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PERNYATAAN TINGKAT TINGGI

Kemajuan pengelolaan sampah plastik di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa 
tahun terakhir dengan dukungan regulasi dari tingkat nasional hingga daerah, seperti 
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 
( JAKSTRANAS). Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya berupaya untuk 
meningkatkan pengelolaan sampah kota dan mencapai nol kebocoran plastik ke perairan 
di masa dDLHn.

Pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi timbulan dan 
pembuangan sampah plastik di TPA dengan mendorong pembatasan penggunaan plastik 
sekali pakai untuk tujuan komersial dan bisnis. Langkah tersebut didukung oleh Surat 
Edaran Walikota Surabaya No. 660.1/7953/436.7.12/2019 tentang Himbauan Pelarangan 
Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai pada tahun 2019. Saat ini, sistem pengelolaan 
sampah Surabaya didukung oleh 190 TPS, 9 TPST, dan 26 rumah kompos. Selain itu, 
pengoperasian 352 bank sampah di Surabaya juga memperkuat pengelolaan sampah 
plastik di kalangan masyarakat dan menjadi ciri khas Surabaya.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) meluncurkan proyek 
bernama Closing the Loop: Meningkatkan Inovasi untuk Mengatasi Polusi Plastik Laut di 
Kota-Kota ASEAN, didukung oleh Pemerintah JDLHng. Bersama dengan kota-kota mitra, 
Da Nang – Vietnam, Nakhon Si Thammarat – Thailand, dan Kuala Lumpur – Malaysia, saya 
harap kita dapat berbagi langkah-langkah inovatif untuk mengatasi sampah plastik di 
perairan untuk melindungi lingkungan dan membangun kota yang berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan kota yang bersih dan hijau membutuhkan kemitraan yang kuat, 
dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, perguruan tinggi 
dan lembaga penelitian, dan yang paling penting, masyarakat Surabaya. Rencana aksi 
pengelolaan sampah plastik perairan di Surabaya adalah langkah awal. Saya harap kita 
dapat bekerja sama dan mencapai target dalam waktu dekat.

Terima kasih.
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RENCANA AKSI PENGELOLAAN SAMPAH  
PLASTIK PERAIRAN DI KOTA SURABAYA

Sebagai upaya untuk mendukung program Pemerintah Indonesia dalam menangani 
sampah plastik laut di Indonesia, seperti Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah 
Laut 2017-2025 (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan 
Sampah Laut) dan selaras dengan target pemerintah untuk mencapai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030 (Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Kota Surabaya 
menerbitkan rencana aksi berikut pengelolaan sampah plastik perairan dari sumber 

di daratan pada tahun 2025, dengan visi untuk tahun 2030.

Rencana Aksi ini dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui kerja sama 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui 
proyek Closing the Loop yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia 
dan Pasifik (ESCAP). Proyek ini didukung oleh Pemerintah JDLHng. Mitra pelaksana proyek 
adalah Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan Japan Space Systems (JSS).
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I. KENAPA RENCANA AKSI DIBUTUHKAN

• Kemajuan pengelolaan sampah plastik di Indonesia telah meningkat secara 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan regulasi dari 
tingkat nasional hingga daerah, seperti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 
2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( JAKSTRANAS) 
serta Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah. Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah (JAKSTRADA) 2017-2025. Indonesia bertujuan 
untuk mencapai pengurangan sampah 30% dan tingkat pengolahan 70% pada 
tahun 2025 dengan menggunakan tahun 2017 sebagai baseline. Menurut PPC, 
Surabaya menghasilkan 111.300 ton sampah plastik setiap tahun dan 14,4% 
di antaranya tidak dikelola dengan baik. Sejauh ini, belum ada regulasi yang 
mengatur penanganan sampah plastik perairan di Surabaya.

• Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, telah mengalami 
pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat yang disertai dengan 
peningkatan timbulan sampah kota (MSW). Jumlah penduduk Surabaya 
meningkat dari 2,94 juta pada tahun 2015 menjadi 3,15 juta pada tahun 2019. 
Volume sampah yang dikirim ke TPA meningkat dari 1.102 ton per hari pada 
tahun 2015 menjadi rata-rata 1.689 ton per hari pada tahun 2019. Akan tetapi, 
di awal pandemi COVID-19, volume sampah yang dikirim ke TPA setiap bulannya 
turun hingga 12,6% pada bulan Mei 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. 
Menurut PPC, timbulan sampah di tahun 2020 mencapai 792.290 ton sampah 
kota (0,70 kg per orang per hari). Ini hampir setara dengan rata-rata nasional 
(0,68 kg/kapita/hari) dalam laporan Bank Dunia “What a Waste 2.0”.
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• Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 
timbulan di sumber dengan mendorong pembatasan penggunaan plastik sekali 
pakai untuk tujuan komersial dan bisnis. Langkah tersebut didukung oleh Surat 
Edaran Walikota Surabaya No. 660.1/7953/436.7.12/2019 tentang Himbauan 
Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai pada tahun 2019. Akan 
tetapi, ini tidak disertai dengan pemantauan dan evaluasi yang berakibat pada 
kurangnya arahan dan perkembangan yang tidak dilaporkan. Pengurangan 
sampah berperan penting dalam pengelolaan sampah kota. Di Surabaya, 2% dari 
total timbulan sampah plastik atau 2.174 ton sampah plastik masuk ke perairan 
setiap tahun, di mana 32% di antaranya adalah kantong plastik (berdasarkan 
berat).

• Untuk mendukung perkembangan nasional dan daerah, Kota Surabaya 
menerbitkan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Perairan Kota Surabaya 
pada tahun 2025, dengan visi hingga tahun 2040; untuk memperkuat 
pengelolaan sampah plastik kota, selaras dengan strategi nasional dan visi kota 
menuju Surabaya sebagai kota global yang maju, humanis, dan berkelanjutan.
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II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan

1. Memperkuat pengelolaan dan pengurangan sampah plastik dari kegiatan darat 
dan pesisir di Surabaya.

2. Meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku dan kebiasaan individu, 
masyarakat, bisnis, dan organisasi untuk mengurangi timbulan sampah plastik 
dan mendorong pengumpulan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah 
plastik di perkotaan.

3. Pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025 ( JAKSTRANAS), 
dan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025 ( JAKSTRADA).

2. Tujuan dan Target Khusus

a) Tujuan jangka menengah (2021-2025)

1. Setidaknya 88% pengumpulan sampah harian dari TPS ke TPA (untuk membatasi 
jumlah wadah sampah yang menginap di TPS).

2. Kapasitas daur ulang sampah plastik ditingkatkan dari 11,3% menjadi 23% dari 
seluruh timbulan sampah plastik kota.

3. Menambah jumlah Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle (TPS3R) 
dari 9 menjadi 11 TPS3R.

4. Mengurangi timbulan sampah plastik di sumber: Persentase sampah plastik di 
sampah kota menurun menjadi 12% (baseline tahun 2020: 14%).

5. Membangun dan mereplikasi dua intervensi yang efektif: Proyek yang berfokus 
pada pasar yang menargetkan pengurangan kantong plastik; dan model yang 
berfokus pada sekolah yang menargetkan semua jenis sampah plastik.
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b) Tujuan jangka panjang (2026 - 2030, dengan tahun 2020  
          sebagai baseline)

1. Kegiatan dan model percontohan yang berhasil pada tahun 2021-2025 akan 
dilembagakan dalam bentuk tertulis dan kebijakan khusus akan direplikasi di 
seluruh kabupaten dan kota (misalnya, “Pengurangan sampah plastik di sekolah 
dan lembaga publik”).

2. Membangun database terbuka untuk pengelolaan sampah plastik agar dapat 
mengakomodir supply dan demand dalam proses daur ulang sampah plastik.

3. Membangun instalasi pengolahan sampah plastik tambahan sebagai teknologi 
alternatif.

4. Kapasitas daur ulang sampah plastik ditingkatkan dari 23% di tahun 2025 
menjadi 46% di tahun 2040 dari seluruh timbulan sampah plastik kota.

5. Menambah jumlah Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle (TPS3R) 
dari 11 TPS3R di tahun 2025 menjadi 18 TPS3R di tahun 2040.

6. 88% pengangkutan sampah harian secara langsung dari TPS ke TPA (untuk 
membatasi jumlah kontainer yang meninap di TPS)

6. Mengembangkan dua alat pemantauan yang efektif: Alat pemantauan sampah 
plastik yang dapat digunakan di sungai-sungai di Surabaya dan hotspot sampah 
plastik di darat dalam sistem smart city Surabaya.

7. Mengurangi kebocoran plastik ke perairan, dari 2% pada tahun 2020 menjadi 
1% pada tahun 2025.
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1. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan 
mengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi  
produk plastik sekali pakai dan polusi plastik di perairan.

• Memulai kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi 
dan meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah plastik.

• Mengadakan pelatihan peningkatan kesadaran dan program pendidikan 
lingkungan, termasuk kampanye mengurangi sampah yang dibuang 
sembarangan, untuk anak sekolah dan lembaga pendidikan (diintegrasikan 
dengan pelatihan pemilahan sampah di sumber)

• Mengadakan program pelatihan, peningkatan kesadaran, dan tanggung jawab 
tentang sampah plastik untuk staf manajemen di semua tingkatan, termasuk 
pejabat publik dan pegawai (diintegrasikan dengan pelatihan tentang pemilahan 
sampah di sumber).

• Mensosialisasikan materi komunikasi, melaksanakan kegiatan pengurangan 
sampah plastik, dan ajakan beraksi yang melibatkan organisasi, organisasi 
sosial politik, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perumahan melalui 
pertemuan.

• Menyusun dokumen panduan, komunikasi, dan pelatihan tentang pengurangan 
sampah plastik dan produk plastik sekali pakai (terintegrasi dengan rencana 
pemilahan sampah di sumber) di sekolah dan lembaga pendidikan, fasilitas 
umum, dan area komersial.

III. ISI RENCANA AKSI
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2. Menjalankan upaya yang ditargetkan untuk mengurangi 
timbulan dan kebocoran sampah plastik di kota.

• Memperbarui dan melengkapi kebijakan larangan plastik sekali pakai perkotaan, 
sesuai dengan Surat Edaran tentang Himbauan Pelarangan Penggunaan 
Kantong Plastik Sekali Pakai (Surat Edaran No. 660.1/7953/436.7.12/2019), untuk 
mengurangi timbulan sampah plastik dan mendorong Perluasan Tanggung 
Jawab Produsen (EPR).

• Mengembangkan dan mengimplementasikan database yang digunakan sebagai 
input (yang datanya berasal dari pihak swasta, industri, atau crowdsourcing) 
untuk aplikasi atau platform untuk menghubungkan supply dan demand 
sampah plastik di kota.

• Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana dengan tujuan dan 
kegiatan yang telah ditentukan yang mendorong pengurangan plastik sekali 
pakai di toko, supermarket, pusat perdagangan, dan toko serba ada seiring 
dengan berjalannya waktu.

• Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memperkuat 
peran bank sampah sebagai platform edukasi tentang daur ulang sampah, 
mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam praktik daur ulang sampah, 
dan memperkuat ekonomi sirkular di perkotaan.

• Mengembangkan dan menerapkan model percontohan bagi rumah tangga 
untuk mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai yang mencakup 
pemilahan sampah di sumber dan daur ulang sampah plastik. Menjalankan 
proyek percontohan ‘Kampung hijau, bersih, dan daur ulang’.

• Membangun ekosistem daur ulang bisnis dengan memperkenalkan skema 
investasi yang lebih inklusif, mengintegrasikan sektor informal ke dalam 
pengelolaan sampah kota, dan mendorong kerja sama pemerintah dengan 
badan usaha.
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3. Mencegah, mengurangi, dan mengendalikan sampah 
plastik laut yang bersumber dari darat dan perairan.

