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Apa yang 
dimaksud 

Gaya Hidup 
Minim 

Sampah ? 
Slide by @dwinalubna 



“Sebuah gaya hidup positif yang 

meminimalkan penggunaan bahan yang 

mencemari lingkungan dan menolak 

pemakaian bahan sekali pakai. 

Tujuannya meminimalisir sampah yang 

akan dikirim ke TPA” 

 

 

 
Sumber tulisan Buku MRMS halaman 52 

Sumber gambar @zerowastehome 

Zero waste adalah…. 
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Kenapa harus 
memulai  

Gaya Hidup 
Minim Sampah 

? 
Slide by @dwinalubna 
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Selama ini kita berfikir bahwa membuang sampah pada 
tempatnya sudah cukup. Tapi… apakah itu benar….? Yakin..? 
Alur perjalanan sampah : 

Di TPA, sampah terus tertumpuk dan tercampur 
hingga mencapai tinggi puluhan meter.  Hampir 
semua sampah berakhir di TPA dan sedikit sekali 
yang didaur ulang* 

SAMPAH Diangkut petugas, ke TPS Dibawa ke TPA 

Sampai di TPA 

Sumber foto : 
id.wikipedia.org 
sarikurnia980.files.wordpress.com 
www.goaceh.co 
poskotanews.com Slide by @flysophia & @oktiinn 



Faktanya, penduduk Jakarta menghasilkan 7100 ton sampah setiap 

harinya. Sebagian besar sampah tersebut masih menumpuk di TPA 

Bantar Gebang. Jika dibandingkan, jumlah sampah yang dibuang 

oleh penduduk Jakarta selama 2 hari berturut turut bisa menyamai 

luas dan tinggi Candi Borobudur !  

Sumber : @waste4change 

BOROBUDUR TEMPLE! 
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TPA Bantar Gebang sebagai tempat penyimpanan sampah 

terpadu bagi warga DKI Jakarta akan mencapai full 

capacity pada tahun 2021. TPA mengalami overload = tidak 

bisa lagi menampung sampah. 

Sumber : UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 
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TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Bantargebang, Kota Bekasi     

koran.tempo.co 
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TPA Palembang 

palembang.tribunnews.com 

wartakutim.co.id 

TPA Kutai Timur TPA Suwung, Bali 

Rizal Fanany / Tribun Bali 

Ponorogo, Jawa Timur 
ponorogo.go.id 

Depok, Jawa Barat 
jabar.pojoksatu.id 

Pekalongan, Jawa Tengah 

radarsemarang.com 

KASUS TPA OVERLOAD DI 
BERBAGAI DAERAH 



Slide by  @flysophia & @dwinalubna 

Rachman Haryanto / Detik News 

news.okezone.com 

TPA Meledak dapat ditimbulkan oleh penumpukan gas metana 

KASUS TPA LONGSOR DAN MELEDAK 



Tragedi TPA Leuwigajah, Bandung  (21 Februari 2005) 
 
Ledakan gas metan & longsoran sampah 
143 jiwa meninggal 
137 rumah tertimbun longsoran 
2 kampung “tergulung” longsoran sampah (jarak kampung sekitar 1 kilometer dari TPA) 

www.pikiran-rakyat.com 
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TPA  MENCEMARI 
LINGKUNGAN 
( Air, Udara & Tanah ) 

Slide by @flysophia 

news.okezone.com 

jateng.antaranews.com 

m.berau.prokal.co 
TPA Tangerang Selatan 

bisnisjakarta.co.id 

TPA Lamongan 

Anjar D. Pradipta / Radar Lamongan 



TPA Piyungan, Yogyakarta 

@projectbindonesia 
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BERAPA LAMA SAMPAH TERURAI? 
 
