang dicapai selama ini menunjukkan tren yang meningkat, terutama 
komoditi padi dan kedelai pada lahan sawah, namun untuk beberapa jenis 
komoditi (kacang hijau dan jagung) trendnya menurun. Hal ini dapat dilihat pada 
tabel II.1 berikut ini :  

 
Tabel II. 1 

                  Rata-Rata Produktifitas Lahan Kabupaten Soppeng Tahun 2002 – 2006 
 

Produktifitas (Kw/Ha) / Tahun No. Komoditi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Padi (GKG) 
Jagung (Pipilan Kering) 
Kedelai (Biji Kering) 
Kacang Tanah (Biji Kering) 
Kacang Hijau (Biji Kering) 
Ubi Kayu (Umbi Basah) 
Ubi Jalar (Umbi Basah) 

57,30 
37,30 
15,70 
13,01 
  9,62 
56,19 
64,53 

57,28 
37,17 
13,57 
16,62 
10,97 
53,06 
62,86 

57,49 
35,78 
13,55 
19,79 
11,26 
45,62 
65,55 

58,21 
33,48 
16,08 
13,78 
13,47 
54,28 
71,25 

61,25 
38,10 
  9,02 
14,48 
12,10 
27,85 
65,00 

58,31 
  36,237 

13,58 
15,54 
11,48 
47,40 
65,84 

 
Tingginya produktivitas lahan di Kabupaten Soppeng, menuntut pemenuhan 

kebutuhan yang tinggi akan pupuk di wilayah ini. Potensi  pemanfaatan pupuk 
organik dapat dilihat dari analisa volume sampah yang dihasilkan setiap hari 
pasar yaitu : 

a. Sampah pasar ± 10 m³ (1,0 ton) 
b. Sampah organik ± 4  m³ (0,4 ton) 
c. Sampah pertanian (jerami) yang merupakan sampah pendukung untuk 

pengelola kompos yang diperkirakan setiap hektar menghasilkan 4 s/d 5 ton 
jerami dengan rata-rata luas panen di Kabupaten Soppeng ± 42.000 Ha x 5 
ton = 210.000 ton/tahun. 

 
 
III. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Program 

Kompos 
  

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dijadikan sebagai 
landasan operasional pembangunan Kabupaten Soppeng yang mencakup beberapa 
aspek penting antara lain : 

1. Revitalisasi Pertanian 
 Kebijakan revitalisasi pertanian serta penguatan lembaga pendukungnya 

diarahkan pada : 
a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) baik aparatur 

maupun kelompok sasaran. 
b. Mempertahankan tingkat ketersediaan pangan, revitalisasi penyuluhan dan 

kelembagaan pangan masyarakat serta pendampingan petani termasuk 
peternak, nelayan dan pembudidayaan ikan. 



c. Mengembangkan usaha tanaman pangan dan perikanan serta peternakan 
dengan konsep agribisnis pendekatan kewilayahan terpadu dengan 
partisipasi masyarakat. 

d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian dalam arti luas yang 
menyangkut tanaman  pangan dengan memperhatikan aspek pelestariannya. 

 
2. Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta IKM 

Kebijakan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UKM 
serta IKM diarahkan pada : 

a. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga dapat 
memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. 

b. Mengembangkan usaha skala mikro untuk dapat memberikan konstribusi 
dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan 
rendah. 

c. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata 
kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk 
memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan dan 
memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan. 

 
3. Pembangunan Pedesaan 

Kebijakan pembangunan pedesaan tahun 2005 – 2010 diarahkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan, dengan 
memperhatikan kesetaraan gender yaitu ; 

a. Melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dan membuka ruang gerak  
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan proses 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan menuju kepada 
kemandirian promosi komoditas unggulan. 

b. Meningkatkan promosi komoditas unggulan. 
c. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan dengan 

merangsang pertumbuhan aktifitas ekonomi non pertanian (industri 
pedesaan dan jasa penumpang). 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan melalui peningkatan 
kualitasnya sebagai sumber daya pembangunan Milik Desa dan Perusahaan 
Desa. 

 
4. Perbaikan Pengelolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

Sumber daya alam sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran 
rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 
Kebijakan yang ditempuh diarahkan pada : 

a. Pembangunan kehutanan dengan : 
1) Melakukan perbaikan sistem pengelolaan hutan 
2) Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah 

DAS 
3) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya 

b. Pembangunan pertambangan dengan : 
1) Menghilangkan kegiatan pertambangan tanpa ijin dan usaha-usaha 

pertambangan yang merusak dan menimbulkan pencemaran 
2) Melakukan evaluasi kebijakan atau peraturan yang tidak sesuai 

c. Pembangunan lingkungan hidup dengan : 



1) Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh 
bidang pembangunan. 

2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan dan pelestarian SDA dan 
lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan. 

3) Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparat pengelola lingkungan 
hidup. 

4) Meningkatkan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan 
lingkungan hidup, dan 

5) Meningkatkan kesadaran dan partispasi masyarakat dalam pengelolaan 
dan pengendalian dampak lingkungan. 

                
Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional, diharapkan bukan hanya kultur 

pasar tradisional yang tetap terjaga, namun jika pasar tradisional dikelola dengan 
manajemen dan perilaku modern, maka bukan tidak mungkin pasar tradisional 
akan dapat bersaing dengan pasar modern dan pada akhirnya dapat menciptakan 
ketahanan pangan.  

Pengembangan program kompos pemerintah daerah Kabupaten Soppeng 
untuk Tahun 2009 dan setelah Tahun 2009 sebagai berikut : 
• Untuk pembangunan rumah kompos pemerintah daerah akan melibatkan 

kontraktor lokal untuk mengerjakannya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku serta sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak. 

• Pasar yang akan di rencanakan untuk kegiatan pengelolaan sampah menjadi 
pupuk organik adalah Pasar Sentral Watansoppeng dengan luas ± 2 Ha 
yang berlokasi di Kelurahan Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, 
dimana pelaksanaan hari pasar 2 kali dalam 1 minggu. 

• Pemasaran hasil produksi pengelolaan sampah (pupuk organik) akan 
diperuntukkan kepada para petani di Kabupaten Soppeng melalui kelompok 
tani yang di fasilitasi Pemerintah daerah Kab. Soppeng. 

• Pemerintah akan membentuk unit usaha di bawah koordinasi Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan untuk mengelola hasil pupuk Pasar Sentral 
Watansoppeng dan akan di tunjuk beberapa distributor untuk memasarkan 
produk ini. 

• Hasil produk berupa kompos akan diaplikasikan untuk pengembangan 
bidang pertanian, pertamanan, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten 
Soppeng. 

• Perijinan dan koordinasi lokal merupakan tanggung jawab pemerintah 
Daerah  (instansi terkait) 

 
 

IV. Peluang dan Hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Daerah Dalam 
Program ‘Pengelolaan Sampah Pasar Menjadi Pupuk Organik’ Danamon 
Peduli 

  
Peluang dan hambatan yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Soppeng 

dalam program ini sebagai berikut: 
 

a. Peluang dan cara meraihnya 
Dengan adanya program Danamon Peduli, Pemerintah Daerah memberikan 

konstribusi positif dalam berbagai hal. Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, 
berharap agar dapat mendukung kegiatan yang berkelanjutan berdasarkan 



kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kebersihan dan 
kesejahteraan masyarakat melalui program yang berdampak luas. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Soppeng merespon peluang ini dengan harapan agar program 
ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama. 

 
 

 
b. Hambatan dan cara mengatasinya 

• Hambatan 
- Adanya perubahan iklim sebagai konsekuensi dari kegiatan 

pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkup 
(agroekologi), menyebabkan terjadinya berbagai perubahan aspek 
misalnya iklim, baik musim hujan, maupun kemarau. Hal ini sangat 
mempengaruhi aktifitas pertanian di tingkat lapangan, untuk 
menanggulangi permasalahan ini langkah-langkah yang biasanya 
diambil adalah membangun ‘embung-embung’, melaksanakan kegiatan 
pompalisasi melalui bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok 
tani. 

- Masih lemahnya posisi tawar petani jika dihadapkan pada pertanian 
organik dan masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya petani 
akan manfaat pupuk organik. 

- Masyarakat secara umum belum memahami kualitas kompos terutama 
pada unsur NPK dan mikroba serta pengelolaan sampah menjadi 
kompos yang bernilai ekonomis tinggi. 

• Penanggulangan 
- Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng akan mensosialisasikan secara 

kontinyu manfaat program ini serta cara pengelolaannya. 
- Rumah kompos sebagai wadah pengelolaan kompos akan ditempatkan 

pada Pasar Sentral Watansoppeng. 
- Akan direncanakan dibuatkan demplot-demplot oleh instansi terkait 

sebagai percontohan untuk masyarakat khususnya petani di Kab. 
Soppeng.  

  
 
V.  Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli 

Pemerintah Daerah Kab. Soppeng  
 

a. Struktur Organisasi 
Pembina : Bupati Soppeng 
  Wakil Bupati 
Pengarah : Sekda 
Pengurus : Ketua : Asisten II (Perekonomian dan 
Pembangunan) 
  Wakil Ketua :  Bappeda 
    Dispenda 
  Sekretaris : Dinas kebersihan 
    Kantor Lingkungan Hidup 
    Bag. Adm. Sumber Daya Alam 
  Anggota : - Camat Lalabata 
    - Lurah Lapajung 
    - UPTD Pasar Sentral 



b. Sumber sampah yang diolah : 
- Sampah pasar 
- Sampah pertanian/ jerami 

c. Area distribusi dan pemasaran 
Dalam wilayah Kabupaten Soppeng 

d. Estimasi karyawan :  ± 4 orang 
e. Sumber keuangan :  APBD dan sumber dana lain yang sah. 

 
 
VI. Informasi dan Hal- Hal yang Ingin Disampaikan Kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya   
 

 Seperti diuraikan terdahulu, sebagian besar masyarakat Kabupaten Soppeng, 
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Budaya bertani merupakan warisan 
turun-temurun sehingga mereka mempunyai ikatan psikologis yang kuat dengan pekerjaan 
tersebut. Kondisi ini membuat mereka mudah menerima teknologi. Warisan pengetahuan 
cara-cara pengelolaan pertanian dilakukan secara turun-menurun, sehingga seiring dengan 
bertambahnya waktu, keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian semakin 
meningkat. Teknologi yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Kabupaten 
Soppeng adalah pelaksanaan musyawarah sebelum memulai usaha tani yang dikenal 
dengan nama  “Mattudang-Tudangeng”. Musyawarah ini dilakukan secara terus-menerus 
di berbagai tingkatan, mulai tingkat kelompok tani, desa, kecamatan dan kabupaten, 
sehingga pelaksanaan musyawarah ini dapat juga dijadikan momen untuk 
mensosialisasikan keuntungan sosial ekonomi program pengelolaan kompos sebagai 
berikut : 
• Membantu memecahkan masalah pengangguran, 
• Menciptakan penghasilan bagi komunitas pasar tradisional, 
• Menanggulangi kelangkaan pupuk dan lahan kritis, 
• Meringankan beban pemda dalam mengelola sampah, 
• Pencegahan pemanasan global. 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Sragen  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 

 
 

Oleh 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, Drs. Parsono, MM 

 
 

I. Tinjauan Umum  
 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari 35 wilayah Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar  ± 941,55 km² atau sebesar ± 3,03 
%  dari luas Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Sragen berbatasan 
dengan :  

• Utara       : Kab. Grobogan 
• Selatan  : Kab. Karanganyar 
• Barat      : Kab. Boyolali 
• Timur  : Kab. Ngawi (Propinsi Jawa Timur) 

 
Luas lahan pertanian Kabupaten Sragen mencapai 40.162 Ha dengan panen 

sebanyak dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Hal ini merupakan peluang bagi 
pengembangan usaha pengolahan kompos di Kabupaten Sragen.  
 
 
II. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen 

 
Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut : 

 
• Mendukung program ”Go Green Organic 2010” dengan mendirikan PD. Pelopor 

Alam Lestari (PD. PAL) untuk mempromosikan pertanian organik di Kabupaten 
Sragen. 

• Melalui Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen akan melarang 
pendirian mall di wilayah Kabupaten Sragen selama 20 tahun ke depan. 

• Bekerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli melaksanakan program ”Konversi 
Sampah Pasar Tradisional Menjadi Pupuk Organik Berkualitas Tinggi”. 

 
Sebagai realisasi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen yang ketiga, pada 

tanggal 10 April 2008, Pemerintah Kabupaten Sragen bersama Yayasan Danamon 
Peduli telah meresmikan unit pengelolaan sampah Pasar Bunder, Sragen. Unit 
pengelolaan kompos tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Danamon Peduli senilai 
Rp. 110 juta yang mencakup pengadaan bangunan, peralatan, pelatihan dan peresmian.  
 
