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Setiap tahun, lebih dari 11 juta ton polusi plastik memasuki lingkungan laut kita. Laju 
polusi bisa meningkat tiga kali lipat pada tahun 2040 jika negara-negara tidak melaku-
kan perubahan dengan intervensi yang efektif, termasuk di daerah perkotaan di ka-
wasan kita. Di Asia Pasifik, pertumbuhan produksi dan konsumsi produk plastik terus 
melampaui pengembangan solusi pengelolaan sampah yang efektif. Tapi solusi itu ada. 
Di seluruh kawasan ini, pemerintah nasional dan komunitas lokal meningkatkan upaya 
untuk mengatasi polusi plastik demi melindungi sungai, garis pantai, dan laut kita dari 
polusi. 

Memahami tingkat polusi plastik di Surabaya adalah langkah pertama yang vital. Melalui 
proyek Closing the Loop, ESCAP telah mendukung Surabaya untuk menerapkan teknolo-
gi pintar untuk memantau, menilai, dan mengelola sampah plastik secara berkelanjutan. 
Laporan baseline ini dikembangkan di bawah kepemimpinan Pemerintah Kota Suraba-
ya, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bermitra 
dengan Institute of Global Environmental Strategies, ITS Surabaya, University of Leeds, 
dan International Solid Waste Association. Laporan ini memberikan penilaian kompre-
hensif pertama terhadap timbulan, kebocoran, manajemen, dan tata kelola sampah 
plastik kota. 

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Surabaya saat ini menghasilkan 111.300 ton 
sampah plastik setiap tahun, dan 2% di antaranya memasuki sungai dan laut setempat. 
Meskipun persentasenya kecil tapi itu setara dengan jutaan barang plastik yang seba-
gian besar akan masuk ke laut kita. Informasi ini membantu penyusunan rencana jangka 
panjang untuk mengatasi polusi plastik laut di kota pesisir yang ramai ini. 

Pernyataan dari  
ESCAP PBB

Surabaya telah memiliki contoh kuat inovasi ekonomi sirkular dan solusi daur ulang ber-
basis masyarakat, termasuk skema menukar botol dengan tiket bus yang populer.  Na-
mun, masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Bersama-sama, kita dapat meman-
faatkan pengetahuan dan keahlian lokal untuk menciptakan masa depan yang lebih baik 
dan lingkungan laut yang aman bagi semua orang selama Dekade Ilmu Kelautan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan PBB (2021-2030).

ESCAP menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada Kota Surabaya yang telah 
menetapkan aksi lokal yang kuat dan berbasis bukti yang akan diterapkan setelah pe-
nilaian baseline ini sebagai langkah untuk mewujudkan Rencana Aksi Nasional Indo-
nesia untuk Penanganan Sampah Plastik Laut dan mencapai Agenda Tujuan Pemban-
gunan Berkelanjutan 2030. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
badan pemerintah Kota Surabaya yang terlibat, serta mitra nasional dan lokal yang telah 
menyumbangkan data, berbagi pandangan ahli, dan meluangkan waktu untuk mem-
buat laporan penting ini.
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Pernyataan dari Kota 
Surabaya 

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) meluncurkan proyek ber-
nama Closing the Loop: Meningkatkan Inovasi untuk Mengatasi Polusi Plastik Laut di 
Kota-Kota ASEAN, didukung oleh Pemerintah Jepang. Proyek ini secara langsung men-
dukung respons terpadu lokal terhadap kerangka aksi ASEAN untuk Sampah Laut, Visi 
Samudra Biru Osaka G20, serta SDG 11, 12, dan 14. Empat kota di ASEAN dipilih menjadi 
kota percontohan: Danang – Vietnam, Kuala Lumpur – Malaysia, Nakhon Si Thammarat 
– Thailand, dan Surabaya – Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas 
kota-kota Asia Tenggara untuk meningkatkan pengelolaan sampah plastik dan mengu-
rangi aliran polusi plastik ke laut melalui penerapan teknologi dan pendekatan penge-
lolaan sampah sirkular. Proyek ini menghasilkan tiga output utama untuk setiap kota: 
Laporan Baseline, Alat Pemetaan Digital, dan Rencana Aksi Kota

Laporan Baseline sebagai output pertama dari proses pengambilan keputusan berbasis 
bukti dimulai dengan asumsi bahwa masih ada sampah kota yang tidak terkelola dan ada 
kebocoran sampah plastik ke perairan yang kemudian menjadi sampah laut. Laporan 
Baseline bertujuan untuk memperkirakan jumlah kebocoran sampah dari darat ke laut 
dengan penilaian efisiensi sistem pengelolaan sampah dan beberapa faktor transmisi di 
Kota Surabaya. Kajian ini juga meninjau aspek tata kelola yang ada untuk pengelolaan 
sampah plastik dan kesiapan digital Kota Surabaya. Analisis tersebut didukung oleh data 
dari unit pemerintah kota dan pengumpulan data primer oleh Institut Teknologi Sepu-
luh Nopember (ITS) bekerja sama dengan Institute for Global Environmental Strategies, 
Jepang. Analisis kuantitatif terhadap timbulan, sebaran, dan kebocoran sampah plastik 
diperkirakan dengan menggunakan Kalkulator Polusi Plastik yang dikembangkan oleh 
International Solid Waste Association (ISWA) dan University of Leeds (UOL). 

Pemerintah kota menargetkan untuk mencapai nol kebocoran plastik ke perairan di 
Kota Surabaya di masa depan. Namun, penilaian dalam studi baseline menunjukkan 
adanya persentase kecil kebocoran plastik dari sampah kota yang tidak dikelola dan 
tidak terkendali. Surabaya telah menetapkan beberapa kebijakan dan strategi pengelo-
laan sampah, namun masih memerlukan rencana dan target yang lebih ambisius, serta 
tindakan yang lebih transformatif untuk mengurangi kebocoran plastik ke perairan dari 
sistem pengelolaan sampah kota guna mencapai Nol Kebocoran Plastik dalam waktu 
dekat di Kota Surabaya. Surabaya ingin melakukan lompatan besar ke masa depan den-
gan menggunakan informasi dasar dari laporan studi baseline ini dan alat pemetaan 
digital untuk mengembangkan rencana aksi yang lebih transformatif dalam pengelo-
laan sampah plastik berdasarkan konsep ekonomi sirkular dan pemahaman sosio-teknis 
tentang tantangan multidimensi dari isu-isu sampah laut untuk mengakui adanya ko-
evolusi teknologi dan masyarakat dalam sistem kompleks perkotaan. 
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Ringkasan Eksekutif

Tantangan pengelolaan sampah plastik di Surabaya semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk serta praktik konsumsi dan produksi. Sampah plastik 
yang tidak dikelola akhirnya dapat berakhir di tempat pembuangan akhir, dibakar, atau 
bocor ke perairan dan laut. Mengatasi sampah plastik laut adalah kunci untuk menca-
pai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-14 (SDG14) dan mendorong keberlanjutan 
kehidupan di bawah air. Kemajuan pengelolaan sampah plastik di Indonesia meningkat 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan dukungan regulasi dari tingkat na-
sional hingga daerah, seperti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pen-
anganan Sampah Laut dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebi-
jakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Sampah Rumah Tangga ( JAKSTRANAS). Indonesia bertujuan untuk mencapai penguran-
gan sampah 30% dan tingkat pengolahan 70% pada tahun 2025 dibandingkan dengan 
tahun 2017 sebagai baseline. 

Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, telah mengupayakan pengelolaan sampah 
plastik yang lebih baik dengan melibatkan pelaku formal dan informal dalam sistem 
pengelolaan sampah. Pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah untuk men-
gurangi timbulan dan pembuangan sampah plastik di TPA dengan mendorong pem-
batasan 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. 

Penggunaan Kalkulator Polusi Plastik yang dikembangkan oleh Asosiasi Limbah Padat 
Internasional (International Solid Waste Association/ ISWA) dan University of Leeds (UOL) 
telah memberikan bukti berbasis sains untuk memahami jalur sampah plastik dan po-
tensi kebocoran di dalam kota. Hasil ini juga menjadi tonggak bagi proses pengambilan 
keputusan, termasuk pengembangan rencana aksi pengelolaan sampah plastik Kota 
Surabaya. 

TEMUAN KUNCI TENTANG SAMPAH PLASTIK DI KOTA SURABAYA

Temuan Kunci tentang Sampah Plastik di Kota Surabaya

Hasil utama Kalkulator Polusi Plastik  
untuk studi kasus Surabaya, Indonesia

• 792.290 ton/tahun

• 0,7 kg/kapita/hari (rata-rata nasional = 0,68 kg/kapita/hari)

• 256 kg/kapita/tahun

• 111.300 ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun

• 14% dari sampah kota adalah plastik (rata-rata nasional  
= 14%)1 

• Kantong plastik merupakan bagian terbesar (27%) dari 
sampah plastik berdasarkan massa

• Hampir 16.000 ton plastik dibuang ke lingkungan setiap 
tahun, setara dengan 5,15 kg/kapita/tahun.

• Sampah yang tidak dikumpulkan merupakan sumber 
polusi plastik terbesar, menyumbang 55% dari emisi 
plastik, diikuti dengan sampah yang dibuang sembaran-
gan (20%), kebocoran saat menunggu pengumpulan (9%), 
pembuangan ilegal (5%).

• 7.094 ton sampah plastik dibakar secara terbuka setiap  
tahun

• Melepaskan sekitar 20.611 ton CO2 dan 68 ton emisi 
karbon hitam per tahun

• Potensi pemanasan global yang tinggi dari karbon hitam 
berarti ada 169.114 ton emisi CO2eq per tahun

• 2.174 ton plastik masuk ke perairan sebagai sampah laut 
per tahun

• Meskipun hanya 2,0% plastik yang dihasilkan, ini setara 
dengan jutaan barang plastik

• 6.704 ton sampah plastik tertahan tidak terkendali di  
darat atau dalam saluran pembuangan per tahun

WASTE GENERATION

PLASTIC COMPOSITION

WASTE TO THE 
ENVIRONMENT

OPEN BURNING OF 
UNCOLLECTED WASTE 

PLASTIC TRANSPORTATION
 TO WATERWAYS

WASTE GENERATION

PLASTIC COMPOSITION

WASTE TO THE  
ENVIRONMENT

OPEN BURNING OF 
UNCOLLECTED WASTE

PLASTIC TRANSPORTATION 
TO WATERWAYS
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How much plastic waste? 
161,000 tons of plastic waste are generated 
per year, which is 16% of the total MSW 
generation in the city. The highest quantities 
of plastic waste are generated by multi-
family dwellings, followed by single-family 
dwellings, retail and wholesale and office 
and other services.

Which products? 
35% of the plastic waste is plastic bags, 
19% is plastic bottles, 15% is plastic 
film, and 12% is single use food service 
plastics. With the exception of drink 
bottles, the largest portions of plastic 
waste are comprised of low value plastic, 
making this a high priority.

Plastic Waste

How much waste? 
Around 1,000,000 tons/year of MSW 
(1.52 kg per person per day, excluding 
tourists). This is slightly higher than values 
for Malaysia as a whole, with the World 
Bank What a Waste 2.0 report suggesting 
a 2016 waste generation rate of 1.21 kg/

Where is it from?
58% of the waste comes from residential 
areas, 23% from commercial activities, 
2% from institutional establishments, 
and remaining 17% from other activities 
(recyclables sold to informal sector, litter 
and uncollected fly-tipped waste).

Municipal Solid Waste (MSW)Sampah Kota

Berapa banyak sampah? 
Sekitar 792.290 ton sampah kota (0,70 
kg per orang per hari). Ini hampir sama 
dengan rata-rata nasional (0,68 kg/ka-
pita/hari) dalam laporan Bank Dunia 
“What a Waste 2.0”1. 

Dari mana?
Sekitar 72% sampah berasal dari daer-
ah pemukiman, 12% dari kegiatan 
komersial, 6% dari institusi, dan 10% 
sisanya dari kegiatan lain (sampah 
yang dapat didaur ulang yang dijual ke 
sektor informal, sampah yang dibuang 
sembarangan, dan pembuangan ilegal 
yang tidak dikumpulkan).
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3KAZA, S., L. YAO, P. BHADA-TATA and F.V. WOERDEN. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste 
Management to 2050. Urban Development Series, Washington, DC: World Bank, 2018.

How much plastic waste? 
161,000 tons of plastic waste are generated 
per year, which is 16% of the total MSW 
generation in the city. The highest quantities 
of plastic waste are generated by multi-
family dwellings, followed by single-family 
dwellings, retail and wholesale and office 
and other services.

Which products? 
35% of the plastic waste is plastic bags, 
19% is plastic bottles, 15% is plastic 
film, and 12% is single use food service 
plastics. With the exception of drink 
bottles, the largest portions of plastic 
waste are comprised of low value plastic, 
making this a high priority.

Plastic Waste

How much waste? 
Around 1,000,000 tons/year of MSW 
(1.52 kg per person per day, excluding 
tourists). This is slightly higher than values 
for Malaysia as a whole, with the World 
Bank What a Waste 2.0 report suggesting 
a 2016 waste generation rate of 1.21 kg/

Where is it from?
58% of the waste comes from residential 
areas, 23% from commercial activities, 
2% from institutional establishments, 
and remaining 17% from other activities 
(recyclables sold to informal sector, litter 
and uncollected fly-tipped waste).

Municipal Solid Waste (MSW)

Sampah plastik

Berapa banyak sampah  
plastik? 
Sampah plastik menyumbang 14% dari 
total pengelolaan sampah kota di Sura-
baya, yaitu sekitar 111.300 ton sampah 
plastik per tahun. Jumlah sampah plas-
tik tertinggi dihasilkan oleh tempat 
tinggal keluarga tunggal, diikuti oleh 
plastik yang dikumpulkan dari rumah 
ke rumah oleh sektor informal, serta 
kantor dan layanan lainnya.

Produk yang mana?
27% dari sampah plastik adalah kan-
tong plastik, 18% adalah plastik layanan 
makanan sekali pakai, 17% adalah 
plastik produk sanitasi, dan 14% ada-
lah botol minuman. Kecuali botol mi-
numan, bagian terbesar dari sampah 
plastik terdiri dari plastik dengan nilai 
pasar rendah, sehingga menjadikann-
ya sebagai prioritas utama.
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How much marine litter?
0.4% of plastic waste generation or 653 
tons of plastic waste enters waterways 
each year, of which 42% is plastic bags 
by weight. 

How much land based 
pollution?  
22% (147 tons) of marine plastic litter 
enters waterways via land. This waste 
may end up as water pollution in the 
future, particularly as it breaks down into 
smaller pieces and microplastic that can 
be dislodged and washed away from 
flooding. 

How does it become pollution? 
1,958 tons/year of pollution comes from 
littering. Illegal dumping to avoid charges 
(‘fly-tipping’) accounts for 454 tons/year. 
Plastic that escapes while waiting for 
collection accounts for 448 tons/year, 
and plastic waste emissions from the 
collection, sorting and transportation 
of recyclables by the informal sector 
accounts for 92 tons/year. 

Which products become 
pollution?
Plastic bags increase their share of 
plastic pollution (35%) compared to their 
share of plastic waste (46%), because 
they are lightweight, used while out of 
home and too low value to be of interest 

Which products specifically 
become marine litter? 
42% plastic bags, 15% plastic film, 
17% bottles, 20% food service and 
packaging, sanitary products are 3%.

How does it get to the water? 
71% (463 tons) of marine plastic litter 
enters waterways via storm drains, 
where plastic waste that has escaped 
from waste bins is blown or washed 
into the drains and transported to 
waterways. A further 22% (147 tons) of 
marine plastic litter enters waterways 
via land, representing litter blown across 
land and into waterways. 7% (43 tons) 
of marine plastic litter is dumped directly 
into rivers.

When? 
The peak season for marine plastic 
litter is during the months of April and 
November, corresponding with periods 

Plastic PollutionPolusi Plastik

Berapa banyak sampah laut?
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). 

Berapa banyak polusi dari 
darat?
47% (1.022 ton) sampah plastik laut 
masuk ke perairan melalui pembuan-
gan. Sampah ini dapat mengakibatkan 
polusi air di masa depan, terutama 
karena terurai menjadi potongan-po-
tongan kecil yang dapat terlepas dan 
hanyut dibawa banjir. 

Bagaimana bisa menjadi  
polusi?
8.775 ton polusi plastik per tahun ber-
asal dari sampah yang tidak dikumpul-
kan. Kontributor kedua adalah sampah 
yang dibuang sembarangan, yang 
menyumbang 3.188 ton plastik per ta-
hun. Plastik yang lolos saat menunggu 
pengumpulan (aliran sisa) menyum-
bang 1.453 ton per tahun, dan pem-
buangan ilegal menyumbang 829 ton 
per tahun. 

Produk mana yang menjadi 
polusi?
Kantong plastik menyumbang ba-
gian terbesar dari polusi plastik (27%) 
dibandingkan dengan proporsinya 
dalam sampah plastik (32%) karena si-
fat kantong plastik yang ringan, digu-
nakan di luar rumah, dan nilainya yang 
terlalu rendah untuk dikumpulkan oleh 
para pendaur ulang. Plastik makanan 
sekali pakai menyumbang 18%, pro-
duk sanitasi menyumbang 14%, dan 
botol minuman menyumbang 12%. 
Ada barang-barang lain yang banyak 
ditemukan di lingkungan kemungk-
inan besar karena banyaknya jumlah 
sampah yang tidak dikumpulkan dan 
peningkatan kemungkinan dibuang 
sembarangan.

Produk apa yang secara khu-
sus menjadi sampah laut?
Komponen utama sampah laut terdiri 
dari 32% kantong plastik, 20% plastik 
layanan makanan sekali pakai, 15% 
produk sanitasi, dan 11% botol minu-
man.

TEMUAN KUNCI TENTANG SAMPAH PLASTIK DI KOTA SURABAYA
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Bagaimana bisa masuk ke 
perairan? 
47% (1.022 ton) sampah plastik masuk 
ke perairan melalui pembuangan, yai-
tu karena sampah yang tidak dikum-
pulkan dibuang langsung ke perairan 
atau karena sampah yang dibuang 
sembarangan dan pembuangan ilegal 
di sepanjang pantai dan sungai. Selan-
jutnya, 23% (500 ton) sampah plastik 
masuk ke perairan karena bergerak 
dari darat, akibat tertiup angin atau 
terbawa limpasan permukaan. Sisanya 
30% (652 ton) sampah plastik masuk 
ke perairan melalui selokan.

Kapan? 
Musim puncak sampah plastik laut adalah 
pada bulan Desember sampai Maret, ses-
uai dengan musim monsun di Indonesia.
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How much is recycled?
10.1% of plastic waste (16,300 tons) is 
sorted for recycling, largely conducted 
by individual households and businesses 
taking their recyclable waste to bring sites 
and selling it to waste traders. 12.7% of all 
recyclables collected are plastic by weight, 
which is subsequently aggregated, sorted, 
and sold on to re-processors. 