• Meningkatkan pengumpulan dan jangkauan sampah perkotaan dari sumber 
(rumah tangga dan non rumah tangga) ke TPS/TPS3R/TPA.

• Meningkatkan tingkat pengumpulan sampah plastik untuk mengurangi 
kebocoran.

• Meningkatkan infrastruktur dan layanan daur ulang sampah (TPS3R).

• Penelitian tentang solusi untuk pengurangan kantong plastik non-biodegradable 
dan produk plastik sekali pakai terkait perilaku masyarakat.

• Mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha daur ulang sampah plastik untuk 
meningkatkan kapasitas dan kesiapan investasi.

• Meningkatkan jumlah tempat sampah umum dan sering melakukan 
pengosongan.

• Menambah wadah penyimpanan sampah untuk rumah tangga dan non-rumah 
tangga serta TPS untuk mencegah kebocoran.

• Penegakan hukum dan pemantauan untuk mengurangi sampah yang dibuang 
sembarangan / fly-tipping

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan sistem drainase untuk 
mencegah plastik masuk ke sistem perairan
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4. Kerjasama nasional dan internasional, penelitian ilmiah 
dan penerapan teknologi, pembangunan dan transfer te-
knologi untuk pengelolaan sampah plastik

• Memobilisasi sumber daya domestik (pemerintah provinsi dan pemerintah 
pusat) dan aktor non-negara (bisnis dan organisasi swasta) untuk dukungan 
teknis dan investasi guna mengendalikan sampah plastik laut. Mengadopsi 
model manajemen yang mendukung inovasi untuk membuat produk alternatif, 
meningkatkan daur ulang, dan transisi ke ekonomi sirkular dan pertumbuhan 
hijau.

• Memobilisasi sumber daya internasional untuk dukungan teknis dan investasi 
guna mengendalikan sampah plastik laut. Mengadopsi model manajemen yang 
mendukung inovasi untuk membuat produk alternatif, meningkatkan daur 
ulang, dan transisi ke ekonomi sirkular dan pertumbuhan hijau.

• Mengimplementasikan proyek Closing the Loop (UN ESCAP) untuk membangun 
sistem pemantauan sampah plastik laut berbasis penginderaan jauh, foto udara, 
dan interpretasi citra satelit dengan kecerdasan buatan melalui kerja sama 
dengan pakar lokal dan internasional.

• Meneliti, mengembangkan, menerapkan, dan mengalihkan teknologi dan 
metode untuk pengolahan dan pengurangan sampah plastik perairan di seluruh 
perkotaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, 
bisnis, industri, masyarakat sipil, dan akademisi).
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IV. BIAYA PELAKSANAAN

Pendanaan untuk pelaksanaan berasal dari dana yang dialokasikan untuk 
perlindungan lingkungan; sponsor dan sosialisasi dari organisasi dalam negeri 
serta bantuan teknis dan layanan dari organisasi asing. Dinas/unit terkait di tingkat 
kota dan para pemangku kepentingan wajib memiliki rencana anggaran biaya 
detail, mengintegrasikan kegiatan ke dalam anggaran perencanaan kota untuk 
tahun 2021 – 2032. Laporan ini akan diadopsi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Lembaga tersebut ditugaskan untuk memikul tanggung jawab utama dalam 
menjalankan tugas-tugas seperti yang dijabarkan dalam Rencana (Lihat 
Lampiran). Secara aktif mengatur dan mengalokasikan dana dalam sumber 
anggaran yang disetujui dan memobilisasi sumber dana pendukung lainnya 
sesuai dengan undang-undang untuk mengatur pelaksanaan rencana.
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V. PENGATURAN PELAKSANAAN

1. BAPPEKO – Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota  (BAPPEKO) 
berperan sebagai perencana 
berbagai program di Kota Surabaya. 
Badan ini bertanggung jawab atas 
penyusunan kebijakan, pedoman 
teknis untuk perencanaan 
pembangunan kota, termasuk 
rencana induk sampah, sesuai 
dengan Rencana Strategis 2016-
2021.

2. DLH - Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) secara umum bertanggung 
jawab atas pemantauan lingkungan, 
seperti pencemaran tanah dan 
udara serta pengelolaan limbah B3. 
Program DLH, menurut Rencana 
Strategis 2016-2021, meliputi 
pemantauan dan pengendalian 
dampak lingkungan; penelitian dan 
pengembangan energi alternatif 
(misalnya, waste to energy); 
layanan izin lingkungan. Terkait 
dengan pengelolaan sampah 
kota, DLH bertanggung jawab 
atas pemantauan, pengendalian, 
dan evaluasi hasil dan proses 
pengelolaan sampah kota. Pada 
tahun 2022, dinas tersebut akan 
digabungkan dengan Dinas 
Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
(DKRTH) yang berperan besar dalam 
pengelolaan sampah kota. DKRTH 
saat ini bertanggung jawab atas 
pengelolaan sampah di Surabaya 
dan bertindak sebagai pelaksana 
utama pengelolaan sampah plastik 
perairan.

3. KLHK – Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui 
Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Bahan Beracun 
Berbahaya (PSLB3) dan Direktorat 
Jenderal Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Pesisir dan Laut 
(PPKPL), berperan penting di tingkat 
pemerintah provinsi dan daerah. 
untuk menangani pengelolaan 
sampah kota dan sampah plastik 
laut yang bersumber dari darat. 
KLHK dan Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman menjadi Ketua 
Tim Koordinasi Nasional untuk 
mengimplementasikan rencana aksi 
pengelolaan sampah plastik laut di 
Indonesia.

4. DPUBMP – Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga dan Pematusan 
(DPUBMP) bertanggung jawab 
untuk membangun penutup 
drainase dan menyediakan 
layanan untuk perlindungan dan 
pemantauan drainase. Selokan 
terbuka di Surabaya sangat rentan 
dimasuki sampah, baik secara tidak 
sengaja (plastik yang tertiup angin 
di jalan) atau sengaja (pembuangan 
terbuka atau membuang sampah 
sembarangan). Begitu masuk ke 
selokan, curah hujan musiman 
yang tinggi di Surabaya membuat 
selokan-selokan ini menjadi jalur 
penting bagi perpindahan plastik ke 
perairan dan selanjutnya ke laut.
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5. DPM – Dinas Penanaman Modal 
(DPM) bertanggung jawab atas 
peningkatan kapasitas untuk 
kesiapan investasi dan kemitraan 
bagi pelaku usaha.