 
 
 
 



III. Pemanfaatan Sampah Organik di Kabupaten Sragen  
 

Dengan adanya unit pengolahan pupuk organik berbahan baku sampah pasar, 
maka Pemerintah Kabupaten telah mampu mengurangi (reduce) volume sampah dari 
Pasar Bunder Sragen yang harus di buang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir 
(TPAS). Selain itu, unit pengolahan pupuk kompos dapat mengkonversi (Recycle & 
Reuse) sampah pasar yang tadinya akan dibuang menjadi barang yang berguna dan 
mempunyai nilai jual kepada masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Sragen berharap dengan adanya program pengolahan 
sampah, maka Pasar Bunder menjadi lebih bersih sehingga mampu menarik minat 
masyarakat untuk berbelanja di Pasar Bunder. Selain itu, dengan pengelolaan yang 
baik, diharapkan unit pengolahan kompos dapat menghasilkan keuntungan ekonomi 
dari hasil penjualan pupuk kompos dan diharapkan pada tahun 2009 telah dapat 
direplikasi ke beberapa pasar tradisional lainnya di wilayah Kabupaten Sragen yang 
lain. 

Replikasi ini akan segera dilakukan mengingat manfaat-manfaat yang diberikan 
dari adanya unit pengolahan kompos yang antara lain :  
• Pupuk kompos hasil produksi dapat memperbaiki struktur tanah pertanian yang 

mulai rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. 
• Setiap unit pengolahan sampah dapat menyerap minimal 5 orang tenaga kerja 

sehingga sedikit banyak dapat membantu mengatasi masalah pengangguran. 
• Mengurangi beban Pemda dalam mengelola sampah karena dapat mengurangi 

biaya pengangkutan sampah ke TPA. 
• Pengolahan sampah dapat mengurangi biaya transportasi pengangkutan sampah, 

dengan perhitungan :  
 

Sebelum di dirikan unit pengolahan sampah, sampah dari Pasar Bunder di kirim 
ke TPA yang jaraknya 18 Km menggunakan truk sehari sebanyak 2 x 
pengangkutan. Setelah di dirikan Unit Pengolahan Sampah Pasar Bunder 
sekarang pengiriman hanya dilakukan satu kali saja48. Biaya yang di butuhkan 
dalam 1 x pengiriman adalah : 

 
               BBM Solar = 5 liter x Rp. 4.800       = Rp. 24.000 
               Tenaga       = 3 orang x Rp. 20.000   = Rp. 60.000 
                                                         Total        = Rp. 84.000 

 
Dalam sebulan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat mengurangi biaya 
pembuangan sampah ke TPA sebesar : 

               Rp. 84.000 x 30 hari = Rp. 2.520.000 / Bulan 
 
• Karena jumlah sampah yang di buang bisa di kurangi maka secara otomatis dapat 

mengurangi beban TPA sehingga umur pemakaian TPA juga dapat di perpanjang. 
 

Berdasarkan perhitungan matematis, kehadiran unit pengolahan kompos dapat 
memberi keuntungan sebagai berikut : 
Perkiraan pemasukan : 

- Target produksi / hari adalah 1 ton (1000 kg) pupuk organik granular  

                                                
48 Dalam satu hari Pasar Bunder, Sragen dapat menghasilkan sampah sebanyak 3-4 ton. Disampaikan 
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, Drs. Parsono, MM dalam konvensi nasional.  



- Bahan baku pembuatan pupuk granular berasal dari kompos hasil 
pengolahan sampah di tambah kotoran hewan dari pasar hewan  

              Harga Jual Minimal Rp. 700 /kg 
              Pendapatan       = 1000 x 700 
                                           = Rp. 700.000 / hari  

 
Perkiraan Pengeluaran  

- Gaji karyawan @ 25.000 x 6 orang      = Rp. 150.000 
- BBM produksi                      = Rp.   50.000 
- Biaya pengadaan kotoran hewan              = Rp. 100.000 
- Aktivator     = Rp.   20.000 
- Pemeliharaan Mesin                             = Rp.   20.000 
- Air dan Listrik                                       = Rp.   10.000 

                                                         Total  = Rp. 350.000  
            

Pengeluaran   = Rp. 350.000 / hari 
 
                        Laba  = Pendapatan - Pengeluaran 
                                     = Rp. 700.000 - Rp. 350.000 
                                     = Rp. 350.000 / hari 
                                     = Rp. 8.750.000 / bulan 
 

Perhitungan tersebut menunjukan bahwa setiap bulannya unit pengolahan kompos 
berpotensi untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 8.750.000/bulan. Untuk dapat 
mencapai titik impas (BEP) maka perhitungannya sebagai berikut :  
 

 Biaya produksi dalam satu hari : 
 

1. Tenaga Kerja (5 orang) @ Rp. 25.000  = Rp. 125.000  
2. BBM                                                   = Rp.   20.000 
3. Aktivator                                                    = Rp.   35.000 
4. Depresiasi Mesin                                      = Rp.   15.000 
5. Pemeliharaan Mesin                            = Rp.   20.000 
6. Listrik dan Air                                        = Rp.     5.000 

                                                          Total  = Rp. 220.000 
 

Perkiraan harga jual kompos (tanpa kemas) = Rp. 400 
BEP  =  Biaya Produksi : Harga Jual 
 =  220.000 : 400 
               =  550 kg kompos / hari 

  
Dengan begitu, maka BEP dapat dicapai jika setiap harinya terjual 559 kg pupuk 

kompos. Hal ini berkaitan dengan perhitungan bahwa dari setiap 100 % sampah mentah 
yang di olah menghasilkan sekitar 30 % kompos. Artinya untuk mencapai BEP harus 
dihasilkan 550 kg kompos yang berasal dari sekitar 1850 kg sampah mentah per hari. 
Bila volume produksi tersebut tidak tercapai 550 kg kompos per hari maka produksi 
akan menderita kerugian. Sebaliknya bila hasil produksi bisa melebihi 550 kg kompos 
per hari maka profit atau keuntungan bisa didapatkan. 

 
 
   



Proses pengomposan secara berurutan ialah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan sampah di pasar  
2. Pemilahan sampah dari pasar 
3. Pencacahan sampah organik 
4. Penyiapan activator/promi 
5. Pencampuran promi ke dalam bak pengomposan 
6. Pengadukan/pembalikan  
7. Panen kompos (setelah 14 hari) 
8. Pengolahan pasca panen 
9. Pengemasan  

 
 
IV. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pengolahan Sampah  
 

Dalam mengimplementasikan program pengolahan kompos Pemerintah 
Kabupaten Sragen dihadapkan dengan beberapa tantangan dan hambatan, antara lain :  

a. Penerimaan masyarakat/petani akan pupuk organik berbentuk kompos curah 
masih sangat rendah dan jika diterima maka harganya akan sangat murah. 

b. Jumlah hasil produksi (out put) belum mencapai target minimal (titik 
impas). 

 
 
V. Data Teknis dan Perkembangan Pelaksanaan Program  
  

a. Pengelola unit pengolahan kompos Pasar Bunder ialah Dinas Pengelola Pasar, 
Retribusi dan Pajak Daerah (DISPENDA) Kabupaten Sragen 

b. Tenaga kerja berjumlah 5 orang 
c. Bahan baku utama berasal dari sampah organik Pasar Bunder 
d. Pemilahan sampah dilakukan secara manual 
e. Sampah yang diolah setiap harinya mencapai 1-2 ton per hari 
f. Pengomposan menggunakan aerob system 
g. Rata-rata lama pengomposan ialah 14 hari 
h. Pembalikan dilakukan setiap 3 hari sekali 
i. Sasaran utama pemasaran dan distribusi produk antara lain49 :  

- petani dan penghobi tanaman hias 
- para pedagang pupuk 
- produsen pupuk yang lebih besar (kompos di jadikan bahan baku pembuatan 

pupuk organik granular) 
- Satker di Pemerintah Kabupaten Sragen 

j. Adanya diferensiasi sasaran distribusi maka Pengelola unit kompos memberikan 
pembedaan kemasan produk sebagai berikut : 

a. Kemasan 3 kg untuk penghobi tanaman hias 
b. Kemasan 20 kg untuk segmen para petani 

k. Merek yang digunakan untuk produk kompos yang dihasilkan Pasar Bunder yaitu 
”Sukowati” 

 
Saat ini Pemerintah Kabupaten Sragen sedang mengembangkan hasil pengolahan 

sampah pasar Bunder agar tidak hanya berbentuk kompos curah tapi bisa menjadi 

                                                
49 Kompos produksi unit Sragen sudah dipesan oleh CV. Sumber Agung, Petroganik dan Kabupaten 
Bojonegoro yang menjamin akan membeli berapapun hasil produksi kompos yang ada. Disampaikan 
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen, Drs. Parsono, MM dalam konvensi nasional.  



pupuk organik berbentuk granular/butiran. Hal ini disebabkan keuntungan dari pupuk 
organik berbentuk granul dapat lebih tinggi dimana harga jual pupuk bisa mencapai Rp. 
700 –        Rp. 800 /kg. Selain memanfaatkan sampah organik pasar tradisional, saat ini 
Pemerintah Kabupaten Sragen sedang mengembangkan pemanfaatan kotoran hewan 
dari Pasar hewan yang juga di kelola DISPENDA untuk menambah hasil produksi50. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 Drs. Parsono, MM menyebutkan bahwa dalam satu hari, pasar hewan di Kabupaten Sragen Drs. 
Parsono, MM mampu menghasilkan 600 Kg kotoran sapi.  



Sistem dan Kiat Pemerintah Kota Tanjung Balai  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
Oleh 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tanjung Balai, Ir. Abrin Siregar 
 
 

I.  Tinjauan Umum 
 

Kota Tanjung Balai terletak diantara 2º58’ Lintang Utara dan 99º48’ Bujur Timur, 
berada pada pertemuan 2 (dua) sungai yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang 
bermuara ke Selat Malaka. Topografi Kota Tanjung Balai yang pada umumnya datar 
berada di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara pada ketinggian 0 – 3 m di atas 
permukaan laut dan senantiasa dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Luas wilayah 
Kota Tanjung Balai mencapai       60,529 Km2 (6.052,9 Ha) atau sekitar 0,08 % dari 
luas Propinsi Sumatera Utara.  

Secara administratif Kota Tanjung Balai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 
Kelurahan yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan 
Batu dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai – Asahan 
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang – Asahan 
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat – Asahan 
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat – Asahan 

 
Total penduduk Kota Tanjung Balai ialah ± 156.475 jiwa dengan kepadatan 

penduduk rata-rata sebesar 2.495 jiwa per Km2, jumlah kepala Rumah Tangga 
sebanyak 32.681 dan jumlah jiwa per KK adalah 4.79 jiwa. Namun penyebaran 
penduduk tidak merata disetiap Kecamatan Kota Tanjung Balai. 

Luas lahan pertanian yang ada di Kota Tanjung Balai ialah ± 3.000 Ha. Untuk 
memenuhi kebutuhan lahan tersebut, Kota Tanjung Balai memerlukan pupuk sebesar      
1.800 ton yang dirinci sebagai berikut : 

• Pupuk Organik : 400 kg x 3.000 Ha  = 1.200.000 Kg 
• Pupuk Anorganik : 200 kg x 3.000 Ha  =    600.000 Kg 

 
Perhitungan diatas menunjukan bahwa sebagian besar pupuk (66%) yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tanjung Balai ialah jenis pupuk organik. Hal ini 
membuka peluang bagi usaha pengolahan pupuk di wilayah Kota Tanjung Balai. 

 
   
 
 
 
 
 



II. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Revitalisasi Pasar 
Tradisional dan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Pupuk 
Organik Yang Akan Didukung Oleh Program Ini. 

 
 Pemerintah Kota Tanjung Balai sedang berupaya mensosialisasikan UU Nomor 
18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat. Dalam upaya 
tersebut, Pemerintah Kota Tanjung Balai memiliki beberapa program pengelolaan 
sampah antara lain :  

 Sampah pasar diolah menjadi kompos 
 Sampah pasar dipilah menjadi sampah organik dan anorganik 
 Sisa produksi pasar dibuang ke TPA 

 
 

III. Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan 
Pengembangan Program Kompos Pemerintah Daerah 

 
Pasar adalah tempat penghasil sampah, baik sampah organik maupun sampah 

anorganik. Volume sampah Tanjung Balai yang ada di Pasar mencapai ± 60 m3/hari, 
namun selama ini sampah yang ada di Pasar langsung diangkut ke TPA tanpa dipilah 
terlebih dahulu. Sampah diangkut dengan menggunakan angkutan armada milik 
Pemkot Tanjung Balai yang terdiri dari 17 Dump Truck, 9 Three Cycle dan 8 Becak 
bermotor roda tiga. 