How much goes to landfill?
88% of plastic waste goes to the Bukit 
Tagar Sanitary Landfill, which is a sanitary 
landfill located 55 km away from Kuala 

Plastic ManagementPengelolaan Plastik

Berapa banyak yang didaur 
ulang? 
Sekitar 11,3% (12.577 ton) sampah 
plastik disortir untuk didaur ulang, 
yang hampir seluruhnya dilakukan 
oleh sektor daur ulang informal, yaitu 
bank sampah. 

Berapa banyak yang berakhir 
di TPA?
74,3% dari semua sampah plastik yang 
dihasilkan berakhir di TPA Benowo, 
satu-satunya tempat pembuangan 
akhir di Surabaya.

Rekomendasi Pengelolaan Plastik
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PLASTIC MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

Why?
First and second largest point sources 
of pollution.

How?
Encourage the public reporting on 
littering and fly-tipping, display signs 
on fines, enforce penalties, increase the 
number of public bins, promote regular 
city clean-ups of designated sites raise 
awareness, increase street sweeping. 

Reduce littering and fly-
tipping

Target high emissions 
plastics (plastic bags, other 
plastic film, drink bottles 
and single use food service 

Why? 
Largest sources of plastic waste 
generation; targeted under Action Plan 
of the Roadmap towards Zero Single-
Use Plastics in Malaysia 

How?
Reduce the usage of the plastic through 
bans, tax/levy, support for alternatives, 
producing voluntary agreements in retail 
and commercial sectors (e.g. restaurant, 
hawkers etc), and promoting Extended 
Producer Responsibility.

Improve waste storage for 
residential dwellings

Why?
Leakage whilst waste is waiting for 
collection estimated as joint second 
highest emission source of plastic 
alongside fly tipping.

How?
Improve the quantity and quality of 
existing waste containers (right size, 
easy loading to truck, lids securely 
fastened, protection from animals/rain/
wind, durable, maintained).

Ensure all storm drains are 
covered

Why?
Many storm drains are open to the 
environment, allow plastic items to 
enter easily and into nearby waterways.

How?
Enclosing or covering storm drains, 
regular cleanup of drains, surveillance, 
positioning of litter traps, regular clean 
ups, monitoring of street sweeping 
activities. 

Meningkatkan cakupan pengumpulan sampah 
primer

Kenapa diperlukan?
Sumber terbesar timbulan sampah 
plastik; ditargetkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Surabaya 

Bagaimana? 
Meningkatkan kesadaran tentang 
lingkungan, menetapkan pedoman 
dan kebijakan, meningkatkan infras-
truktur pengumpulan sampah, serta 
meningkatkan metode dan frekuensi 
pengumpulan.

Mengurangi sampah yang dibuang 
sembarangan

Kenapa diperlukan? 
Sumber terbesar kedua dari timbu-
lan sampah plastik; ditargetkan dalam 
Rencana Aksi Kota Surabaya.

Bagaimana? 
Meningkatkan kesadaran tentang 
lingkungan, menetapkan pedoman 
dan kebijakan, kesepakatan sukarela 
dengan institusi dan sektor ritel, mem-
promosikan sistem Perluasan Tanggu-
ng Jawab Penghasil Sampah (Extended 
Producer Responsibility/ EPR).

TEMUAN KUNCI TENTANG SAMPAH PLASTIK DI KOTA SURABAYA
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PLASTIC MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

Why?
First and second largest point sources 
of pollution.

How?
Encourage the public reporting on 
littering and fly-tipping, display signs 
on fines, enforce penalties, increase the 
number of public bins, promote regular 
city clean-ups of designated sites raise 
awareness, increase street sweeping. 

Reduce littering and fly-
tipping

Target high emissions 
plastics (plastic bags, other 
plastic film, drink bottles 
and single use food service 

Why? 
Largest sources of plastic waste 
generation; targeted under Action Plan 
of the Roadmap towards Zero Single-
Use Plastics in Malaysia 

How?
Reduce the usage of the plastic through 
bans, tax/levy, support for alternatives, 
producing voluntary agreements in retail 
and commercial sectors (e.g. restaurant, 
hawkers etc), and promoting Extended 
Producer Responsibility.

Improve waste storage for 
residential dwellings

Why?
Leakage whilst waste is waiting for 
collection estimated as joint second 
highest emission source of plastic 
alongside fly tipping.

How?
Improve the quantity and quality of 
existing waste containers (right size, 
easy loading to truck, lids securely 
fastened, protection from animals/rain/
wind, durable, maintained).

Ensure all storm drains are 
covered

Why?
Many storm drains are open to the 
environment, allow plastic items to 
enter easily and into nearby waterways.

How?
Enclosing or covering storm drains, 
regular cleanup of drains, surveillance, 
positioning of litter traps, regular clean 
ups, monitoring of street sweeping 
activities. 

Memperbaiki wadah penyimpanan

Kenapa diperlukan? 
Kebocoran saat sampah menunggu 
untuk dikumpulkan merupakan sum-
ber polusi penting lainnya; ditargetkan 
dalam Rencana Aksi Kota Surabaya 

Bagaimana? 
Meningkatkan kesadaran tentang 
lingkungan, menetapkan pedoman 
dan kebijakan, meningkatkan kuantitas 
dan kualitas wadah sampah yang ada 
dan yang baru.
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PLASTIC MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

Why?
First and second largest point sources 
of pollution.

How?
Encourage the public reporting on 
littering and fly-tipping, display signs 
on fines, enforce penalties, increase the 
number of public bins, promote regular 
city clean-ups of designated sites raise 
awareness, increase street sweeping. 

Reduce littering and fly-
tipping

Target high emissions 
plastics (plastic bags, other 
plastic film, drink bottles 
and single use food service 

Why? 
Largest sources of plastic waste 
generation; targeted under Action Plan 
of the Roadmap towards Zero Single-
Use Plastics in Malaysia 

How?
Reduce the usage of the plastic through 
bans, tax/levy, support for alternatives, 
producing voluntary agreements in retail 
and commercial sectors (e.g. restaurant, 
hawkers etc), and promoting Extended 
Producer Responsibility.

Improve waste storage for 
residential dwellings

Why?
Leakage whilst waste is waiting for 
collection estimated as joint second 
highest emission source of plastic 
alongside fly tipping.

How?
Improve the quantity and quality of 
existing waste containers (right size, 
easy loading to truck, lids securely 
fastened, protection from animals/rain/
wind, durable, maintained).

Ensure all storm drains are 
covered

Why?
Many storm drains are open to the 
environment, allow plastic items to 
enter easily and into nearby waterways.

How?
Enclosing or covering storm drains, 
regular cleanup of drains, surveillance, 
positioning of litter traps, regular clean 
ups, monitoring of street sweeping 
activities. 

Mengurangi sampah yang dibuang sembaran-
gan dan pembuangan ilegal

Kenapa diperlukan? 
Salah satu sumber polusi yang paling 
signifikan.

Bagaimana? 
Menyediakan lebih banyak tempat 
sampah umum, membersihkan lo-
kasi secara teratur, menyediakan 
rambu tentang denda, menegak-
kan hukuman, meningkatkan ke-
sadaran, dan meningkatkan pen-
yapuan jalan. 

Mengamankan muatan di kendaraan 
pengumpul sampah

Kenapa diperlukan? 
Kebocoran sampah saat diangkut 
diperkirakan sebagai salah satu 
sumber polusi terbesar.

Bagaimana? 
Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
kendaraan pengumpul yang ada (uku-
ran yang tepat, tutup yang diikat den-
gan aman, perlindungan dari binatang/
hujan/angin, tahan lama, terawat).
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PLASTIC MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

Why?
First and second largest point sources 
of pollution.

How?
Encourage the public reporting on 
littering and fly-tipping, display signs 
on fines, enforce penalties, increase the 
number of public bins, promote regular 
city clean-ups of designated sites raise 
awareness, increase street sweeping. 

Reduce littering and fly-
tipping

Target high emissions 
plastics (plastic bags, other 
plastic film, drink bottles 
and single use food service 

Why? 
Largest sources of plastic waste 
generation; targeted under Action Plan 
of the Roadmap towards Zero Single-
Use Plastics in Malaysia 

How?
Reduce the usage of the plastic through 
bans, tax/levy, support for alternatives, 
producing voluntary agreements in retail 
and commercial sectors (e.g. restaurant, 
hawkers etc), and promoting Extended 
Producer Responsibility.

Improve waste storage for 
residential dwellings

Why?
Leakage whilst waste is waiting for 
collection estimated as joint second 
highest emission source of plastic 
alongside fly tipping.

How?
Improve the quantity and quality of 
existing waste containers (right size, 
easy loading to truck, lids securely 
fastened, protection from animals/rain/
wind, durable, maintained).

Ensure all storm drains are 
covered

Why?
Many storm drains are open to the 
environment, allow plastic items to 
enter easily and into nearby waterways.

How?
Enclosing or covering storm drains, 
regular cleanup of drains, surveillance, 
positioning of litter traps, regular clean 
ups, monitoring of street sweeping 
activities. 

Memastikan semua selokan tertutup

Kenapa diperlukan? 
Banyak selokan yang terbuka sehingga 
memungkinkan barang-barang plastik 
masuk dengan mudah dan akhirnya 
masuk ke perairan terdekat.

Bagaimana?
Menutup selokan, membersihkan selo-
kan secara teratur, mengawasi, mema-
sang perangkap sampah, memantau 
penyapuan jalan. 

18

Why?
88% of all plastic waste ends up at the 
disposal site where it is retained (142,000 
tons), whereas only 10.1% of plastic is 
recycled. 

How?
Capacity building including by 
disseminating information on the status 
of recycling activities in Kuala Lumpur, 
develop digital applications on the status 
of individual recycling, and promote 
open-source data sharing on recycling in 
Kuala Lumpur, Community based waste 
management, implementation of source 
separation synchronously, neighborhood 
collection stations, awareness raising, 
waste sorting units

Increase recyclingMeningkatkan daur ulang plastik

Kenapa diperlukan? 
74,3% dari semua sampah plastik 
(82.696 ton) berakhir dan tertahan di 
TPA, sedangkan hanya 11,3% plastik 
yang didaur ulang di Surabaya. 

Bagaimana? 
Mendukung program pengelolaan 
sampah berbasis masyarakat (program 
bank sampah), pemisahan sampah di 
sumbernya secara serempak, stasiun 
pengumpulan sampah tingkat lingkun-
gan, peningkatan kesadaran, unit 
pemilahan sampah.

REKOMENDASI PENGELOLAAN PLASTIK
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Rekomendasi Kebijakan Plastik
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POLICY RECOMMENDATIONS:

Implementation of policy 

Why? 
A number of policy goals and action 
plans are in place and ready to translate 
into action on the ground.

How?
A Kuala Lumpur Plastic Waste 
Management Action plan with 
a time-bound implementation 
plan, coordination and monitoring 

Move from waste 
management to 3Rs

Why?
Preventing plastic waste through 
reduce, reuse and recycling strategies 
will reduce waste management costs 
and prevent pollution. 

How?
Coordinate with other plans, 
programmes to reduce single use 
plastics, awareness on responsible 
consumption and production, increase 

Strengthen capacity of local 
bodies

Why?
SWCorp and DBKL is responsible for 
waste management.

How?
Short to medium term training 
programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Beralih dari kebijakan ke tindakan  

Kenapa diperlukan? 
Sudah ada beberapa kebijakan dan 
tujuan nasional dan daerah yang siap 
untuk diintegrasikan ke dalam agenda 
perencanaan kota dan diterjemahkan 
ke dalam tindakan di lapangan.

Bagaimana? 
Rencana Aksi Pengelolaan Sampah 
Plastik Surabaya dengan rencana 
pelaksanaan yang terikat waktu, koor-
dinasi, mekanisme pemantauan.
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POLICY RECOMMENDATIONS:

Implementation of policy 

Why? 
A number of policy goals and action 
plans are in place and ready to translate 
into action on the ground.

How?
A Kuala Lumpur Plastic Waste 
Management Action plan with 
a time-bound implementation 
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Move from waste 
management to 3Rs
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Preventing plastic waste through 
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and prevent pollution. 

How?
Coordinate with other plans, 
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Strengthen capacity of local 
bodies

Why?
SWCorp and DBKL is responsible for 
waste management.

How?
Short to medium term training 
programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Mencocokkan antara pasokan dan permintaan 
sampah plastik

Kenapa diperlukan? 
Ada ketidakcocokan antara pasokan 
dan permintaan dalam sistem daur 
ulang sampah plastik. 

Bagaimana?
Database pengelolaan sampah plastik 
untuk sektor perumahan, institusi, dan 
bisnis, seperti bank sampah dan pelaku 
usaha daur ulang sampah, serta pe-
mangku kepentingan lain yang berger-
ak di bidang pengelolaan sampah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PLASTIK
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POLICY RECOMMENDATIONS:

Implementation of policy 

Why? 
A number of policy goals and action 
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A Kuala Lumpur Plastic Waste 
Management Action plan with 
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Move from waste 
management to 3Rs

Why?
Preventing plastic waste through 
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will reduce waste management costs 
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Coordinate with other plans, 
programmes to reduce single use 
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consumption and production, increase 

Strengthen capacity of local 
bodies

Why?
SWCorp and DBKL is responsible for 
waste management.

How?
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programmes, strengthen institutional 
set up.

Public participation

Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Mengintegrasikan sektor daur ulang informal

Kenapa diperlukan? 
Hanya 11,3% sampah plastik yang di-
hasilkan di Surabaya disortir untuk 
didaur ulang dan hampir seluruhnya 
dilakukan oleh sektor daur ulang infor-
mal.

Bagaimana? 
Integrasi sektor informal ke sistem 
pengelolaan sampah kota mendorong 
Pemerintah Kota untuk memberikan 
pelatihan dan meningkatkan prosedur 
untuk memastikan kondisi kerja yang 
bersih dan sehat.
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Implementation of policy 

Why? 
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Why?
Littering and fly-tipping are key 
sources of plastic pollution, and source 
separation is needed to increase 
recycling.

How? 
Awareness raising campaigns, support 
to community programs.

Membangun kembali partisipasi publik

Kenapa diperlukan? 
Optimisme timbul dari berbagai 
program lingkungan di Surabaya 
melalui pemberian hadiah sebagai 
imbalan atas praktik perlindungan 
lingkungan.

Bagaimana? 
Pemerintah Kota didorong untuk mer-
ancang ulang program untuk mem-
bangun kembali kesadaran tentang 
lingkungan di sekolah-sekolah, ka-
langan anak-anak, pemuda dan mas-
yarakat secara berkelanjutan.
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Cost recovery

Cost recovery

Why? 
Current fees and charges do not cover 
plastic waste management operations.

How?
Increase coverage of existing fee, 
gradual increases as service improves, 
cost saving in waste management 
operations, polluter-pay-principles.

Informal and Private sector 
participation

Why? 
Informal sector plastic a critical role 
in collection of plastic for recycling 
and can be scaled up to introduce 
operational efficiency. 

How?
Establish clear scope and specifications 
in contracts, assess qualifications and 
monitor performance. Informal sector: 

Use of digital tools, data 
management

Why? 
To increase the regularity of data 
updates, automate plastic waste 
monitoring and management, and 
provide cost effective monitoring tools.

How? 
Integration of the Digital Tool developed 
under Closing the Loop into plastic 
waste action plan monitoring plans. 

POLICY RECOMMENDATIONS:

Mendorong lebih banyak partisipasi sektor 
swasta

Kenapa diperlukan?
Diperlukan lebih banyak upaya untuk 
meningkatkan daur ulang plastik dan 
menerjemahkannya ke dalam tindakan 
bersama dengan agenda pemerintah 
nasional terkait Perluasan Tanggung 
Jawab Penghasil Sampah (Extended 
Producer Responsibility/ EPR).

Bagaimana? 
Membangun ekosistem bisnis daur 
ulang yang mendukung sektor swasta 
yang bergerak di bidang pengelolaan 
sampah.
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Cost recovery

Cost recovery

Why? 
Current fees and charges do not cover 
plastic waste management operations.

How?
Increase coverage of existing fee, 
gradual increases as service improves, 
cost saving in waste management 
operations, polluter-pay-principles.

Informal and Private sector 
participation

Why? 
Informal sector plastic a critical role 
in collection of plastic for recycling 
and can be scaled up to introduce 
operational efficiency. 

How?
Establish clear scope and specifications 
in contracts, assess qualifications and 
monitor performance. Informal sector: 

Use of digital tools, data 
management

Why? 
To increase the regularity of data 
updates, automate plastic waste 
monitoring and management, and 
provide cost effective monitoring tools.

How? 
Integration of the Digital Tool developed 
under Closing the Loop into plastic 
waste action plan monitoring plans. 

POLICY RECOMMENDATIONS:

Meningkatkan penggunaan alat digital dan  
manajemen data

Kenapa diperlukan? 
Untuk meningkatkan keteraturan pem-
baruan data, otomatisasi pemantau-
an dan pengelolaan sampah plastik, 
menyediakan alat pemantauan yang 
hemat biaya.

Bagaimana? 
Mengintegrasikan Alat Digital yang 
dikembangkan dalam proyek Closing 
the Loop ke dalam rencana aksi dan pe-
mantauan limbah plastik. Hal ini akan 
berkontribusi pada peningkatan trans-
paransi data sampah, termasuk dari 
sektor informal.

BAB 1
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Pengantar
1.1  Latar Belakang

Polusi plastik merupakan tantangan lingkungan yang luar biasa dan membutuhkan re-
spons segera di tingkat global. Tanpa tindakan, aliran tahunan plastik ke lautan akan 
tiga kali lipat pada tahun 2040, mencapai 29 juta metrik ton (Mt) per tahun2. Dari 6.300 
Mt sampah plastik yang dihasilkan pada tahun 2015, hanya 9% sampah plastik global 
yang didaur ulang, 12% dibakar, dan 79% sisanya ditimbun di tempat pembuangan akh-
ir atau tidak dikelola di kota, sungai, lautan, dan hutan3 Jika tren produksi, konsumsi, dan 
pengelolaan sampah saat ini berlanjut, sekitar 12.000 Mt sampah plastik4 akan berakhir 
di tempat pembuangan akhir atau lingkungan alami pada tahun 2050. Kota-kota yang 
berkembang pesat dengan sistem pengelolaan sampah yang lemah di Asia Timur, Asia 
Selatan, dan Tiongkok bertanggung jawab atas sekitar 60% kebocoran sampah plastik 
Plastik laut membebani industri pariwisata, perikanan, dan perkapalan di kawasan Asia 
Pasifik USD 10,8 miliar per tahun5.