ORGANIK 
Buah / Sayuran : 2 bulan 
 
ANORGANIK : Kertas, Plastik, Logam, 
Kaca, dsb 
 
KERTAS 
Koran   : 4 minggu 
Kertas  : 2-5 bulan 
Kardus : 5 bulan 
 
PLASTIK  
Kantong Plastik  : 10-20 tahun 
Plastik               : 50-100 tahun 
Botol Plastik       : 450 tahun 
 
Alumunium  : 80-100 tahun 
Baterai        : 100 tahun 
Kaca           : 1 juta tahun 
 
Styrofoam :  
TIDAK DAPAT TERURAI 

Bisakah dibayangkan jika semua jenis sampah dibuang & berakhir di TPA? 
Dalam rentang waktu menunggu sampah terurai, sampah yang masuk ke TPA terus bertambah, 
menumpuk, lalu menggunung… Menjadi GUNUNGAN SAMPAH… 
 
Mungkin sampah yang kita hasilkan lebih panjang umurnya dari umur kita hidup di dunia 

ceraproduction.com 
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Ternyata sampah yang kita buang bisa menyakiti orang lain  
dan membawa masalah di tempat lain. Sampah tidak hilang 
dan tidak lenyap, hanya berpindah tempat saja. Dari TPA 

bisa saja terbawa aliran air (saat hujan) hingga jauh dan 
berakhir di lautan.  

theinertia.com 

Bangkai ikan paus dengan sampah plastik di 
perutnya, 
di pantai Tonning, Jerman  (2016) 

3 Penyu mati diduga aibat sampah plastik dan 
minyak 
Di Pulau Pari, Indonesia  (Nov, 2018) 

www.detik.com 

Slide by @flysophia & @dwinalubna 



Citarum River : The World’s Most Polluted River (INDONESIA) 
Sungai Citarum di Jawa Barat dinobatkan sebagai sungai TERKOTOR di dunia 

Sumber : idntimes.com 
Slide by @dwinalubna 



Berita tentang paus yang mati di Wakatobi 

Sumber : Kompas.com 
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PAUS yang mati dengan  
sampah plastik: 
 
 
November 2018 
Wakatobi, Indonesia 
(5,9 kg sampah plastik) 
 
Juni 2018 
Paus Pilot di Thailand  
(isi sampah plastik) 
 
April 2018 
Paus di pantai Spanyol 
(29kg sampah plastik) 
 
Februari 2017  
Paus di Norway 
(30 kantong plastik) 
 
Januari 2016  
Paus Sperm di Jerman 
(perutnya isi sampah plastik) 

Slide by @flysophia 

independent.co.uk 

2018, Thailand 

edition.cnn.com 

2018, Spanyol 

2017, Norway http://kidskunst.info 



Sisi lain keadaan lautan saat ini : SAMPAH PLASTIK MENYEBAR DI LAUTAN 

Suatu pemandangan yang menyedihkan 
Sampah plastik menyebar di lautan, merusak 
keindahan laut, mengganggu binatang laut 
 
Telah nampak kerusakan di darat dan di 
lautan akibat perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar). 
(QS. Ar-Rum (30) : 41) 

Sumber : Mike Nelson / EPA      

Energytoday.com Thermofisher.com 
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https://factslegend.org 

Kura kura tidak dapat membedakan 
yang mana makanannya dan mana 
yang bukan 

Slide by @dwinalubna 



https://factslegend.org 

Tanpa sadar sampah yang kita 
hasilkan bisa saja menyakiti makhluk 
hidup lain.. 

Slide by @dwinalubna 



Sampah sedotan yang sering kita anggap kecil ternyata menduduki 
peringkat ke 6 sebagai sampah terbanyak di laut (Sumber :Earth Hour 
Depok). Yuk mulai sekarang biasakan tolak sedotan/bawa reusable 
straw sendiri. 