Pada masa mendatang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tanjung 
Balai akan memprogramkan pengolahan sampah langsung di masing-masing pasar 
sehingga armada angkutannya hanya akan mengangkut sisa hasil pengolahan sampah 
tersebut ke TPA. Semua ini adalah upaya untuk mengurangi volume sampah yang 
dibuang ke TPA sehingga tidak terjadi penggunungan sampah di TPA. Pasar yang ada 
di Kota Tanjung Balai antara lain Pasar Terpadu, Pasar Bahagia, Pasar TPO dan Pasar 
Deli. 

Pemerintah Kota Tanjung Balai juga mencanangkan program yang sesuai dengan 
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah yaitu dengan melaksanakan 
penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuatan kompos, dimana setelah 
pelaksanaan sosialisasi program ini, masyarakat dapat memproduksi sendiri sampah 
rumah tangganya sekaligus dapat mengurangi volume sampah dan polusi udara yang 
diakibatkan menumpuknya sampah. Pemerintah berharap bahwa setelah program ini 
masyarakat secara mandiri dapat memproduksi kompos yang memiliki nilai tambah 
untuk pendapatan rumah tangga. 
 
 
IV. Peluang dan Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam 

program ini: 
 

1. Peluang dan cara meraihnya 
 
Jumlah penduduk Kota Tanjung Balai yang mencapai ± 156.475 jiwa dan volume 
sampah sebesar ± 320 m3/hari membuat sampah tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan baku untuk pembuatan kompos. 
 

2. Hambatan dan cara mengatasinya 
 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah salah 
satu hambatan bagi Pemkot Tanjung Balai dalam mensosialisasikan program ini. 



Namun Pemkot Tanjung Balai terus melaksanakan sosialiasi tentang pengelolaan 
sampah (pembuatan kompos) kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di tiap 
kecamatan. 

 
 

V. Struktur Organisasi Pengelolaan Kompos Program Danamon Peduli 
Pemerintah Daerah 

 
1. Pembina  : Walikota Tanjung Balai 
2. Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
3. Pengurus : Ir. Abrin Siregar 
4. Bentuk Organisasi : Uji coba 
5. Sumber sampah yang diolah : Sampah pasar 
6. Area distribusi dan pemasaran : Kec. Sei Kepayang Tengah – Asahan 
   Kec. Simpang Empat – Asahan 
   Kec. Tanjungbalai – Asahan 
7. Estimasi Jumlah Karyawan : 5 Orang 
8. Sumber Keuangan : Pemkot Tanjung Balai 

 
 
VI. Rencana Distribusi dan pemasaran 
 

Pemerintah Kota Tanjung Balai akan melakukan pemasaran dan pendistribusian 
hasil produksi kompos pada beberapa lokasi, antara lain demplot, yarnen dan secara 
langsung kepada konsumen utama (petani dan ibu rumah tangga). Pembukuan hasil 
produksi dan penjualan pupuk kompos akan dilakukan secara terbuka.  
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Dalam Menciptakan Kesinambungan Produksi dan Pemanfaatan  
Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 
Oleh  

Bupati Tapanuli Selatan, Ongku P Hasibuan 
 

I. Latar Belakang 
 
Pertambahan penduduk yang tinggi, tidak merata, dan terkonsentrasi di daerah 

perkotaan mengakibatkan meningkatnya aktifitas konsumsi serta aktifitas lainnya, 
termasuk bertambahnya limbah yang dihasilkan pasar-pasar tradisional. 

Selama ini belum ada penataan pasar yang berkaitan dengan kebersihan secara 
optimal. Pihak pengelola pasar hanya mengandalkan pekerja kebersihan yang 
jumlahnya belum memadai. Apalagi belum ada konsep dan sistem 3R (reduse, reuse, 
recycle) terhadap sampah pasar. Dimana pengelolaan sampah masih menerapkan 
pendekatan konvensional, yaitu “kumpul – angkut – buang“ (end pipe solution), yang 
penyelesaian akhir sampah berujung ke tempat pembuangan akhir  (TPA). TPA yang 
dikelola dengan sistem open-dumping atau semacam controlled landfill, telah 
menimbulkan berbagai persoalan yakni pencemaran udara, air permukaan dalam tanah, 
timbulnya bermacam penyakit, konflik sosial dan konflik tata ruang. 

Oleh karena itu, pengembangan usaha pengelolaan sampah pasar menjadi pupuk 
kompos merupakan suatu upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah dengan 
memberikan nilai tambah pada sampah dan menjadikannya sumber daya (return to 
resources). 

 
II. Tinjauan Umum  

 
Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian dari Propinsi Sumatra Utara. 

Secara geografis, Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada 0°58’35’’ – 2°07’33’’ LU 
dan 98°42’50’’ – 99°34’16’’ BT dengan batas wilayah sebagai berikut :  

• Utara : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kab. Tapanuli Tengah 
• Selatan : Kabupaten Padanglawas dan Kab. Mandailing Natal 
• Timur : Kabupaten Padanglawas dan Kab. Padanglawas Utara 
• Barat  : Samudera Indonesia dan Kab. Mandailing Natal 
	  

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki luas wilayah sebesar 4.334,70 Km² dengan 
jumlah penduduk sebesar 258.339 jiwa. Jumlah penduduk ini menyebabkan pengolahan 
sampah adalah hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari sisa 
aktifitas kehidupan manusia. 

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 12 Kecamatan yang dapat dilihat dalam 
tabel I.1 dibawah ini :   

 
 
 

Tabel II.1 



Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Kecamatan Luas 
Wilayah 

Desa/ 
Kelurahan 

Penduduk 
(Jiwa) 

Rumah 
Tangga 

1 2 3 4 5 6 
1 Sayur Matinggi 519,60 55 36.806 8.496 
2 Batang Angkola 474,70 58 30.832 7.178 
3 Angkola Selatan 258,70 18 20.835 4.602 
4 Angkola Timur 431,15 39 19.652 3.829 
5 Angkola Barat 456,76 24 47.177 9.746 
6 Batangtoru 274,88 29 21.702 5.360 
7 Marancar 289,35 32 9.115 2.041 
8 Sipirok 577,18 100 30.554 6.748 
9 Arse 143,67 31 8.022 1.854 

10 SD Hole 474,13 68 13.939 2.956 
11 Aek Bilah 327,17 42 6.854 1.409 
12 Muara Batangtoru 107,42 7 12.851 2.240 

 Jumlah Total 4.334,71 503 258.339 56.459 

Sumber : Katalog BPS, Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2007 
 

Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan kelasnya di 
tiap kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :  
 

     Tabel II.2 
Jumlah Pasar di Setiap Kecamatan   

No. Kecamatan Pasar 
Klas II 

Pasar 
Klas III Jumlah 

1 2 3 4 5 
1 Sayur Matinggi - 3 3 
2 Batang Angkola - 2 2 
3 Angkola Selatan - 1 1 
4 Angkola Timur - 3 3 
5 Angkola Barat - 2 2 
6 Batangtoru 1 1 2 
7 Marancar - 2 2 
8 Sipirok 1 - 1 
9 Arse - 1 1 

10 SD Hole - 2 2 
11 Aek Bilah - 1 1 
12 Muara Batangtoru - 2 2 

 Jumlah Total 2 20 22 
Sumber : Katalog BPS, Tapanuli Selatan Dalam Angka, 2007 

 
Kondisi penggunaan tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan (Condition of 

Landused in Tapanuli Selatan Regency) dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :  
 
 
 
 

Tabel II.3  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan  



No. Kecamatan 
Lahan 
Sawah 
(Ha) 

Pekarangan 
& 

Bangunan 
(Ha) 

Tegal/ 
Kebun 
(Ha) 

Ladang/ 
Huma 
(Ha) 

1 2 3 4 5 6 
1 Sayur Matinggi 1.992 24 595 67 
2 Batang Angkola 2.689 20 330 58 
3 Angkola Selatan 409 23 2.561 2.800 
4 Angkola Timur 2.076 174 1.158 1.620 
5 Angkola Barat 2.133 60 5.503 2.309 
6 Batangtoru 275 29 21.702 5.360 
7 Marancar 1.196 54 581 519 
8 Sipirok 2.195 49 1.878 849 
9 Arse 1.385 44 752 431 

10 SD Hole 810 32 1.293 2.540 
11 Aek Bilah 790 5 238 1.587 
12 Muara Batangtoru - - - - 

 Jumlah Total 15.950 514 36.591 18.140 

 
Berdasarkan tabel I.3 maka dapat dilihat bahwa sebagian besar lahan di 

Kabupaten Tapanuli Selatan dipergunakan untuk pertanian yang mencapai 87,92% dari 
keseluruhan lahan. Sedangkan luas panen, rata-rata produktivitas dan produksi padi 
sawah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :  

 
Tabel II.4 

Luas Panen, Rata-rata Produktivitas dan Produksi Padi Sawah 
 

No. Kecamatan Luas Panen 
(Ha) 

Produktivitas 
(KwHa) 

Produksi 
(Ton) 

1 2 3 4 5 
1 Sayur Matinggi 3.683 49,97 18.404 
2 Batang Angkola 4.532 47,62 21.581 
3 Angkola Selatan 759 37,68 2.860 
4 Angkola Timur 5.227 50,09 26.181 
5 Angkola Barat 4.341 47,18 20.480 
6 Batangtoru 3.988 48,68 19.413 
7 Marancar 2.052 43,68 8.964 
8 Sipirok 3.198 45,36 14.507 
9 Arse 1.814 45,09 8.180 

10 SD Hole 1.615 37,78 6.102 
11 Aek Bilah 1.442 37,48 5.405 
12 Muara Batangtoru - - - 

 Jumlah Total 32.651 490,61 152.077 

 
Luas panen, rata-rata produktivitas dan produksi jagung menurut kecamatan dapat 

dilihat pada tabel I.5 berikut :  
 

Tabel II.5 
Luas Panen, Rata-rata Produktivitas dan Produksi Jagung 

 



No. Kecamatan Luas Panen 
(Ha) 

Produktivitas 
(KwHa) 

Produksi 
(Ton) 

1 2 3 4 5 
1 Sayur Matinggi 367 51,00 1.859 
2 Batang Angkola 110 40,80 449 
3 Angkola Selatan 286 55,28 1.581 
4 Angkola Timur 105 35,18 369 
5 Angkola Barat 278 40,00 1.112 
6 Batangtoru 220 53,27 1.172 
7 Marancar 90 42,65 384 
8 Sipirok 120 55,15 662 
9 Arse 20 33,50 67 

10 SD Hole 466 50,00 2.330 
11 Aek Bilah 121 42,15 523 
12 Muara Batangtoru - - - 

 Jumlah Total 2.183 498,98 10.508 

 
 Dengan tingkat penggunaan lahan, produktivitas serta produksi seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, maka kebutuhan pupuk dan peruntukannya di Kabupaten 
Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel I.6 berikut :  

 
Tabel II.6 

Kebutuhan Pupuk Kabupaten Tapanuli Selatan 

Kebutuhan Pupuk 
No. Komoditi Urea 

(Ton) 
SP-36 
(Ton) 

KCL 
(Ton) 

ZA 
(Ton) 

Organik 
(Ton) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Padi Sawah 6.002,0 3.751,0 36.806,0 3.101,0 21.000,0 
2 Padi Gogo 361,0 45,0 30.832,0 180,0 - 
3 Jagung 875,0 131,0 20.835,0 87,5 364,0 
4 Kedelai 60,0 60,0 19.652,0 40,0 33,0 
5 Cabe 254,5 127,0 47.177,0 - 1.060,0 
6 Tomat 92,7 30,0 21.702,0 - 386,0 

 Jumlah Total 7.645,2 4.144,0 177.004,0 3.408,5 22.843,0 

 
Sasaran tanam produksi di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel 

I.7 berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel I1.7 
Sasaran Tanam Produksi Kabupaten Tapanuli Selatan 

No. Komoditi Tanam 
(Ha) 

Panen 
(Ha) 

Produktivitas 
(Ton/Ha) 

Produksi 
(Ton) 



1 2 3 4 5 6 
1 Padi Sawah 30.012 29.607 44,24 130.992 
2 Padi Gogo 1.806 1.770 18,70 3.310 
3 Jagung 2.917 3.983 38,65 15.394 
4 Kedelai 800 784 14,06 1.102 
5 Cabe 848 879 49,74 4.327 
6 Tomat 309 338 85,83 2.901 

 Jumlah Total 36.692 37.361 251,22 158.026 

 
Tabel I.7 diatas menunjukan bahwa sasaran tanam utama di Kabupaten Tapanuli 

Selatan ialah tanaman padi yang produksinya mencapai 130.992 ton. Tingginya tingkat 
produktivitas tanaman di Kabupaten Tapanuli Selatan menyebabkan kebutuhan pupuk 
semakin tinggi. 