2 PEW Charitable Trusts dan SystemIQ. 2020. Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of 
Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution.  https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/arti-
cles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings 
3 Geyer, R., Jambeck, J., Law, K. 2017. Production, use, and fate of all plastics ever made. Sci. Adv. 3.  
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782
4 Jambeck, J., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T., Perryman, M, Andrady, A., Narayan, R., Law, K. 2015. Plastic waste 
inputs from land into the ocean. Science. 347. 6223.   https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 
5 McIlgorm, A., Raubenheimer, K., McIlgorm, D. 2020. Update of 2009 APEC report on Economic Costs of Marine 
Debris to APEC Economies. Sebuah laporan kepada Kelompok Kerja Kelautan dan Perikanan APEC oleh Austra-
lian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong.  https://www.apec.
org/Publications/2020/03/Update-of-2009-APEC-Report-on-Economic-Costs-of-Marine-Debris-to-APEC-Econo-
mies 

Da Nang, Viet Nam

Nakhon Si Thammarat,
Thailand

Kuala Lumpur, Malaysia

Surabaya, Indonesia

PENGANTAR

Kurangnya kebijakan yang efektif, teknologi, dan kapasitas untuk mengelola sampah 
plastik secara lokal memiliki implikasi regional dan global. Diperlukan lebih banyak tin-
dakan untuk menangani aplikasi plastik dan pengelolaan sampah di wilayah ini, terma-
suk koherensi kebijakan di berbagai aspek, larangan dan peraturan penggunaan plastik, 
memengaruhi perilaku konsumen untuk membatasi plastik sekali pakai, dan memba-
ngun sirkularitas di seluruh rantai nilai sampah. Penanggulangan sampah plastik juga 
berdampak pada laut dan menciptakan peluang untuk pembangunan dalam kerangka 
Agenda 2030 yang membutuhkan pendekatan terpadu di seluruh Tujuan Pembangu-
nan Berkelanjutan (SDG), khususnya Tujuan 11 (Kota Berkelanjutan), Tujuan 12 (Kon-
sumsi dan Produksi Berkelanjutan), dan Tujuan 14 (Kehidupan di Bawah Air) dengan 
target khusus sampah dan polusi plastik.

Gambar 1
Ikhtisar Regional Proyek Closing the Loop

http://\
http://\
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782
https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768
https://www.apec.org/Publications/2020/03/Update-of-2009-APEC-Report-on-Economic-Costs-of-Marine-Deb
https://www.apec.org/Publications/2020/03/Update-of-2009-APEC-Report-on-Economic-Costs-of-Marine-Deb
https://www.apec.org/Publications/2020/03/Update-of-2009-APEC-Report-on-Economic-Costs-of-Marine-Deb
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Laporan Status Baseline

• Meninjau kebijakan dan 
lingkungan kelembagaan

• Menilai kapasitas kota (mis-
alnya, layanan pengelolaan 
sampah dan kesiapan 
digital)

• Mengembangkan aliran 
sampah plastik menggu-
nakan alat PPC (Kalkulator 
Polusi Plastik)

Alat Pemetaan Digital

• Meninjau Data

• Merancang arsitektur dan 
platform alat digital

• Memetakan hotspot plastik 
laut di 4 kota dan daerah 
tangkapan air

• Melatih, menggunakan, dan 
menerapkan alat digital

Rencana Aksi Kotat

• Menentukan rencana aksi 
dan strategi investasi

• Mengidentifikasi area inter-
vensi kebijakan berdasar-
kan hierarki sampah

• Mengembangkan rencana 
aksi dan strategi investasi 
lokal
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1.2  Tujuan

Proyek - Closing the Loop: Meningkatkan Inovasi untuk Mengatasi Polusi Plastik Laut di 
Perkotaan - bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan kota-kota di Perhimpunan 
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan mengatasi polusi sampah plastik di 
lingkungan laut. Sejalan dengan Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut, Visi Samudra 
Biru Osaka G20, serta kebijakan dan rencana aksi nasional, proyek ini membantu empat 
kota di kawasan ASEAN (Gambar 1): Surabaya (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), 
Da Nang (Vietnam), dan Nakhon Si Thammarat (Thailand) dalam mengembangkan 
rencana aksi kota untuk mengatasi sampah plastik, membuat pengelolaan sampah plas-
tik lebih sirkular, dan mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan laut 
dari sumber di daratan. 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, proyek ini juga mengembangkan kapasitas 
dan keahlian teknis terkait metode pengumpulan data inovatif dan alat-alat digital yang 
memungkinkan pemerintah daerah dan mitranya memantau dan memvisualisasikan 
sampah plastik, serta mengidentifikasi hotspot untuk meningkatkan pengelolaan. Proyek 
ini juga meningkatkan kesadaran akan sampah laut dan solusi berbasis kota untuk ma-
najemen rantai nilai plastik yang lebih baik, mendorong perubahan perilaku di antara 
konsumen dan industri, serta menciptakan ruang yang mendukung pengembangan ke-
bijakan. 

Gambar 2
Kegiatan dan hasil proyek 6 Scheinberg et al., 2010b

1.3  Metodologi

Laporan baseline ini menyajikan dan menganalisis sistem pengelolaan sampah plastik 
saat ini di Kota Surabaya. Mempertimbangkan pentingnya menangani komponen fisik 
(hardware) dan fitur tata kelola (software)6 untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, 
laporan ini mencakup data terkait kedua aspek tersebut, seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3. Struktur laporan terdiri dari lima bagian, termasuk (1) pendahuluan, (2) profil 
kota, (3) penilaian fisik, (4) penilaian tata kelola, dan (5) rekomendasi dan kesimpulan. 

• Menilai timbulan, pengumpu-
lan, daur ulang, dan pengolahan 
sampah plastik.

• Surabaya mengukur polusi plastik 
menggunakan Kalkulator Polusi 
Plastik yang dikembangkan oleh 
University of Leeds dan INSWA.

Penilaian Fisik Penilaian Tata Kelola

• Evaluasi kebijakan kota dan nasional 
terkait pengelolaan sampah plastik.

• Penilaian partisipasi pemangku 
kepentingan, keberlanjutan keuan-
gan, dan kesiapan digital untuk 
mengelola sampah plastik di  
Surabaya.

Gambar 3
Pengumpulan data

Untuk menganalisis komponen-komponen di atas, mitra lokal (Institut Teknologi Sepu-
luh Nopember) ditunjuk dan tim peneliti lokal dibentuk. Tim ini terdiri dari anggota yang 
sangat mengenali situasi lokal. Mereka berfungsi sebagai peneliti utama sekaligus se-
bagai koordinator untuk berkonsultasi dan mengumpulkan informasi dari otoritas kota 
dan pemangku kepentingan utama.  Metode pengumpulan data yang digunakan ada-
lah:

PENGANTAR
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Kajian pustaka

Tinjauan pustaka mencakup pengumpulan informasi dan data sekunder dari sumber 
daya yang ada. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari sumber terbuka, data 
yang diterbitkan pemerintah, dan laporan lain dari para pemangku kepentingan.

Survei dan Observasi Lapangan

Survei dan observasi lapangan digunakan untuk berinteraksi dan memahami situasi ser-
ta masalah terkini dalam pengelolaan sampah kota dan pengelolaan sampah plastik di 
Surabaya. Karena kurangnya data sekunder tentang timbulan, karakteristik, dan pen-
gelolaan sampah plastik untuk Kalkulator Polusi Plastik (PPC), data primer telah dikum-
pulkan terkait berbagai sumber sampah plastik, seperti rumah tangga (tempat tinggal 
keluarga tunggal dan jamak), area pedesaan, area publik, area komersial, area institu-
si, pengangkutan sampah formal, kegiatan daur ulang di tempat pembuangan. Selain 
itu, foto-foto juga diambil sebagai bukti. Sejak 16 November hingga 3 Desember 2020, 
pengumpulan data dilakukan di empat unit pengembangan (UP) kota: UP 5, 10, 11, dan 
12. UP ini dipilih untuk mewakili profil pengelolaan sampah di Surabaya. Dari setiap UP 
dipilih satu kecamatan sebagai lokasi pengambilan sampel. Setiap kecamatan terdiri 
dari 6-8 TPS/TPS-3R. Untuk pengumpulan data primer, kami memilih 2-3 TPS dari seti-
ap UP untuk memastikan bahwa kami memiliki data sumber limbah yang cukup untuk 
mewakili UP. Kategori sumber yang tercakup dalam pengumpulan data primer ini me-
liputi tempat tinggal keluarga tunggal dan jamak; horeka; kantor dan layanan lainnya; 
rekreasi; ritel dan grosir; transportasi dan penyimpanan; administrasi publik; pendidikan; 
dan pembersihan jalan. Aktivitas pengumpulan data primer terdiri dari pemetaan dan 
observasi selama 4 hari, pengambilan sampel selama 5 hari, serta penyampaian data 
dan penulisan laporan selama 3 hari. Pengambilan sampel untuk komposisi sampah 
didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI 19 3964 1994). Beberapa tantangan 
yang dihadapi selama periode pengumpulan data termasuk kendala izin, kekurangan 
staf lapangan, dan kondisi cuaca yang berbahaya.

Setelah menyortir komponen utama sampah, selanjutnya komposisi jenis sampah plas-
tik diidentifikasi dan diukur dalam 9 komponen berdasarkan Kalkulator Polusi Plastik, 
sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Komponen sampah Deskripsi
1 Sampah organik Sampah makanan, sampah dapur
2 Sampah kebun Daun, bunga
3 Kertas dan Karton Semua jenis kertas dan karton
4 Logam Semua jenis logam
5 Kaca Semua jenis kaca
6 Plastik Semua jenis plastik
7 Tekstil Semua jenis tekstil
8 Terkait Covid Masker, pakaian pelindung
9 Lainnya Karet, kulit, kayu, keramik,…

Tabel 1
Komposisi utama sampah

Wawancara dan Diskusi

Kuesioner dengan pertanyaan terbuka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari 
pemangku kepentingan utama, termasuk staf kementerian nasional, dinas lingkungan 
hidup setempat, dan penyedia layanan resmi, tentang sistem pengelolaan sampah kota 
dan praktik pengelolaan sampah di sumbernya. Kami juga menyertakan sektor swasta 
formal dan informal yang menangani sampah plastik dan LSM yang melakukan kegiatan 
peningkatan kesadaran dan pelatihan keterampilan untuk mempromosikan 3R sampah 
plastik. 

Metode Pemetaan

Sebaran penduduk di sepanjang badan air dan pantai menurut jarak digambarkan da-
lam peta kadaster Kota Surabaya.

PENGANTAR
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7 https://plasticpollution.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2020/07/Plastic-Pollution-Calculator-Summa-
ry.pdf
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1.3.1  Alat Kalkulator Polusi Plastik (PPC)

Pendekatan Analisis Aliran Material

Studi ini menerapkan Kalkulator Polusi Plastik ISWA7, suatu metodologi pemodelan 
sampah internasional yang dikembangkan oleh Asosiasi Limbah Padat Internasional (In-
ternational Solid Waste Association/ ISWA) dan University of Leeds, di tingkat kecamatan.  
Metode ini menggunakan pendekatan Analisis Aliran Material (Material  Flow  Analysis/ 
MFA) yang komprehensif untuk mengukur sumber, penyerap/penangkap (sink), dan jal-
ur polusi plastik (Gambar 4).  Metode ini mengintegrasikan berbagai faktor yang men-
gendalikan polusi plastik, termasuk komposisi sampah, topografi, kualitas infrastruktur, 
kondisi sosial ekonomi setempat, iklim, dan praktik pengelolaan sampah.  Model elevasi 
digital dan algoritme perutean aliran kemudian diterapkan untuk memetakan jalur ma-
suknya sampah plastik ke lingkungan, termasuk pemodelan limpasan permukaan dan 
titik masuk.

Penghitungan Emisi Plastik ke Lingkungan

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, semua komponen utama dari sistem penge-
lolaan sampah dimasukkan ke dalam pemodelan untuk menyeimbangkan aliran barang 
plastik di setiap proses. Menyadari tantangan dalam menghitung emisi sampah plastik 
ke lingkungan karena variasi waktu dan ruang/lokasi, PPC menggunakan model konsep-
tual untuk menghubungkan semua faktor yang diperlukan dalam memperkirakan emisi 
plastik berdasarkan data yang tersedia dan pendapat ahli. Hubungan tersebut diberi 
angka untuk memperkirakan pengaruh kuantitatif berdasarkan data yang tersedia dan 
pendapat ahli, dan dikonversi ke algoritma matematika. Masukan data tentang infras-
truktur dan praktik pengelolaan sampah, serta faktor-faktor lain yang memengaruhin-
ya kemudian digabungkan untuk memperkirakan kemungkinan jumlah sampah plastik 
yang dibuang ke lingkungan. Koefisien transfer, kemampuan untuk dipindahkan oleh 
angin atau limpasan permukaan, kemungkinan pengumpulan untuk didaur ulang, dan 
kemungkinan terjerat oleh vegetasi setelah dilepaskan ke lingkungan juga dihitung un-
tuk setiap jenis barang plastik dalam Analisis Aliran Material (MFA). Gambar 4

Pendekatan Analisis Aliran Material (MFA) umum yang digunakan dalam Kalkulator Polu-
si Plastik (PPC) dan visualisasi beberapa faktor penting pada setiap tahap sistem pen-
gelolaan sampah yang termasuk dalam model konseptual untuk menentukan koefisien 
transfer

TIMBULAN SAMPAH

PEMBUANGAN SAMPAH 
YANG TIDAK DIKUMPULKAN

SAMPAH YANG DIBUANG 
KE LINGKUNGAN

PLASTIK MEMASUKI  
PERAIRAN

SISTEM PENGELOLAAN 
SAMPAH

PENGANTAR
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https://plasticpollution.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2020/07/Plastic-Pollution-Calculato


38 39MENANGANI POLUSI PLASTIK DI SURABAYA, INDONESIA | CHAPTER 1

Distribusi Spasial Emisi dan Kebocoran Plastik

Kalkulator Polusi Plastik (PPC) diterapkan pada 12 Unit Pengembangan (UP) Kota Sura-
baya (lihat Gambar 5). Tingkat detail ini penting untuk memahami praktik pengelolaan 
sampah, detail sosio-ekonomi, dan kondisi geografis lokal di setiap wilayah. Untuk se-
tiap kecamatan, sumber polusi plastik diidentifikasi dengan memetakan aliran sampah 
dan menghubungkan kondisi infrastruktur dan perilaku lokal dengan emisi plastik ke 
lingkungan. 

Gambar 5
Kecamatan di Surabaya yang menerapkan Kalkulator Polusi Plastik (PPC) ISWA

Unit Pengembangan

Kecamatan/Kota

PPC diterapkan di tingkat kecamatan atau kelurahan asumsi bahwa wilayah administrasi 
terendah memiliki fitur yang relatif homogen untuk faktor utama emisi sampah plastik 
(misalnya, infrastruktur pengelolaan sampah, karakteristik sosial ekonomi, dan geograf-
is).  Hal ini dapat memberikan gambaran yang cukup akurat tentang aliran plastik di 
seluruh kota atau wilayah (juga memperhitungkan aliran lintas batas). Namun, tidak 
semua kecamatan atau kelurahan bersifat homogen, oleh karena itu, PPC memperkira-
kan distribusi spasial emisi plastik di dalam suatu kecamatan dengan mengalokasikan 
setiap sumber emisi ke salah satu dari lima kisi, yaitu kisi aktivitas perumahan (misalnya, 
kepadatan penduduk), kisi aktivitas non-perumahan (misalnya, toko, lokasi wisata, ta-
man), kisi semua aktivitas (misalnya, gabungan aktivitas perumahan dan non-perumah-
an), kisi jalanan, dan kisi infrastruktur sampah (misalnya, tempat pembuangan sampah, 
TPS). Kelima kisi ini pada akhirnya ditumpang susun untuk memberikan representasi 
spasial keseluruhan (peta hotspot) dari emisi plastik di tingkat kecamatan.  PPC juga 
mengidentifikasi faktor-faktor penting yang memengaruhi kemungkinan barang plastik 
diangkut di lingkungan (misalnya, jarak ke perairan, kondisi meteorologi, serta lanskap 
geografis dan bangunan). Model konseptual dibuat untuk memperkirakan emisi plastik 
yang memasuki perairan dengan menetapkan bobot relatif untuk setiap faktor tergan-
tung pada pengaruh dan hubungannya dengan variabel lain.  PPC menggunakan model 
elevasi digital (digital  elevation  model/ DEM) dan algoritme perutean aliran untuk me-
metakan rute yang dilalui sampah plastik sampai masuk ke lingkungan akibat limpasan 
permukaan, dan lokasi di mana plastik yang dibuang ke lingkungan pada akhirnya dapat 
mencapai perairan dan laut.

PENGANTAR
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Keterbatasan

Kalkulator Polusi Plastik (PPC) berfungsi dengan melakukan analisis aliran material (MFA) 
untuk memetakan aliran sampah plastik di setiap kecamatan di Surabaya. Emisi sampah 
plastik ditentukan melalui analisis infrastruktur dan praktik pengelolaan sampah dan 
menghubungkannya dengan model konseptual PPC . Namun, pendekatan ini bergan-
tung pada tersedianya data andal yang memadai untuk melakukan MFA. Untuk kasus 
Surabaya, beberapa data input tidak tersedia secara langsung dan harus diasumsikan 
menggunakan proksi atau diestimasi menggunakan pendapat ahli dari tim lokal yang 
dipandu oleh University of Leeds (UoL). Contoh data masukan yang terbukti sangat sulit 
diperoleh adalah data tentang kegiatan daur ulang di dalam kota, khususnya sektor 
daur ulang informal (misalnya, pemulung, usaha daur ulang skala kecil dan menengah), 
dan data (dengan tingkat keandalan tinggi) tentang jumlah sampah yang dibuang sem-
barangan dan pembuangan ilegal yang terjadi. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya 
pembakaran terbuka. Namun, kegiatan ini masih berpeluang terjadi meskipun dalam 
skala yang relatif kecil. Kebutuhan data tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian 
berikutnya. 

Pengumpulan data primer dilakukan di masa pandemi COVID-19 sehingga membawa 
beberapa kendala bagi tim yang melakukan survei, di antaranya keterbatasan akses ke 
sumber akibat penutupan selama masa pembatasan sosial di Surabaya. Pelajar, pekerja 
kantoran, dan pejabat pemerintah harus belajar dan bekerja dari rumah selama masa 
pembatasan ini, sehingga lebih sedikit timbulan sampah dari kantor, sekolah, institusi, 
dan fasilitas umum. Survei rumah tangga juga dibatasi untuk menjaga jarak sosial.

Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah asumsi bahwa pengelolaan sampah di seluruh 
Kota Surabaya bersifat homogen. Biasanya, Kalkulator Polusi Plastik bekerja di tingkat 
kecamatan atau kelurahan, yang lebih kecil daripada tingkat kota, untuk secara akurat 
menggambarkan karakteristik sistem pengelolaan sampah setempat. Namun, dalam 
penelitian ini, Kota Surabaya dimodelkan sebagai satu kawasan homogen. Oleh karena 
itu, ada kemungkinan bahwa pendekatan homogen ini dapat salah menggambarkan 
beberapa area. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperhitungkan perbedaan 
dalam pengelolaan sampah dengan menentukannya untuk setiap unit pengembangan 
(UP) dan tata guna lahan, beberapa variasi masih mungkin terjadi. Misalnya, daerah 
yang makmur cenderung memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik dibandingkan 
dengan daerah yang kurang makmur, sementara kegiatan seperti membuang sampah 
sembarangan dan pembuangan ilegal mungkin juga menunjukkan ketergantungan 
spasial di dalam kota. 

Yang terakhir, meskipun intervensi yang diberikan berhubungan dengan sumber, ba-
rang, jalur, dan penyerap/penangkap (sink) polusi plastik di Surabaya, tetapi di sini kami 
tidak dapat menentukan perkiraan dampak dari intervensi ini. Analisis sensitivitas diper-
lukan untuk memperhitungkan hubungan kompleks yang mungkin ditunjukkan oleh in-
tervensi hulu dan hilir, dan analisis tersebut berada di luar cakupan proyek ini.
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1.3.2  Tinjauan Aspek Tata Kelola

Salah satu alasan utama kegagalan pengelolaan sampah di perkotaan adalah tata kelola 
yang buruk akibat kurangnya hal-hal berikut: 1) kebijakan dan peraturan pengelolaan 
sampah yang ada; 2) kemampuan finansial untuk menggunakan teknologi/infrastruktur 
pengelolaan sampah; 3) lembaga dan kapasitas yang sesuai; 4) pengembangan sektor 
swasta dan industri daur ulang; 5) sistem keuangan dan pemulihan biaya; 6) perenca-
naan/arahan strategis, memandang pengelolaan sampah sebagai isu pengolahan lim-
bah (end-of-pipe); 7) kemauan politik; 8) partisipasi dan kemitraan pemangku kepent-
ingan8 Semua faktor ini juga berlaku untuk pengelolaan sampah plastik di kota-kota 
berkembang. Oleh karena itu, proyek ini berfokus pada kebijakan proaktif dan lembaga 
yang sehat, partisipasi dan inklusivitas pemangku kepentingan, keberlanjutan keuan-
gan, dan kesiapan digital saat memeriksa tata kelola. 

Kebijakan Proaktif dan Lembaga yang Sehat

Apakah ada kebijakan nasional dan lokal, kerangka hukum, dan mekanisme 
penegakan hukum yang memadai untuk mengatasi polusi plastik di Kota Sura-
baya?

Kebijakan yang kuat dan lembaga yang sehat adalah kunci dari sistem pengelolaan 
sampah plastik yang berkelanjutan. Tanpa keduanya, sistem pengelolaan sampah plas-
tik tidak akan berjalan dengan baik dalam jangka panjang.

Partisipasi dan Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan Keuangan

Apakah layanan pengelolaan sampah kota memiliki sumber daya yang mema-
dai, termasuk untuk memastikan pemulihan biaya dan perencanaan keuangan 
jangka panjang?

Mengamankan keberlanjutan keuangan dalam pengelolaan sampah adalah masalah 
utama bagi kota.  Di kota-kota berkembang, pengelolaan sampah, secara umum, men-
duduki proporsi yang signifikan dalam total anggaran rutin mereka, tetapi meskipun 
biayanya relatif tinggi, cakupan layanan pengumpulan sampah sering kali rendah dan 
standar pembuangan tetap buruk.

Kesiapan Digital

Bagaimana Kota Surabaya menerapkan teknologi digital baru untuk mening-
katkan tata kelola sampah dan keterlibatan warga?

Memiliki sistem digital yang sesuai akan membuka cara baru untuk mencegah, mengu-
rangi, dan bahkan menghilangkan sampah dari sektor dan aliran tertentu, memajukan 
pemulihan sumber daya, mencapai standar pengolahan dan pembuangan yang tinggi, 
serta mengurangi polusi dan dampak lingkungan secara substansial. Selain itu, sistem 
digital menyediakan alat baru untuk merangsang interaksi pemangku kepentingan ser-
ta kesadaran dan partisipasi warga untuk menerapkan prinsip “penghasil polusi harus 
membayar” dan “perluasan tanggung jawab penghasil sampah” menuju kota pintar. 

Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam rantai nilai 
sampah plastik di Kota Surabaya, dan sampai sejauh mana mereka dilibatkan 
dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan?

Meskipun pemerintah kota bertanggung jawab untuk mengelola sampah, termasuk 
sampah plastik/laut di kota, mereka tidak dapat menyediakan layanan yang memadai 
secara terpisah. Sistem pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan perlu melibat-
kan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 
perubahan. Khususnya, tiga kelompok pemangku kepentingan utama ini perlu diper-
timbangkan: (1) penyedia dari sektor formal dan informal yang menawarkan layanan; 
(2) pengguna, yang merupakan klien; (3) agen eksternal di lingkungan pendukung, ter-
masuk pemerintah pusat dan daerah, yang mengatur kondisi batas dan memungkinkan 
perubahan.

PENGANTAR
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1.4 Tim Koordinasi Proyek 

Proyek ini telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Surabaya 
melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Proyek ini dilaksanakan 
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 
dan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga ( JAKSTRANAS) 2017-2025, yang akan dijabarkan lebih 
lanjut dalam laporan ini. Tim koordinasi proyek bertujuan untuk merampingkan kegia-
tan proyek serta menetapkan peran dan tanggung jawab kepada semua pemangku 
kepentingan yang mewakili Komite Teknis yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ditunjuk sebagai koordinator lokal Kota Sura-
baya. Tim koordinasi proyek terdiri dari pemerintah daerah dan lokal (DKRTH, Badan 
Perencanaan Pembangunan Kota/ BAPPEKO, Dinas Lingkungan Hidup/ DLH kabupaten 
dan kota), sektor formal dan informal dalam pengelolaan sampah (bank sampah dan 
asosiasi daur ulang), lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan universitas. Struktur 
koordinasi diilustrasikan pada Gambar 6.

Gambar 6
Struktur koordinasi proyek di Kota Surabaya

1.5  Verifikasi Data

Lokakarya verifikasi data diadakan untuk memverifikasi sumber yang beragam dan data 
yang tidak konsisten, serta menerima data yang dipublikasikan dalam laporan ini. Lo-
kakarya tersebut diadakan pada tanggal 4 September 2021 di Surabaya dan dihadiri 
oleh berbagai instansi (Lihat Lampiran A). Beberapa data yang diverifikasi dalam sesi 
ini adalah: pembaruan kebijakan terkait, analisis pemangku kepentingan, laju timbulan 
sampah di Surabaya, pengumpulan sampah di Surabaya, dan komposisi sampah plastik 
di Surabaya.
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Profil Kota 
2.1  Populasi

Surabaya adalah kota terbesar kedua dan salah satu kota tertua di Indonesia. Kota ini 
memiliki populasi 3,15 juta jiwa dan tumbuh sekitar 2% per tahun (2018). Kota Surabaya 
sepenuhnya merupakan perkotaan, dan kawasan metropolitan Surabaya yang lebih luas 
memiliki perkiraan populasi lebih dari 10 juta jiwa. Tutupan lahan perkotaan di Surabaya 
meningkat sebesar 1.555 hektare antara tahun 2013 dan 2018, terutama karena kon-
versi lahan pertanian di kecamatan-kecamatan sisi timur (Gambar 7 dan Gambar 8). Ke-
padatan penduduk sangat bervariasi, dari 2.655 jiwa per km2 di Kecamatan Pakal hingga 
sekitar 40.207 jiwa per km2 di Simokerto (2020). Ukuran rumah tangga juga bervariasi, 
tetapi rata-rata provinsi adalah 3,6 jiwa per rumah tangga.

Gambar 7
Kepadatan penduduk Surabaya. Sumber: Pemerintah Kota Surabaya, 2014

PROFIL KOTA

2.2  Lingkungan

Surabaya memiliki garis pantai yang panjang dan sebagian besar penduduk tinggal di 
dekat laut.  Beberapa sungai juga melewati kota ini dan menjadi jalur transportasi po-
tensial yang membawa plastik di lingkungan menjadi sampah laut. Sekitar 76% populasi 
tinggal dalam jarak 500 meter dari pantai atau perairan, dan 19% tinggal dalam jarak 
satu kilometer. Surabaya merupakan dataran rendah (Gambar 7) dengan ketinggian 3-6 
meter di atas permukaan laut, yang memungkinkan pembentukan ekosistem mangrove 
dan lahan basah muara. Pertimbangan selanjutnya adalah musim monsun Surabaya, 
yang berlangsung dari Oktober sampai Mei setiap tahun.

Gambar 8 
Jaringan sungai dan elevasi Surabaya

Sungai
Elevasi (m)
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Kota Surabaya terletak di muara Sungai Surabaya di sebelah utara daerah aliran sungai 
Brantas. Sungai Brantas mengaliri area 11.800 km2, sekitar 25% dari luas Pulau Jawa, 
dan membentang 320 km dari dataran tinggi vulkanik selatan ke Selat Madura. Sub-Ce-
kungan Surabaya jauh lebih kecil, sekitar 650 km2, yang mencakup wilayah Kabupaten 
Gresik dan Sidoarjo di sekitarnya (Gambar 9). 

Gambar 9
Daerah Aliran Sungai Brantas (KLHK, 2016)

Sungai Surabaya bercabang di Bendungan Gunung Sari menjadi Kali Mas dan Kali Jagir. 
Kali Mas yang mengalir ke pusat kota hingga ke utara Surabaya memegang peran pent-
ing dalam drainase kota.  Kali Jagir mengalir ke arah timur melalui bagian selatan Sura-
baya menuju laut. Selama musim hujan, arus tinggi dan banjir menjadi kekhawatiran 
masyarakat riparian yang tinggal di pemukiman informal. Jaringan sungai kecil, danau, 
dan kolam ikan di seluruh wilayah perkotaan juga merupakan cadangan air permukaan 
yang substansial. Oleh karena itu, perubahan iklim yang muncul merupakan risiko yang 
dapat memicu kenaikan permukaan laut, intrusi air asin, dan banjir perkotaan (Gambar 
10). 

Gambar 10

Peta luas banjir Surabaya. Sumber: Pemerintah Kota Surabaya, 2014

PROFIL KOTA
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2.2.1  Pengelolaan Air

Keterkaitan hidrologis dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang luas memerlu-
kan koordinasi kelembagaan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan 
distribusi air. Sungai Brantas melintasi 15 kabupaten dan kota dan dikelola oleh BUMN 
Perum Jasa Tirta I (PJT I). PJT I bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara in-
frastruktur sungai yang ada, mengalokasikan air, dan meningkatkan kelestarian lingkun-
gan. Karena wilayah ini sering dilanda banjir, masyarakat hulu dan hilir telah bekerja 
sama membangun sistem peringatan banjir lintas batas (sistem peringatan dini banjir 
berbasis masyarakat).  Selain itu, PJT I menyusun rencana induk 10 tahun untuk memas-
tikan pemahaman dan tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya air di Brantas.

2.3 Ekonomi

Pulau Jawa menyumbang sekitar 60% PDB nasional. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa 
Timur, Surabaya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan kegiatan regional. Pem-
bangunan di Surabaya berjalan pesat, dengan peningkatan produksi tahunan sebesar 
6% pada tahun 2019 dan pertumbuhan keseluruhan dari $22,1 miliar pada tahun 2012 
menjadi $38,4 miliar pada tahun 2019. Perekonomian Surabaya relatif beragam, terdiri 
dari ritel (28%), manufaktur (18%), horeka (16%), konstruksi (9%), dan kontribusi yang 
lebih kecil dari sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keuangan, transpor-
tasi, dan jasa lainnya. Surabaya juga memiliki sektor informal yang cukup besar yang 
menyumbang 22% lapangan kerja pada tahun 2013. Secara historis, Surabaya selalu 
merupakan pelabuhan penting dan tetap menjadi pelabuhan tersibuk kedua di Indo-
nesia, dengan volume arus kontainer lebih dari 3,8 juta unit pada tahun 2018. Tidak 
seperti banyak kota lain, entitas komersial dan bisnis tersebar di seluruh Surabaya, dan 
sebagian besar berada di dekat Kali Mas yang mengalir ke pusat kota (Gambar 11).

Gambar 11
Titik pusat ekonomi Surabaya. Sumber: Bank Dunia, 2012.

Pusat Bisnis
Pusat perbelanjaan utama

Area dengan lebih 
dari 130 pekerjaan/
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PROFIL KOTA
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Status Pengelolaan,  
Kebocoran, dan Hotspot 
Sampah Plastik

3.1  Timbulan Sampah Kota

Sekitar 792.290 ton sampah kota dihasilkan di Surabaya per tahun. Dengan populasi 
lebih dari 3 juta jiwa, ini setara dengan tingkat timbulan sampah rata-rata 0,70 kg per 
orang per hari (256 kg/kapita/tahun). Angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata di Indo-
nesia secara keseluruhan, yaitu 0,68 kg/kapita/hari pada tahun 2016 menurut laporan 
What a Waste 2.0 dari Bank Dunia9.  

9 KAZA, S., L. YAO, P. BHADA-TATA dan F.V. WORDEN. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Man-
agement to 2050. Urban Development Series, Washington, DC: Bank Dunia, 2018.

STATUS PENGELOLAAN, KEBOCORAN, DAN HOTSPOT SAMPAH PLASTIK

3.1.1  Timbulan sampah kota menurut UP

Dapat dilihat bahwa timbulan sampah di seluruh Surabaya secara spasial terkonsentrasi 
di daerah pusat karena populasi yang lebih tinggi. Seperti yang terlihat pada Gambar 12, 
tingkat timbulan sampah relatif konsisten di seluruh kota, dengan sedikit peningkatan di 
unit-unit pengembangan (UP) di sisi barat laut. Tingkat timbulan sampah ini diperkirakan 
menggunakan Kalkulator Polusi Plastik dengan terlebih dahulu melakukan studi karak-
terisasi sampah di 5 UP, yaitu UP5, 10, 11, dan 12, sambil memperhitungkan berbagai 
jenis perumahan, tingkat pendapatan, serta praktik komersial dan kelembagaan (lihat 
daftar rinci pada Gambar 9). UP lainnya dikelompokkan ke empat UP sampel berdasar-
kan penggunaan daratan sebelum estimasi tingkat timbulan sampah dihitung dengan 
mempertimbangkan tata guna lahan masing-masing UP dan tingkat kegiatan penghasil 
sampah lainnya yang tidak terukur (misalnya, pengumpulan sampah oleh sektor infor-
mal, sampah yang tidak dikumpulkan).

Gambar 12
Peta timbulan sampah menurut UP

Timbulan MSW (ton/tahun)
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3.1.2  Timbulan sampah kota menurut aktivitas   
     sumber

Aktivitas yang menghasilkan sampah ini secara umum dapat dibagi menjadi sampah 
perumahan, komersial, dan institusi (misalnya, sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas 
administrasi publik) dan sampah lainnya (misalnya, sampah hasil menyapu jalan dan 
sampah yang tidak dikumpulkan). Gambar 13 menunjukkan bahwa sebagian besar 
timbulan sampah berasal dari sampah perumahan, yaitu sebesar 72%, dan kegiatan 
komersial sebesar 12%. Sampah institusi hanya menyumbang sebagian kecil dari tim-
bulan sampah yaitu sekitar 6%, sementara 10% sisanya berasal dari sumber pengha-
sil sampah lainnya. Perlu diperhatikan bahwa banyak sampah di kategori 'lainnya' ini 
kemungkinan besar berasal dari kegiatan rumah tangga (misalnya, membuang limbah 
sanitasi, menjual barang-barang daur ulang ke sektor informal); namun, alokasi ini tidak 
dapat dipastikan sehingga dijadikan kategori terpisah. 

Gambar 13
Timbulan sampah kota menurut sektor luas

Perumahan

Lain- 
lain

Institusi

Komersial

Sampah kota yang dihasilkan non-rumah tangga dapat dibagi lagi menurut sektor-sek-
tor terperinci sesuai dengan Klasifikasi Industri Standar Internasional untuk Semua Akti-
vitas Ekonomi, Rev. 4, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14 dan Gambar 15. Dapat 
dilihat bahwa kontributor utama untuk sektor komersial adalah ritel, kantor dan layanan 
lainnya, transportasi dan penyimpanan. Di sisi lain, administrasi publik, perawatan kes-
ehatan dan sosial, serta pendidikan memberikan kontribusi yang relatif setara untuk 
sektor institusi.
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Gambar 14
Timbulan sampah kota menurut aktivitas

Gambar 15
Timbulan sampah kota dalam ton per tahun menurut aktivitas
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10 Di sini, sampah yang dikumpulkan dari pintu ke pintu oleh sektor informal dihitung sebagai timbulan sampah 
plastik tambahan karena pengukuran timbulan sampah sebelumnya diyakini telah mengecualikan sampah ini, 
karena sampel diambil di hilir di tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pembuangan akhir (TPA). 
Sampah ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti limbah rumah tangga atau komersial, namun, karena hal 
ini tidak dapat dikonfirmasi, maka sampah ini ditetapkan sebagai kategori terpisah di sini.
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3.2  Timbulan Sampah Plastik 

Masing-masing aktivitas terperinci yang menghasilkan sampah kota seperti yang di-
tunjukkan pada Gambar 15 memiliki komposisi sampah yang unik, dengan jumlah dan 
komposisi sampah plastik yang berbeda. Dengan menerapkan komposisi ini ke jumlah 
timbulan sampah yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, kita dapat menghitung 
bahwa 111.300 ton sampah plastik dihasilkan per tahun. Distribusi sampah plastik ini 
sebagian besar konsisten dengan jumlah sampah kota secara keseluruhan untuk setiap 
aktivitas, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16. Jumlah sampah plastik tertinggi 
dihasilkan oleh tempat tinggal keluarga tunggal, diikuti oleh plastik yang dikumpulkan 
dari rumah ke rumah oleh sektor informal10 serta kantor dan layanan lainnya.

Gambar 16
Timbulan sampah plastik menurut aktivitas

STATUS PENGELOLAAN, KEBOCORAN, DAN HOTSPOT SAMPAH PLASTIK
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3.2.1  Komposisi Sampah Plastik 

Untuk memahami nasib sampah plastik yang dilepaskan ke lingkungan, penting untuk 
memperhitungkan sifat fisiknya. Misalnya, mengetahui apakah suatu barang mudah 
terbawa angin atau mengapung sangat penting dalam memprediksi pengangkutan 
sampah plastik yang tidak terkendali di lingkungan. Demikian juga, nilai ekonomi barang 
tersebut juga menentukan kemungkinannya dikumpulkan oleh pemulung informal un-
tuk didaur ulang. Komposisi keseluruhan dari sampah plastik yang dihasilkan ditunjuk-
kan pada Gambar 17, sedangkan detail yang lebih komprehensif untuk setiap aktivitas 
ditunjukkan pada Gambar 18.