6. Bank sampah - salah satu jenis 
pengelolaan sampah berbasis 
masyarakat yang umum ditemukan 
di Indonesia. Ada sekitar 352 unit 
bank sampah di Surabaya. Bank 
sampah dikelola oleh organisasi 
masyarakat di tingkat kecamatan 
secara sukarela. Sampah yang 
terkumpul di bank sampah dan dapat 
didaur ulang akan dijual ke bank 
sampah pusat atau pengepul skala 
kecil. Peran bank sampah semakin 
meningkat setelah diterbitkannya 
Peraturan Menteri LHK No. 14/2021 
tentang Pengelolaan Sampah pada 
Bank Sampah (PermenLHK No. 
14/2021).

7. Kader dan fasilitator lingkungan 
– kelompok ini bertanggung jawab 
untuk mempercDLHt peningkatan 
kesadaran dan perubahan perilaku 
daur ulang plastik di tingkat 
masyarakat, bersama dengan RT/
RW dan kantor kelurahan. Melalui 
kemitraan ini, kami berupaya untuk 
memastikan kerja sama antara 
masyarakat setempat dan pihak 
berwenang untuk mencegah 
sampah yang tidak dikumpulkan, 
yang menjadi salah satu sumber 
emisi plastik ke lingkungan di 
Surabaya.

8. Pengepul sampah dan/atau 
usaha daur ulang - pengepul 
sampah skala kecil di Surabaya 
adalah orang atau unit usaha kecil 
yang mengumpulkan barang yang 
bisa didaur ulang (mis. sampah 
plastik dan kertas) dari bank sampah 
atau rumah tangga (door-to-door) 
dan kemudian menjualnya ke 
perusahaan skala besar. Perusahaan-
perusahaan ini bertanggung jawab 
untuk membersihkan sampah 
sebelum menjualnya ke industri 
daur ulang.
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9. LSM dan universitas - Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) terlibat 
aktif dalam perencanaan kota 
melalui Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (MUSRENBANG) 
dengan memberikan masukan untuk 
proses pengambilan keputusan atau 
perencanaan pengelolaan sampah, 
melakukan kampanye pelarangan 
plastik sekali pakai, menyediakan 
pendidikan tentang sampah 
bagi masyarakat, dan melakukan 
penelitian tentang sampah plastik. 
Perguruan tinggi tidak hanya 
berkontribusi terhadap pendidikan 
dan penelitian (mis. waste to energy), 
tetapi juga pada lokakarya/seminar/
diskusi publik yang dihadiri oleh 
pakar pengelolaan sampah kota.

10. Sektor swasta lainnya - sektor 
swasta seperti perusahaan nasional 
dan multinasional juga telah 
aktif dalam program kepedulian 
lingkungan secara fisik dan finansial 
melalui agenda Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility/ CSR). Mereka 
menyediakan semua atau sebagian 
dana untuk program-program 
seperti Green and Clean dan 
pengembangan kapasitas bank 
sampah.
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Appendix

LIST OF PRIORITY TASKS FOR THE IMPLEMENTATION OF 
ACTION PLAN TO MANAGE AQUATIC PLASTIC LITTER IN SURABAYA CITY



No Tujuan/Output (O) Program (P)
 

Rencana Aksi (A) Referensi 
ke sumber 

rekomendasi

PIC Pemantauan Sumber 
Anggaran 
Potensial

Kriteria 
Pemantauan 
dan Evaluasi

Jangka menengah Jangka panjang Informasi 
Tambahan

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 O1. Setidaknya 
88% pengumpulan 
sampah harian dari 
TPS ke TPA (untuk 
membatasi jumlah 
wadah sampah yang 
menginap di TPS).

P1. Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A1. Meningkatkan 
pengumpulan/
pengangkutan dan 
jangkauan sampah 
perkotaan dari sumber 
(rumah tangga dan non 
rumah tangga) ke TPS/
TPS3R/TPA.

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan) 
5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer 
5.1.5 - Kendaraan 
pengumpul 
sampah (rute harus 
direncanakan)

Kelurahan (RT/
RW); kader 
lingkungan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah/Pusat
 

RT/RW; CSR; 
KLHK; DPR 

Persentase 
tingkat 

pengumpulan/ 
pengangkutan 
(sampah kota)

O1 
mengacu 
pada 
RPJMD

2 O2. Kapasitas daur 
ulang sampah plastik 
ditingkatkan dari 
11,3% menjadi 23% 
dari seluruh timbulan 
sampah plastik kota.

P1. Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A2. Meningkatkan tingkat 
pengumpulan sampah 
plastik untuk mengurangi 
kebocoran.

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan)

Kelurahan (RT/
RW); kader 
lingkungan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah/Pusat
 

RT/RW; CSR; 
KLHK; DPR

Persentase 
tingkat 

pengumpulan/ 
pengangkutan 
(sampah kota)

O2 dan A2 
mengacu 
pada NPAP

A5. Mengadakan pelatihan 
bagi pelaku usaha daur 
ulang sampah plastik 
untuk meningkatkan 
kapasitas dan kesiapan 
investasi.

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan)

Dinas 
Penanaman 

Modal

Dinas 
Penanaman 

Modal

Campuran 
(Daerah/

Pusat)

Jumlah 
pelatihan; 

jumlah pelaku 
usaha

O2 dan A5 
mengacu 
pada NPAP

P2. Menjalankan 
upaya yang 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
timbulan dan 
kebocoran sampah 
plastik di kota.

A6. Membangun 
ekosistem daur 
ulang bisnis dengan 
memperkenalkan skema 
investasi yang lebih 
inklusif, mengintegrasikan 
sektor informal ke dalam 
pengelolaan sampah kota, 
dan mendorong kerja 
sama pemerintah dengan 
badan usaha.