Dengan adanya program Replikasi Kompos Sampah Pasar ini, diharapkan dapat 
membantu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menangani masalah 
persampahan khususnya di pasar-pasar tradisional, dengan mengkonversi paradigma 
lama yaitu, “kumpul-angkut-buang“ menjadi “kumpul-pilah-olah“ dimana 80 – 90 % 
sampah pasar tradisional adalah sampah organik. Penanganan sampah organik melalui 
sistem pengomposan bertujuan menghasilkan pupuk organik yang menyuburkan tanah 
dan tanaman serta menjaga kelestarian lingkungan hidup lewat pengurangan 
penggunaan pestisida dan pupuk kimia lainnya. Dengan program “Go Organic 2010“ 
maka Pemkab Tapanuli Selatan menerapkan budi daya pertanian dengan sistem 
pertanian alami (back to nature), yang tujuannya memperkuat kesinambungan interaksi 
antar manusia, hewan dan unsur-unsur yang berada di alam. Selain bertujuan mencapai 
keseimbangan hubungan antara komponen-komponen yang ada dalam alam, program 
ini juga bertujuan mencapai ketahanan pangan lewat penggunaan pupuk organik.  

 
 

III. Strategi dan Prioritas 
 

Strategi dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2009 
diantaranya:  

 
• Replikasi Unit 

Dengan adanya MoU antara Pemkab Tapanuli Selatan dan Yayasan Danamon 
Peduli, diharapkan pada tahun 2009 telah terbangun satu atau lebih bangunan 
beserta mesin pengelolaan kompos sampah. Kesinambungan program ini dapat 
dicapai melalui replikasi unit di pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah 
Tapanuli Selatan dengan pendanaan APBD. 

 
• Aplikasi Pertanian 

-‐ Mensosialisasikan manfaat pupuk kompos secara menyeluruh di tingkat 
petani (konsumen). 

-‐ Memperkenalkan produk pupuk organik kepada para pelaku pertanian 
melalui program Demplot (Demonstrasi Plot) atau semacam percontohan 
penggunaan pupuk organik secara cuma-cuma. Kegiatan ini diawali dengan 
pembinaan dan penyuluhan tentang teknik budidaya pertanian. 

• Pengembangan Produk 
-‐ Teknologi yang diterapkan cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh 

masyarakat. 



-‐ Pemberian nama identitas untuk produk pupuk organik/kompos yang 
dihasilkan. 

 
• Pemasaran 

Pada dasarnya pemasaran dititik-beratkan pada 3 sasaran : 
1. Kelompok Tani/KUD dan petani perorangan, hal ini menjadi dasar 

pemasaran karena pertanian masih mendominasi sebagian besar mata 
pencaharian masyarakat. 

2. Agen/distributor/toko, mereka dianggap sebagai simpul perdagangan yang 
efektif untuk melayani kebutuhan pupuk dari petani (konsumen). 

3. Proyek pemerintah/swasta, dalam bentuk kemitraan yang positif di bidang 
pertanian. 

 
Pemerintah Tapanuli Kabupaten Selatan akan membeli semua hasil pupuk 
organik selama 1 tahun dan menyalurkannya ke beberapa kecamatan yang 
dikoordinasi oleh Dinas Pertanian untuk membandingkan hasil panen sebelum 
dan sesudah memakai kompos sampah pasar tersebut. Sedangkan strategi dan 
prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan setelah tahun 2009 yaitu 
melakukan replikasi unit rumah kompos di kawasan pasar-pasar tradisional 
Tapanuli Selatan sampai terbangunnya unit di seluruh pasar tradisional yang ada. 
 
Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan Pemkab Tapanuli Selatan adalah 
sebagai berikut : 

1. Pendampingan, pendampingan berkelanjutan terhadap petani dapat 
mempengaruhi kinerjanya. Petani akan lebih terarah dan fokus untuk 
mengubah pola pertanian konvensional ke pola pertanian organik. 

2. Penerimaan Hasil Pertanian, khusus untuk padi organik, hasil panen dari 
para petani diterima dengan harga padi biasa, sehingga para petani padi 
organik tidak kesulitan untuk mencari pasar. 

3. Penjualan Beras Organik, beras dari petani binaan tersebut kemudian 
dikemas dan dijual atau dipasarkan langsung oleh pemerintah atau pihak 
ketiga kepada konsumen beras organik. 

 
IV. Peluang dan Hambatan  

 
Beberapa peluang yang ada dalam pengembangan usaha pengolahan kompos 
antara lain: 

 
• Tersedianya sumber bahan baku (sampah organik) dari pasar tradisional. 
• Tersedianya lahan peruntukan replikasi unit. 
• Tersedianya tenaga kerja setempat untuk pengelolaan rumah kompos di pasar 

tradisional 
• Lahan pertanian yang cukup luas sebagai objek pemasaran pupuk organik yang 

dihasilkan. 
• Adanya distributor pengecer resmi, umum dan kelompok tani yang dibina Pemda 

Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pendistribusian dan pemanfaatan pupuk yang 
antara lain :  

- Empat perusahaan distributor pupuk 
- Lima puluh lima perusahaan pengecer pupuk resmi 
- Enam puluh unit UKM 



- Lima ratus tujuh kelompok tani  
 

 Sedangkan beberapa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapanuli 
Selatan dalam pelaksanaan program pengolahan kompos antara lain :  
 
No. Masalah Yang Dihadapi Solusi (Action Plant) 

 
1. 

 
Adanya persaingan dengan 
produsen lain dalam 
penyerapan sampah organik 
pasar 

 
1. Kerjasama pengadaan pengambilan sampah organik 

dengan UPTD Dinas Pasar atau Pengelola 
2. Penjadwalan pengiriman bahan baku (sampah organik) 

dari pasar ke lokasi produksi 
 

 
2. 
 

 
Proses produksi dilakukan 
secara manual sehingga 
membutuhkan tenaga kerja 
yang banyak, dan 
mengakibatkan tingginya 
biaya produksi khususnya 
upah tenaga kerja 
 

 
Pemilahan sampah (organik dengan anorganik) dari pasar 
dilakukan oleh petugas kebersihan di lapangan, sehingga 
bahan baku sampah yang masuk sudah benar-benar murni 
sampah organik 

 
3. 

 
Pemahaman tentang 
pertanian organik masih 
rendah dan adanya keragu-
raguan pemanfaatan pupuk 
organik di kalangan petani, 
menyebabkan masih 
banyak yang menggunakan 
pupuk kimia 
 

 
1. Pemasaran ke KUD, kelompok tani, kerjasama dengan 

PPL 
2. Demplot di lokasi-lokasi atau lahan pertanian yang 

dianggap strategis 
3. Promosi mengikuti pameran yang diselenggarakan 

pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lain-lain  

 
 
V. Struktur Organisasi  

 
Struktur organisasi unit pengolahan kompos di Kabupaten Tapanuli Selatan 

sebagai berikut :  
 

a. Pembina : Bupati Tapanuli Selatan 
b. Pengawas : Dinas Permukiman dan Pertamanan Tapsel 
c. Pengurus : Dinas Perindagkop & UKM Tapsel 
d. Sumber Sampah : Sampah dari Pasar Tradisional 
e. Area Distribusi : Tapanuli Selatan 
f. Estimasi Jumlah Pekerja : 5 Orang 
g. Sumber Keuangan : APBD 

 
 
 
 
 
 
 
 



Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. Rencana Distribusi dan Pemasaran  

 
 Perencanaan demplot, demplot-demplot yang ada di setiap kecamatan akan 

dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Tapsel, dengan jenis tanaman padi 
sawah, jagung, kedelai, cabe, tomat. 

 Pemasaran kepada pembeli langsung, dalam hal ini langsung kepada 
konsumen yaitu petani perorangan, kelompok tani dan KUD. 

 Pemasaran kepada pemerintah, melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan 
UKM (Perindagkop & UKM) juga Dinas Pertanian Kab. Tapsel. 

 Sistem pembayaran, pembayaran langsung ke pengelola rumah kompos 
yang dipantau oleh Dinas Perindagkop & UKM melalui cash atau credit 
dengan subsidi pemerintah selama produksi belum mencapai Break Even 
Point (BEP). 

 Sistem pembukuan, dengan sistem pembukuan akuntansi sederhana yang 
mudah dimengerti oleh pengelola rumah kompos setempat. 

 
VII. Informasi dan Hal-Hal yang Ingin Disampaikan Kepada Pemerintah Daerah 

lainnya 
 

Selain melakukan replikasi unit kompos sampah pasar, Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Selatan juga menerapkan sistem “teknologi lubang resapan biopori“ 
yang merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Hal ini bertujuan 
untuk mengubah sampah organik menjadi kompos, meningkatkan daya resapan 
air, memanfaatkan peran aktifitas fauna tanah dan akar tanaman serta mengatasi 
masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah 
dan malaria. 
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DINAS PERINDAGKOP & 

UKM 

PRODUSEN 
BLU. DINAS PERINDAGKOP 

& UKM 

P E T A N I/ 
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Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kesinambungan 
Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sampah Pasar Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 

 
Oleh  

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Agus Munadi, S.Sos 
 
 
I.  Tinjauan Umum 

 
Secara geografis Kabupaten Temanggung terletak antara 110◦23' – 110◦46' – 30◦  

bujur timur dan 7◦14' – 7◦32' – 35'' lintang selatan. Kabupaten Temanggung memiliki 
ketinggian wilayah antara 500 – 1.450 meter di atas permukaan air laut dengan suhu 
berkisar antara 20° – 30°. Kondisi geografis yang mendukung pengembangan 
agrobisnis membuat sektor utama dalam perekonomian masyarakat di Kabupaten 
Temanggung ialah bidang pertanian.  

Upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dihadapkan dengan berbagai 
tantangan yang masih sulit dipecahkan, antara lain, konversi lahan pertanian menjadi 
lahan non pertanian (pemukiman atau bangunan lain), kerusakan akibat fenomena alam 
seperti kekeringan banjir dan tanah longsor, serangan Organisme Penyangga Tanaman 
(OPT), penurunan kualitas sumber daya alam serta kelangkaan pupuk menyebabkan 
pelandaian produktifitas tanaman pangan di Temanggung. 

Pembangunan pertanian di Kabupaten Temanggung, dilaksanakan melalui 
pengembangan argobisnis yang berwawasan lingkungan serta berorientasi pasar yang 
menekankan pada pengembangan komoditas unggulan. Komoditas unggulan tersebut 
antara lain klengkeng, jeruk keprok, lombok, kol/kubis, pisang, sapi potong, nila, 
kambing dan domba. 