Karena studi karakterisasi sampah ini dilakukan selama pandemi Covid-19, pola timbu-
lan sampah mungkin telah berubah karena perubahan perilaku atau praktik sanitasi. 
Oleh karena itu, studi karakterisasi sampah mengukur suatu kategori terpisah dari yang 
ditunjukkan di sini untuk barang-barang plastik terkait Covid (misalnya, masker dan pe-
lindung wajah) untuk memperhitungkan anomali ini.  Kategori baru ini menyumbang 
1,9% sampel sampah kota, atau 12% sampel sampah plastik. Tingkat sampah terkait 
Covid yang relatif tinggi ini mendukung temuan dari pengambilan sampel di sungai ba-
ru-baru ini di Teluk Jakarta, di mana alat pelindung diri (APD) plastik menyumbang 15-
16% dari semua sampah sungai yang dikumpulkan. Sampah terkait Covid dimasukkan 
dalam kategori produk sanitasi dalam analisis Kalkulator Polusi Plastik ini untuk secara 
akurat mencerminkan timbulan sampah pada tahun 2020. Namun, untuk tahun-tahun 
sebelum Covid, limbah sanitasi diperkirakan lebih sedikit dari yang ditunjukkan di sini.

Gambar 17
Komposisi sampah plastik
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11 Yang penting untuk dipertimbangkan bukan hanya komposisi plastik secara keseluruhan, tetapi juga kompo-
sisi plastik per tata guna lahan/kegiatan (misalnya, tempat tinggal lebih dari satu keluarga, membuang sampah 
sembarangan, dll.). Hal ini dikarenakan komposisi plastik dapat sangat bervariasi tergantung pada kegiatan, 
beberapa jenis tata guna lahan berpotensi menghasilkan barang-barang ‘merepotkan’ dalam jumlah yang lebih 
besar seperti kantong atau barang-barang plastik sekali pakai daripada yang lain, sehingga menjadi area-area 
utama untuk intervensi. Di Kuala Lumpur, kantong plastik menjadi bagian utama dari timbulan sampah plastik 
rumah tangga, dan dengan demikian menjadi barang yang harus ditargetkan di seluruh kota.

Dapat dilihat dari Gambar 17 bahwa kantong plastik mendominasi timbulan sampah 
plastik, yaitu sebesar 27%. Nilai yang tinggi ini menjadi lebih signifikan mengingat berat 
kantong plastik jauh lebih ringan dibanding barang plastik tipikal lainnya seperti bot-
ol minuman, sehingga dari segi kuantitas setara dengan persentase yang lebih tinggi 
lagi. Setelah kantong plastik, plastik layanan makanan (misalnya, sedotan, sendok garpu 
plastik, pengaduk kopi) adalah kategori terbesar berikutnya, yaitu sebesar 18%, kemudi-
an diikuti oleh produk sanitasi sebesar 17%. Kategori produk sanitasi ini, yang juga men-
cakup sampah terkait Covid seperti dijelaskan di atas, telah dikoreksi untuk kandungan 
plastik tipikal sehingga hanya mencerminkan proporsi plastik. Ketiga jenis barang ini 
mewakili 62% aliran sampah plastik dan umumnya dianggap bernilai rendah. Persen-
tase ini semakin meningkat jika memperhitungkan kategori plastik bernilai rendah lain-
nya seperti styrofoam (EPS) dan film plastik lainnya (misalnya, sachet, pembungkus). Se-
baliknya, botol plastik adalah barang plastik bernilai tinggi yang biasanya menjadi target 
daur ulang. Namun, botol plastik hanya mewakili 19% dari timbulan sampah plastik, 
sehingga secara inheren membatasi potensi daur ulang.

Timbulan sampah plastik (ton/tahun)
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Komposisi sampah plastik yang dihasilkan tempat tinggal keluarga tunggal teruta-
ma memengaruhi komposisi keseluruhan karena kategori ini mendominasi timbulan 
sampah plastik (Gambar 18). Oleh sebab itu, intervensi yang diterapkan untuk mengu-
rangi barang-barang plastik yang merepotkan harus ditargetkan pada sumber ini.  

Gambar 18
Komposisi sampah plastik menurut tata guna lahan11
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3.3  Emisi Plastik ke Lingkungan

Emisi plastik ke lingkungan (kebocoran plastik) didefinisikan sebagai sampah plastik yang 
lolos dari sistem pengelolaan sampah kota dan menjadi tidak terkendali di lingkungan.

3.3.1  Sumber Utama Polusi Plastik 

Sumber-sumber emisi plastik ke lingkungan di Kota Surabaya ditunjukkan pada Gam-
bar 19. Dapat dilihat bahwa sampah yang tidak dikumpulkan merupakan sumber emisi 
plastik terbesar yang setiap tahun melepaskan 8.775 ton sampah plastik ke lingkun-
gan secara tidak terkendali. Ini merupakan akibat langsung dari cakupan pengumpulan 
sampah di Surabaya yang secara signifikan kurang dari 100% di banyak UP, sehingga 
penduduk harus membuang sampah mereka ke lingkungan. Yang perlu dicatat, angka 
emisi plastik 8.775 ton per tahun ini tidak termasuk sampah yang tidak dikumpulkan 
yang dibakar penduduk secara terbuka. Pembakaran terbuka diyakini sebagai kegiatan 
yang jamak di Surabaya, dengan perkiraan 7.094 ton sampah plastik dibakar di Surabaya 
setiap tahun. Walaupun pembakaran terbuka mengurangi jumlah plastik yang mungkin 
masuk ke badan air, tindakan ini juga sangat mencemari udara dan berkontribusi terha-
dap perubahan iklim. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat diabaikan.

Emisi plastik ke lingkungan (ton/tahun)
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Gambar 19
Sumber utama polusi plastik

Setelah sampah yang tidak dikumpulkan, sumber emisi plastik tertinggi kedua adalah 
sampah yang dibuang sembarangan, yaitu sebesar 3.188 ton plastik per tahun. Jika di-
hitung per kapita sambil mempertimbangkan jumlah wisatawan dan lama kunjungan, 
ini setara dengan 2,08 gram sampah plastik per orang per hari (~1 botol plastik per 
orang setiap sepuluh hari). Oleh karena itu, membuang sampah sembarangan adalah 
masalah besar di Surabaya dan diperlukan upaya untuk mengatasi masalah kebiasaan 
individu dan infrastruktur, seperti yang akan dijelaskan nanti dalam laporan ini.

Setelah sampah yang dibuang sembarangan, sumber polusi plastik terbesar berikutnya 
adalah 'sambil menunggu pengumpulan (aliran sisa)' sebesar 1.453 ton per tahun dan 
'pembuangan ilegal’ sebesar 829 ton per tahun. Sifat sumber emisi yang terpencar dan 
tersebar luas ini berarti tingkat emisi yang kecil pun dapat menghasilkan sejumlah besar 
sampah plastik yang dilepaskan secara tidak terkendali. Di Surabaya, pengumpulan dan 
pemindahan sampah ke TPS menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat, sehingga 
wadah sampah tidak dialokasikan untuk rumah tangga. Akibatnya, warga menggunakan 
berbagai macam wadah sampah dengan tingkat tampung yang berbeda sehingga ke-
mungkinan besar akan menyebabkan emisi. Kurangnya standardisasi ini juga dapat ber-
dampak pada efisiensi secara keseluruhan karena menyebabkan peningkatan pemeli-
haraan, penggantian wadah yang rusak, dan menghambat penampungan sampah saat 
dimuat ke kendaraan pengumpul.
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3.3.2 Komposisi Emisi Plastik ke Lingkungan

Komposisi plastik yang dibuang ke lingkungan bervariasi dibandingkan dengan kom-
posisi plastik yang dihasilkan (Gambar 20). Variasi ini disebabkan oleh peningkatan ke-
mungkinan kebocoran jenis barang tertentu berdasarkan praktik pengelolaan limbah 
di aktivitas sumbernya dan bentuk material bawaan yang membuat beberapa barang 
lebih mudah berpindah. Namun, kantong plastik secara tidak mengejutkan masih men-
dominasi emisi ke lingkungan, menyumbang 32% dari semua plastik yang dilepaskan 
karena tingkat penggunaan yang tinggi, nilai yang rendah, dan mudah tertiup angin. Dii-
kuti oleh layanan makanan sekali pakai (18%), produk sanitasi (termasuk produk terkait 
Covid) (14%), dan botol minuman (12%). Barang-barang ini banyak ditemukan di lingkun-
gan kemungkinan besar karena tingkat timbulan sampah yang tinggi dan peningkatan 
kemungkinan dibuang sembarangan.

Gambar 20
Komposisi jenis plastik yang dibuang ke lingkungan
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3.3.3  Waktu Emisi Plastik 

Emisi sampah plastik sering kali dapat bervariasi di berbagai bulan dalam setahun, ter-
utama jika sumber emisi dipengaruhi oleh angin atau limpasan permukaan yang memi-
liki pola musiman. Ketergantungan terhadap waktu ini dapat dilihat pada hasil untuk 
Surabaya, dengan puncak emisi terjadi selama musim hujan dari Oktober hingga Mei 
setiap tahun (Gambar 21). Peningkatan emisi selama periode ini merupakan hasil dari 
sumber 'sambil menunggu pengumpulan', dengan sampah yang ditempatkan di da-
lam atau di sekitar tempat sampah yang memiliki kemungkinan pergerakan lebih tinggi 
akibat meningkatnya curah hujan. Sumber emisi utama lainnya, seperti sampah yang 
dibuang sembarangan, sampah yang tidak dikumpulkan, dan pembuangan ilegal, tidak 
menunjukkan ketergantungan waktu dan terjadi sepanjang tahun, seperti yang terlihat 
dari emisi plastik yang relatif masih banyak pada musim kemarau.

Gambar 21

Waktu emisi plastik ke lingkungan menurut jenis barang
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3.3.4  Distribusi Spasial Emisi Polusi Plastik

Meskipun hasil sejauh ini telah menunjukkan hasil emisi plastik untuk Surabaya secara 
keseluruhan, di sini kami memeriksa emisi plastik ke lingkungan menurut lokasi spasial 
dengan menjalankan Kalkulator Polusi Plastik di 12 UP dan menetapkan emisi berdasar-
kan proses yang diuraikan di bagian metodologi. Gambar 22 menunjukkan total emisi 
plastik ke lingkungan dalam ton per tahun untuk setiap UP.

Gambar 22
Emisi plastik ke lingkungan dalam ton per tahun menurut UP
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UP7 memiliki estimasi total tertinggi untuk emisi plastik ke lingkungan, yaitu sebesar 
3.449 ton per tahun. Ini karena populasi UP7 yang besar dan cakupan pengumpulan 
sampah yang relatif rendah sehingga emisi plastik dari sampah yang tidak dikumpulkan 
diyakini tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada UP dengan emisi tertinggi berikutnya 
yaitu UP5 (1.972 ton/tahun) dan UP10 (1.900 ton/tahun). 

Identifikasi alternatif UP hotspot dihitung dengan menunjukkan emisi plastik ke lingkun-
gan per kapita, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 23. Di sini, UP12 menempati 
peringkat tertinggi untuk emisi per kapita, terutama karena memiliki cakupan pengum-
pulan sampah terendah. Selanjutnya UP10 dan UP7, juga karena cakupan pengumpu-
lan sampah sangat rendah. Fakta ini menunjukkan pentingnya mencapai cakupan peng-
umpulan sampah yang tinggi di seluruh UP dan memperkuat UP7 sebagai area penting 
untuk dijadikan target intervensi.

Gambar 23
Emisi plastik ke lingkungan per kapita menurut UP
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12 PESARESI, M., A. FLORCZYK, M. SCHIAVINA, M. MELCHIORRI dan L.J.E.C. MAFFENINI, JOINT RESEARCH CENTRE. 
Kisi pemukiman GHS, model regio 2014 yang diperbarui dan disempurnakan diaplikasikan pada ghs-built r2018a 
dan ghs-pop r2019a, multitemporal (1975-1990-2000-2015) r2019a. TAHUN 2019

Terakhir, emisi plastik berdasarkan lokasi emisi ditunjukkan pada Gambar 24, dipetakan 
untuk setiap piksel (500 m x 500 m) dalam kg/tahun. Representasi spasial dari emisi 
plastik ini didapat dengan memetakan infrastruktur pengelolaan sampah, pemukiman 
penduduk, dan aktivitas komersial sebelum mengalokasikan emisi terkait dari setiap ke-
camatan ke masing-masing, seperti yang dijelaskan di bagian metodologi. Di Surabaya, 
infrastruktur pengelolaan sampah hanya tersedia di lokasi TPA. Oleh karena itu, emisi 
dari pemukiman penduduk justru dialokasikan menurut distribusi populasi seperti yang 
dilaporkan oleh distribusi populasi Global Human Settlement Layer (GHSL) Komisi Ero-
pa12.

Gambar 24
Distribusi spasial emisi plastik dalam kg per tahun, divisualisasikan per piksel 450 m x 
450 m.

Distribusi emisi sebagian besar tidak berubah dari Gambar 22 karena sumber utaman-
ya adalah sampah yang tidak dikumpulkan dan terutama terjadi di lokasi yang dekat 
dengan tempat sampah dihasilkan, tidak seperti jenis emisi lainnya seperti sampah yang 
dibuang sembarangan atau pembuangan ilegal. Lokasi pasti UP yang tidak memiliki 
layanan pengumpulan sampah tidak diketahui, sehingga untuk studi ini, sampah yang 
tidak dikumpulkan didistribusikan ke seluruh populasi. Oleh karena itu, hotspot yang 
lebih terfokus kemungkinan besar pada kenyataannya ada di sekitar area tertentu yang 
tidak memiliki layanan pengumpulan sampah.
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3.4  Jalur Plastik Sungai dan Laut 

Karena plastik yang masuk ke badan air berpotensi membahayakan kehidupan akuatik, 
Kalkulator Polusi Plastik mendefinisikan sampah plastik laut secara luas, yang mencak-
up semua sampah plastik makro turunan sampah kota (berukuran lebih dari 5 mm) 
yang memasuki perairan (sungai dan badan air permanen). Tergantung pada lokasi dan 
karakteristik sungai, tidak semua sampah plastik ini dapat masuk ke laut, tetapi defini-
si luas ini dianggap lebih baik untuk memperhitungkan semua potensi bahaya. Polusi 
plastik mencakup semua aspek yang merusak dari emisi plastik ke lingkungan, termasuk 
sampah plastik laut dan plastik yang tertahan di darat, tertahan di selokan, atau dibakar 
secara terbuka. 

3.4.1  Jalur Utama Polusi Plastik Sungai dan Laut 

Jalur emisi sampah plastik ke lingkungan hingga mencapai perairan diilustrasikan pada 
Gambar 25.  47% sampah plastik masuk ke perairan secara langsung melalui pembuan-
gan, yaitu karena sampah yang tidak dikumpulkan dibuang langsung ke perairan atau 
karena sampah yang dibuang sembarangan dan pembuangan ilegal di sepanjang pan-
tai dan sungai. Selanjutnya, 23% sampah plastik masuk ke perairan karena bergerak 
dari darat, akibat tertiup angin atau terbawa limpasan permukaan. Sisanya 30% sampah 
plastik masuk ke perairan melalui selokan. Selokan merupakan jalur transportasi utama 
sampah plastik di Surabaya karena selokan ini tidak tertutup sehingga sampah plas-
tik dapat dengan mudah masuk ke selokan dan kemudian berpindah ke perairan ala-
mi. Terakhir, instalasi pengolahan air limbah di Surabaya memastikan disingkirkannya 
sampah plastik yang dibuang ke toilet, sehingga saluran pembuangan air kotor tidak 
dimasukkan sebagai jalur.

Gambar 25
Jalur polusi plastik utama
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3.4.2  Jalur Polusi Plastik Sungai dan Laut 
menurut Waktu 

Ketergantungan yang kuat dari transportasi plastik pada kondisi meteorologi terlihat 
pada Gambar 26. Di sini terlihat bahwa puncak emisi plastik ke air adalah pada bulan Ok-
tober hingga Mei, yang berhubungan dengan musim monsun. Seperti yang dijelaskan 
sebelumnya pada Gambar 21, musim hujan mengakibatkan lebih banyak plastik yang 
terbuang ke lingkungan dan meningkatkan kemungkinan plastik dibawa ke sungai dan 
laut melalui jalur darat atau selokan. Akan tetapi, pembuangan langsung plastik ke air 
tidak berbeda signifikan menurut bulan seperti yang diperkirakan.

Gambar 26
Emisi plastik ke air menurut waktu

3.5  Nasib Sampah Plastik 

Gambaran nasib sampah plastik di Surabaya terangkum dalam diagram Sankey pada 
Gambar 27. Dari semua sampah plastik yang dihasilkan, 74,3% berakhir di TPA, semen-
tara 11,3% disortir untuk didaur ulang, yang hampir seluruhnya dilakukan oleh sektor 
informal. 14,4% dianggap tidak terkendali di lingkungan, yaitu sampah plastik yang ti-
dak dikendalikan pihak mana pun sehingga berpotensi tinggi menyebabkan kerusakan 
lingkungan dan ekosistem. 6.704 ton sampah plastik per tahun, setara dengan 6% dari 
yang dihasilkan, diperkirakan akan tertahan di darat atau terjerat di selokan. Tanpa 
kegiatan pembersihan, seiring waktu plastik ini akan terdegradasi dan terurai menja-
di mikroplastik yang tak terhitung banyaknya, yang sebagian besar akan mencemari 
lingkungan terdekat, termasuk perairan. Selanjutnya, 6,4% dibakar secara terbuka, 2% 
memasuki perairan dan menjadi sampah plastik di perairan.

Gambar 27
Diagram Sankey Nasib Sampah Plastik di Surabaya
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3.5.1  Daur Ulang Plastik 

Surabaya memiliki beberapa inisiatif formal untuk mendorong daur ulang plastik, teru-
tama dengan menyediakan TPS 3R. TPS ini juga berfungsi sebagai Tempat Pengolahan 
Sampah Terpadu (TPST) dengan memilah sampah yang masuk dan mengekstrak mate-
rial yang dapat didaur ulang. Selain itu, Surabaya memiliki bank sampah, yaitu tempat di 
mana rumah tangga dapat 'menyetorkan' sampah yang bisa didaur ulang yang sudah 
dipisahkan menurut jenisnya dengan imbalan kompensasi uang. Sampah yang bisa did-
aur ulang ini kemudian dijual ke pedagang dan pengumpul sampah besar.