5.2.3 - 
Mengintegrasikan 
sektor daur ulang 
informal 
5.2.5 - Mendorong 
lebih banyak 
partisipasi sektor 
swasta

Dinas 
Penanaman 
Modal; DLH

Dinas 
Penanaman 

Modal; 
Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah/

Pusat)

Jumlah IRS 
(informal 
recycling 

system) yang 
terdaftar di 

kota; 

A6 
mengacu 
pada NPAP

3 O3. Menambah 
jumlah Tempat 
Pengolahan Sampah 
- Reduce Reuse 
Recycle (TPS3R) dari 9 
menjadi 11 TPS3R.

P1. Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A3. Meningkatkan 
infrastruktur dan layanan 
daur ulang sampah 
(TPS3R).

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan)

Bagian 
Prasarana dan 

Pelayanan 
serta 

Pemanfaatan 
Sampah

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah Jumlah fasilitas 
(TPS3R)

O3 dan A3 
mengacu 
pada 
RPJMD

 
4

O4. Mengurangi 
timbulan sampah 
plastik di sumber: 
Persentase sampah 
plastik di sampah 
kota menurun 
menjadi 12% 
(baseline tahun 2020: 
14%).

P2. Menjalankan 
upaya yang 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
timbulan dan 
kebocoran sampah 
plastik di kota.

A4. Mengembangkan dan 
mengimplementasikan 
rencana untuk 
memperkuat peran bank 
sampah sebagai platform 
edukasi tentang daur 
ulang sampah, mendorong 
perubahan perilaku 
masyarakat dalam praktik 
daur ulang sampah, dan 
memperkuat ekonomi 
sirkular di perkotaan.

5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer - 
melalui perubahan 
perilaku konsumen

Bagian 
Kebersihan 

dan Pember-
dayaan; kader 

lingkungan

Pemerintah 
Kota (DLH)

CSR; retribusi 
pengelolaan 
sampah kota 
di tingkat RT/

RW

Jumlah 
pelanggan 

dan unit bank 
sampah

 

P3. Upaya untuk 
meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat dan 
mengubah perilaku 
masyarakat untuk 
mengurangi produk 
plastik sekali pakai 
dan polusi plastik di 
perairan.

A1 Memulai kerja 
sama dengan lembaga 
swadaya masyarakat 
untuk mengedukasi dan 
meningkatkan kesadaran 
tentang pengelolaan 
sampah plastik. 

5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer - 
melalui perubahan 
perilaku konsumen 
5.2.4 - Membangun 
kembali partisipasi 
publik

Bagian 
Kebersihan 

dan Pember-
dayaan; LSM; 
dan Akade-
misi; kader 
lingkungan  

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah; 

Pusat; 
Internasional)

Jumlah LSM 
yang terlibat 

dalam 
program

O4 dan A1 
mengacu 
pada 
RPJMD; 
kegiatan 
yang sering 
dijalankan



No Tujuan/Output (O) Program (P)
 

Rencana Aksi (A) Referensi 
ke sumber 

rekomendasi

PIC Pemantauan Sumber 
Anggaran 
Potensial

Kriteria 
Pemantauan 
dan Evaluasi

Jangka menengah Jangka panjang Informasi 
Tambahan

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A2. Mengadakan pelatihan 
peningkatan kesadaran 
dan program pendidikan 
lingkungan, termasuk 
kampanye mengurangi 
sampah yang dibuang 
sembarangan, untuk anak 
sekolah dan lembaga 
pendidikan (diintegrasikan 
dengan pelatihan 
pemilahan sampah di 
sumber)

5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer - 
melalui perubahan 
perilaku konsumen 
5.1.2 - Meningkatkan 
kesadaran tentang 
lingkungan terkait 
membuang sampah 
sembarangan 
melalui kegiatan 
dan lokakarya 
untuk sekolah dan 
masyarakat. 
5.1.3 - Meningkatkan 
kesadaran 
lingkungan terkait 
kemungkinan 
kebocoran sampah 
saat menunggu 
pengumpulan 
melalui kegiatan 
dan lokakarya 
untuk sekolah dan 
masyarakat. 
5.2.4 - Membangun 
kembali partisipasi 
publik

Bagian 
Kebersihan 

dan Pember-
dayaan; LSM; 

Asosiasi Peduli 
Lingkungan 

Pemuda

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah; 

Pusat; 
Internasional)

Jumlah 
pelatihan; 

jumlah sekolah 
dan lembaga 
pendidikan 

yang 
berpartisipasi 

dalam 
program

O4 dan A2 
mengacu 
pada 
RPJMD; 
kegiatan 
yang sering 
dijalankan

A3. Mengadakan program 
pelatihan, peningkatan 
kesadaran, dan tanggung 
jawab tentang sampah 
plastik untuk staf 
manajemen di semua 
tingkatan, termasuk 
pejabat publik dan 
pegawai (diintegrasikan 
dengan pelatihan tentang 
pemilahan sampah di 
sumber). 

5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer - 
kerja sama antara 
masyarakat dan 
pihak berwenang

Bagian 
Kebersihan 

dan Pember-
dayaan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah Jumlah 
pelatihan; 

jumlah pejabat 
publik dan 

pegawai yang 
berpartisipasi 

dalam 
program

O4 dan A3 
mengacu 
pada 
RPJMD; 
kegiatan 
yang sering 
dijalankan

5 O5. Membangun 
dan mereplikasi 
dua intervensi yang 
efektif: Proyek yang 
berfokus pada pasar 
yang menargetkan 
pengurangan 
kantong plastik; dan 
model yang berfokus 
pada sekolah yang 
menargetkan semua 
jenis sampah plastik.

P.1 Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A4. Penelitian tentang 
solusi untuk pengurangan 
kantong plastik non-
biodegradable dan produk 
plastik sekali pakai terkait 
perilaku masyarakat. 