Slide by @dwinalubna 



Kondisi Laut Kita 

Indonesia adalah penghasil 
sampah plastik no 2 di dunia 
Sumber : imtli.or.id 

Akan ada lebih banyak sampah 
plastik dibandingkan ikan di laut 
pada 2050*  
Sumber : @breakfreefromplastic 

Slide by @dwinalubna 

Presenter
Presentation Notes
*jika tidak ada perubahan perilaku



Mikroplastik 
Dikutip dari investigasi.tempo.co 
Sampel air minum kemasan yang 
beredar di Jakarta, Medan, dan 
Denpasar mengandung partikel 
mikroplastik. Berbahaya terhadap 
kerja hati dan ginjal bila terus 
terakumulasi. Kandungan terbanyak 
dalam 1 sampel Aqua mencapai 
4.713 partikel mikroplastik per 
liter. Adapun secara global, 
kandungan partikel ini paling banyak 
ada di air kemasan Nestle Pure Life 
dengan total 10.390 partikel 
mikroplastik per liter. 

http://aceh.tribunnews.com 

Mikroplastik adalah partikel 
plastik yang berukuran kurang 
dari 5mm dan tidak dapat larut 
dalam air.  Mikroplastik 
tercemar di laut tanpa bisa 
terurai hingga ratusan tahun dan 
menjadi santapan bagi organisme 
laut. (www.imtli.or.id) 

Slide by @dwinalubna 



Tim Pandu Laut menemukan 
sampah dengan masa waktu 
cukup lama di Pantai Ancol 
Timur, yaitu kemasan susu 
kental manis yang telah 
kadaluwarsa sejak tahun 
1991, selain itu ditemukan 
juga kemasan produk anti 
nyamuk yang saat ini sudah 
berganti nama. 
Plastik membutuhkan waktu 
yang sangat lama untuk 
terurai. Yuk kurangi 
plastik demi lingkungan 
yang sehat dan terjaga 
untuk masa depan 
 
Sumber : @pandulaut - 2018 

Plastik tidak terurai dalam 
waktu yang lama, malah 
bisa hancur menjadi 
mikroplastik… 

Slide by @dwinalubna 



Great Pacific Garbage Patch 

https://factslegend.org 

Adalah pulau besar di Samudra Pasifik. Pulau ini terbentuk 

karena sampah yang terbawa dan terjebak arus laut. Pulau ini 

terbentuk secara bertahap dari sampah yang berasal dari 

daratan atau kapal kapal yang buang sampah ke laut lepas dan 

terbawa oleh arus samudra.  
Sumber : Buku MRMS hal 26 

Slide by @dwinalubna 



Sampah Makanan 
• Makanan tidak habis kemudian 

berujung dibuang. Adalah sebuah 
bentuk kemubadziran. Seandainya 
seorang penduduk Indonesia 
menyisakan sebutir nasi saja dalam 
satu kali makan, maka sudah ada 249 
juta butir nasi yang terbuang sia-sia. 
Jika satu gram beras berisi 50 butir, 
maka ada 4.980 kg beras yang dibuang 
tiap hari. 
 
Fenomena itu tidak hanya terjadi di 
Indonesia, tapi juga di dunia. Friends 
Of Earth (FOE) pada Januari 2016 
merilis dalam satu tahun produksi 
sampah makanan di dunia mencapai 
1,3 miliar ton. Dampak terburuk dari 
sampah makanan itu selain kerusakan 
lingkungan, meningkatnya gas metana 
dan pemborosan, adalah ancaman 
krisis pangan. (www.tirto.id) 

http://foodsustainability.eiu.com 

http://tirto.id 
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Sampah Pembalut dan Popok Sekali Pakai 

Pospak dan pembalut merupakan kategori 
sampah yang sangat sulit terurai. Membutuhkan 
waktu 450 tahun. (Sumber : Buku MRMS hal 34) 

www.voaindonesia.com www.mongabay.co.id 
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Minyak Jelantah 
Minyak jelantah yang 
dibuang ke wastafel atau 
selokan akan menimbulkan 
masalah lain. 
 
Dikutip dari greeners.co 
minyak bekas pakai adalah 
jenis limbah yang berbahaya 
bagi kesehatan manusia, dan 
jika dibuang secara 
sembarangan berpotensi 
menjadi limbah B3 
(berbahaya dan beracun). 
Minyak Jelantah berpotensi 
cemari air dan tanah. 

Slide by @dwinalubna 



Sampah Dibakar? 