Sedangkan komoditas untuk memenuhi kebutuhan pangan diutamakan pada 
tanaman padi dan palawija. Hal ini bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dan 
ketahanan ekonomi para petani yang dapat dicapai melalui penyerapan tenaga kerja.  
Penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabel 1.1 
Tabel Rincian Penggunaan Lahan Tahun 2007 

 
Realisasi Dalam Satu Tahun 

Ditanami Padi No. Penggunaan Lahan 
3x 2x 1x 

Tidak 
ditanami 

padi 

Sementara 
Tidak 

Ditanami 

Jumlah 

1 LAHAN PERTANIAN  
1.1 Lahan Sawah  
 a. Irigasi Teknis 785 2,610 1,238 8  4,641 
 b. Irigasi ½ Teknis 960 2,956 4,556 63  8,535 
 c. Irigasi Sederhana 436 912 1,591 50  2,989 
 d. Irigasi Desa/non PU 8 1,344 1,804 368  3,524 
 e. Tadah Hujan  90 807 44  941 
 f. Pasang Surut       
 g. Lebak       
 h. Lainnya (polder, rembesan dll)       
 Jumlah Lahan 2,189 7,912 9,996 533  20,630 

 Penggunaan Lahan Luas 
1.2 Lahan Bukan Sawah  
 a. Tegal/Kebun 27,604 
 b. Ladang/Huma 585 
 c. Perkebunan 10,817 
 d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 1,875 
 e. Tambak  
 f. Kolam/Tebat/Empang 32 
 g. Padang Penggembalaan/Rumput  
 h. Sementara Tidak Diusahakan **)  
 i. Lainnya (Pekarangan yang ditanami tanaman pertanian dll)  
 Jumlah Lahan Bukan Sawah 40,913 

2 LAHAN BUKAN PERTANIAN  
 a. Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya 9,272 
 b. Hutan Negara 14,127 
 c. Rawa-rawa (tidak ditanami)  
 d. Lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dll) 2,123 
 Jumlah Lahan Bukan Pertanian 25,522 

 
JUMLAH 87,065 

Sumber : Dipertan Temanggung 
 

Pemanfaatan potensi lahan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi musim, curah 
hujan serta sarana dan prasarana irigasi. Hal ini berkaitan dengan luas lahan tadah 
hujan di Kabupaten Temanggung yang masih cukup tinggi yaitu mencapai 941 Ha dan 
sebagian besar menggunakan sistem irigasi yang sederhana dimana ketersediaan airnya 
sangat tergantung pada curah hujan. Disamping itu, curah hujan yang tinggi akan 
mempengaruhi ketersediaan air tanah sebagai sumber mata air. Perkembangan volume 
curah hujan dan rata-rata hari hujan di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun 
cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi lahan tersebut maka jumlah 
pupuk organik dan non organik yang dibutuhkan Kabupaten Temanggung  sebagai 
berikut : 

 
 
 



Tabel I.2 
Penggunaan Pupuk Kabupaten Temanggung Tahun 2007  

di Rinci per Kecamatan 
 

Tanaman Padi Tanaman Jagung Tan.Polowijo& 
Sayuran Jumlah 

No Kecamatan Urea 
(ton) 

SP-36 
(ton) 

Urea 
(ton) 

SP-36 
(ton) 

Urea 
(ton) 

SP-36 
(ton) 

Urea 
(ton) 

SP-36 
(ton) 

Pupuk 
Organik 

(ton) 

1 Parakan 448.40 336.30 134.80 101.10 72.00 54.00 655.20 491.40 1,638.00 
2 Kledung 52.60 39.45 377.20 282.90 276.00 207.00 705.80 529.35 1,764.50 
3 Bansari 170.00 127.50 298.40 223.80 100.20 75.15 568.60 426.45 1,421.50 
4 Bulu 810.60 607.95 355.40 266.55 189.20 141.90 1,355.20 1,016.40 3,388.00 
5 Temanggung 526.80 395.10 75.80 56.85 90.60 67.95 693.20 519.90 1,733.00 
6 Tlogomulyo 99.20 74.40 459.80 344.85 105.20 78.90 664.20 498.15 1,660.50 
7 Tembarak 228.60 171.45 353.60 265.20 18.00 13.50 600.20 450.15 1,500.00 
8 Selopampang 295.00 221.25 202.80 152.10 13.20 9.90 511.00 383.25 1,277.50 
9 Kranggan 311.40 233.55 430.20 322.65 584.60 438.45 1,326.20 994.65 3,315.50 

10 Pringsurat 216.80 162.60 497.60 373.20 6.20 4.65 720.60 540.45 1,801.50 
11 Kaloran 296.20 222.15 1,045.20 783.90 351.20 263.40 1,692.60 1,269.45 4,231.50 
12 Kandangan 355.60 266.70 580.80 435.60 48.80 36.60 985.20 738.90 2,463.00 
13 Kedu 791.40 593.55 346.60 259.95 166.21 139.80 1,304.21 993.30 3,311.00 
14 Ngadirejo 374.20 280.65 315.80 236.85 7.80 5.85 697.80 523.35 1,744.50 
15 Jumo 350.60 262.95 167.60 125.70 153.00 114.75 671.20 503.40 1,678.00 
16 Gemawang 298.80 224.10 435.20 326.40 95.00 71.25 829.00 621.75 2,072.50 
17 Candiroto 271.20 203.40 105.60 79.20 3.00 2.25 379.80 284.85 949.50 
18 Bejen 234.20 175.65 373.40 280.20 - - 607.60 455.85 1,519.50 
19 Tretep 7.60 5.70 640.40 480.30 16.80 12.60 664.80 498.60 1,662.00 
20 Wonoboyo 262.00 196.50 173.60 130.20 51.20 38.40 486.80 365.10 1,217.00 
JUMLAH 6,401.20 4,800.90 7,369.80 5,527.50 2,348.21 1,776.30 16,119.21 12,104.70 40,348.50 

 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa kebutuhan pupuk organik 

di Kabupaten Temanggung sangat tinggi yaitu sebesar 40.348,50 ton. Dengan demikian 
diperlukan suatu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik tersebut. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka pemberian bantuan sarana pengolahan sampah pasar 
menjadi pupuk organik berkualitas tinggi dari Yayasan Danamon Peduli ini merupakan 
bantuan yang tepat dan dalam waktu yang tepat. 
 
 
II. Arah Kebijakan Pemda Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional dan 

Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Organik 
 

Tekad Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan prasarana dan pemeliharaan 
pasar sangat tinggi. Tekad ini telah terbukti dan senantiasa akan terus dibuktikan lewat 
program revitalisasi pasar-pasar tradisional baik pasar daerah maupun pasar desa. Pasar 
yang ada di daerah Kabupaten Temanggung antara lain : 

1. Pasar Temanggung 
2. Pasar Parakan  
3. Pasar Ngadirejo 
4. Pasar Candiroto 
5. Pasar Kranggan 
6. Pasar Pingit 

 



Sedangkan pasar desa yang di kelola oleh Pemerintah Desa terdiri dari 21 unit 
antara lain : 

 
 Tabel II.1 

Pasar Yang Dikelola Pemerintah Desa Kabupaten Temanggung 
 

No. Nama Pasar No. Nama Pasar  

1 Pasar Desa Gondang Kec. 
Tembarak 12 Pasar Desa Ngemplak Kec. 

Kandangan 

2 Pasar Desa Selopampang Kec. 
Tembarak 13 Pasar Desa Tlogo Pucang Kec. 

Kandangan 

3 Pasar Desa Tlogo Mulyo Kec. 
Tlogo mulyo 14 Pasar Desa Tepusen Kec. Kaloran 

4 Pasar Desa Nglimbrang Kec. Bulu 15 Pasar Desa Gandon Kec. Kaloran 

5 Pasar Desa Kedu Kec. Kedu 16 Pasar DesaTegowanuh Kec. 
Kaloran 

6 Pasar Desa Kandangan Kec. 
Kandangan 17 Pasar Desa Medono Kec. Pringsurat 

7 Pasar Desa Malebo Kec. 
Kandangan 18 Pasar Desa Ngipik Kec. Pringsurat 

8 Pasar Desa Krasan Kec. 
Pringsurat 19 Pasar Desa Gemawang Kec. 

Gemawang 

9 Pasar Desa Jumo Kec. Jumo 
 20 Pasar Desa Muncar Kec. 

Gemawang 

10 Pasar Desa Wonoboyo Kec. 
Wonoboyo 21 Pasar Desa Semen Kec. Tretep 

11 Pasar Sidorejo Kec. Temanggung    
 

Pasar yang direvitalisasi pada tahun 2008 ini antara lain Pasar Temanggung, Pasar 
Kranggan dan Pasar Candiroto, sedangkan pasar pada tingkat desa meliputi Pasar 
Kandangan, Pasar Kaloran dan Pasar Ngipik Kecamatan Pringsurat. Pada tahun 2009 
revitalisasi pasar akan dilakukan di Pasar Temanggung, Pasar Pingit, Pasar Parakan dan 
Pasar Candiroto. Sedangkan revitalisasi untuk pasar desanya meliputi Pasar 
Gemawang, Pasar Jumo, Pasar Muncar, dan Pasar Wonoboyo serta Pasar Tretep. 
 
 
III. Strategi dan Prioritas Pemda Dalam Pengembangan Program Kompos 

Pemerintah Daerah Dengan Danamon Peduli  
 

a. Strategi dan Prioritas Tahun 2009 
Pada awal tahun 2009 ini akan dilaksanakan program pengolahan sampah terpadu 
konversi sampah pasar menjadi pupuk organik berkualitas tinggi di Pasar Kliwon 
Temanggung. Program ini bertujuan agar pasar Kliwon Temanggung dapat 
beroperasi sebagai proyek percontohan di Kabupaten Temanggung. Kendala-
kendala yang di hadapi dalam implementasi program ini akan segera diselesaikan 
dengan solusi terbaik sehingga dapat direplikasi di pasar-pasar lainnya. 

 
b. Strategi dan Prioritas Setelah Tahun 2009 

Setelah melihat hasil dari pelaksanaan kegiatan di Pasar Kliwon maka replikasi 
unit pengolahan kompos akan dibangun di beberapa tempat, antara lain : 

a. Di Karang Gedong untuk menampung sampah pasar di wilayah utara yang 
meliputi Pasar Candiroto, Pasar Ngadirejo dan Pasar Parakan. 



b. Di Pasar Kranggan untuk menampung pasar sebelah timur yaitu Pasar Pingit 
dan Pasar Kranggan. 

c. Bila memungkinkan akan direplikasi di setiap pasar-pasar daerah. 
 
 

IV. Peluang dan Hambatan  
 

a. Peluang 
Pada tahun 2009 produk kompos akan di uji coba di unit perkebunan Perusda 
Aneka Usaha, yang pada saat ini mengelola lahan seluas 23 ha. Dengan 
memperhatikan sumber daya modal, kondisi lahan dan karakteristik masyarakat 
setempat, maka pengolahan lahan akan dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem bagi 
hasil dan sewa lahan. Pengembangan unit ini akan difokuskan untuk mendukung 
bidang agrobisnis dimana produksi hasil pertanian dan perkebunan menjadi 
sebuah prioritas. Untuk itu langkah-langkah produktifitas, efektifitas dan efisiensi 
harus dilakukan. Salah satu langkah yang hendak dilakukan adalah pembuatan 
pupuk organik/kompos untuk kebutuhan sendiri dan masyarakat umum. 

 
b. Hambatan 

Karena program ini merupakan suatu langkah baru maka hambatan yang muncul 
adalah pada perubahan kultur penggunaan pupuk non organik menjadi pupuk 
organik dalam dunia pertanian. Berkaitan dengan perubahan perilaku tersebut 
maka pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. 

 
V.  Struktur Organisasi Pengolahan Kompos  

 
Struktur organisasi, sumber sampah, sistem distribusi dan sumber keuangan unit 

pengolahan kompos di Kabupaten Temanggung sebagai berikut :  
 

a.   Pembina : Bupati Temanggung 
b.   Pengawas  : Kepala Dinas Pasar  
   Kepala UPT Pasar Temanggung 
   Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah 
c. Pengurus : Direktur Aneka Usaha 
        Manager Produksi   
d. Bentuk organisasi dapat dilihat pada pada skema berikut :  

 
Gambar V.1 

 Struktur Organisasi Unit Pengolahan Kompos Kabupaten Temanggung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badan Pembina dan 
Badan Pengawas 

 

Unit Pemasaran 
 

Unit Produksi dan 
Pemeliharaan 

 

Manager Pengelola 
 



e. Sumber sampah yang diolah 
Sumber sampah yang diolah sebagai bahan baku produksi meliputi sampah pasar 
Kliwon Baru, sampah pasar Kliwon Utara, Pasar Kliwon Selatan dan Plaza 
Temanggung 

f. Area distribusi dan pemasaran 
Untuk sementara hasil produksi kompos akan didistribusikan di wilayah Kab. 
Temanggung 

g. Estimasi jumlah karyawan 
Rencana penggunaan tenaga kerja meliputi : 

- 2 orang tenaga produksi 
- 8 orang pemasaran 
- 7 orang koordinator kebun 
- 1 kepala unit 

h. Sumber keuangan 
Sumber keuangan dalam penggunaan program ini berasal dari Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha. 

 
 
VI.  Rencana Distribusi dan Pemasaran 
 

a. Rencana demplot 
Lokasi demplot di kebun Perusda Kledung dengan jenis tanaman sayuran organik 
dan strawbery. 

b. Sasaran pembeli langsung  
Untuk sementara diberikan kepada pengelola kebun pemda selanjutnya kepada 
masyarakat petani umum, hobis flora dan nursery. 

c. Distribusi produk kepada dinas-dinas pemerintah :  
- Unit perkebunan Pemda 
- Penggarap kebun perusahaan 
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kelestarian Sumber Daya Alam 
- Dinas Pertanian 

d. Sistem Pembayaran 
- Penjualan langsung dengan sistem pembayaran tunai 
- Penjualan kepada Dinas dengan menggunakan sistem jatuh tempo  

e. Sistem Pembukuan 
Sistem pembukuan dilakukan dengan secara tersendiri oleh Perusda Aneka Usaha 
dengan kode SAMOR. 