5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer - 
melalui perubahan 
perilaku konsumen

Lembaga 
pendidikan 
tinggi; DLH

Pemerintah 
Kota (DLH)

Hibah 
penelitian

Jumlah 
penelitian 

percontohan

A4 
mengacu 
pada NPAP

P2. Menjalankan 
upaya yang 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
timbulan dan 
kebocoran sampah 
plastik di kota.

A1. Memperbarui dan 
melengkapi kebijakan 
larangan plastik sekali 
pakai perkotaan, sesuai 
dengan Surat Edaran 
tentang Himbauan 
Pelarangan Penggunaan 
Kantong Plastik Sekali 
Pakai (Surat Edaran No. 
660.1/ 7953/ 436.7.12/ 
2019), untuk mengurangi 
timbulan sampah plastik 
dan mendorong Perluasan 
Tanggung Jawab Produsen 
(EPR). 

5.1.7 - Menargetkan 
plastik dengan 
emisi tinggi - seperti 
kantong plastik, 
plastik layanan 
makanan, dan 
sampah terkait 
Covid 
5.2.1 - Larangan 
penggunaan 
kantong plastik 
(beralih dari 
kebijakan ke 
tindakan)

Bagian 
Kebersihan 

dan Pember-
dayaan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah Regulasi 
tersedia

 



No Tujuan/Output (O) Program (P)
 

Rencana Aksi (A) Referensi 
ke sumber 

rekomendasi

PIC Pemantauan Sumber 
Anggaran 
Potensial

Kriteria 
Pemantauan 
dan Evaluasi

Jangka menengah Jangka panjang Informasi 
Tambahan

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A3. Mengembangkan dan 
mengimplementasikan 
rencana dengan tujuan 
dan kegiatan yang 
telah ditentukan yang 
mendorong pengurangan 
plastik sekali pakai di 
toko, supermarket, pusat 
perdagangan, dan toko 
serba ada seiring dengan 
berjalannya waktu.

5.2.5 - Mendorong 
lebih banyak 
partisipasi sektor 
swasta

LSM / Pelaku 
Usaha / 

Pemerintah 
Kota / 

Perguruan 
Tinggi

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran Jumlah sektor 
swasta yang 

berpartisipasi 
dalam 

program

A3 
mengacu 
pada NPAP

6 O6. Mengembangkan 
dua alat pemantauan 
yang efektif: Alat 
pemantauan sampah 
plastik yang dapat 
digunakan di sungai-
sungai di Surabaya 
dan hotspot sampah 
plastik di darat dalam 
sistem smart city 
Surabaya.

P4. Kerja sama 
nasional dan 
internasional, 
penelitian ilmiah 
dan penerapan 
teknologi, 
pengembangan 
dan transfer untuk 
pengelolaan 
sampah plastik.

A3. Mengimplementasikan 
proyek Closing the 
Loop (UN ESCAP) untuk 
membangun sistem 
pemantauan sampah 
plastik laut berbasis 
penginderaan jauh, foto 
udara, dan interpretasi 
citra satelit dengan 
kecerdasan buatan melalui 
kerja sama dengan pakar 
lokal dan internasional.

5.2.6 – Pemasangan 
dan Implemtasi 
Monitoring melalui 
Digital Tools

Tindak lanjut 
KLHK

Tindak lanjut 
KLHK

Campuran Jumlah 
hotspot 

pemantauan; 
database 
tersedia

 

7 O7. Mengurangi 
kebocoran plastik 
ke perairan, dari 2% 
pada tahun 2020 
menjadi 1% pada 
tahun 2025.

P.1 Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A7. Meningkatkan jumlah 
tempat sampah umum 
dan sering melakukan 
pengosongan.

5.1.2 - Membangun 
jtempat sampah 
umum yang 
memadai dan 
meningkatkan 
frekuensi 
pengosongan 
tempat sampah.

Bagian 
Kebersihan 

dan Pember-
dayaan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah Jumlah tempat 
sampah 
umum

Kegiatan 
yang sering 
dijalankan 
di DLH

A1. Meningkatkan 
pengumpulan/
pengangkutan dan 
jangkauan sampah 
perkotaan dari sumber 
(rumah tangga dan non 
rumah tangga) ke TPS/
TPS3R/TPA.

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan) 
5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer 
5.1.5 - Kendaraan 
pengumpul 
sampah (rute harus 
direncanakan)

Kelurahan (RT/
RW); kader 
lingkungan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah/Pusat
 

RT/RW (CSR); 
KLHK; DPR

Persentase 
tingkat 

pengumpulan/ 
pengangkutan 
(sampah kota)

Kegiatan 
yang sering 
dijalankan 
di DLH

A8. Penegakan hukum 
dan pemantauan untuk 
mengurangi sampah yang 
dibuang sembarangan / 
fly-tipping

5.1.2 - Memasang 
rambu peringatan 
untuk mengurangi 
sampah yang 
dibuang 
sembarangan 
5.1.2 - Penyapuan 
jalan secara berkala 
5.1.4 - Memasang 
rambu peringatan 
untuk mengurangi 
pembuangan ilegal. 
5.1.4 - Pengawasan

Bagian 
Prasarana dan 

Pelayanan 
serta 

Pemanfaatan 
Sampah

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah Jumlah area 
pengawasan

Kegiatan 
yang sering 
dijalankan 
di DLH
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ke sumber 

rekomendasi

PIC Pemantauan Sumber 
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Tambahan
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A9. Meningkatkan 
kualitas dan kuantitas 
perlindungan sistem 
drainase untuk mencegah 
plastik masuk ke sistem 
perairan

5.1.6 - Pembersihan 
selokan secara 
teratur 
5.1.6 - Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas penahan 
sampah (bar 
screens) dan mesin 
penyaring sampah 
(trash racks) 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum Bina 
Marga dan 
Pematusan; 
Divisi 
Infrastruktur 
di DLH

Pemerintah 
Kota (DLH); 
Dinas 
Pekerjaan 
Umum

Daerah Panjang 
sistem 
drainase yang 
dilindungi; 
pedoman 
tersedia

Kegiatan 
yang sering 
dijalankan 
di DLH 
dan Dinas 
Pekerjaan 
Umum

A7. Menambah wadah 
penyimpanan sampah 
untuk rumah tangga dan 
non-rumah tangga serta 
TPS untuk mencegah 
kebocoran.