Terlepas dari inisiatif formal ini, sektor informal masih merupakan metode dominan un-
tuk daur ulang plastik di Surabaya, yang sebagian besar berupa kegiatan bank sampah. 
Namun, penghitungan Kalkulator Polusi Plastik ini tidak memasukkan sektor informal 
lainnya, seperti pemulung, usaha daur ulang skala kecil, menengah, dan besar, kare-
na kurangnya data. Jumlah daur ulang sampah plastik akan meningkat jika kegiatan 
sektor informal ini dimasukkan. Sebagai contoh, sebagian besar wilayah di Surabaya 
tidak memiliki TPS 3R. Mayoritas sampah masuk ke TPS reguler tanpa sistem daur ulang 
formal. Di TPS reguler, daur ulang masih banyak dilakukan, namun dilakukan secara 
informal oleh para pemulung untuk menambah penghasilan mereka. Selain itu, pemu-
lung informal pergi dari rumah ke rumah dan membeli sampah yang bisa didaur ulang 
langsung dari rumah tangga dan pelaku usaha, sementara sekitar 300 pemulung juga 
terdaftar untuk mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang di Tempat Pembuan-
gan Akhir (TPA). Para pemulung ini sebagian besar menargetkan barang-barang bernilai 
tinggi seperti botol plastik. Namun, sejumlah kecil barang plastik lainnya, seperti ember, 
juga dikumpulkan.

3.5.2  Ditahan di TPA

Sebagian besar sampah plastik yang dihasilkan di Surabaya berakhir di TPA Benowo, 
yang mulai beroperasi pada tahun 2001 (Gambar 27). Akan tetapi, seperti yang ditunjuk-
kan sebelumnya pada Figure 19, TPA bukanlah sumber utama emisi plastik ke lingkun-
gan karena hanya mengeluarkan sekitar 6 ton plastik per tahun. Sebaliknya, sampah 
yang tidak dikumpulkan dan sampah yang dibuang sembarangan adalah sumber utama 
emisi plastik.

STATUS PENGELOLAAN, KEBOCORAN, DAN HOTSPOT SAMPAH PLASTIK
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3.5.3  Dibakar Secara Terbuka 

Jika sampah dari warga tidak dikumpulkan oleh pihak mana pun, mereka harus menge-
lola sendiri setiap sampah yang dihasilkan, biasanya dengan membakar atau membuan-
gnya ke lingkungan. Meskipun pembakaran secara terbuka merupakan cara yang efektif 
untuk membuang sampah, tindakan ini sangat mencemari lingkungan dan berdampak 
parah terhadap kualitas udara dan perubahan iklim.

Pembakaran sampah yang tidak dikumpulkan secara terbuka diyakini sebagai aktivitas 
yang lazim di Surabaya. Misalnya, catatan sensus untuk daerah perkotaan di Jawa Timur 
menunjukkan bahwa hampir 76% rumah tangga membakar sampah secara terbuka ke-
tika tidak ada yang mengumpulkan sampah mereka. Jika persentase ini diterapkan pada 
sampah yang tidak dikumpulkan di Surabaya, berarti ada sekitar 7.094 ton sampah kota 
dibakar secara terbuka setiap tahun, setara dengan 6,4% dari semua sampah. Meskipun 
data sensus dapat memberikan indikasi yang masuk akal tentang aktivitas rumah tang-
ga yang tidak memiliki layanan pengumpulan sampah, pembakaran sampah secara ter-
buka terkenal sulit untuk dipantau, diukur, dan ditegakkan dalam praktiknya. Oleh kare-
na itu, penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk memahami masalah ini di Surabaya.

3.5.4  Ditahan di Darat dan Selokan 

Selain sampah plastik yang ditahan di TPA, diperkirakan 6,0% sampah plastik akan ditah-
an secara tersebar di daratan dan selokan. Misalnya, sampah plastik mungkin terperang-
kap di vegetasi dan infrastruktur perkotaan. Meskipun diasumsikan bahwa sampah plas-
tik ini tidak akan menjadi sampah di perairan dalam jangka waktu pemodelan selama 
satu tahun, sebagian dari plastik ini kemungkinan akan masuk ke perairan di tahun-ta-
hun berikutnya, terutama jika plastik mulai terdegradasi dan terurai menjadi mikroplas-
tik (kurang dari 5 mm), sehingga lebih mungkin dibawa oleh limpasan permukaan atau 
mencemari tanah. Plastik yang ditahan di selokan juga meningkatkan risiko banjir lokal 
karena menghalangi saluran drainase untuk limpasan air.
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3.5.5  Polusi Plastik Sungai dan Laut 

Yang perlu diperhatikan, 2,0% dari timbulan sampah plastik ditemukan menjadi sampah 
di perairan dalam jangka waktu pemodelan selama setahun. Meskipun terkesan sedikit 
jika dibandingkan dengan aliran lainnya, persentase tersebut setara dengan 2.174 ton 
sampah plastik per tahun. Sifat plastik yang ringan berarti bahwa sampah ini berupa 
jutaan barang. Sebagai contoh, berdasarkan berat, kantong plastik menyumbang 32% 
dari komposisi sampah di perairan (Gambar 28). Dengan asumsi kantong plastik be-
ratnya sekitar 5g, berarti ada 139 juta kantong plastik yang memasuki perairan setiap 
tahun! Demikian pula, meskipun hanya 11% dari sampah di perairan berupa botol plas-
tik, dengan asumsi berat rata-rata per botol 20 gram, ini berarti hampir 12 juta botol 
memasuki perairan per tahun.

Gambar 28
Komposisi sampah plastik yang masuk ke perairan

Barang padat berukuran 
besar lainnya

Barang padat berukuran 
kecil lainnya

Kantong 
plastik
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lainnyaBotol plastik lainnya

Panci, bak, nampan

Styrofoam 
(EPS)

Produk makanan 
sekali pakai

Produk  
sanitasi

Botol minum

Sampah plastik di perairan juga dapat dipetakan secara spasial menurut UP tempat asal-
nya (Gambar 29). Seperti yang diperkirakan, UP yang paling banyak melepaskan plastik 
ke lingkungan juga menempati peringkat tertinggi sebagai penyumbang sampah plas-
tik paling banyak di perairan. Jumlah plastik yang dilepaskan ke lingkungan dan menjadi 
sampah di perairan relatif tinggi di beberapa UP ini karena banyak kebocoran yang ter-
jadi dari sampah yang tidak dikumpulkan. Sebagian dari sampah plastik yang tidak di-
kumpulkan ini kemungkinan akan dibuang langsung ke perairan dan jaringan drainase.

Gambar 29
Peta kontribusi UP terhadap sampah plastik di perairan

Sampah Plastik di 
Perairan (t/tahun)
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Tinjauan Aspek Tata 
Kelola

4.1  Pengaturan Kelembagaan

Wilayah metropolitan Surabaya (Gerbangkertosusila) yang lebih luas terdiri dari tujuh 
kota dan kabupaten dengan luas lebih dari 5.926 km2. Pemerintah Kota Surabaya ber-
tanggung jawab atas penyelenggaraan kota. Pada tahun 2019, lebih dari 20.000 pega-
wai negeri sipil dipekerjakan di seluruh Kota Surabaya. Seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 30, manajemen perkotaan disusun dalam empat tingkatan: 31 kecamatan, 154 
desa, 1.368 RW, dan 9.118 RT. Kelompok Informasi Sosial dibentuk untuk memfasilita-
si komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah kota. Kepemimpinan yang 
progresif, perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan keterlibatan masyarakat 
yang kuat telah memungkinkan Surabaya untuk mencapai standar lingkungan tertinggi 
di antara kota-kota di Indonesia.

Gambar 30
Kecamatan administratif Surabaya

4.1.1  Lembaga Nasional yang Bertanggung   
           Jawab Mengelola Sampah Plastik/Sampah 
           Laut

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut men-
dorong dibentuknya Tim Koordinasi Nasional (TKN) untuk memperluas aksi pengelolaan 
sampah plastik laut. TKN bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan di an-
tara semua pemangku kepentingan di tingkat nasional, termasuk kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam 
kegiatan penanganan sampah laut. TKN dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ke-
maritiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Anggota TKN juga 
terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya, seperti yang dirangkum dalam 
Tabel 2. Setiap kementerian dalam TKN memiliki peraturan dan kegiatannya sendiri, 
meskipun pembagian tugas di antara kementerian-kementerian ini masih belum jelas.
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Tanggung jawab Kementerian
Kepala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Ketua Harian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Bera-

cun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wakil Sekretaris Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Anggota Menteri Dalam Negeri

Menteri Luar Negeri
Menteri Keuangan
Menteri Perindustrian
Menteri Perhubungan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Kesehatan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Menteri Komunikasi dan Informatika
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah
Menteri Pariwisata
Sekretaris Kabinet
Kepala Badan Keamanan Laut

Tabel 2
Keanggotaan Tim Koordinasi Nasional

Dalam penanganan sampah plastik laut dari sumber daratan yang merupakan salah 
satu pilar utama dalam Rencana Aksi Nasional Indonesia, KLHK melalui Direktorat Jen-
deral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, memainkan peran 
utama di tingkat pemerintah provinsi dan daerah.

4.1.2  Lembaga Daerah (Kota) yang Bertanggung  
            Jawab Mengelola Sampah Padat dan 
            Sampah Laut

Gambar 31 mengilustrasikan pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pen-
gelolaan sampah plastik laut di Kota Surabaya. 

Gambar 31
Skema pemangku kepentingan yang mengelola sampah plastik laut di Surabaya
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Di bawah Pemerintah Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPE-
KO) mengoordinasikan berbagai program di Surabaya. Badan ini bertanggung jawab 
untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis untuk perencanaan pemban-
gunan, termasuk rencana induk sampah kota, sesuai dengan Rencana Strategis Kota 
Surabaya 2016-2021. Namun, BAPPEKO belum secara khusus membahas pengelolaan 
sampah plastik dalam Rencana Strategis tersebut. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbu-
ka Hijau (DKRTH) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pengelolaan sampah di Surabaya dan bertindak sebagai fasilitator utama pengelolaan 
sampah plastik laut. DKRTH mengoperasikan pengangkutan sampah kota dari fasilitas 
penyimpanan dan pemilahan sementara serta pengolahan sebagian sampah organik. 
Tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 37/2018, dan mulai ta-
hun 2022, dinas tersebut akan digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pera-
turan tersebut belum secara khusus mengatur pengelolaan sampah plastik, namun ke-
giatan DKRTH berkaitan dengan sektor informal, seperti menyelenggarakan lokakarya 
untuk unit-unit bank sampah untuk meningkatkan kinerja. 

Pengangkutan dari sumber sampah di tingkat kecamatan atau kelurahan ke fasilitas 
biasanya dikelola oleh organisasi kemasyarakatan. Perusahaan swasta, PT. Sumber Or-
ganik, mengelola TPA Benowo. Universitas, organisasi kemasyarakatan, pusat penelitian, 
kelompok pengelolaan sampah informal, dan bank sampah secara aktif menerapkan 
dan memantau sampah plastik di Surabaya. Bank sampah merupakan salah satu je-
nis pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang umum ditemukan di Indonesia. Ada 
sekitar 352 unit bank sampah di Surabaya yang mengelola platform di tingkat kelurahan 
secara sukarela. Sampah yang terkumpul di bank sampah akan dijual ke bank sampah 
pusat atau pengepul skala kecil. Pengepul sampah skala kecil di Surabaya adalah orang 
atau unit usaha kecil yang mengumpulkan barang yang bisa didaur ulang (misalnya, 
sampah plastik dan kertas) dari bank sampah atau rumah tangga dan kemudian men-
jualnya ke perusahaan skala besar. Perusahaan-perusahaan ini bertanggung jawab un-
tuk membersihkan sampah sebelum menjualnya ke industri daur ulang. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya secara umum bertanggung jawab atas 
pemantauan lingkungan, seperti pencemaran tanah dan udara serta pengelolaan lim-
bah B3. Program DLH, menurut Rencana Strategis 2016-2021, meliputi pemantauan 
dan pengendalian dampak lingkungan; penelitian dan pengembangan energi alterna-
tif (misalnya, waste to energy); layanan izin lingkungan. Dalam hal pengelolaan sampah 
kota, DLH bertanggung jawab memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil dan 
proses pengelolaan sampah kota. DLH belum secara khusus membahas pengelolaan 
sampah plastik dalam Rencana Strategis tersebut tetapi berkontribusi terhadap tinda-
kan pemantauan dan pengendalian lingkungan. 

Selain lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan penting 
dalam pengelolaan sampah di Surabaya (lihat Tabel 3). LSM seperti Ecoton dan Nol-
Sampah terlibat aktif dalam perencanaan kota melalui Musyawarah Perencanaan Pem-
bangunan (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 lokal seperti Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga aktif terlibat dalam perencanaan kota. Terkait 
pengelolaan sampah plastik, ITS berkontribusi tidak hanya pada penelitian (misalnya, 
sampah menjadi energi) tetapi juga pendidikan masyarakat melalui lokakarya, seminar, 
dan diskusi publik yang melibatkan pakar di bidang pengelolaan sampah. Selain itu, 
melalui program eco campus, ITS telah menggalakkan pembatasan penggunaan plastik 
sekali pakai di area kampus.
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PDCA Pemangku 
Kepentingan

Unit Kunci Tingkat 
Operasi

Tugas utama

Plan/ 
Perenca-
naan

Badan  
Perencanaan  
Pembangunan 
Kota (BAPPEKO)

Departemen Peren-
canaan Kota, Per-
mukiman, dan Lingkun-
gan

Kota Perencanaan pembangunan 
kota: 
- menetapkan tujuan 
- mengukur rencana aksi 
- menganalisis hasil

Do Dinas Kebersihan 
dan Ruang Terbu-
ka Hijau (DKRTH)

Departemen Pengoper-
asian dan Pengangku-
tan Sampah

Kota Pengoperasian dan  
pengangkutan sampah dari 
TPS ke TPA

Departemen Penggu-
naan Kembali dan Daur 
Ulang Sampah

Pengelolaan pemulihan 
material (TPST) dan fasilitas 
pengomposan

Organisasi  
masyarakat

RT/RW Kecamatan Pengumpulan sampah ke 
TPS

Sektor swasta dan 
formal

PT Sumber Organik Kota Mengelola sampah di TPA

Industri daur ulang Mendaur ulang (terutama) 
sampah plastik untuk meng-
hasilkan bahan baku

Sektor informal Bank sampah Kecamatan Pengelolaan sampah yang 
bisa didaur ulang, misalnya 
sampah kertas dan plastik

Bank sampah pusat Tingkat Kota Mengumpulkan dan menge-
lola sampah dari unit bank 
sampah

Pengepul sampah skala 
kecil

Kabupaten Bisnis pengumpulan sampah 
yang dapat didaur ulang; 
Menerima sampah dari unit 
bank sampah dan rumah 
tangga

Perusahaan skala besar Kota Bisnis pengumpulan sampah 
yang dapat didaur ulang; 
Menerima sampah dari bank 
sampah pusat dan pengepul 
sampah skala kecil

Check Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH)

Departemen pemantau-
an dan pengendalian

Kota Pemantauan, pengendalian, 
dan evaluasi hasil dan proses 
pengelolaan sampah kota

Act Universitas dan 
lembaga peneli-
tian; LSM

Semua Kota Mengamati proses dan 
berkontribusi pada pene-
litian dan perencanaan 
pembangunan; aktif terlibat 
dalam MUSRENBANG Sura-
baya

Tabel 3
Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah di Surabaya

4.2  Kebijakan dan Peraturan Utama

4.2.1  Kebijakan dan Legislasi Nasional

Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32/2009 ten-
tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menetapkan perenca-
naan, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakan perlindungan lingkungan hidup di 
Indonesia, termasuk standar kualitas air dan limbah serta kerangka pedoman pelestari-
an lingkungan. Pengelolaan sampah diatur dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan 
Sampah. Ini adalah undang-undang sampah komprehensif pertama di Indonesia. Un-
dang-undang ini mencakup prinsip-prinsip penyediaan layanan pengelolaan sampah, 
alokasi tanggung jawab, mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggar 
hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tidak secara 
langsung membahas sampah plastik atau plastik laut. Namun demikian, pengendalian 
pencemaran lingkungan adalah salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia dan 
meningkatkan pengelolaan sampah adalah salah satu dari empat rencana pembangu-
nan jangka menengah nasional, menurut RPJPN (2005-2025). Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2020-2024 diluncurkan sebagai rencana pembangunan 
jangka menengah keempat, dan targetnya mencakup peningkatan cakupan pengelo-
laan sampah perkotaan sebesar 80% pada tahun 2024 (baseline 2016 = 59,45%) dan 
pengurangan sampah kota sebesar 20% pada tahun 2024 (baseline 2016 = 1,19%). RP-
JMN ini juga mengatur langkah-langkah pengendalian pencemaran lingkungan, seperti 
pengelolaan sampah plastik. Kebocoran plastik laut saat ini diperkirakan 0,7 juta ton per 
tahun. 
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13 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2017). Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut 2017-
2025: Ringkasan Eksekutif Jakarta, Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Indonesia memiliki peta jalan pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah nasion-
al dan meningkatkan daur ulang, yang disebut Kebijakan dan Strategi Nasional Pen-
gelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 
2017-2025 ( JAKSTRANAS). Target nasional utama termasuk pengurangan limbah 30% 
dan tingkat pengolahan 70% pada tahun 2025 yang dinilai dari baseline tahun 2017. 
Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut, yang ditetapkan dalam Pera-
turan Presiden No. 83/2018, menunjukkan target pengurangan sampah plastik laut se-
besar 70% pada tahun 2025 yang dinilai dari baseline tahun 2017. Rencana aksi untuk 
menangani sampah plastik laut ini mencakup lima pilar utama: (1) perubahan perilaku; 
(2) mengurangi kebocoran sampah darat; (3) mengurangi kebocoran sampah di laut; 
(4) mengurangi produksi dan penggunaan plastik; serta (5) meningkatkan pendanaan, 
reformasi kebijakan, dan penegakan hukum. Undang-undang yang mendasari dan 
mendukung rencana aksi ini adalah UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan 
UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil13. 

Peraturan perundang-undangan tentang sampah kota dan sampah plastik laut dirang-
kum dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Rencana aksi penanganan sampah laut mendukung 
penegakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan In-
donesia, yang salah satu tujuannya adalah melindungi lingkungan laut. Kebijakan Ke-
lautan Indonesia terdiri dari tujuh pilar dan 76 kebijakan pusat. Pencegahan, mitigasi, 
dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut disebutkan secara 
tegas dalam peraturan tersebut sebagai salah satu program di bawah pilar kelima, yaitu 
pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut. 