 
 

VII. Pengamatan atau Peristiwa Penting yang Ingin Disampaikan Kepada 
Pemerintah Daerah Lainnya 

 
Dalam rangka ikut peduli terhadap pencapaian ketahanan pangan dalam negeri, 

maka pengelolaan program sampah konversi sampah pasar menjadi pupuk organik ini 
perlu memerlukan jalinan kerjasama antar daerah. 
 
 
 



Strategi dan Kiat Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
Dalam Mengatasi dan Menangkap Peluang Dalam Pengelolaan dan Aplikasi  

Pupuk Organik Sampah Pasar 

 

Oleh 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wonosobo, Bpk. Luhur Suseno 

 
 

I. Tinjauan Umum 
 

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Jawa 
Tengah yang berada 120 Km sebelah selatan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dengan 
luas wilayah sebesar 98.468 Ha. Secara astronomis Kabupaten Wonosobo terletak 
antara 7º11’ dan 7º36’ Lintang Selatan serta 109º43’ dan 110º04’ Bujur Timur dan jika 
ditinjau dari kondisi Geofisik, Kabupaten Wonosobo mempunyai kemiringan lahan 
sebagai berikut :  

Tabel I.1 
Kemiringan dan Luas Lahan Kabupaten Wonosobo 

 
Kemiringan Lahan Luas 

3-8 % 54,40 Ha 
8-15 % 24.769,10 Ha 

15-40 % 42.173,60 Ha 
> 40% 31.829,90 Ha 

 
Secara umum, topografi Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang 

terletak pada ketinggian 270 m – 2.250 Dpl dengan suhu udara rata-rata 14,3º – 26ºC. 
Kabupaten Wonosobo memiliki curah hujan rata-rata 1713 – 4255 mm/pertahun. Data 
statistik menunjukan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki jumlah penduduk 780.091 
jiwa. 

 Kabupaten Wonosobo merupakan daerah agraris dimana pertanian dan 
perkebunan merupakan keunggulan wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari prosentase 
penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : 

 
Tabel I.2 

Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Wonosobo  
 

Penggunaan Lahan Prosentase  
Sawah  18,78 
Bangunan dan Pekarangan 7,51 
Tegalan Kebun 47,14 
Padang Rumput 0,01 
Waduk/Rawa 1,51 
Hutan Negara 19,18 
Perkebunan 2,71 
Lain-lain 2,93 



 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar peruntukan lahan 

yang ada di Kabupaten Wonosobo dipergunakan untuk tegalan kebun (47,14%). Data 
pada tabel 1.2 diatas juga menunjukan bahwa sebagian besar lahan berfungsi untuk 
menunjang kegiatan masyarakat dibidang agraris. Perincian penggunaan lahan yang 
berkaitan dengan bidang agraria sebagai berikut :  

 
Lahan Sawah : 18.507 Ha 
Lahan Tegalan Kebun : 46.455 Ha 
Lahan Perkebunan : 2. 670 Ha 
Total Lahan Agraris : 67.632 Ha 

 
Perhitungan tersebut menunjukan bahwa total penggunaan lahan agraris 

Kabupaten Wonosobo ialah 68,68% dari keseluruhan lahan yang ada. Dengan total 
penggunaan lahan yang cukup tinggi maka kebutuhan pupuk merupakan tuntutan yang 
harus dipenuhi. Data kebutuhan pupuk di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut 
: 
 

Tabel 1.3 
Perhitungan Kebutuhan Pupuk Persiklus dan Pertahun51 

 
 
 
 
   
 
 

Tabel 1.3 menunjukan bahwa setiap tahunnya Kabupaten Wonosobo 
membutuhkan sekitar 1.425.765 ton pupuk untuk menunjang kegiatan agraria. Hal ini 
merupakan potensi bagi pengembangan usaha pengolahan pupuk.  
 
 
II.  Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 
 

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dijabarkan sebagai 
berikut:  
 
• Dalam rangka pengimplementasian UU No. 18 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 

Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah akan menutup TPA dengan 
sistem  pembuangan  terbuka (open dumping) dalam tempo paling lambat 5 tahun.  

• Meningkatkan nilai ekonomis sampah pasar dengan mengubahnya menjadi pupuk 
organik melalui revitalisasi pengelolaan persampahan yang lebih modern secara 
mekanis (bukan lagi open dumping). 

• Melakukan sosialisasi penggunaan pupuk organik dalam mendukung fungsi 
agraris baik sawah maupun perkebunan untuk mendukung program ketahanan 
pangan (sosialisasi pertanian organik). 

                                                
51 Perhitungan tersebut dilakukan dengan asumsi :  

 Kebutuhan pupuk per Ha lahan sawah adalah 5 ton, siklus 4 bulan 
 Kebutuhan pupuk per Ha lahan tegalan kebun adalah 8 ton, siklus 4 bulan 
 Kebutuhan pupuk per Ha lahan Perkebunan adalah 6 ton, siklus 6 bulan  

 

Lahan Persiklus (ton)  Pertahun  (ton) 
Sawah  92.535 277.605  
Tegalan Kebun 371.640 1.114.920 
Perkebunan 16.620 33.240 
Total Penggunaan Lahan 480.795 1.425.765 



 
 
III.  Strategi dan Prioritas Pemerintah Daerah 
 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan upaya awal dalam 
menjalankan program kompos. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara Pemerintah 
Daerah yang dalam hal ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dan 
Yayasan Danamon Peduli dalam program konversi sampah pasar menjadi pupuk 
organik yang telah diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008.  

Aplikasi dari kerjasama ini telah menghasilkan kegiatan pengolahan sampah pada 
TPA yang ada52. Saat ini, mesin pengolahan yang ada dapat mengolah 17 m³ sampah 
perhari dan menghasilkan pupuk 3.400 kg pupuk organik untuk setiap unit mesin 
pengolah sampah. Kabupaten Wonosobo sendiri telah memiliki 2 unit mesin 
pengolahan,  sehingga total kapasitas pengolahan sampah dalam sehari mencapai 34 m³ 
atau telah mengolah 28,33% sampah organik dari total sampah organik yang dihasilkan 
perhari  119,92 m³. 
 

a.  Pengembangan Produk dan Aplikasinya di Bidang Pertanian 
 

Produk utama yang dihasilkan oleh unit pengolahan sampah yang ada ialah 
pupuk kompos. Dengan melihat data kebutuhan pupuk yang ada di Kabupaten 
Wonosobo yang begitu besar yaitu 480.795 ton persiklus tanam, maka peluang 
untuk pemasaran produk masih sangat besar. Hal ini juga didukung revitalisasi 
pertanian organik yang terus dikembangkan sehingga kebutuhan pupuk organik 
akan terus meningkat.   

Produk kompos yang dihasilkan, telah diuji coba oleh komunitas petani 
hortikultura di Kecamatan Selomerto, Kalikajar, Garung, Kejajar dan 
Watumalang sebagai demplot pengujian. Selain itu aplikasi yang ada telah 
diujicobakan pada bidang perkebunan yaitu pada petani salak dan durian di 
Kecamatan Sukoharjo dan Selomerto.  

 
b.  Pengembangan Produk dan Aplikasinya di Bidang Pertanian 

 
Dalam pengaplikasiannya, produk pupuk organik akan disesuaikan  

peruntukkannya dengan cara menambahkan bahan tambahan sehingga tercapai 
komposisi NPK yang sesuai. Pengembangan pupuk kompos yang disesuaikan 
dengan pengaplikasian terbagi menjadi tiga yaitu pupuk untuk tanaman hias, 
pupuk untuk buah-buahan dan juga pupuk untuk hortikultural. Masing-masing 
pupuk tersebut diberi kemasan yang berbeda, yaitu pupuk tanaman hias dikemas 
dalam kantung 1 kg dan 5 kg sedangkan untuk pupuk hortikultura dan buah-
buahan terdapat juga dalam kemasan 50 kg.  

Pemerintah juga merencanakan mengembangkan pupuk dalam bentuk dan 
kemasan yang berbeda-beda untuk memberikan pembedaan konsentrasi pupuk 
yang disesuaikan dengan masing-masing kultur penggunaan pupuk.   

 
Strategi pemerintah dalam mengembangkan program pengolahan pupuk antara lain:  
  

1. Peningkatan kapasitas produksi  

                                                
52 Luas TPA Wonosobo sebesar 4,4 hektar dengan luas timbunan sampah sebesar 3 hektar dengan 
ketinggian 15 meter. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wonosobo dalam 
konvensi nasional.  



Dilakukan dengan penambahan sarana produksi termasuk penyediaan konveyor 
sampah sehingga waktu produksi dapat lebih cepat serta meningkatkan kualitas 
dan kuantitas produk. 

2. Penambahan kapasitas penyerapan sampah oleh TPA 
Dilakukan dengan perluasan areal pemungutan sampah, penyediaan kontainer  
dan sarana lainnya diluar wilayah RIK. Pembelian sampah oleh TPA sehingga 
meminimalisir pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat dikarenakan 
sampah sudah akan menjadi barang ekonomis apabila kehabisan bahan baku pada 
wilayah RIK. 

3. Pengembangan produk 
Dilakukan dengan spesialisasi produk dan inovasi produk yang disesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna. 

4. Pemasaran produk 
Pemasaran dan distribusi produk kompos diutamakan untuk memenuhi kebutuhan 
lokal. 

5. Pemberdayaan pemulung 
Pemerintah akan menjadikan pemulung sebagai mitra selaras dalam melakukan 
pemilahan sampah. 

 
Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
 

Rencana tahunan pemerintah dalam pengelolaan sampah organik menjadi 
pupuk kompos dapat dilihat pada diagram dibawah ini :  
 
       Tahun 2008            Tahun 2009                    Setelah Tahun 2009
 

   
Kerangka logis pengelolaan sampah dan pupuk organik dapat dilihat pada skema 

dibawah ini :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memaksimalkan 
produksi hingga         

1 ton/hari 

Produksi dapat 
mencapai            
5 ton/hari  

Produksi dapat 
mencapai           

25 ton/hari  



Skema III.1 
Kerangka Logis Pengelolaan Sampah dan Pupuk Organik 

 

 
 
 
 
IV. Peluang dan Hambatan 
 

Dalam mengimplementasikan program konversi sampah pasar menjadi pupuk 
organik, Pemerintah Kabupaten Wonosobo didukung oleh beberapa peluang yang ada 
antara lain : 

  
• Volume sampah di Kabupaten Wonosobo cukup banyak 
• Terdapat kelangkaan pupuk organik namun kebutuhan petani akan pupuk sangat 

tinggi 
• Pertanian organik menjadi program utama pemerintah di masa yang akan datang 
• Penggalakan program penghijauan oleh pemerintah kabupaten maupun 

pemerintah pusat 
• Ketersediaan teknologi dan peralatan yang menunjang pengolahan sampah 

menjadi kompos. 
 

Untuk meraih peluang-peluang yang ada, Pemerintah KabupatenWonosobo 
memiliki beberapa strategi antara lain :  
• Meningkatkan kapasitas produksi melalui pengadaan sarana pengumpul maupun 

pengolah. 
• Memperbanyak outlet sehingga akan lebih dikenal dan dekat dengan petani. 
• Spesialisasi produk dengan peningkatan mutu sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

pemupukan tanaman hortikultural, pangan dan tanaman hias juga tanaman keras. 
• Memberikan harga jual produk dengan harga bersaing dan mutu tinggi. 
• Menggunakan teknologi yang murah, aman, ekonomis dan ramah lingkungan. 

 
Hambatan 
• Belum membudayanya perilaku masyarakat untuk membuang sampah dengan 

memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. 
• Kecederungan petani untuk menggunakan pupuk non organik masih besar. 
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keindahan dan 
juga kesehatan 

AKIBAT 
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bidang lain seperti pertanian, 
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kesehatan. 
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• Penyerapan tenaga kerja 
• Menunjang Adipura 
• Lingkungan bersih karena 

masyarakat cenderung 
untuk mengumpukan dan 
menjual sampah 

 
 



 
Solusi 
• Sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuangan sampah yang baik. 
• Menyediakan tempat sampah untuk masing-masing jenis sampah yang berbeda. 
• Pembuatan demplot untuk menumbuhkan kepercayaan petani terhadap pupuk 

organik yang dapat meningkatkan hasil produksi. 
 