5.1.3 - Menyediakan 
wadah penyimpanan 
sampah khusus 
untuk rumah tangga 
untuk mengurangi 
beberapa masalah 
yang sering terlihat 
jika penduduk harus 
mengadakan sendiri 
wadah sampah 
mereka.

Bagian 
Prasarana dan 
Pelayanan 
serta 
Pemanfaatan 
Sampah

Pemerintah 
Kota (DLH)

 Daerah; CSR; 
DPR

Persentase 
masyarakat 
yang dilayani 
dengan wadah 
sampah yang 
layak

Kegiatan 
yang sering 
dilakukan 
di tingkat 
masyarakat 
oleh CSR 
dan DPR

8 O8. Kegiatan dan 
model percontohan 
yang berhasil pada 
tahun 2021-2025 
akan dilembagakan 
dalam bentuk tertulis 
dan kebijakan khusus 
akan direplikasi di 
seluruh kabupaten 
dan kota  

P2. Menjalankan 
upaya yang 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
timbulan dan 
kebocoran sampah 
plastik di kota.

A 5. Mengembangkan 
dan menerapkan model 
percontohan bagi 
rumah tangga untuk 
mengurangi penggunaan 
produk plastik sekali 
pakai yang mencakup 
pemilahan sampah 
di sumber dan daur 
ulang sampah plastik. 
Menjalankan proyek 
percontohan ‘Kampung 
hijau, bersih, dan daur 
ulang’.

5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer 
- menetapkan 
pedoman 
dan kebijakan 
pengumpulan 
sampah untuk 
rumah tangga 
5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang sampah 
plastik - mendorong 
pemisahan sampah 
di sumbernya 
5.2.4 - Membangun 
kembali partisipasi 
publik

Bagian 
Kebersihan 
dan Pember-
dayaan; LSM; 
Bank Sampah; 
Akademisi 

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(daerah; 
pusat; hibah 
penelitian; 
internasional)

Jumlah model 
percontohan 
yang 
diselesaikan

 

P3. Upaya untuk 
meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat dan 
mengubah perilaku 
masyarakat untuk 
mengurangi produk 
plastik sekali pakai 
dan polusi plastik di 
perairan.

A4. Mensosialisasikan 
materi komunikasi, 
melaksanakan kegiatan 
pengurangan sampah 
plastik, dan ajakan 
beraksi yang melibatkan 
organisasi, organisasi 
sosial politik, organisasi 
masyarakat sipil, dan 
komunitas perumahan 
melalui pertemuan. 

5.1.2 - Mengurangi 
sampah yang 
dibuang 
sembarangan 
5.2.4 - Membangun 
kembali partisipasi 
publik

Bagian 
Kebersihan 
dan Pember-
dayaan; LSM; 
NPAP (satuan 
tugas peruba-
han perilaku)

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah; 
CSR; Pusat; 
Internasional)

Jumlah 
dokumen dan 
kegiatan 

A4. 
Mengacu 
pada 
RPJMD; 
kegiatan 
yang sering 
dijalankan

A5. Menyusun dokumen 
panduan, komunikasi, 
dan pelatihan tentang 
pengurangan sampah 
plastik dan produk plastik 
sekali pakai (terintegrasi 
dengan rencana 
pemilahan sampah di 
sumber) di sekolah dan 
lembaga pendidikan, 
fasilitas umum, dan area 
komersial.

5.1.2 - Mengurangi 
sampah yang 
dibuang 
sembarangan 
5.2.4 - Membangun 
kembali partisipasi 
publik

Bagian 
Kebersihan 
dan Pember-
dayaan; LSM; 
Asosiasi Peduli 
Lingkungan 
Pemuda; NPAP 
(satuan tugas 
perubahan 
perilaku)

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah; 
CSR; Pusat; 
Internasional)

Jumlah 
dokumen dan 
kegiatan
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P4. Kerja sama 
nasional dan 
internasional, 
penelitian ilmiah 
dan penerapan 
teknologi, 
pengembangan 
dan transfer untuk 
pengelolaan 
sampah plastik.

A1. Memobilisasi 
sumber daya domestik 
(pemerintah provinsi 
dan pemerintah pusat) 
dan aktor non-negara 
(bisnis dan organisasi 
swasta) untuk dukungan 
teknis dan investasi guna 
mengendalikan sampah 
plastik laut. Mengadopsi 
model manajemen yang 
mendukung inovasi 
untuk membuat produk 
alternatif, meningkatkan 
daur ulang, dan transisi 
ke ekonomi sirkular dan 
pertumbuhan hijau.

5.2.5 - Mendorong 
lebih banyak 
partisipasi sektor 
swasta

Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

(KLHK); 
Akademisi; 
Pemerintah 

Kota

Pemerintah 
Kota (DLH); 

KLHK

Campuran 
(Pusat; 

Internasional)

Jumlah 
pemangku 

kepentingan 
domestik yang 

terlibat

A1 
mengacu 
pada NPAP

A2. Memobilisasi sumber 
daya internasional 
untuk dukungan teknis 
dan investasi guna 
mengendalikan sampah 
plastik laut. Mengadopsi 
model manajemen yang 
mendukung inovasi 
untuk membuat produk 
alternatif, meningkatkan 
daur ulang, dan transisi 
ke ekonomi sirkular dan 
pertumbuhan hijau.

5.2.5 - Mendorong 
lebih banyak 
partisipasi sektor 
swasta

Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

(KLHK); 
Akademisi; 
Pemerintah 

Kota

Pemerintah 
Kota (DLH); 

KLHK

Internasional Jumlah 
pemangku 

kepentingan 
internasional 
yang terlibat

A2 
mengacu 
pada NPAP

9 O9. Membangun 
database terbuka 
untuk pengelolaan 
sampah plastik agar 
dapat mengakomodir 
supply dan demand 
dalam proses daur 
ulang sampah plastik.