14 Burhanuddin, S. (2017). Rencana Aksi Nasional: Penanganan Sampah Laut. Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Menteri IORA Kedua tentang Ekonomi Biru, Jakarta, Indo-
nesia. 
15 OOC. (2018). Our Ocean Commitments. Our Ocean Conference. https://ourocean2018.org/ 
16 WWF (2019). Legal Framework Study of Extended Producer Responsibility. World Wide Fund for Nature 
(WWF). Tersedia online di https://wwfeu.awsassets.panda.org/

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut diterbit-
kan untuk mendukung pelaksanaan RAN yang melibatkan 16 kementerian, pemerintah 
daerah, sektor swasta, dan LSM. Untuk mengurangi sampah laut dan mikroplastik, In-
donesia telah menganggarkan dana sebesar satu miliar USD untuk melaksanakan pro-
gram tersebut sebagaimana tertuang dalam komitmen Our Ocean Conference (OOC) 
2018. Tujuan tersebut akan dicapai dengan menetapkan lima intervensi jangka pendek: 
(1) pengurangan atau substitusi penggunaan plastik, (2) perancangan ulang produk 
dan kemasan plastik, (3) penggandaan pengumpulan sampah plastik, (4) penggandaan 
kapasitas daur ulang, (5) pembangunan fasilitas pembuangan sampah yang terkendali. 
Kelima intervensi tersebut disusun menggunakan Skenario Perubahan Sistem, skenar-
io model yang dikembangkan oleh Pew Charitable Trusts dan SYSTEMIQ, dan disam-
paikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia di Fo-
rum Ekonomi Dunia pada awal tahun 202029. Selain itu, rencana tersebut mencakup 
program-program strategis yang melibatkan berbagai mitra, seperti pemerintah daerah 
dan nasional, organisasi internasional, sektor industri, universitas dan organisasi mas-
yarakat sipil14. 

Sejalan dengan komitmen OOC 2018, Indonesia telah berkomitmen untuk menguran-
gi aspal pada pembangunan jalan baru sebesar 5-7% dengan mengganti aspal den-
gan kantong plastik bekas. Selain itu, sektor industri, khususnya produsen plastik, akan 
menerapkan langkah-langkah seperti penegakan Perluasan Tanggung Jawab Penghasil 
Sampah (Extended Producer Responsibility/ EPR), misalnya dengan menggunakan bah-
an daur ulang. Sebagai contoh, produsen utama barang konsumen yang bergerak ce-
pat yang beroperasi di Indonesia, seperti Nestlé dan Danone-Aqua, telah berkomitmen 
untuk membuat 100% kemasan mereka dapat didaur ulang dan akan meningkatkan 
proporsi plastik daur ulang sebagai bahan baku botol menjadi 50% pada tahun 202515. 
Strategi pengurangan sampah jangka panjang, termasuk EPR, diatur dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini menentukan je-
nis plastik apa yang akan digunakan untuk membuat wadah atau kemasan. Kerangka 
hukum EPR di Indonesia sudah ada, namun implementasi belum dimulai16. Berdasarkan 
peraturan ini, produsen memiliki waktu sepuluh tahun (2019-2029) untuk mengurangi 
produksi sampah sebesar 30%. 
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Peraturan Mengurangi / 
Menggunakan 

Kembali

Mendaur ulang Pencegahan 
sampah

1. Rencana Pem-
bangunan Jangka 
Menengah Nasion-
al 2020-2024

• Pengurangan 
sampah 20% 
pada tahun 
2024

• Peningkatan 
cakupan 
pengelolaan 
sampah perko-
taan 80% pada 
tahun 2024

2. Kebijakan dan 
Strategi Nasional 
Pengelolaan 
Sampah Rumah 
Tangga dan 
Sampah Sejenis 
Sampah Rumah 
Tangga Tahun 
2017-2025 
 (JAKSTRANAS)

• Pengurangan 
sampah 30% 
pada tahun 
2025

• Pengolahan 
70% pada  
tahun 2025

3. Rencana Aksi  
Nasional (RAN) 
Penanganan 
Sampah Laut  
2017-2025

• Pengurangan 
sampah plastik 
laut 70% pada 
tahun 2025

4. Our Ocean  
Conference, 2018

• Produsen 
memiliki target 
tujuan 10 tahun 
(2019-2029) 
untuk mengu-
rangi produksi 
sampah mere-
ka sebesar 30% 
pada tahun 
2029

• Mengganti 5-7% aspal 
untuk konstruksi jalan 
dengan limbah kantong 
plastik

• Produsen telah ber-
komitmen untuk mem-
buat kemasan yang 
100% dapat didaur 
ulang dan meningkat-
kan proporsi plastik 
daur ulang sebagai ba-
han baku botol menjadi 
50% pada tahun 2025

Tabel 4
Beberapa target utama yang ditetapkan dalam kebijakan dan peraturan nasional 
tertentu

17 Erviani, N. K. (2019). Bali wins plastic-ban battle in Court, steps closer to being plastic-free island. The Jakarta 
Post. https://www.thejakartapost.com/ 
18 Louise. (2019). DIPERBARU: Bali has officially banned single-use plastic.  
https://thehoneycombers.com/bali/bali-plastic-bag-ban-2019/ 
19 CNA (2020). No single-use plastic bags in Jakarta in six months' time. Channel News Asia.  
https://www.channelnewsasia.com/ 
20 Medrilzam. (2019). Pengelolahan Sampah Plastik Indonesia: Quo Vadis? BAPPENAS. 
21 Hakim, A. (2020). Nol Sampah: Surabaya butuh Perwali pembatasan plastik sekali pakai. ANTARA. 
https://www.antaranews.com/ 
22 Hoesein, A. (2019). Menteri Ristekdikti Keliru Sikapi Plastik Sekali Pakai. https://www.kompasiana.com/

Selain komitmen sektor industri, larangan penggunaan plastik sekali pakai di pasar 
modern ditargetkan dapat direalisasikan di 40 pemerintah daerah pada tahun 2025. 
Membatasi penggunaan plastik sekali pakai adalah tahap pertama dalam hierarki pen-
gelolaan sampah yang baru. Bali menjadi provinsi pertama yang melarang penggunaan 
plastik sekali pakai mulai tahun 2019 setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pa-
kai. Pelaksanaannya melibatkan otoritas tingkat lokal, hukum desa, dan hukum adat17 

18. Langkah-langkah ini memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara menyeluruh dan 
masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Ibu kota Jakarta juga menerapkan larangan 
penggunaan plastik sekali pakai melalui peraturan gubernur yang ditandatangani pada 
Desember 2019 dan mulai berlaku pada pertengahan 202019. 

Konsumen mendorong permintaan untuk produk plastik ritel. Oleh karena itu, mas-
yarakat perlu menyadari tentang agenda bebas plastik ini agar target dan rencana Pe-
merintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan larangan plastik sekali pakai di semua 
wilayah dapat tercapai20. Namun, terlepas dari gerakan tersebut, penggunaan plastik 
sekali pakai, terutama pada plastik medis dan kemasan, diperkirakan meningkat selama 
pandemi COVID-19 karena pertimbangan kebersihan.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Instruksi No. 1/M/
INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali 
Pakai dan/atau Kantong Plastik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pen-
didikan Tinggi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan masyarakat bebas plastik. In-
struksi tersebut menargetkan perguruan tinggi di Indonesia untuk mengurangi sampah 
dari penyelenggaraan acara dengan mengurangi spanduk, poster, dan rambu yang ter-
buat dari plastik. Kampanye bebas plastik sekali pakai juga populer di kalangan institusi 
dan perusahaan swasta. Supermarket dan pusat perbelanjaan sudah mulai menagih 
pelanggan untuk kantong plastik sekali pakai. Restoran dan hotel mulai mengganti per-
alatan makan plastik sekali pakai dengan peralatan makan kayu. Namun demikian, be-
berapa kantor berita melaporkan kekhawatiran tentang kurangnya instruksi yang lebih 
rinci untuk melaksanakan agenda tersebut (misalnya, peraturan menteri), yang berisi 
langkah-langkah alternatif dan denda21 22.
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https://www.thejakartapost.com/
https://thehoneycombers.com/bali/bali-plastic-bag-ban-2019/
https://www.channelnewsasia.com/
https://www.antaranews.com/
https://www.kompasiana.com/
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Jenis Perundang-undangan

Undang- 
undang

• UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

• UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

• UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan

• UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil

• UU No. 32/2014 tentang Kelautan

• UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan 
Pemerintah

• Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pen-
gelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( JAKSTRA-
NAS)

• Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Peraturan 
Menteri

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelo-
laan Sampah

• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tang-
ga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelak-
sanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pe-
doman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

• Instruksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang 
Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/
atau Kantong Plastik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendi-
dikan Tinggi

Tabel 5
UU dan peraturan terkait sampah kota dan sampah plastik laut

4.2.2  Kebijakan dan Legislasi Kota

Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sampah plastik di Jawa Timur antara lain Pera-
turan Gubernur Jawa Timur Nomor 111/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, yang fokus pada perenca-
naan wilayah pesisir dan mengatur kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pu-
lau-pulau kecil dengan penekanan pada penilaian dampak lingkungan. Selain itu, Pera-
turan Gubernur Jawa Timur No. 41/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan 
Sampah Regional Provinsi Jawa Timur mengatur bahwa semua badan usaha pengelola 
sampah harus mengajukan izin yang sah untuk operasinya, dan Surat Edaran Guber-
nur Jawa Timur No. 360/765/208.1/2019 tentang Imbauan Bebas Kemasan Plastik yang 
menargetkan pengurangan timbulan sampah plastik sebesar 30% pada tahun 2025 
seperti yang sudah dimulai di JAKSTRADA. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan 
tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai. 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 menetapkan rencana pemba-
ngunan Kota Surabaya untuk periode 2009-2029. Visi penataan ruang Kota Surabaya 
adalah terwujudnya kota yang ‘cerdas, bersih, dan ramah lingkungan’. Rencana Suraba-
ya terkait pengelolaan sampah antara lain membangun transfer depo dan meningkat-
kan kegiatan 3R, termasuk pengomposan di rumah kompos. Surabaya Drainage Master 
Plan 2018-2038 merupakan rencana kota jangka panjang untuk mengelola banjir dan 
infrastruktur drainase perkotaan di Surabaya. Rencana ini menganjurkan bahwa pemer-
intah kota perlu menyediakan tempat sampah di dekat sistem drainase dan mengelola 
transfer depo di dekat sistem drainase secara memadai untuk mencegah sampah ma-
suk ke sistem drainase. Kondisi di tingkat kota hampir sama dengan di tingkat provinsi. 
Walikota Surabaya menerbitkan Surat Edaran No. 660.1/7953/436.7.12/2019 tentang 
Himbauan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai menyusul terbitnya 
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daer-
ah Kota Surabaya Nomor 5/2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota 
Surabaya yang menyoroti upaya pengurangan sampah dengan membatasi penggunaan 
plastik sekali pakai. Surat edaran tersebut menyasar instansi pemerintah dan dunia us-
aha di Surabaya, termasuk pengusaha, hotel, dan pusat perbelanjaan untuk membatasi 
penggunaan plastik sekali pakai. 

Strategi unik lainnya untuk mengelola sampah plastik di Surabaya adalah melalui pro-
gram bus bayar pakai sampah. Walikota Surabaya menerbitkan Peraturan No. 67/2018 
tentang Kontribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya (kemudian diu-
bah menjadi Peraturan Walikota Surabaya No. 26/2020). Penumpang dapat membayar 
tiket bus dengan botol atau gelas plastik bekas. Harga untuk sekali jalan sama dengan 
tiga botol plastik bekas ukuran besar (> 1000 mL), lima botol plastik bekas ukuran se-
dang (hingga 1000 mL), atau sepuluh gelas plastik bekas. Rute bus meliputi dua jenis 
perjalanan dari selatan ke utara Surabaya dan dari barat ke timur Surabaya dan se-
baliknya. Kemudian, botol-botol yang terkumpul, tanpa label dan tutup, dilelang oleh 
instansi yang bertanggung jawab kepada perusahaan daur ulang plastik dan menjadi 
pendapatan asli daerah. Sejak awal program (awal 2018) hingga 2019, Rp 150 juta (se-
tara dengan USD 10.714) didapat dari lelang botol plastik yang dikumpulkan melalui 
program bus Surabaya, dan pada tahun 2020, terkumpul Rp 228,5 juta (setara dengan 
USD 16.322) dari lelang tersebut. Uang itu bisa digunakan lagi untuk mendanai operasi 
dan pemeliharaan bus Surabaya. Ada juga denda sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminis-
tratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pen-
gelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Denda berkisar antara Rp 75.000 
– 1.500.000 (setara dengan USD 5,36 – 107,14) tergantung pada jenis pelanggaran dan 
jumlah sampah yang dibuang secara ilegal. 

Perundang- 
undangan

Detail

Peraturan 
Provinsi

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 ten-
tang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

• Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 ten-
tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2019-2024

Peraturan 
Gubernur

• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang 
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tang-
ga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 Tahun 2018 tentang 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2018-2038

• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Sampah Regional Provinsi 
Jawa Timur

Sura 
Edaran

• Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 360/765/208.1/2019 ten-
tang Imbauan Bebas Kemasan Plastik

• Surat Edaran Walikota Surabaya No. 660.1/7953/436.7.12/2019 
tentang Himbauan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali 
Pakai

Peraturan 
Daerah

• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1982 tentang 
Pembuangan dan Pengangkutan Sampah Kota di Kota Surabaya

• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (diubah 
menjadi No. 01/2019)

Peraturan 
Walikota

• Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Suraba-
ya (diubah menjadi No. 37/2018)

• Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kon-
tribusi Sampah dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya (diubah 
menjadi No. 26/2020)

Tabel 6
UU dan peraturan terkait sampah kota dan sampah plastik laut di Surabaya

TINJAUAN ASPEK TATA KELOLA
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4.3  Proses Perencanaan Kota

Siklus proses perencanaan pembangunan di Surabaya melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, dan kota. Prosesnya melibat-
kan perwakilan pemangku kepentingan dari kantor kelurahan (PNS), organisasi mas-
yarakat, dan lembaga swadaya masyarakat di tingkat kelurahan. Di tingkat kecamatan, 
proses ini melibatkan semua perwakilan dari setiap kantor kelurahan di kecamatan yang 
sama dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja di tingkat kecamatan. Proses 
ini melibatkan semua perwakilan kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya dari 
sektor kesehatan dan pendidikan di tingkat kota. 

Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pihak lain, sangat pent-
ing untuk menentukan program pembangunan di Surabaya melalui MUSRENBANG 
(Musyawarah Perencanaan Pembangunan), yang merupakan agenda tahunan di mana 
semua pemangku kepentingan bertemu untuk membahas tantangan yang ada di ten-
gah masyarakat dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Lembaga 
yang bertanggung jawab atas program ini adalah BAPPEKO. Lembaga ini mengundang 
pemangku kepentingan terkait (yaitu perwakilan masyarakat, asosiasi profesi, universi-
tas dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, asosiasi bisnis) 
ke forum di mana para peserta dapat menyampaikan saran tentang pembangunan yang 
dibutuhkan di wilayah mereka dan prioritas kepada pemerintah. Kesepakatan tentang 
prioritas pembangunan dan alokasi anggaran dicapai melalui negosiasi. Setelah prior-
itas ditetapkan, program tersebut kemudian diusulkan kepada pemerintah di tingkat 
yang lebih tinggi. Melalui BAPPEKO, proposal masyarakat dikelompokkan berdasarkan 
kategori proyek dan alokasi anggaran, dan proposal dapat diakses dari situs web pe-
merintah. Langkah-langkah rinci MUSRENBANG dijelaskan pada Tabel 7. 

23 Putri, N.P., (2015). Studi Eksplorasi Tentang Variabel Pendukung Keberhasilam Aplikasi Sistem E-Musrenbang 
di Bappeko Surabaya Nindia Prischa Putri. Dalam Kebijakan dan Manajemen Publik 3 (3), hal. 109–122.

Gambar 32
Siklus MUSRENBANG

Di Surabaya, masyarakat sangat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah karena 
sistem semi-desentralisasi sampah kota telah diterapkan sejak tahun 2005 dengan didi-
rikannya 352 unit bank sampah. Sistem manajemen juga memungkinkan publik untuk 
memantau proses dan memberikan umpan balik dalam evaluasi program, seperti per-
temuan tatap muka melalui MUSRENBANG, platform e-MUSRENBANG untuk menjaga 
transparansi23, situs web Media Center Surabaya, dan call center (pusat panggilan) untuk 
layanan hotline. Surabaya memiliki call center yang aktif dan merespons dengan cepat. 
Platform e-MUSRENBANG merupakan bagian dari program e-planning Surabaya yang 
dikelola oleh BAPPPEKO. 

Musrenbang Desa 
(Januari)

Musrenbang Kecamatan 
(Februari)

Forum SKPD Penyusunan Renja 
SKPD Kab/Kota (Maret)

Musrenbang Kab/Kota 
(April)

Penetapan RKPD 
(Mei)

Pembahasan dan Kesepakatan 
KUA antara KDH dan DPRD (Juni)

Pembahasan dan Kesepakatan PPAS 
antara KDH dan DPRD (Juni) 

Penyusunan RKA-SKPD dan 
RAPBD (Juli-September)

Pembahasan dan Persetujuan RAPBD 
dengan DPRD (Oktober-November)

Evaluasi Rancangan Perda APBD 
(Desember)

Penetapan Perda APBD 
(Desember)

Penyusunan DPA SKPD 
(Desember)

Pelaksanaan APBD 
(Januari tahun berikutnya)
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Siklus 1-4 MUSRENBANG di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota:

• Tujuan dari audiensi publik di tingkat kelurahan adalah untuk mengum-
pulkan aspirasi masyarakat dari tingkat RW dan menetapkan prioritas 
perencanaan pembangunan berdasarkan perkiraan anggaran yang 
tersedia pada tahun mendatang. Setiap RW akan mendiskusikan dan 
mengumpulkan dua masukan pembangunan utama untuk diajukan ke 
e-MUSRENBANG, sebuah platform yang didedikasikan untuk memantau 
dan memvisualisasikan MUSRENBANG Surabaya.

• Musyawarah di kelurahan tidak hanya melibatkan perwakilan mas-
yarakat dari masing-masing RW tetapi juga organisasi masyarakat se-
tempat serta tokoh agama. Prosedur ini juga memastikan bahwa jumlah 
peserta perempuan terwakili dan dilibatkan dengan baik. Selain itu, 
pertemuan ini bertujuan untuk memilih perwakilan (3-5 orang dan ha-
rus melibatkan peserta perempuan) yang akan menghadiri musyawarah 
di tingkat kecamatan melalui diskusi dan pemungutan suara. Biasanya, 
pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, 
tokoh agama, dan perwakilan gender. 