 

V.  Struktur Organisasi Pengelola Kompos 
 

Struktur organisasi pengelolaan kompos di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat 
pada skema berikut ini : 
 

Skema V.1 
Struktur Organisasi Pengelola Kompos 

 

 
 

a. Jumlah karyawan : 
• Tenaga operasional mesin  :   4 orang 
• Tenaga pelaksana dan sortir sampah  : 12 orang   

b.  Sumber sampah yang diolah  
• Sampah Pasar 
• Sampah Kota 
• Sampah Domestik Rumah Tangga 
• Kotoran Kuda 

c.  Areal distribusi dan pemasaran 
• Sentra pertanian tanaman hortikultura wilayah Wonosobo 
• Sentra pertanian tanaman perkebunan 
• Sentra pertanian tanaman pangan dan buah 
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PEMASARAN 

BAGIAN  
ADMINISTRASI 
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PELAKSANA DISTRIBUTOR 
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d.  Sumber keuangan : CV. PRISMA MANDIRI 
e.  Perhitungan titik impas (BEP):  

• HPP (Harga Pokok Produksi) : Rp 364,85 /kg 
• BEP (Break Event Point) : Rp 372,85 /kg 
• Harga Jual : Rp 500,00 /kg 
• Masa Pengembalian Modal : 2 tahun 

 
 
 
 
 
 
 
VI.  Perkembangan Program dan Informasi  
 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan pengujian produksi dan 
pengujian dilapangan melalui pembukaan demplot di sentra pertanian baik untuk 
tanaman hortikultura maupun tanaman pangan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten 
Wonosobo. 
 

Data teknis dari program pengolahan kompos antara lain :  
a. Keanekaragaman bahan 

Sampah, biostater dan bahan organik lain untuk menunjang kualitas produk. 
b. Kelembaban 

Dengan menggunakan teknologi yang memadai dalam hal ini kompos fermentasi 
dengan teknologi aereted system maka kelembaban dan kebutuhan oksigen untuk 
pengomposan dapat dikendalikan. Kadar air awal 70% menjadi pupuk organik 
dengan kadar air 30-35%.  

c. Sumber bahan baku 
Sampah pasar, kota, domestik dan kotoran kuda. 

d. Proses pemilahan bahan baku (sortasi) dilakukan secara manual. 
e. Berat bahan baku (kubik dan ton) : 1 m³ sampah = 400 kg mengandung 65% 

bahan organik yang diolah menghasilkan 130 kg pupuk organik. 
f. Proses pengomposan dapat dilihat sebagai berikut53 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Unit kompos Wonosobo menggunakan sistem baru yaitu dengan sistem bunker untuk mempercepat 
kematangan kompos. Setiap bunker memiliki kapasitas 17m3 sampah pasar dan saat ini sudah dibuat 3 
bunker. Sistem ini menggunakan cara fermentasi tertutup lalu dihembuskan udara segar ke dalam bunker 
sehingga timbul panas 70-80 derajat selama 15 hari. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum Wonosobo, Bpk. Luhur Suseno dalam konvensi nasional. 



 
 

Skema VI.2 
Proses Pengomposan  

 

 
 

 
g. Sosialisasi dilakukan dengan percobaan demplot pada petani. Untuk tanaman 

lombok, tomat, kentang dan kubis diuji di Kecamatan Sukoharjo, sedangkan 
tanaman kentang diuji coba di Kecamatan Kejajar. 

h. Sasaran pemasaran dan pendistribusian produk kompos antara lain: 
• Konsumen utama 
• Petani dan outlet/agen distribusi 
• Pemerintah. 

i. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai 
j. Pengelolaan unit akan menggunakan sistem pembukuan 
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Kerangka Acuan Pertemuan Nasional 31 Kabupaten/ Kotamadya 
Program Konversi Sampah Pasar 

Menjadi Pupuk Organik Berkualitas Tinggi 
Kemitraan Pemerintah Daerah dan Yayasan Danamon Peduli 

 
Bantul, 17 dan 18 Desember 2008 

 
I. Latar Belakang: 
 
Sejak proyek percontohan konversi sampah pasar menjadi pupuk organik diresmikan di awal 
2008, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sragen telah menunjukkan komitmen yang luar biasa 
dalam memanfaatkan program ini untuk kemakmuran rakyat.  Setiap hari, unit di Pasar Bantul 
dan Pasar Bunder, Sragen masing-masing mengolah 2.5 ton sampah menjadi 1 ton pupuk 
organik berkualitas tinggi. Saat ini, kedua proyek percontohan sedang direplikasi oleh 29 
kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia.   
 
Untuk menjamin keberhasilan pengembangan program di tingkat nasional, proses pembelajaran 
dan berbagi pengalaman antar pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan.  Untuk itu Yayasan Danamon Peduli dan Pemerintah Kabupaten Bantul 
memfasilitasi pertemuan para pimpinan proyek dari 29 Kabupaten/Kota dalam Pertemuan 
Nasional Pupuk Organik Sampah Pasar yang akan diselenggarakan pada hari Rabu dan 
Kamis, 17-18 Desember 2008 di Bantul, DIY.  Pertemuan Nasional ini juga merupakan 
evaluasi nasional yang akan menjadi bahan bagi perbaikan program di masa mendatang. 
 
Pupuk organik dari pasar Bantul dikelola oleh pihak ketiga dibawah pengawasan Dispenda.  
Setiap harinya unit pengelolaan kompos memproses 1-2.5 ton sampah menjadi 400kg-1 ton 
pupuk organik. Pupuk telah dicobakan di 17Ha lahan pertanian bawang merah berpasir di 
kecamatan Sanden, Bantul, dan telah berhasil meningkatkan hasil panen bawang merah yang 
sebelumnya antara 15-18 ton/Ha menjadi 20-25 ton/Ha.  Petani menggunakan 1 ton pupuk 
organik untuk 1 Ha lahan, dan mengurangi 70% penggunaan pupuk kimia.  Secara bertahap 
petani di kecamatan Sanden akan mengkonversi cara pertaniannya menjadi 100%.  Saat ini 
Pemerintah Kabupaten Bantul sedang mereplikasi program kompos di Pasar Bantul dengan 
dana APBD untuk pasar Niten dan pasar Imogiri. 
 
Di Sragen, unit pengelolaan pupuk organik dikelola oleh unit usaha di bawah pengawasan 
Dispenda, menghasilkan 400 kg – 1 ton pupuk organik per hari dari 1-2.5 ton bahan baku 
sampah.  Pemerintah Sragen merencanakan untuk mereplikasi program ini di enam pasar di 
tahun 2009, yaitu pasar Gemolong, pasar Sumber Lawang, pasar Tanon, pasar Gondang, pasar 
Banaran dan pasar Sonorejo. Kegiatan pengelolaan sampah di Pasar Bunder Sragen dapat pula 
dilihat secara on-line di http://sampahpasarbunder.wordpress.com. 
 
Di akhir tahun 2008 ini, unit pengelolaan pupuk organik di Pacitan, Wonosobo dan Grobogan 
telah pula beroperasi.  Ketiga kabupaten dapan pula berbagi pengalaman mengenai kiat-kiat 
mereka dalam mengatasi tantangan dan menangkap peluang dari program ini.  Tak kalah 
pentingnya, seluruh perwakilan dari kabupaten/kota akan saling bertukar pikiran mengenai 
strategi pengembangan program di masa mendatang. 
 
II. Tujuan Pertemuan Nasional: 
 

a. Memfasilitasi pertukaran ide, strategi dan pembelajaran dari 31 perwakilan pemerintah 
daerah dalam mencapai keberhasilan maupun mengatasi tantangan dalam pengelolaan 
unit pengelolaan sampah pasar menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. 

 
b. Membangun jejaring (networking) antar para pimpinan proyek yang mewakili 

pemerintah daerah dalam mereplikasi unit pupuk organik, sehingga satu dan lain 



daerah dapat saling berbagi pengalaman dalam memperbaiki kondisi pasar tradisional 
serta penerapan pupuk organik untuk ketahanan pangan di daerah masing-masing. 

 
c. Membangun sistem manajemen pengetahuan untuk peningkatan program di masa 

mendatang, dan mengukur dampak program ini terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di kabupaten/kotamadya yang menerapkan program ini. 

 
d. Melihat dari dekat contoh keberhasilan kabupaten Bantul dalam menerapkan strategi 

pengelolaan pupuk organik di pasar Bantul, dan mendistribusikannya kepada para 
kelompok tani, serta mencapai hasil panen yang luar biasa. 

 
III.  Tema:   

 
Pupuk Organik Sampah Pasar bagi Kesejahteraan Pasar Tradisional dan Ketahanan 

Pangan Berbasiskan Pertanian Organik 
 
IV. Dasar Pemikiran: 
 
1. Pertemuan nasional merupakan ajang berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi 

pemerintah daerah dalam menjalankan program konversi sampah pasar menjadi pupuk 
organik berkualitas tinggi.  Berdasarkan pertemuan ini, Yayasan Danamon Peduli akan 
membangun sistem manajemen pengetahuan untuk terus meningkatkan kualitas program di 
masa mendatang demi kesejahtaraan rakyat Indonesia. 

 
2. Pemerintah Kabupaten Bantul telah berhasil meningkatkan hasil panen bawang merah 

dengan aplikasi pupuk organik berbahan baku sampah pasar Bantul.  Kiat-kiat pemerintah 
kabupaten Bantul akan sangat menarik untuk diketahui oleh pemerintah daerah lainnya 
yang sedang mereplikasi program ini. 

 
3. Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai inovasi dalam menghadapi kendala produksi 

dan berhasil menjami keberlangsungan program.  Keberhasilan Sragen juga patut ditiru 
oleh pemerintah daerah lainnya. 

 
4. Saat ini terdapat 29 kabupaten/kotamadya yang sedang dalam proses pembangunan unit 

pengelolaan pupuk organik di pasar masing-masing.  Ke 29 kabupaten/kotamadaya ini 
meliputi:  

 
o Tapanuli Selatan 
o Pekanbaru 
o Payakumbuh 
o Tanjung Balai 
o Jakarta Pusat 
o Bogor 
o Bekasi 
o Banjarnegara 
 

o Jepara 
o Kendal 
o Klaten 
o Magelang 
o Pemalang 
o Purbalingga 
o Rembang 
 

o Temanggung 
o Wonosobo 
o Pacitan 
o Kota Probolinggo 
o Kab Probolinggo 
o Semarang 
o Grobogan 

o Barru 
o Gowa 
o Palopo 
o Pinrang 
o Sidrap 
o Soppeng 
o Bitung 

 
Ketigapuluh satu kabupaten/kotamadya ini juga dapat berbagi ide dan strategi, atau 
membandingkan kiat mereka dengan pemerintah daerah lainnya. 

 
5. Dengan adanya kekuatan dari 31 pemerintah daerah, program ini dapat mempercepat 

perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya komunitas pasar 
tradisional dan para petani.  Program ini dapat juga memulihkan lahan-lahan kritis di tanah 
air. 

 
6. Keuntungan Sosial Ekonomis Pengelolaan Pupuk Organik Sampah Pasar Tradisional: 



o Setiap hari pasar tradisional menghasilkan ribuan ton sampah (s/d 20 ton per pasar) 
yang selama ini merupakan masalah bagi komunitas pasar, masyarakat dan 
pemerintah.  Padahal, 70-90% sampah pasar tradisional adalah bahan pupuk 
organik berkualitas tinggi. Penanganan sampah organik menjadi kompos 
dilingkungan pasar menyelesaikan masalah kebersihan dan kesehatan komunitas 
pasar.   

o Produksi pupuk organik berkualitas tinggi dengan bahan baku sampah pasar akan 
meningkatan kualitas produksi pertanian dan kesejahteraan petani, menanggulangi 
kelangkaan pupuk dan lahan kritis.  Dengan adanya produksi pupuk organik 
sendiri, pemerintah daerah dan petani mendapatkan pupuk organik berkualitas 
tinggi dengan harga terjangkau sehingga secara bertahap dapat melakukan program 
pertanian organik (go organic). 

o Beban pemda akan berkurang, terutama dalam menangani TPA, tipping fee, 
ongkos transportasi, dan biaya pemeliharaan kebersihan pasar. 

o Penyerapan tenaga di lingkungan pasar tradisional: 3-6 pekerja per unit 
o Peningkatan penghasilan, kinerja dan kesejahteraan komunitas pasar – sebagian 

keuntungan replikasi program, selanjutnya untuk menjaga dan meningkatkan 
fasilitas dan kualitas kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pasar. 

o Pengembangan UKM produsen mesin kompos  
o Pengembangan jejaring teknologi pembuatan pupuk organik antara universitas, 

masyarakat dan pemerintah daerah. 
o Peningkatan kualitas lingkungan hidup, karena pengolahan sampah yang baik dapat 

juga mencegah pemanasan global.  Program ini berpotensi untuk dikelola dengan 
Clean Development Mechanism – CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih), 
sehingga bisa mendapatkan carbon credit. 

 
V. Jadwal Acara, Materi, Pembicara dan Moderator: lihat lampiran 1 
 
VI. Peserta:  

1. Dinas terkait dengan revitalisasi pasar tradisional di wilayah DIY:  
a. Dinas Pertanian dan Kehutanan 
b. Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi 
c. Dinas Kesehatan 
d. Dinas Pendapatan Daerah  
e. Dinas Pekerjaan Umum  
f. Dinas Kebersihan 

2.  Pimpinan Program dari 31 Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia yang mereplikasi 
program pengelolaan pupuk organik sampah pasar. 

3. Dewan Pembina dan Pengawas Yayasan Danamon Peduli 
4. Direksi Kantor Pusat dan Pimpinan Regional Bank Danamon  
5. Balai Pengembangan Bioteknologi Perkebunan Indonesia, IPB, Universitas Siliwangi, 

Klinik Tani 
6. Wartawan  

 



Lampiran I 
Jadwal Acara, Materi, Pembicara dan Moderator/Pemandu 

 
Waktu Hari I: Rabu, 17 Desember 2008 Pembicara Moderator/ 

Pemandu 
08:30 -  08.50 Pendaftaran & Rehat Kopi  

(Gubernur DIY, Dirjen Pengelolaan Lahan & Air, Bupati Bantul,Pembina & Pengawas Yayasan 
Danamon Peduli,  & Direksi Bank Danamon diterima di ruang Bupati Bantul) 

 
08.50 – 09.00 Undangan siap ditempat & pembukaan 

 MC 

09:00 -  09.30 Sambutan sekaligus Pembukaan Konvensi 
Nasional: Pertanian Organik untuk menciptakan 
Ketahanan Pangan Nasional  

Gubernur DIY:  
Sri Sultan Hamengku 
Buwono X 

 Penyerahan ucapan terimakasih dari Direksi Bank Danamon kepada 
Gubernur DIY 

MC 

                                                 Diskusi Panel I 
 

09:30 – 09:50 Kemitraan Pemerintah, Swasta, Universitas dan 
Masyarakat dalam menciptakan swasembada 
pupuk organik berkualitas tinggi: Peluang dan 
Tantangan 

Ketua Umum Yayasan 
Danamon Peduli: Risa 
Bhinekawati 

09:50 - 10:20 Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam 
memanfaatkan pupuk organik sampah pasar 
untuk meningkatkan hasil pertanian Bantul 

Bupati Bantul:  
Drs. H. Idham Samawi 

10:20 – 10:50 Strategi Pemerintah Indonesia dalam 
Mengembangkan swasembada pupuk organik 
untuk menciptakan ketahanan pangan nasional 

Dirjen  Pengelolaan 
Lahan dan Air, 
Departemen Pertanian: Ir. 
Hilman Manan, Dipl.HE 

10:50 - 11:30                 Tanya Jawab & Kesimpulan 
 

Pengawas Yayasan 
Danamon Peduli/ 

Komisaris  
PT Bank Danamon 

Indonesia, Tbk: 
Krisna Wijaya 

 
 
 

11:30 –11:35 Penyerahan kenang-kenangan dari Direksi Bank Danamon kepada Bupati 
Bantul dan Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air 

MC 

11.35 – 12.30 Gubernur DIY, Bupati Bantul, Dirjen Pengelolaan Lahan & Air, Ketua 
Pembina Yayasan Danamon Peduli, Komisaris & Direksi Bank Danamon 
menuju ke ruang Bupati Bantul untuk istirahat makan siang.  Selanjutnya 
menuju  ke Pasar Bantul untuk meninjau unit pupuk organik Pasar Bantul.   
 
Para hadirin lainnya istirahat makan siang di Parasamya dan melanjutkan 
acara Diskusi Panel II. 

Ketua Yayasan 
Danamon Peduli, 
Kepala Dispenda 
Kabupaten Bantul 
& Kepala Dinas 
Pertanian dan 

Kehutanan Bantul 
                                               Diskusi Panel II 

 
12:30 - 12:45  Kepala Dispenda Sragen 

12:45-  13:00 Kepala Dinas PU 
Wonosobo 

13:00 - 13:15 Kepala Dinas PU & 
Pertamanan Pacitan  

13:15 – 13:30 

Strategi dan Kiat Pemerintah Daerah dalam 
mengatasi tantangan dan menangkap peluang 
dalam pengelolaan dan aplikasi pupuk organik 

sampah pasar  
 

Groboban (akan ditentukan) 

Pemda Bantul 

13:30 – 14:15 Tanya Jawab  

14:15 – 14:30                                                 Rehat Kopi 
                                                 Diskusi Meja Bundar 



 
 
14:30 – 18:00 Strategi Pemerintah Daerah dalam 

menciptakan kesinambungan  produksi dan 
pemanfaatan pupuk organik sampah pasar 
untuk kesejahteraan  masyarakat daerah 

Seluruh perwakilan daerah 
(31 Kabupaten/Kota), 

masing-masing berbagi 5 
menit pengalaman 

 
Pengurus Yayasan 
Danamon Peduli 

18:00 – 20:00                                                 Makan Malam & Acara Keakraban 
Restoran Numani, Parang Tritis, Yogyakarta 

  
Hari II: Kamis, 18 Desember 2008 
 

08:30 – 12:00 Kunjungan lapangan (pemandu: Pemerintah Kabupaten Bantul, akan didiskusikan dengan Kepala 
Dispenda dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan) 
o Unit Kompos Pasar Bantul,  
o Lahan pertanian bawang merah,  padi, dsb,  
o Makan siang hidangan laut di Depok, Bantul  
 

13:00 - selesai Acara Bebas:  kunjungan ke pasar seni Gabusan dan  kerajinan kulit Manding 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PROGRAM PUPUK ORGANIK SAMPAH PASAR 

PEMERINTAH DAERAH DAN YAYASAN DANAMON PEDULI 
 
Pertemuan Nasional Kompos Sampah Pasar pada 17-18 Desember 2008 di Kabupaten 
Bantul yang dihadiri oleh 31 Kabupaten/Kota, telah menghasilkan kesepakatan 
indikator keberhasilan program kompos kerjasama antara Pemda dan Yayasan 
Danamon Peduli.   
 
Ada 14 indikator yang akan dipantau, yang masing-masing mempunyai bobot 7.1%. 
Pencapaian keberhasilan Pemda dalam program ini terus dipantau oleh sistem 
manajemen pengetahuan Yayasan Danamon Peduli, dengan kategori pencapaian 
sebagai berikut: 
 

Kategori Pencapaian Indikator Persentasi Pencapaian Indikator 
Hijau Muda Dibawah 60% atau 8 dari 14 indikator telah 

tercapai 
Hijau Sedang Diantara 60%-85% atau antara 9 – 12 

indikator telah tercapai 
Hijau Tua Diatas 85% atau di 13 atau lebih indikator 

telah tercapai 
 
Pada bulan Juli 2009, Yayasan Danamon Peduli akan mengeluarkan laporan tiga 
bulanan (setiap bulan Juli, Oktober, Januari dan April), dimana setiap Pemda akan 
mengetahui status pencapaian program mereka dibandingkan dengan 30 Pemda 
lainnya.  Selain itu, setiap akhir tahun, pada pertemuan nasional akan ditampilkan 
posisi pencapaian seluruh Pemda. 

 
Untuk menjalankan program ini, setiap tanggal 10 setiap bulan, penanggungjawab 
unit pengelolaan pupuk organik harus menyampaikan kepada Danamom Peduli, 
upayakan melalui email kepada risa@danamonpeduli.or.id cc 
cory@danamonpeduli.or.id, esta@danamonpeduli.or.id dan 
made@danamonpeduli.or.id atau melalui fax 021-250 1589.  Informasi ini kami 
perlukan untuk memantau perkembangan unit di kabupaten/kota Anda dibandingkan 
dengan 30 kabupaten/kota lainnya: 
 
A.  Tujuan Strategis: Keberhasilan dan Kesinambungan Program 
 
Tolok Ukur: 
1. Apakah terjadi reduksi sampah yang dibuang ke TPA? (Ya/Tidak) 

a. Berapa kg sampah organik yang diolah bulan ini? 
b. Berapa kg sampah organik yang diolah bulan lalu? 
 

2. Apakah produksi unit kompos sudah melewati titik impas? (Ya/Tidak) 
a. Berapa kg pupuk organik yang dihasilkan bulan ini? 
b. Berapa kg pupuk organik yang sihasilkan bulan lalu? 
c. Berapa harga produksi/kg? 
d. Berapa harga jual/kg? 
e. Bagaimana perhitungan titik impasnya? 
f. Jika tidak tercapai titik impas, bagaimana pembiayaan unit ini agar tetap 

berjalan? 



 
3. Apakah pemasaran sudah menjangkau masyarakat umum dan Pemda? (Ya/Tidak) 

a. Siapa pembeli utama dari masyarakat? 
b. Siapa pembeli utama dari pemda? 
c. Berapa banyak produk yang sudah dijual bulan ini? 
d. Berapa banyak produk yang sudah dijual bulan lalu? 
e. Bagaimana proporsinya pembeli utama (prosentase dari total penjualan)? 
 

4. Apakah ada rencana replikasi di pasar atau komunitas secara swadaya atau APBD? 
(Ya/Tidak) 

a. Kapan dan dimana replikasi akan dilakukan? 
 
B. Tujuan Strategis: Produk Kompos memberikan nilai tambah bagi pengguna 
 
Tolok ukur: 
5. Apakah hasil uji lab sudah memenuhi standar nasional industri (SNI)? (Ya/Tidak) 

a. Jika tidak, unsur apa yang masih harus diperbaiki? 
 

6. Apakah Pemda sudah memiliki Demplot yang menggunakan kompos sampah 
pasar? (Ya/Tidak) 

a. Terangkan demplot apa saja dan berapa luasnya, serta berapa banyak 
pemakaian kompos sampah pasar. 

b.Apakah sudah terlihat perubahan hasil produksi pertanian sebelum dan 
sesudah pemakaian kompos sampah pasar?  

 
C. Tujuan Strategis: Proses Produksi dan Manajemen berjalan secara  efisien dan 

profesional 
 
Tolok ukur: 
7. Apakah pemisahan sampah sudah dilakukan dari tingkat pedagang? (Ya/Tidak) 

a. Berapa persen sampah non-organik yang masih terbawa ke unit pengelolaan 
kompos?  

 
8. Apakah kerusakan mesin/hambatan lain dapat diatasi sehingga tidak mengganggu 

produksi? (Ya/Tidak) 
a. Terangkan apakah terjadi hambatan produksi bulan ini, dan bagaimana 

mengatasinya 
 

9. Apakah pencatatan produksi dan pemasaran dilakukan secara rutin setiap hari? 
a. Laporan harian setidaknya mencakup: 

• jumlah sampah yang diolah 
• jumlah pupuk yang dihasilkan  
• produksi yang terjual 
• pemakaian solar, bioaktivator, air, listrik 
• absensi tenaga kerja dan jam kerja 
• siapa pembeli utama 

b. Laporan bulanan:  
• jumlahkan informasi diatas,  
• serta tambahkan informasi mengenai demplot tanaman apa saja dan 

berapa luasnya,  
• serta berapa banyak pemakaian kompos sampah pasar. 



 
10. Apakah laporan bulanan sudah dikirimkan secara teratur kepada Yayasan Danamon 

Peduli dan Pimpinan Daerah? (Ya/Tidak) 
 
11. Apakah komunikasi dengan Yayasan Danamon Peduli sudah dilakukan melalui 

email? (Ya/Tidak) 
a. Jika belum, apakah ada rencana untuk menunjuk salah seorang dari Pemda 

untuk berhubungan dengan Danamon Peduli melalui email? 
 

D. Tujuan Strategis: Komitmen Pemerintah Daerah yang Tinggi, SDM yang 
tangguh dan Proses Pembelajaran Berkelanjutan 
 
Tolok ukur: 
12. Apakah program ini sudah masuk rencana setrategis Pemda, sehingga pembelian 

pupuk maupun replikasi program sudah dianggarkan di APBD? (Ya/Tidak) 
a. Jika Ya, berapa anggaran yang dialokasikan di tahun 2009? 
b. Jika Tidak, apakah apa kiat pengelola agar unit ini dapat berjalan secara 

berhasil dan berkesinambungan? 
 

13. Apakah penanggungjawab program maupun operator di lapangan mempunyai 
kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini secara berhasil dan 
berkesinambungan? (Ya/Tidak) 

a. Jika Tidak, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? 
 

14. Apakah ada pembelajaran atau cerita keberhasilan yang ingin disebarluaskan 
kepada kabupaten/kota lainnya? (Ya/Tidak) 

a. Jika Ya, tolong gambarkan secara singkat (maksimum 500 kata). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