P2. Menjalankan 
upaya yang 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
timbulan dan 
kebocoran sampah 
plastik di kota.

A2. Mengembangkan dan 
mengimplementasikan 
database yang digunakan 
sebagai input (yang 
datanya berasal dari pihak 
swasta, industri, atau 
crowdsourcing) untuk 
aplikasi atau platform 
untuk menghubungkan 
supply dan demand 
sampah plastik di kota. 

5.2.2 - Mencocokkan 
antara pasokan dan 
permintaan sampah 
plastik

Dinas 
Komunikasi 

dan 
Informatika 
Surabaya; 

Pemerintah 
Kota (DLH); 
Akademisi

Pemerintah 
Kota 

(Perencanaan 
Kota)

Campuran 
(Daerah; 

Pusat; Hibah 
Penelitian; 

Internasional)

Database 
dan aplikasi 

tersedia

 

10 O10. Membangun 
instalasi pengolahan 
sampah plastik 
tambahan sebagai 
teknologi alternatif.

P4. Kerja sama 
nasional dan 
internasional, 
penelitian ilmiah 
dan penerapan 
teknologi, 
pengembangan 
dan transfer untuk 
pengelolaan 
sampah plastik.

A4. Meneliti, 
mengembangkan, 
menerapkan, dan 
mengalihkan teknologi dan 
metode untuk pengolahan 
dan pengurangan 
sampah plastik perairan 
di seluruh perkotaan 
yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan 
(pemerintah, bisnis, 
industri, masyarakat sipil, 
dan akademisi).

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang sampah 
plastik 

Akademisi; 
Pemerintah 
Kota (DLH)

Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah; 

Pusat; Hibah 
Penelitian; 

Internasional)

Jumlah 
kerja sama 
penelitian

A4 
mengacu 
pada NPAP

11 O11. Kapasitas daur 
ulang sampah plastik 
ditingkatkan dari 
23% di tahun 2025 
menjadi 46% di tahun 
2040 dari seluruh 
timbulan sampah 
plastik kota.

P1. Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A2. Meningkatkan tingkat 
pengumpulan sampah 
plastik untuk mengurangi 
kebocoran.

 5.1.1 - 
Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer

Kelurahan (RT/
RW); kader 
lingkungan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah/Pusat 
RT/RW (CSR); 
KLHK; DPR

Persentase 
tingkat 

pengumpulan/ 
pengangkutan 
(sampah kota)

O2 dan A2 
mengacu 
pada NPAP



No Tujuan/Output (O) Program (P)
 

Rencana Aksi (A) Referensi 
ke sumber 

rekomendasi

PIC Pemantauan Sumber 
Anggaran 
Potensial

Kriteria 
Pemantauan 
dan Evaluasi

Jangka menengah Jangka panjang Informasi 
Tambahan

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

A5. Mengadakan pelatihan 
bagi pelaku usaha daur 
ulang sampah plastik 
untuk meningkatkan 
kapasitas dan kesiapan 
investasi.

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah  plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan)

Dinas 
Penanaman 
Modal; DLH

Dinas 
Penanaman 

Modal; 
Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah/

Pusat)

Jumlah 
pelatihan; 

jumlah pelaku 
usaha

A6 
mengacu 
pada NPAP

P2. Menjalankan 
upaya yang 
ditargetkan untuk 
mengurangi 
timbulan dan 
kebocoran sampah 
plastik di kota.

A6. Membangun 
ekosistem daur 
ulang bisnis dengan 
memperkenalkan skema 
investasi yang lebih 
inklusif, mengintegrasikan 
sektor informal ke dalam 
pengelolaan sampah kota, 
dan mendorong kerja 
sama pemerintah dengan 
badan usaha.

5.2.3 - 
Mengintegrasikan 
sektor daur ulang 
informal 
5.2.5 - Mendorong 
lebih banyak 
partisipasi sektor 
swasta

Dinas 
Penanaman 
Modal; DLH

Dinas 
Penanaman 

Modal; 
Pemerintah 
Kota (DLH)

Campuran 
(Daerah/

Pusat)

Jumlah IRS 
yang terdaftar 

di kota; 

A6 
mengacu 
pada NPAP

12 O12. Menambah 
jumlah Tempat 
Pengolahan Sampah - 
Reduce Reuse Recycle 
(TPS3R) dari 11 
TPS3R di tahun 2025 
menjadi 18 TPS3R di 
tahun 2040.

1. Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A3. Meningkatkan 
infrastruktur dan layanan 
daur ulang sampah 
(TPS3R).

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan)

Bagian 
Prasarana dan 

Pelayanan 
serta 

Pemanfaatan 
Sampah

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah Jumlah fasilitas 
(TPS3R)

O3 dan A3 
mengacu 
pada 
RPJMD

13 O13.100% 
pengangkutan 
sampah harian dari 
TPS ke TPA (untuk 
membatasi jumlah 
wadah sampah yang 
menginap di TPS).

P1. Mencegah, 
mengurangi, dan 
mengendalikan 
sampah plastik laut 
yang bersumber 
dari darat dan 
perairan.

A1. Meningkatkan 
pengumpulan/
pengangkutan dan 
jangkauan sampah 
perkotaan dari sumber 
(rumah tangga dan non 
rumah tangga) ke TPS/
TPS3R/TPA.

5.1.8 - Meningkatkan 
daur ulang 
sampah plastik 
(pengumpulan/
rantai pasokan) 
5.1.1 - Meningkatkan 
pengumpulan 
sampah primer 
5.1.5 - Kendaraan 
pengumpul 
sampah (rute harus 
direncanakan)

Kelurahan (RT/
RW); kader 
lingkungan

Pemerintah 
Kota (DLH)

Daerah/Pusat
 

RT/RW; CSR; 
KLHK; DPR 

Persentase 
tingkat 

pengumpulan/ 
pengangkutan 
(sampah kota)

O1 
mengacu 
pada 
RPJMD
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