• Musyawarah di tingkat kecamatan bertujuan untuk menetapkan pri-
oritas pembangunan untuk kecamatan yang bersangkutan. Peserta 
pertemuan ini adalah perwakilan dari masing-masing kelurahan, or-
ganisasi masyarakat setempat, dan tokoh agama. Dalam pertemuan ini, 
perwakilan (3-5 orang dan harus melibatkan peserta perempuan) yang 
akan mengikuti musyawarah di tingkat kota juga akan dipilih melalui di-
skusi dan pemungutan suara. Pesertanya sebagian besar mirip dengan 
tingkat pemerintah daerah lainnya dan perlu menyertakan perwakilan 
gender.

• Selanjutnya, musyawarah diadakan tingkat kota dan dihadiri oleh per-
wakilan masyarakat, perwakilan kecamatan, asosiasi profesi, perguruan 
tinggi dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, tokoh 
agama, dan asosiasi bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepa-
katan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Masukan pemba-
ngunan yang ditolak akan diumumkan selama pertemuan ini dan dapat 
ditinjau dari platform e-MUSRENBANG. Laporan dugaan pelanggaran 
selalu dapat disampaikan melalui platform atau hotline yang disediakan.

Tabel 7
Siklus MUSRENBANG

Siklus 5 • Produk musyawarah di tingkat kota adalah Rencana Kerja Pemerin-
tah Daerah (RKPD) yang akan disahkan pada tahap ini. RKPD mer-
upakan dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yang 
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perenca-
naan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupa-
kan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan rencana 
pembangunan hingga penyusunan anggaran.

Siklus 6-7 • Seluruh dokumen perencanaan tersebut nantinya akan menjadi 
dasar penyusunan dokumen anggaran, yang akan disempurnakan 
melalui beberapa tahap perumusan kebijakan keuangan untuk men-
jadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS). Pada tahap ini, KUA dan PPAS akan dibahas dan 
disepakati.

Siklus 8 • Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(RAPBD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Daerah 
(RKAPD).

Siklus 9 • Pembahasan dan pengesahan RAPBD oleh perwakilan kota (DPRD).
Siklus 10 • Pemerintah daerah wajib menetapkan setiap RAPBD melalui pera-

turan daerah. Rancangan Perda dievaluasi sebelum ditetapkan pada 
Siklus 11.

Siklus 11 • Penetapan Perda APBD.
Siklus 12 • Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perang-

kat Daerah (DPA SKPD).
Siklus 13 • Pelaksanaan program pemerintah (selama satu tahun anggaran). Se-

lain itu, audiensi publik juga diadakan setelah program dilaksanakan. 
Masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah kota. 
Surabaya juga memiliki sistem online agar masyarakat dapat mem-
berikan masukan tentang program yang telah dilaksanakan

Berdasarkan Tabel 7, kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada tahun men-
datang harus dirancang pada awal Maret. Misalnya, untuk melaksanakan rencana aksi 
pada tahun 2022, semua program dan kegiatan perlu dibahas selama MUSRENBANG 
pada Maret 2021. MUSRENBANG dimulai di tingkat kelurahan, lalu di tingkat kecamatan, 
kota, provinsi, dan nasional. Pendekatan dari bawah ke atas ini memungkinkan semua 
peserta memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembangunan kota. Dengan de-
mikian, masyarakat dapat berkontribusi pada program pembangunan di kotanya dan 
memastikan bahwa pemerintah menjalankan program yang dibutuhkan masyarakat.

TINJAUAN ASPEK TATA KELOLA



106 107MENANGANI POLUSI PLASTIK DI SURABAYA, INDONESIA | CHAPTER 4

4.4  Kapasitas Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan utama dalam pelaksanaan pen-
gelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 
tentang Penanganan Sampah Laut. Total anggaran yang direncanakan adalah USD 1 
miliar sesuai dengan komitmen OOC 20189. Pada tahun 2019, Surabaya termasuk di an-
tara sepuluh kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria prasyarat dan mendapatkan 
insentif pengelolaan sampah. Surabaya menerima insentif dari Kementerian Keuangan 
sebesar Rp 9,30 miliar (USD 664.286) sebagai penghargaan atas keberhasilan menetap-
kan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai pada tahun 201824. Transfer fiskal dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak mencerminkan kemajuan penegakan ke-
bijakan melainkan insentif untuk mendukung pembangunan ruang hijau dan perbaikan 
pengelolaan sampah kota25. 

Pembiayaan merupakan aspek penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan 
sampah. Pembiayaan mencakup komponen biaya dan pendapatan dari kegiatan penge-
lolaan sampah. Struktur biaya dalam pengelolaan sampah terdiri dari biaya modal serta 
biaya operasi dan pemeliharaan. Sesuai standar nasional tentang tata cara pengelolaan 
sampah di permukiman (SNI-03-3243-1994), perkiraan komponen biaya untuk pengum-
pulan sampah berkisar 20-40% dan pengangkutan sampah 40-60%. Biaya pembuangan 
diperkirakan 10-30% dari anggaran yang dialokasikan. Menurut petunjuk teknis penge-
lolaan sampah yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, komponen biaya yang 
ideal terdiri dari: 

• Sekitar 5-10% dari APBD diperlukan untuk mendanai kegiatan pengelolaan sampah 
kota

• Biaya penanganan satu meter kubik sampah sama dengan Rp 8.000-10.000  
(USD 0,57 - 0,71)

• Biaya satuan penanganan sampah untuk satu kapita per tahun adalah Rp 5.000 
(USD 0,36)

• Rasio biaya pengumpulan, biaya pengangkutan, dan biaya pembuangan adalah 
40%:40%:20%.

Pendekatan ini didasarkan pada biaya ideal pengelolaan sampah kota. APBD Suraba-
ya 2020 diproyeksikan sebesar Rp 10,3 triliun (USD 735,7 juta), dengan alokasi untuk 
DKRTH sekitar 7,48% dari total anggaran (Rp 770  miliar (USD 55 juta)), di mana 57,39% 
(Rp 508 miliar (USD 36,3 juta)) dialokasikan untuk sampah dan kebersihan. 

DKRTH merupakan salah satu dari tiga lembaga pemerintah yang mendapat alokasi an-
ggaran tinggi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masing-masing meneri-
ma 11,65% dan 8,85% dari total anggaran. APBD Surabaya 2020 meningkat satu triliun 
dari anggaran tahun 2018. Sumber APBD tahun 2018 terutama berasal dari pendapatan 
asli daerah (60,81%), yang sebagian besar berasal dari pajak, diikuti oleh alokasi APBN 
(25,56%) dan sumber pendapatan lainnya (13,62%)26. Akibat pandemi COVID-19, APBD 
Surabaya tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 13,95% (Rp 1,4 triliun (USD 100 
juta))27. Setiap investasi masa depan atau rencana pembangunan harus dibahas dalam 
forum kota tahunan (MUSRENBANG) dan harus disetujui oleh perwakilan daerah sebe-
lum memulai proyek.
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Menurut laporan IKPLHD terbaru dan Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya 2020, 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota No. 36/2020, komponen biaya uta-
ma pengelolaan sampah kota di Surabaya meliputi: 

• Biaya operasi sebesar Rp 178.587 (USD 12,76) per ton sampah (estimasi total biaya 
operasi Rp 122,7 miliar (USD 8,76 juta))

• Biaya pengangkutan sebesar Rp 5.520 (USD 0,39) per km dari TPS ke TPA (estimasi 
total biaya pengangkutan Rp 75,7 miliar (USD 5,41 juta))

Rumah tangga yang terdaftar sebagai pelanggan PDAM Surya Sembada harus mem-
bayar biaya sampah bulanan yang ditagih bersama dengan tagihan air. Biaya berva-
riasi menurut kelompok rumah tangga mulai dari Rp 500 – 19.000 (USD 0,036-1,35) 
per rumah tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 
10/2012. Skema yang berbeda diterapkan untuk non-pelanggan PDAM. Biaya sampah 
bulanan juga dikenakan pada lembaga komersial dan lainnya kecuali yang menghasil-
kan lebih dari satu meter kubik sampah per hari. Tabel 9 menyajikan retribusi sampah 
yang dikelompokkan menurut jenis layanan dan pelanggan di Surabaya berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10/2012.

No Jenis  
layanan

Jenis pelanggan Kisaran harga 
(Rp)

Satuan

1 Yayasan sosial Panti asuhan 2.500 (USD 0,18) / bulan

2

 

Pendidikan

 

Institusi publik 7.000 - 8.000  
(USD 0,50-0,57)

/ bulan

Institusi swasta 8.500 - 9.500  
(USD 0,60-0,67)

/ bulan

3 Kesehatan Rumah sakit umum 7.500 - 10.500  
(USD 0,53-0,75)

/ bulan

Rumah sakit swasta 11.250 - 15.750 
(USD 0,80-1,12)

/ bulan

Klinik 7.000 (USD 0,50) / bulan

4

 

 

 

Non-bisnis

 

 

 

Tempat tinggal keluarga 
tunggal

500 - 19.000  
(USD 0,036-1,35)

/ bulan

Rusun 500 (USD 0,036) / bulan

Apartemen 10.000 - 17.000  
(USD 0,71-1,21)

/ bulan

Instansi pemerintah 18.000 (USD 1,28) / bulan

5

 

 

 

 

 

Perusahaan

 

 

 

 

 

Usaha mikro 7.500 (USD 0,53) / bulan

Usaha kecil 11.500 (USD 0,82) / bulan

Usaha menengah 11.700 - 23.500 
(USD 0,83-1,67)

/ bulan

Usaha besar 154.000 (USD 10,94) / bulan

Restoran 37.500 - 82.500  
(USD 2,66-5,86)

/ bulan

Hotel 120.000 - 400.000  
(USD 8,52-28,41)

/ bulan

6

 

 

 

Perdagangan

 

 

 

Pasar umum 
(milik pemerintah)

4.500 (USD 0,32) / m3 / hari

Pasar swasta 6.000 (USD 0,43) / m3 / hari

Pasar lokal  
(milik kecamatan)

500 (USD 0,036) / m3 / hari

Pusat perbelanjaan 6.000 (USD 0,43) / m3 / hari

7

 

Kasus khusus

 

Pedagang kaki lima 100 (USD 0,0071) / m3 / hari

Pelanggan individu* 6.000 (USD 0,43) / m3 /  
aktivitas

*yang menghasilkan lebih dari satu meter kubik sampah per hari

Tabel 9
Retribusi Sampah di Surabaya
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28 Surabaya Public Relations Section, 2018. ‘Pioneering e-Government, Surabaya City Government Creates Hun-
dreds of Applications’ https://humas.surabaya.go.id/2018/04/05/pelopori-e-government-pemkot-surabaya-su-
dah-ciptakan-ratusan-aplikasi/  
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4.5 Kesiapan Digital di Surabaya

Sejak tahun 2002, Surabaya telah memelopori sistem 'e-governance' untuk administrasi 
kota yang diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem ini telah berkembang 
menjadi portofolio aplikasi yang komprehensif, termasuk e-Monitoring, e-Education, 
e-Health, dan e-Procurement28. Secara khusus, aplikasi e-Musrenbang menghadirkan 
sistem perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan meningkatkan transpar-
ansi melalui data yang dapat diakses secara online. Selain itu, 'Surabaya Single Win-
dow' memberikan solusi serupa, memungkinkan permohonan layanan perizinan di Kota 
Surabaya secara online dan paralel. 

Penyerapan teknologi informasi dan komunikasi ditambah dengan penggunaan tele-
pon pintar yang meluas juga memungkinkan penggunaan media baru untuk pelibatan 
demokratis dan memfasilitasi umpan balik langsung dari warga untuk meningkatkan 
kepercayaan dan komunikasi publik. Perguruan tinggi setempat, Institut Teknologi Sep-
uluh Nopember, terutama mengembangkan inovasi teknologi tersebut.

Gambar 33
Pratinjau SWAT (IKPLHD, 2018)

Sistem Manajemen Pengangkutan Sampah (Solid Waste Application Transportation/ 
SWAT), yang diperkenalkan pada tahun 2014, memantau pengangkutan sampah dari 
TPS ke TPA secara real-time menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Platform 
ini dapat menampilkan data seperti berat sampah, bahan bakar yang dihabiskan setiap 
truk, rute truk, kinerja truk, pengemudi, dan perizinan. Selain itu, data seperti lokasi TPS, 
nomor pelat truk, jenis truk (dump truck, arm roll, atau compactor), waktu kedatangan 
dan keberangkatan truk di TPA, dan jumlah sampah yang dibuang di TPA juga tersedia 
untuk umum, jika diminta.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki SDM yang me-
madai untuk digitalisasi. Beberapa dinas, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan 
Ruang Terbuka Hijau, dan Dinas Lingkungan Hidup, telah melakukan beberapa upaya 
untuk mengintegrasikan aplikasi digital terkait kegiatan pelayanan publik, seperti pen-
gajuan izin usaha, pembayaran pajak, dan penyampaian masukan untuk pelayanan pub-
lik. Tenaga kerja terampil juga tersedia secara luas. Pemerintah Kota Surabaya telah 
bermitra dengan kota-kota lain di Indonesia dalam bidang teknologi informasi, dengan 
Surabaya sebagai pemimpinnya. Surabaya juga telah bermitra dengan kota-kota di neg-
ara lain dalam pengelolaan sampah kota, seperti Kitakyushu dan Kochi di Jepang.
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Beberapa indikator menunjukkan tingginya kesiapan Pemerintah Kota Surabaya untuk 
digitalisasi sistem pengelolaan, khususnya untuk sampah plastik (Tabel 34). Untuk ind-
ikator ini, Pemerintah Kota Surabaya memiliki kemampuan, seperti:

Kesiapan Sumber Daya: pemerintah memiliki kualitas organisasi yang sangat baik, se-
bagaimana disebutkan dalam Tabel 3, dan tanggung jawab setiap lembaga dan pe-
mangku kepentingan didukung dengan kebijakan yang tegas dalam pengelolaan 
sampah plastik (lihat juga Tabel 6).

• Kesiapan Budaya: Program dan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya untuk mening-
katkan pengelolaan sampah, seperti menerapkan sistem semi-desentralisasi dan 
menyelenggarakan program atau kegiatan masif untuk pengembangan masyarakat 
dalam 3R melalui program Surabaya Green and Clean dan Merdeka dari Sampah.

• Kesiapan Strategis: pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kota 
melalui MUSRENBANG, di mana masyarakat juga dapat menyampaikan dan mengkri-
tik setiap ide yang diajukan oleh pemerintah.

• Kesiapan TI: Surabaya dikenal sebagai 'Kota Pintar' di Indonesia dan kota pertama 
yang menerapkan sistem digital untuk pengangkutan sampah.

• Inovasi: Surabaya didukung oleh universitas lokal dan pemangku kepentingan lain-
nya untuk mengadopsi pendekatan baru dan ilmiah. Hal ini mendukung berbagai 
kegiatan inovatif, seperti tujuh TPST yang sudah dibangun, Program Waste to Energy 
(di TPA Benowo) yang mengubah gas TPA (LFG) menjadi listrik, 26 Rumah Kompos, 
dan penggunaan botol plastik sebagai metode pembayaran tiket bus.

• Kesiapan Kognitif: Sejarah kerja sama sebelumnya antara Pemerintah Kota Surabaya 
dan pemangku kepentingan lokal menunjukkan motivasi yang kuat untuk memper-
baiki kondisi lingkungan dan kapasitas untuk melaksanakan proposal proyek.

• Kesiapan Kemitraan: sebagaimana disebutkan pada Tabel 3, pemerintah tidak hanya 
merespons dalam mengelola sampah, tetapi Kota Surabaya juga telah bermitra den-
gan berbagai pemangku kepentingan, seperti universitas, industri, dan LSM. 

• Indikator tersebut menunjukkan bahwa Surabaya dapat menerima perubahan dan 
siap menerapkan perubahan menuju pembangunan yang lebih baik.

29 Lokuge, S.; Sedera, D.; Grover, V.; Dongming, X. (2019). Organizational readiness for digital innovation: Devel-
opment and empirical calibration of a construct. In Information & Management 56 (3), pp. 445–461.

Gambar 34
Kesiapan organisasi untuk inovasi digital24

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) bertu-
juan untuk mencapai tiga tujuan utama: Indonesia yang (1) maju dan mandiri; (2) adil 
dan demokratis; (3) damai dan bersatu. RPJPN ini juga menetapkan target layanan sektor 
persampahan untuk kota dan provinsi, tetapi tidak secara langsung menangani sampah 
plastik atau sampah plastik laut. Namun demikian, pengendalian pencemaran lingkun-
gan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia. 

Dalam skala kota, Surabaya didukung dengan sistem e-government yang tangguh se-
bagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan. Melalui 
Surabaya Single Window, warga dapat mengajukan permohonan perizinan apa pun, 
termasuk di bidang lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Platform tersebut akan me-
mangkas waktu proses administrasi pelayanan publik yang lama. Penguatan kapasitas 
dan kelembagaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui kerangka ke-
bijakan yang mendukung dan kampanye larangan plastik sekali pakai. Masyarakat dapat 
menantikan adanya penegakan hukum dengan dibuatnya peraturan larangan penggu-
naan plastik sekali pakai.
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TINJAUAN ASPEK TATA KELOLA



114 115

BAB 5

Kesimpulan dan  
Rekomendasi

Rekomendasi Tingkat Pengelolaan

Tujuan Tingkat Kebijakan

CLOSING THE LOOP TENTANG POLUSI PLASTIK
DI SURABAYA, INDONESIA

P117

P126



116 117

BAB 5

MENANGANI POLUSI PLASTIK DI SURABAYA, INDONESIA | CHAPTER 5

Kesimpulan dan 
Rekomendasi

Bagian ini berisi intervensi kebijakan dan infrastruktur dari database internal PPC ber-
dasarkan informasi dari pihak-pihak yang secara langsung menangani polusi plastik di 
Surabaya, seperti yang dilaporkan pada bagian sebelumnya dari laporan ini. Intervensi 
ini dipilih untuk mengatasi semua aspek polusi plastik, termasuk sumber utama, barang 
plastik yang bermasalah, jalur transportasi utama, titik akumulasi (penyerap/penangkap 
plastik), ketergantungan musim atau waktu. Basis data intervensi ini didasarkan pada 
tinjauan literatur komprehensif tentang kebijakan dan intervensi rekayasa yang diusul-
kan atau diterapkan di seluruh dunia untuk mencegah atau membatasi polusi plastik. 
Intervensi ini berhubungan dengan keluaran Kalkulator Polusi Plastik (PPC), sehingga 
keluaran tersebut dapat menginformasikan kemungkinan intervensi yang tepat untuk 
mengatasi polusi plastik di Surabaya. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1  Rekomendasi Tingkat Pengelolaan

1. