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Yayasan Danamon Peduli adalah  yayasan independen yang didirikan oleh PT. Bank 
Danamon Indonesia Tbk, yang secara khusus menangani program-program Corporate Social 
Responsibility (CSR)  PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Salah satu program utama Yayasan 
Danamon Peduli adalah “Program Kompos Sampah Pasar” atau disebut juga program 
“Danamon Go Green” yaitu suatu program pengembangan masyarakat berkelanjutan dengan 
mengkonversi sampah pasar, khususnya sampah yang berasal dari pasar-pasar tradisional, 
menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Dengan suksesnya penerapan program di beberapa 
proyek percontohan, mendorong Yayasan Danamon Peduli untuk mengembangkan program 
ini ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Sampai akhir tahun 2009  Yayasan Danamon Peduli 
telah menjalankan program ini di 29 kabupaten / kota bekerja sama dengan pemerintah daerah 
setempat

Sementara itu keberadaan pasar tradisional dewasa ini dalam kondisi yang menguatirkan, 
dimana hampir 90% dalam kondisi kritis. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya situasi ini, 
mulai dari lemahnya sistem manajemen pasar tradisional, semakin ketatnya kondisi persaingan 
akibat ekspansi industri ritel modern, ditambah dengan masalah kebersihan serta lemahnya 
pengelolaan sampah di hampir seluruh pasar tradisional. Secara implisit fenomena ini akan 
berdampak pada penurunan kesejahteraan komunitas pasar tradisional.

Dalam kasus ini diperlihatkan bagaimana program “Danamon Go Green” berimplikasi pada 
peningkatan kesejateraan komunitas. Manfaat langsung dapat dirasakan oleh para pedagang 
dan konsumen yaitu adanya pasar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Disamping itu, para 
petani akan menikmati kompos berkualitas dengan harga relatif lebih murah dibandingkan pupuk 
kimia. Sementara itu pengadaan rumah kompos dan aktifitas jual beli kompos, akan membuka 
lapangan kerja baru. Sedangkan pemerintah daerah setempat akan mendapatkan daerahnya 
lebih bersih, serta lebih efisien karena terbantu dalam masalah pengelolaan sampah. Dampak 
positif juga dirasakan PT Danamon Indonesia Tbk, khususnya terkait dengan salah satu unit 
bisnisnya yaitu ‘Danamon Simpan Pinjam’ yang memiliki target konsumen para pelaku ekonomi 
di pasar-pasar tradisional.

Danamon: Meningkatkan 
Kesejahteraan Komunitas Pasar 
Tradisional Melalui Sampah

TANTANGAN YANG DIHADAPI PASAR TRADISIONAL
Berdasarkan data Asosiasi Pemerintah Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia (APKASI), 

dewasa ini terdapat 13.450 pasar tradisional di seluruh Indonesia, dengan jumlah pedagang 
sekitar 12.650.000 orang1. Diperkirakan komunitas pasar tradisional ini meliputi 50 juta 
penduduk,  berarti sekitar 25% dari rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya dari pasar 
tradisional. Oleh karena itu keberadaan pasar tradisional menjadi sangat strategis dan harus 
dipertahankan bahkan dikembangkan, karena keberadaan pasar tradisional yang berkualitas 
berarti juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat yang meliputi komunitas petani, nelayan, 
pengrajin, dan para pedagang kecil.

1    Revitalisasi Pasar Tradisional  (27 Februari 2009). Diunduh dari:  http://www.danamonpeduli.or.id.
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Namun kondisi pasar tradisional secara umum sangat memprihatinkan, terutama dari segi 
kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan, sehingga dewasa ini banyak konsumen 
lebih memilih berbelanja di pasar modern. Menurut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 
(APPSI), hampir 90% pasar tradisional yang tersebar di tanah air, berada dalam kondisi kritis, 
artinya hanya 10% dalam kondisi yang relatif baik.2 Fenomena ini disinyalir karena lemahnya 
sistem manajemen pasar tradisional yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah 
setempat. Sementara itu keberadaan pasar tradisional makin terancam dengan masuknya 
toko-toko sekelas hypermarket, supermarket, bahkan minimarket ke wilayah kabupaten dan 
kecamatan. 

Menurut hasil survey AC Nielsen, antara tahun 2004 sampai 2006, dideteksi terjadi penurunan 
pertumbuhan pasar tradisional sebesar -8,1%, sedangkan disisi lain terjadi pertumbuhan pasar 
modern sebesar 31,4%3. Dalam periode 2001-2006, market share dari pasar modern telah 
meningkat sebesar 11,8%, artinya dalam periode tersebut 11,8% konsumen ritel Indonesia 
telah meninggalkan pasar tradisional dan beralih ke pasar modern4. Menurut data dari Asosiasi 
Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), diperkirakan setiap tahun terdapat 400 kios  pasar 
tradisional di kota Jakarta yang tutup, dan kecenderungan ini juga terjadi di kota-kota besar 
lainnya. Ditemukan pula bahwa selama tahun 2008, omzet pasar tradisional turun sekitar 60%, 
sedangkan tingkat hunian pedagang turun sekitar 30-40%5.

Untuk menyelamatkan pasar tradisional dari kehancuran, perlu dilakukan tindakan revitalisasi 
guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
pasar ini mulai ditinggalkan masyarakat, salah satunya adalah masalah kebersihan, dimana 
pasar tradisional selama ini bercitra kumuh, semrawut, bau,  dan kotor.  Fakta menunjukkan 
bahwa setiap hari pasar tradisional menghasilkan ribuan ton sampah, atau sekitar 20 ton per 
pasar, dan hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi komunitas pasar, masyarakat dan 
pemerintah. Masalah kebersihan akan bisa dipecahkan bila pengelola pasar dapat mengatasi 
masalah penampungan, pembuangan, bahkan pemanfaatan sampah yang diproduksi pasar 
tradisional setiap hari.