Menurut Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, DR Emil 

Budianto, yang ditemui disela-sela acara Seminar bersama Technoplast, 

sampah plastik yang menggunung menyimpan kandungan karbon dan hidrogen. 

Zat-zat tersebut akan berkumpul dengan zat lain seperti klorida yang 

ditemukan pada sisa makanan, dan ketika disulut api, campurannya akan 

melepaskan zat berbahaya bagi manusia. 

“Kalau sampah-sampah plastik beserta sisa makanan itu dibakar akan 

memproduksi dioksin dan furan. Zat tersebut dalam konsentrasi kecil saja 

bisa menyebabkan kematian.” (www.sains.kompas.com) 

 

www.doktersehat.com 

Slide by @dwinalubna 



Jadi apakah tradisi “membuang sampah ke tempatnya” 
 sudah cukup ? 

Slide by @dwinalubna 



Sampah tidak hilang dan tidak lenyap 

Membuang sampah = memindahkan masalah 

Ternyata… Bersih di tempat kita, masalah di tempat lain… 

Mari sekarang kita mulai merubah mindset bahwa  
SAMPAHKU TANGGUNGJAWABKU 

Slide by @dwinalubna 



Bagaimana 
cara memulai 
Gaya Hidup 

Minim Sampah 
? 

Slide by @dwinalubna 



Lakukan 3 - AH 

CEGAH PILAH OLAH 

Slide by @dwinalubna 

Sumber : Buku MRMS 



CEGAH 

Yaitu mencegah sesuatu hal yang berpotensi 

menghasilkan sampah 

 

Membawa Shopping bag, saputangan, tumblr, 

reusable straw, wadah, produce bag, beralih ke 

menspad atau mens cup atau clodi (bayi), selalu 

menghabiskan makanan, memperbaiki barang rusak, 

memanfaatkan kembali jar bekas selai dll 

@zerowaste.id_official 

Jangan 
pakai 

sedotan ya 
mba 

Jangan 
dikresekin 

ya bu, pakai 
ini aja 

Slide by @dwinalubna 



Sumber : @zwastememe Slide by @dwinalubna 



PILAH 

Sampah yang sudah 

terlanjur masuk 

rumah, kemudian 

dipilah sesuai 

kategori. 

Contoh tempat sampah 
terpilah, yaitu : kertas 
dan kardus, daur ulang 
campuran, B3, lain lain 
 
Pemilahan disesuaikan 
dengan pola konsumsi 
/keadaan rumah masing 
masing  

@buneastri 

Slide by @dwinalubna 



Mengapa sampah harus 
dipilah? (1) 

Slide by @dwinalubna 

@waste4change 



Mengapa sampah harus 
dipilah? (2) @waste4change 

Slide by @dwinalubna 



Sampah nya sudah dipilah.. Eh tapi sama petugas 
kebersihan dicampur lagi.. Aku kudu piye? 
 

Jawaban : Kudu olah sendiri^^ 
Tujuan memilah adalah kemudian mengolah 
sendiri atau disalurkan kepada lembaga 

yang dipercaya untuk mengolahnya. 
Sehingga tidak berakhir begitu saja di 

TPA. 

Slide by @dwinalubna 



Ya Allah.. Repot banget.. 
 

 
Jawaban : Ga repot, kita harus berani 

berubah untuk masa depan yang lebih baik. 
Berani ubah kebiasaan, untuk bumi yang 

lestari di masa depan  karena Sampahku 
tanggungjawabku  

Slide by @dwinalubna 



Pemilahan membawa kebahagiaan  
untuk mereka 

Nanang, petugas kebersihan di RW 7 
Cihaurgeulis, Kota Bandung. Semenjak 
proses pemilahan dilakukan, gerobak 
sampah dirasa tidak terlalu berat, 
triseda sebagai angkutan yang digunakan 
untuk mengangkut residu ke TPS tidak 
terlalu bau dan tidak teralalu berat saat 
bongkar muat. 

Ajang, telah bekerja selama 18 tahun 
sebagai pengumpul sampah RW 9, Kel 
Sukaluyu, Bandung. Semenjak proses 
pemilahan dilakukan, Baju lebih bersih 
dan tidak sebau dulu. 

Sumber : @ypbbbandung 
Slide by @dwinalubna 



OLAH 

40% sampah Indonesia 

adalah ORGANIK. 

(validnews.id) 

Mempunyai komposter 

di rumah adalah 

sebuah hal yang 

penting, agar materi 

organik tidak 

tercampur dan 

berakhir di TPA. 

ORGANIK  KOMPOSTER / kasih makan hewan 
 
ANORGANIK TERPILAH  sumbang ke 
pemulung/bank sampah/kirim k 
waste4change/membuat kerjainan upcycling 
 
Tetrapak  dropbox tetrapak 
 
E-waste  (Sampah elektronik)  dropbox e-
waste 
 
Minyak Jelantah  kirim ke @jelantah4change 
/ dibuat menjadi sabun 
 
 

Contoh upcycling kain sisa dari @threadapeutic 

Slide by @dwinalubna 



Step by step pembuatan 
komposter pot 
 
1. Pot dialasi dengan 

organik coklat (daun 
kering/sekam/potonga
n gergaji) 

2. Masukkan campuran 
tanah dan kompos 
(media tanam juga oke) 

3. Masukkan sisa organik 
tercacah, timbun lagi 
dengan media tanam 

4. Siram dengan 
bioaktivator (air leri/air 
gula/air kelapa 
basi/buah buah hampir 
busuk) dan Tutup 
dengan organik coklat 

5. Tutup dengan plastik 
selama 2 hari 

6. Hasil setelah 2 hari. 
Hangat. 
 

Slide by @dwinalubna 



Temukan 
alasan yang 
kuat untuk 
BERUBAH ! 

Slide by @dwinalubna 



“ B a r a n g s i a p a  y a n g  

m e n g e r j a k a n  k e b a i k a n  

s e k e c i l  a p a p u n ,  n i s c a y a  

d i a  a k a n  m e l i h a t  

( b a l a s a n ) n y a ”  

 
Q S .  A l  –  Z a l z a l a h  :  7  

Slide by @dwinalubna 
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Simpulan cara cara memulai  
gaya hidup minim sampah 

1. Temukan alasan kuat, bisa dari film dokumenter, membaca, atau 
survey langsung tentang dampak sampah ke kehidupan/ekosistem 

2. Asah kepekaan dengan melihat kondisi sekitar, jika sudah resah, 
artinya kita sudah terpanggil. 

3. Lihat tempat sampah sendiri, apa yang paling banyak ada disana. 
Tissu? Bungkus cemilan? Kulit buah? 

4. Tempuh jalan termudah, misalnya membiasakan menolak kresek dan 
sedotan 

5. Mulai dari diri sendiri, misalnya dengan komitmen selalu membawa 
tas belanja 

6. Bergabung dengan komunitas zerowaste 
7. Secara bertahap, mulai memilah dan mengolah 
8. Belajar menahan diri dan mengkonsumsi segala sesuatu sesuai 

kebutuhan 
9. Jika dihadapkan pada pilihan, pilih yang keburukannya paling kecil 
10. Anggap bahwa Gaya Hidup Minim Sampah adalah experimen yang asik dan 

dapat diujicoba pada setiap kesempatan 
11. Konsisten dengan “Sampahku, Tanggungjawabku” 
 
Sumber : Buku MRMS halaman 73 Slide by @dwinalubna 
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Referensi : 
Buku : Menuju Rumah Minim Sampah –  

DK Wardhani 
Slide dari @flysophia dan @oktiinn 

Akun IG @dwinalubna @waste4change 
@breakfreefomplastik @pandulaut.id 

@ypbbbandung @zerowaste.id_official 
@zwastememe @zerowastehome @buneastri 

dll yang sudah disebutkan di slide 
 

Beberapa website portal berita dan 
sebagainya yang sudah dicantumkan 

sumbernya di slide 

Slide by @dwinalubna 
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