YAYASAN DANAMON PEDULI 
Yayasan Danamon Peduli sedang melaksanakan suatu program, yang mereka sebut 

sebagai ’Program Kompos Sampah Pasar’, atau yang lebih dikenal dengan nama ’Danamon Go 
Green’, yaitu suatu program pengembangan masyarakat berkelanjutan dengan mengkonversi 
sampah pasar, khususnya sampah yang berasal dari pasar-pasar tradisional, menjadi pupuk 
organik berkualitas tinggi. Dengan diterapkannya program ini di suatu pasar tradisional, maka 
secara tidak langsung akan meningkatkan kebersihan dan kesehatan bagi pasar itu sendiri, 
bahkan akan meningkatkan kenyamanan berbelanja bagi para konsumen, yang membuat pasar 
yang bersangkutan menjadi lebih kompetitif. Yayasan Danamon Peduli sendiri  merupakan 
yayasan independen yang didirikan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Adira 
Dinamika Multifinance Tbk, yang secara khusus menangani program-program Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari  Bank Danamon. Sebenarnya ’Danamon Peduli’ sudah memulai 
kegiatannya pada tahun 2001, sebagai bagian dari Divisi Corporate Affairs PT. Bank Danamon 
Indonesia Tbk. Pada tahun 2004, Danamon Peduli melakukan penajaman visi, yang dilanjutkan 
dengan didirikannya Yayasan Danamon Peduli pada tanggal 17 Pebruari 20066 oleh PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Visi dari Yayasan Danamon 
Peduli adalah “Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan”. Sedangkan 

2 Modernisasi Pasar Tradisional Untuk Pedagang Tradisional dan Pedagang Kecil (9 Juni 2009). Diunduh dari http://perubahanun�Diunduh dari http://perubahanun�
tukrakyat.com.

3 Revitalisasi Pasar Tradisional  (27 Februari 2009). Diunduh dari:  http://www.danamonpeduli.or.id
4 Artikel Ekonomi: Pasar Tradisional vs Pasar Modern. 31 Maret 2009. Diunduh dari http://warnadunia.com
5 Moch. Eri Irawan.  Jalan Berliku Pasar Tradisional (2). Kompetisi Bebas Pasar Tradisional dan Pasar Modern Tidak Relevan. (21  

Juli 2009). Diunduh dari: kabarbisnis.com .
6  Sejarah Yayasan Danamon Peduli. Diunduh dari: http://www.danamonpeduli.or.id.
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Misi Yayasan ini adalah mendukung kegiatan berkelanjutan berbasis pada kebutuhan komunitas 
dan melibatkan para relawan dalam hal: (1) Meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan tingkat 
kehidupan masyarakat melalui program-program yang berdampak luas; (2) Membantu, 
membangun, dan memulihkan kehidupan korban bencana alam. Yayasan Danamon Peduli 
percaya bahwa karyawan Danamon adalah anggota komunitas yang juga dapat diikut sertakan 
berperan aktif dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat di lingkungan dimana mereka 
tinggal dan bekerja. Dengan demikian, melalui program Danamon Peduli, lebih dari 40.000 
karyawan Bank Danamon di 1.400 lokasi di seluruh Indonesia, dapat bertindak sebagai agen 
perubahan dan anggota masyarakat yang peduli.7

Salah satu unit bisnis PT. Bank Danamon Indonesia Tbk adalah SEMM (Self Employed 
Mass Market) atau yang lebih dikenal ’Danamon Simpan Pinjam’, yang merupakan produk 
perbankan dengan target segmen usaha mikro dan kecil yang banyak berlokasi di pasar-pasar 
tradisional. Sebagai anggota komunitas pasar tradisional, Danamon Simpan Pinjam  tentunya 
sangat berkepentingan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan pasar tradisional, 
yang nantinya akan berdampak pada nilai kompetitif dari pasar tradisional itu sendiri. Dilihat dari 
perspektif industri perbankan, maka jutaan pedagang kecil di pasar-pasar tradisional sebenarnya 
merupakan calon nasabah potensial bagi produk-produk perbankan khususnya untuk segmen 
usaha mikro dan kecil.

Dengan keberadaan Danamon Simpan Pinjam di lebih dari 800 cabang yang menjangkau 
sekitar 1.500 pasar tradisional di seluruh Indonesia8,  memberikan peluang bagi Yayasan 
Danamon Peduli, untuk turut serta dalam menciptakan pasar-pasar tradisional yang lebih 
sehat, bersih, dan nyaman. Perlu kita sadari pula bahwa keberadaan pasar tradisional ini juga 
mencerminkan sistem nilai yang merupakan bagian dari budaya bangsa, dan sekaligus sebagai 
pusat pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Artinya, segala upaya yang berusaha untuk 
mempertahankan keberadaan pasar tradisional perlu didukung. Oleh karena itu penerapan 
’Program Kompos Sampah Pasar (Danamon Go Green)’ yang diinisiasi Yayasan Danamon 
Peduli menjadi strategis, karena memberi manfaat pada berbagai pihak, apalagi dampaknya 
dapat meningkatkan kesejahteraan dari komunitas pasar tradisional yang sebagian besar 
merupakan masyarakat berpendapatan rendah.

Program yang dicetuskan Yayasan Danamon Peduli ini memiliki karakteristik yang dianggap 
layak untuk diangkat sebagai salah satu kasus dalam “Growing Inclusive Markets Model” 
atau “Pro-poor Business Model”, yaitu suatu model usaha bernuansa sosial yang diluncurkan 
oleh United Nations Development Program (UNDP). Program “Kompos Sampah Pasar” ini 
merupakan program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, dimana program ini baru 
akan berhasil bila didukung oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Oleh karena itu, dalam 
mengimplementasikan program tersebut, Yayasan Danamon Peduli berkerja sama dengan  
pemda setempat, dan saat ini sudah bekerja sama dengan 31 pemda di seluruh Indonesia9.

7  Laporan Tahunan Bank Danamon, 2008.
8  Revitalisasi Pasar Tradisional  (27 Februari 2009). Diunduh dari:  http://www.danamonpeduli.or.id.
9  Laporan Tahunan Yayasan  Danamon Peduli, 2008: Bersama Membangun Kesejahteraan.

Puryanti, Pedagang Pasar Prawirotaman, Yogyakarta
“Dulu, kalau mau ke kamar mandi, saya harus pulang dulu ke rumah. Tapi, sekarang 
sudah bisa langsung di pasar saja. Sehabis diperbaiki oleh Danamon Peduli, kamar 
mandi di sini jadi lebih bersih dan nyaman”. (Laporan Tahunan Yayasan Danamon 
Peduli, 2008).
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PROGRAM  KOMPOS  SAMPAH  PASAR (DANAMON GO GREEN)
Kebersihan merupakan faktor utama yang sulit diatasi 

pasar-pasar tradisional. Setiap harinya pasar tradisional 
di Indonesia menghasilkan ribuan ton sampah, padahal 
70-90% sampah tersebut adalah bahan organik 
berkualitas tinggi. Bila sampah tadi dapat dikelola 
dengan baik, maka permasalahan yang dihadapi justru 
dapat menjadi berkah. Melalui program ini, Danamon 
Peduli bekerja sama dengan Pemerintah Daerah 
setempat membangun fasilitas Pengolahan Sampah, 
yang setiap unitnya mampu mengolah 1-3 ton sampah 
organik menjadi 400 kg – 1,2 ton kompos berkualitas 
tinggi di lingkungan pasar tradisional setiap harinya10.

Pada dasarnya semua bahan organik dapat 
dikomposkan, seperti: sampah organik pasar, limbah 
organik rumah tangga, kotoran/ limbah peternakan, 
limbah pertanian, limbah agroindustri, dan lainnya 
yang bersifat fibrous. Sedangkan bahan organik yang 
perlu dihindari sebagai bahan baku kompos adalah 
bahan organik yang memiliki kadar air tinggi (seperti: 
semangka, melon, mentimun, tomat, dsb), karena 
akan mempertinggi kadar air pada kompos. Pengomposan sampah organik memiliki banyak 
manfaat bila ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek lingkungan, maka pengomposan sampah 
organik akan mengurangi polusi udara yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah, mengurangi 
kebutuhan lahan untuk penimbunan sampah, serta mengurangi potensi munculnya sumber-
sumber penyakit yang diakibatkan oleh lalat dan bakteri-bakteri yang merugikan. Sedangkan 
dilihat dari aspek tanah dan tanaman, maka pemanfaatan kompos juga dapat meningkatkan 
kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, dan manfaat-manfaat positif 
lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil panen.

Selain mengatasi masalah kebersihan dan kesehatan, maka diyakini bahwa program ini 
juga memberi manfaat keuntungan baik sosial dan ekonomis bagi komunitas pasar tradisional, 
sebagai berikut11:

• Mereduksi sampah secara sistematis, artinya menciptakan lingkungan yang sehat bagi  
 masyarakat.

• Membuka lapangan kerja baru, dimana setiap unit pengolahan mampu menyerap 4-6  
 tenaga kerja.

• Menambah penghasilan bagi komunitas pasar, dimana sebagian keuntungan program  
 dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan, kesehatan,  
 kenyamanan dan keamanan pasar.

• Menyediakan pupuk organik berkualitas tinggi bagi petani dengan harga terjangkau.

• Menanggulangi kelangkaan pupuk dan lahan kritis, karena pemerintah daerah dan  
 komunitas pasar boleh dikatakan memiliki pabrik pupuk organik sendiri.

• Mengurangi beban pengelolaan sampah pemerintah daerah, mengurangi beban TPA,  
 tipping fee, ongkos transportasi, biaya cleaning service dan lain sebagainya.

• Mencegah pemanasan global dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

10   Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli, 2008: Bersama Membangun Kesejahteraan.
11   Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli, 2008: Bersama Membangun Kesejahteraan.
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• Mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional berbasis pertanian organik.

Adapun langkah-langkah pengomposan metode Yayasan Danamon Peduli adalah sebagai 
berikut: (Yulianto, dkk12)

• Pemasokan
Sampah yang dipasok ke rumah kompos adalah sampah organik pasar yang diangkut 
langsung dari sumbernya (pedagang, kios, dll) maupun sampah yang diangkut dari Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di pasar. Pihak penanggung jawab unit kompos 
menyediakan 2 keranjang sampah, organik dan non organik di lingkungan pasar untuk 
memudahkan pedagang memisahkan sampah. Pada jam-jam yang telah ditentukan, 
petugas kebersihan memasok sampah organik ke rumah kompos bekerjasama dengan 
penanggung jawab unit kompos.

• Pemilahan
Sampah yang masuk ke lokasi pengomposan tidak 100% organik. Oleh karena itu, 
sampah dipilah kembali untuk mendapatkan bahan organik pilihan sebagai bahan baku 
kompos. Hal yang harus diperhatikan adalah sampah yang akan diolah menjadi kompos 
sebaiknya sampah segar.

• Pencacahan
Pencacahan sampah dilakukan untuk mempercepat proses pengomposan. Pencacahan 
dapat menggunakan mesin pencacah hingga ukuran sampah berkisar 2-10 cm. Jika 
hasil cacahan masih terlalu basah (berkadar air tinggi) maka selanjutnya dapat dilakukan 
proses penurunan kadar air dengan cara penjemuran pada matahari sampai kadar air 
bahan sekitar 50%.

• Penyemprotan
Bahan baku yang telah ditimbang kemudian dihamparkan setebal 10-20 cm untuk 
disemprotkan bioaktivator. 1 literbioaktivator yang dicampur dengan ± 20 liter air  dapat 
memfermentasi satu ton bahan baku.

• Penggundukan
Penggundukan bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi dan penghematan 
tempat. Penggundukan yang ideal dengan ketinggian 70-150 cm. Tumpukan yang ideal 
akan mempercepat reaksi dan kinerja mikroba untuk merombak bahan organik.

12  Yulianto, dkk. Buku Pedoman Sampah Terpadu: Konversi Sampah Pasar Menjadi Kompos Berkualitas 
Tinggi. Yayasan Danamon Peduli. Jakarta.



8GROWING INCLUS IV E MARKETS: INDONES IA CAS ES | VOLUME 1 - 2010

• Penyungkupan/Fermentasi/Pematangan
Sampah disungkup dengan karung goni untuk mempercepat fermentasi dan 
mempermudah sirkulasi udara. Penyungkupan berlangsung selama 4-7 hari, setelah itu 
dilakukan proses pembalikan. Setelah dibalik kompos digundukan kembali dan dibiarkan 
terbuka selama ± 6 hari untuk proses pematangan kompos. Kompos dikatakan matang 
apabila struktur remah, berwarna hitam, berbau humus dan bersuhu dibawah 400C.

•   Pengeringan
Setelah kompos matang, perlu dilakukan proses 
penjemuran dan pengeringan sampah agar kadar air 
kompos dibawah 50% (sesuai SNI). 

•   Pengayakan dan Pengemasan
Jika hasil kompos masih terlalu kasar disarankan 
dilakukan penggilingan kembali. Setelah itu kompos 
diayak untuk menghasilkan ukuran seragam, 
kemudian kompos ditimbang dan dikemas sesuai 
dengan permintaan pasar. Kompos diayak memakai 
mesin pengayak dengan saringan kawat, ukuran 
lubang saringan adalah 0,5 cm x 0,5 cm. Setelah 
pengayakan, maka seluruh tahapan proses dilalui 

dan sampah sudah menjadi kompos yang siap dipasarkan.

• Pemasaran
Kegiatan pemasaran dilakukan apabila kompos yang dihasilkan telah dikemas dan siap 
dijual. Harga kompos bervariasi, tergantung dari besarnya biaya operasional yang keluar 
saat proses produksi kompos. Agar dapat mencapai titik impas dan menutupi biaya 
operasional, strategi pemasaran adalah hal penting bagi kesinambungan produksi.

POLA  KEMITRAAN
Program Kompos Sampah Pasar sebenarnya merupakan program kerjasama yang  saling 

menguntungkan antara Danamon Peduli dengan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan 
akan tercipta keberhasilan serta kesinambungan program. Pola kemitraan yang terjadi adalah 
bahwa Yayasan Danamon Peduli menyediakan disain proyek, penyediaan mesin dan rumah 
kompos, bimbingan teknis pengoperasian mesin, pelatihan pembuatan kompos berkualitas, 
serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Pada saat operasional awal di bulan pertama, pihak 
Danamon Peduli juga menutup segala biaya tenaga kerja serta material yang digunakan sampai 
program ini diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah setempat.  Sebagai penanggung jawab 
dari Yayasan Danamon Peduli, diangkat Koordinator Program yang bertanggung jawab terhadap 
bimbingan teknis sejak tahap disain sampai pemantauan dan evaluasi.

Sementara itu Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten atau Kota berperan untuk: 
[Yulianto, dkk13]

13  Yulianto, dkk. Buku Pedoman Sampah Terpadu: Konversi Sampah Pasar Menjadi Kompos Berkualitas Tinggi. Yayasan Danamon 
Peduli. Jakarta.

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu
“Saya sangat mengapresiasi program dan dukungan Yayasan Danamon Peduli untuk 
menciptakan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman, dan adil. Saya berharap 
langkah Yayasan Danamon Peduli ini dapat menjadi contoh bagi swasta dan BUMN 
lainnya”. (Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli, 2008)
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a. Analisa kebutuhan, menghitung berapa ton sampah yang dihasilkan.

b. Menyediakan lahan pengolahan di pasar atau sekitar pasar seluas 250-500 m2, dapat 
 merupakan modifikasi tempat pembuangan sampah sementara.

c. Koordinasi lokal, dan perijinan serta sosialisasi kepada masyarakat.

d. Pembangunan rumah kompos oleh kontraktor lokal yang dipilih melalui proses tender,  
 sesuai dengan spesifikasi dan disain yang telah disepakati kedua pihak.

e. Mempersiapkan manajemen pengelola untuk menjamin kesinambungan program

f. Mengkoordinasikan supply-demand (produksi dan permintaan) produk, misalnya Dinas 
 Pertanian suatu kabupaten menganggarkan pembelian kompos untuk di ujicobakan di  
 kelompok-kelompok tani.

g. Menyiapkan anggaran operasional setelah unit pengelolaan diserahkan kepada pemda,  
 sebelum produk dapat diserap oleh pasar.

h. Replikasi di pasar-pasar tradisional di lingkungan kabupaten/ kota yang bersangkutan.

i. Memasukkan program ini dalam rencana strategis pemda. 

Sebagai penanggung jawab yang mewakili pemda, ditunjuk salah satu instansi/dinas terkait 
di wilayah bersangkutan yang bertindak sebagai Pimpinan Proyek di tingkat daerah, yang 
bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi lokal dan persiapan-persiapan yang diperlukan 
dengan pihak-pihak  terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan mulai dari penyiapan lahan, 
perijinan, penyiapan tenaga kerja dan tim manajemen, serta melakukan sosialisasi serta 
pemantauan dan evaluasi.

Intinya Danamon Peduli bertanggung jawab pada tahap pengembangan, sedangkan 
Pemerintah Daerah menjamin keberhasilan dan keberlangsungan program tersebut, yang 
akhirnya berupaya untuk mereplikasikan program ini ke pasar tradisional lainnya di daerah 
mereka.

Program ini dijajaki pertama kali pada bulan Juli 2007 di Pasar Ciputat, Banten, Bantul 
dan Sragen. Kemudian berlanjut dengan kesuksesan 2 proyek percontohan di Bantul (DI 
Yogyakarta), dan Sragen (Jawa Tengah). Keberhasilan ini mendorong Danamon Peduli untuk 
mengembangkan program ini ke berbagai wilayah lain di Indonesia, sementara itu banyak 
Pemerintah Daerah yang tertarik untuk mereplikasi program tersebut di pasar-pasar tradisional 
di wilayah mereka. Sampai akhir 2008, telah ditanda tangani kesepakatan kerjasama dengan 26 
dari 31 pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mereplikasi program ini. Selama 
tahun 2008, program ”Kompos Sampah Pasar” telah berjalan di 5 (lima) kabupaten, yaitu Bantul, 
Sragen, Wonosobo, Pacitan, dan Grobogan14. Sedangkan dalam tahun 2009 program ini telah 
berjalan di 29 kabupaten/ kota lainnya diseluruh Indonesia.

INDIKATOR KEBERHASILAN 
Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi pihak-pihak  terlibat, maka Danamon Peduli 

bekerja sama dengan pemerintah daerah mengembangkan indikator-indikator untuk mengukur 
keberhasilan serta kesinambungan program. Secara berkala setiap bulan, pemda setempat 
mengirimkan Laporan Perkembangan Program, untuk diolah dalam Sistem Manajemen 
Pengetahuan Yayasan Danamon Peduli. Indikator-indikator tersebut dikaitkan dengan 4 macam 
tolok ukur, yaitu15: 

14  Yayasan Danamon Peduli dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Resmikan Unit Pengolahan Sampah Pasar Terpadu di TPA 
Wonorejo. Siaran Pers Danamon No. 07/X/YDP/2008. 29 Oktober 2008.

15  Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli, 2008: Bersama Membangun Kesejahteraan.
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1. Keberhasilan dan kesinambungan program.

2. Nilai tambah kompos berkualitas tinggi kepada pengguna.

3. Proses produksi dan manajemen efisien & profesional.

4. Komitmen pimpinan daerah, SDM yang tangguh dan proses pembelajaran berkelanjutan.

Keempat tolok ukur ini diperinci lagi menjadi 14 indikator seperti tertuang dalam tabel berikut:

Table 1. Indikator Keberhasilan Program Kompos Sampah Pasar

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 

menganggu 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 disebarluaskan kepada 
berbagai pemangku kepentingan.

Sumber: Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli,(2008). 

Berdasarkan tabel indikator keberhasilan tersebut di atas maka pihak Yayasan Danamon 
Peduli membuat formulir pemantauan dan evaluasi yang harus di isi oleh tiap unit rumah kompos 
untuk dilaporkan ke Yayasan Danamon Peduli dan Pemda setempat. Adapun pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam formulir Pemantauan danEvaluasi dapat dilihat lebih terperinci 
dalam Tabel 2.

10GROWING INCLUS IV E MARKETS: INDONES IA CAS ES | VOLUME 1 - 2010
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Tabel 2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi

No. Tujuan Strategis Pertanyaan

1. Keberhasilan dan 
kesinambungan program

1. Apakah terjadi reduksi sampah yang dibuang ke TPA? (Ya/
Tidak)
•	 Berapa banyak sampah organik yang diolah bulan lalu?
•	 Berapa banyak sampah organik yang diolah bulan ini?

2. Apakah produksi unit kompos dapat menutupi biaya 
operasional? (Ya/Tidak)
•	 Bagaimana perhitungan titik impasnya?
•	 Berapa harga produksi/kg?
•	 Berapa harga jual/kg?
•	 Jika belum menutupi biaya operasional, bagaimana 

pembiayaan unit ini agar tetap berjalan?
3. Apakah pemasaran sudah menjangkau masyarakat umum 

dan Pemda? (Ya/Tidak)
•	 Siapa pembeli utama dari masyarakat?
•	 Siapa pembeli utama dari pemda?
•	 Berapa banyak produk yang sudah dijual bulan lalu?
•	 Berapa banyak produk yang sudah dijual bulan ini?
•	 Bagaimana proporsinya pembeli utama (prosentasi dari 

total penjualan)?
4. Apakah ada rencana replikasi di pasar atau komunitas secara 

swadaya atau APBD? (Ya/Tidak) 
•	 Kapan dan dimana akan dilakukan?

2. Nilai Tambah Kompos 
Berkualitas Tinggi kepada 
Pengguna

5. Apakah hasil ujij lab sudah memenuhi standar nasional 
Indonesia (SNI)? (Ya/Tidak)
•	 Jika tidak, apa yang masih harus diperbaiki?

6. Apakah pemda sudah memiliki demplot yang menggunakan 
kompos sampah pasar? (Ya/Tidak)
•	 Terangkan demplot apa saja dan berapa luasnya, serta 

berapa banyak pemakaian kompos sampah pasar?
•	 Apakah sudah terlihat perubahan hasil produksi 

pertanian sebelum dan sesudah pemakaian kompos 
sampah pasar?

3. Proses Produksi dan 
Manajemen Efisien & 
Profesional

7. Apakah pemisahan sampah sudah dilakukan dari tingkat 
pedagang? (Ya/Tidak)
•	 Berapa persen sampah non-organik yang masih terbawa 

ke unit pengelolaan sampah?
8. Apakah kerusakan mesin/hambatan lain dapat diatasi 

sehingga tidak menganggu produksi? (Ya/Tidak)
•	 Terangkan apakah terjadi hambatan produksi bulan ini, 

dan bagaimana mengatasinya?
9. Apakah pencatatan produksi dan pemasaran dilakukan 

secara rutin setiap hari?
•	 Laporan harian setidaknya mencakup:

o Jumlah sampah yang diolah
o Jumlah pupuk yang dihasilkan
o Produksi yang terjual
o Pemakaian solar, bioaktivator, air, listrik
o Absensi tenaga kerja dan jam kerja
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o Siapa pembeli utama.
•	 Laporan bulanan: Terangkan demplot 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)
•	 Jika belum, apakah ada rencana untuk menunjuk 

salah seorang dari pemda untuk berhubungan dengan 
Danamon Peduli melalui email?

4. Komitmen Pimpinan 
Daerah, SDM yang Tangguh 
dan Proses Pembelajaran 
Berkelanjutan

12. Apakah program ini sudah masuk rencana strategis pemda, 
sehingga pembelian pupuk maupun replikasi program sudah 
dianggarkan di APBD? (Ya/Tidak)
•	 Jika Ya, berapa anggaran yang dialokasikan di tahun 

ini? Untuk apa?
•	 Jika Tidak, 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)
•	 Jika Tidak, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan?

14. Apakah ada pembelajaran dan kesuksesan yang ingin 
disebarluaskan kepada kabupaten/kota lainnya? (Ya/Tidak). 
Jika ya, tolong gambarkan secara singkat (maksimum 500 
kata).

Sumber: Yulianto, dkk. Buku Pedoman Pengolahan Sampah Terpadu. 

IMPLEMENTASI   PROGRAM
Sampai dengan September 2009 sudah dioperasionalkan 29 unit rumah kompos yang 

tersebar diberbagai daerah, yaitu: Banjarnegara, Bantul, Barru, Bitung, Bojonegoro, Cisarua, 
Grobogan, Jepara, Kabupaten Probolinggo, Kendal, Klaten, Magelang, Pacitan,  Palopo, 
Payakumbuh, Pekanbaru, Pemalang, Pinrang, Kota Probolinggo, Purbalingga, Rembang, 
Semarang, Sidrap, Soppeng, Sragen, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan,  Temanggung dan 
Wonosobo

Dari hasil monitoring dan evaluasi, pada bulan Desember 2009 telah diolah 309.11 ton 
sampah menjadi 102.371 ton kompos. Berdasarkan data semenjak Desember 2008, secara 
akumulatif telah diolah  4630,99 ton sampah, menghasilkan 1367.72 ton kompos. Data 
perkembangan lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Sedangkan berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi juga dapat dipantau ke 14 indikator 
pencapaian dari ke 29 unit rumah kompos selama bulan Desember 2009 (lihat lampiran A)
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Tabel  3. ”Progress: Total Waste Vs Total Compost”

Keterangan: Total waste processed: 4.630,99 tons ; total compost produced: 1367.72 tons
Sumber: Yayasan Danamon Peduli, 2009.

MULTIPLIER EFFECT
Ternyata program ini memberi multiplier effect, yang manfaatnya dirasakan oleh berbagai 

pihak. 

	Manfaat langsung dapat dirasakan oleh para pedagang dan konsumen pasar tradisional  
 itu sendiri, yaitu dengan adanya pasar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. 

	Para petani akan menikmati kompos berkualitas dengan harga relatif lebih murah 
 dibandingkan pupuk kimia. Penggunaan kompos organik ini juga berpengaruh pada tanah  
 olahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengadaan rumah kompos akan  
 membuka lapangan kerja baru, serta memberi manfaat ekonomi bagi komunitas pasar  
 yang terkait dengan jual beli kompos tersebut. 

	Manfaat lainnya juga dirasakan oleh pemerintah daerah setempat, yang mendapatkan  
 daerahnya lebih bersih, sekaligus lebih efisien karena terbantu dalam pekerjaan  
 pembuangan sampah. Apalagi program ini juga berpotensi untuk direplikasi ke pasar- 
 pasar tradisional lainnya di tanah air, yang akan memberikan dampak positif secara  
 nasional.

Subandi, Kepala Kelompok Tani Manunggal, Bantul
“Waktu masih pakai pupuk kimia, hasil panen bawang merah kami hanya 21 ton 
per hektar. Kini, setelah memakai pupuk kompos Danamon Peduli yang diolah dari 
sampah pasar Bantul, hasil panen bawang merah dilahan pasir ini mampu meningkat 
jadi 22�27 ton per hektarnya”.(Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli, 2008)

13 CREATING VALUE FOR ALL: STRATEGIES FOR DOING BUSINESS WITH THE POOR
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DAMPAK  TERHADAP  BANK DANAMON DAN YAYASAN DANAMON 
PEDULI

Program Kompos Sampah Pasar (Danamon Go Green) secara langsung atau tidak langsung 
tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan, dalam hal ini  PT Danamon Indonesia Tbk. 
Apalagi brand ‘Danamon’ sendiri tidak dapat dilepaskan dari citra perusahaan induk yang 
bergerak di industri perbankan. Masalahnya adalah seberapa besar manfaat yang ditimbulkan 
serta seberapa cepat respons positif  dari masyarakat terhadap perusahaan dengan adanya 
program tersebut. Yang paling segera merasakan dampaknya adalah produk perbankan 
Danamon yang terkait dengan komunitas pasar tradisional, khususnya di pasar-pasar yang telah 
mengimplementasikan program ‘Danamon Go Green’. Seperti telah disebutkan sebelumnya, PT 
Danamon Indonesia Tbk memiliki produk Danamon Simpan Pinjam (DSP), yang memiliki target 
pasar yaitu para pelaku ekonomi di pasar-pasar tradisional.

Produk perbankan DSP  dikembangkan karena adanya kebutuhan  di sektor usaha mikro 
dan kecil. Pada tahun 2008, diperkirakan terdapat 50 juta usaha mikro, kecil, dan menengah 
di Indonesia, namun baru kurang lebih 18 juta saja yang telah memperoleh akses layanan 
perbankan. Dari penelitian yang dilakukan Danamon dengan mewawancarai 1.000 responden 
pengusaha mikro dan kecil, di 8 kota besar, ditemukan bahwa bank dianggap terlalu rumit dan 
menakutkan dengan berbagai persyaratan, ketika seorang pelaku usaha  bermaksud untuk 
meminjam uang16. Para pengusaha mikro  membutuhkan suatu layanan perbankan dengan 
persyaratan yang sederhana, serta proses yang mudah dan cepat. Dari latar belakang inilah, 
maka pada tahun 2004 hadir unit Danamon Simpan Pinjam/ DSP (Self Employed Mass Market/ 
SEMM), guna memberikan layanan secara khusus bagi usaha skala mikro dan kecil. Produk 
mereka terkait dari segi pembiayaan maupun simpanan, dimana pembiayaan yang diberikan 
antara Rp 1 - 500 juta. Berdasarkan karakteristik produknya, maka target market DSP adalah 
para pedagang pasar tradisional serta pengusaha/ pedagang non-agribisnis skala kecil. Oleh 
karena itu unit bisnis DSP akan banyak dikaitkan dengan keberadaan pasar tradisional. Sampai 
akhir tahun 2008, terdapat 1049 unit DSP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Kinerja DSP sendiri cukup baik, dimana sejak 2006 sampai 2008 mengalami peningkatan 
dalam Outstanding Loans dari Rp 5.801 miliar (2006), Rp 8.600 miliar (2007), menjadi Rp 
10.965 miliar. Sementara itu Loans Market Share juga meningkat dari 5,3% (2006), 6,9% (2007), 
menjadi 7,6% (2008)17. 

Walaupun tidak ada kaitannya secara langsung, program ’Kompos Sampah Pasar’ 
diperkirakan juga  telah dan masih akan terus memberi dampak positif pada kinerja DSP. Dengan 
makin bersih dan menariknya wajah pasar pasar tradisional, khususnya yang telah merasakan 
program ini, maka kegiatan ekonomi akan meningkat pula. Hal ini akan berdampak pula pada 
aktifitas simpan pinjam di komunitas pasar tradisional. Dari data18 sampai kuartal ketiga 2009, 
kredit Mass Market Danamon sudah mencakup 53% dari total kredit, meliputi kredit mikro yang 
disalurkan melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP), pembiayaan kendaraan bermotor,  kredit 
untuk nasabah individu melalui Consumer Mass Market (CMM), serta pembiayaan perlengkapan 
rumah tangga dan elektronik. Untuk DSP sendiri, dalam kurun waktu setahun terakhir, bertumbuh 
paling pesat sebesar 15% secara tahunan, dari Rp 10,28 menjadi Rp 11,85 triliun. 

16  Danamon Simpan Pinjam. Diunduh dari: http://www.danamon.co.id
17  Laporan Tahunan Bank Danamon 2008.
18  Danamon Catatkan Peningkatan Berkelanjutan di Kuartal Ketiga 2009. Siaran Pers Danamon. No. 18/X/Humas BDI/2009. Tang�

gal 20 Oktober 2009.
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KESIMPULAN
Program “Danamon Go Green” berhasil memberi manfaat serta meningkatkan kesejahteraan 

bagi komunitas pasar tradisional. Dengan melakukan pengelolaan terhadap sampah pasar 
sekaligus mengkonversi menjadi pupuk organik, memberi dampak baik secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap para pelaku usaha kecil dan mikro di lingkungan pasar tradisional. 
Program ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat, serta bagi perusahaan PT 
Danamon Indonesia Tbk yang direpresentasikan oleh Yayasan Danamon Peduli. Agar program 
dapat berhasil dengan baik, dibutuhkan dukungan penuh dari perusahaan dan pemerintah 
daerah setempat, yang meliputi dukungan dana, lahan, perijinan, akses, teknologi, manajemen, 
dan bimbingan teknis, baik dari tahapan disain sampai tahapan pemantauan dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA
Artikel Ekonomi: Pasar Tradisional vs Pasar Modern. 31 Maret 2009. Diunduh dari http://

warnadunia.com

Danamon Catatkan Peningkatan Berkelanjutan di Kuartal Ketiga 2009. Press Release 
Danamon. No. 18/X/Humas BDI/2009. Tanggal 20 Oktober 2009.

Danamon Simpan Pinjam. Diunduh dari: http://www.danamon.co.id

Laporan Tahunan Bank Danamon 2008.

Laporan Tahunan Yayasan Danamon Peduli, 2008: Bersama Membangun Kesejahteraan.
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Moch. Eri Irawan.  Jalan Berliku Pasar Tradisional (2). Kompetisi Bebas Pasar Tradional dan 
Pasar Modern Tidak Relevan. (21  Juli 2009). Diunduh dari: kabarbisnis.com.

Modernisasi Pasar Tradisional Untuk Pedagang Tradisional dan Pedagang Kecil (9 Juni 
2009). Available at http://perubahanuntukrakyat.com.

Revitalisasi Pasar Tradisional  (27 Februari 2009). Diunduh dari:  http:// www.danamonpeduli.
or.id.

Sejarah Yayasan Danamon Peduli. Diunduh dari: http://www.danamonpeduli.or.id.

Yayasan Danamon Peduli dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Resmikan Unit Pengolahan 
Sampah Pasar Terpadu di TPA Wonorejo. Siaran Pers Danamon No. 07/X/YDP/2008. 29 Oktober 
2008.
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Pasar Menjadi Kompos Berkualitas Tinggi. Yayasan Danamon Peduli. Jakarta.
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PROFIL PENULIS
Andrianto Widjaja 

 
Pendidikan:

•	Profesor di bidang Strategic Management sesuai dengan Keputusan 
 Menteri Pendidikan Sains, tanggal 1 September 2005;

•	Certified Professional Marketer (Asia-Pasifik), yang diberikan oleh Asia 
 Marketing Federation (2008);

•	Gelar Pascasarjana (Doktor) Ekonomi Pertanian di IPB Bogor (1995- 
 2000). Jurusan: Ekonomi Makro & Perdagangan Internasional;

•	Gelar Pascasarjana (Master of Science) Departemen Teknik Industri dan 
Manajemen di Institut Teknologi Bandung (1985-1988);

•	 Sarjana Departemen Teknik di Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1979-1984).

Pengalaman Kerja:

•	 Kepala Sekolah Managemen Labora di Jakarta (2003-sekarang);

•	 Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi di Surabaya (2000- 
 2004);

•	 Direktur PT. Jasola Gading Jakarta (1989-1997), dan  Komisaris (1998 - Sekarang);

•	 Plant Manager di Surabaya Sekar Group (1988).

Posisi lainnya:

•	 Direktur Hubungan Akademik IMA (Indonesia Marketing Association) (2005-2008);

•	 Direktur Program Indonesia Marketing Association (2009 - Sekarang);

•	 Kepala Jurnal Bisnis di LABORA (2000-2009);

•	 Kepala Mahardhika Media (2000-2004).

PROFIL INSTITUSI 

Sekolah Manajemen LABORA

Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen ORLAB, 
disingkat YPPM ORLAB didirikan pada tanggal 23 April 
1982 berdasarkan akta notaris John Sutjiono, SH. No 81 
di Jakarta. Awalnya YPPM ORLAB merupakan lembaga 
pendidikan yang melayani kursus manajemen dan 
konsultasi.

Pada beberapa tahun, perkembangan YPPM ORLAB telah meningkat pesat, yang semula hanya 
menyediakan kursus manajemen, berkembang menjadi sebuah universitas sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Koordinator Perguruan 
Tinggi Swasta Wilayah III).
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Sekolah Tinggi Manajemen LABORA memiliki beberapa tujuan:

1. Melengkapi peserta dengan pengetahuan program manajemen, khususnya di bidang 
konsentrasi manajemen pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga para 
lulusan mampu:

 a. Mengatasi berbagai masalah sekaligus; 
 b. Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien; 
 c. Membuat keputusan yang cepat tepat dalam lingkungan global. 

2. Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai kewirausahaan, 
dengan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, dan pilihan strategi saat menghadapi 
persaingan bisnis.

Yayasan Danamon Peduli

Yayasan Danamon Peduli didirikan pada tanggal 17 Februari 2006 oleh 
Bank Danamon Indonesia, bersama-sama dengan anak perusahaannya, 
Adira Multifinance. Danamon Peduli mendukung kegiatan berkelanjutan, 
berbasis masyarakat, dan melibatkan relawan terutama dari karyawan Bank 
Danamon. Melalui ikut serta dalam kegiatan Danamon Peduli, lebih dari 
40.000 karyawan dari 1.400 cabang Bank Danamon berperan aktif dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan mereka dimana 
mereka tinggal dan bekerja, dan memiliki kesempatan untuk menjadi agen 
perubahan di lingkungan mereka. ‘Peduli’ mencerminkan visi Bank Danamon 

“Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan”.

Danamon Peduli memiliki tiga program utama. Pertama, ‘Pasarku Bersih, 
Sehat, dan Sejahtera’ berfokus pada revitalisasi pasar tradisional. Program 
kedua,” Danamon Go Green “adalah suatu program inovatif di mana YDP 
bekerja dengan 30 pemerintah daerah untuk mengkonversi sampah organik 
dari pasar masing-masing di wilayahnya menjadi kompos berkualitas tinggi. 
Program ini memperoleh BBC World Challenge Award from  Runner Up 
sebagai runner-up pertama di tahun 2009. Sedangkan program ketiga, 
“Cepat Tanggap Bencana” bertujuan untuk menjadikan Bank Danamon 
sebagai pihak swasta pertama yang hadir untuk membantu korban bencana 
di setiap cabang seluruh Indonesia.
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Lampiran A.

Indikator Pemantauan dan Evaluasi di 29 Unit Rumah Kompos 
(Desember 2009) 

NO       INDIKATOR TOTAL INDONESIA

1.
Apakah terjadi reduksi sampah yang 
dibuang ke TPA ?

Ya (26)    Tidak (3)

Total sampah yang diolah bulan ini:
Total Indonesia   : 309.215 ton
Reduksi tertinggi : 50 ton

2.
Apakah produksi unit kompos sudah 
melewati titik impas?

Sudah mencapai titik impas (6)    Belum (23)

Pupuk Organik dihasilkan bulan ini 
 Total Indonesia : 102.371 ton 
Produksi Tertinggi : 15.2 ton
 Produksi Terendah : 0.168 ton 
Biaya produksi per kg
 Biaya Produksi Tertinggi : Rp. 2250
 Biaya Produksi Terendah : Rp. 175 
Harga jual per kg
 Harga Jual Tertinggi : Rp. 1200
Harga Jual Terendah : Rp. 300 

3.
Apakah pemasaran sudah 
menjangkau masyarakat umum dan 
Pemda?

Sudah (14)    Belum (15)

Produk terjual bulan ini
Total Ind : 79.278 ton
tertinggi : 17.56 (wonosobo)
terendah : 0 (magelang)

4.
 Apakah ada rencana replikasi 
di pasar atau komunitas secara 
swadaya atau APBD?

Memiliki rencana (24)    Belum (5)

Kabupaten yang akan mereplikasi di tahun 2009 :
Banjarnegara . Pekanbaru . Wonosobo . Sragen 
. Purbalingga . Pemalang . Pacitan . Cisarua . 
Probolinggo . Kab probolinggo . Semarang . 
Rembang . Kendal . Payakumbuh . Barru . Pinrang 
. Jepara . Grobogan . Tapanuli selatan . Palopo . 
Bojonegoro . Bitung . Bantul . Magelang .

5
Apakah hasil uji lab sudah 
memenuhi Standar Nasional Industri 
(SNI)? 

Sebagian besar telah sesuai standar yang ada sebagian 
besar unsur telah memenuhi standar SNI namun 
masih ada yang perlu dikoreksi
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6.
Apakah Pemda sudah memiliki 
Demplot yang menggunakan kompos 
sampah pasar?

Sudah memiliki (20)    Belum memiliki (9)

7.
Apakah pemisahan sampah sudah 
dilakukan dari tingkat pedagang?

Sudah melakukan pemilahan (20)    Belum (9)

8.
Apakah kerusakan mesin/hambatan 
lain dapat diatasi sehingga tidak 
mengganggu produksi?

Dapat mengatasi hambatan (26)    Belum (3)

9.
Apakah pencatatan produksi dan 
pemasaran dilakukan secara rutin 
setiap hari?

Melakukan secara rutin (23)    Belum (6)

10.  

Apakah laporan bulanan sudah 
dikirimkan secara teratur kepada 
Yayasan Danamon Peduli dan 
Pimpinan Daerah?

Pengiriman teratur (28)    Belum (1)

11.  

Apakah komunikasi dengan Yayasan 
Danamon Peduli sudah dilakukan 
melalui email dan pelaporan secara 
online

Ya (26)    Tidak (3)

12.  

Apakah program ini sudah masuk 
rencana strategis Pemda, sehingga 
pembelian pupuk maupun replikasi 
program sudah dianggarkan di 
APBD?

Masuk kedalam renstra (18)    Belum (11)

13.  

Apakah penanggungjawab program 
maupun operator di lapangan 
mempunyai kemampuan yang 
dibutuhkan untuk menjalankan 
program ini secara berhasil dan 
berkesinambungan?

Memiliki kapabilitas (26)    Belum (3)

14.  

Apakah ada pembelajaran atau 
cerita keberhasilan yang ingin 
disebarluaskan kepada kabupaten/
kota lainnya?

Berbagi pengalaman (18)    belum (11)


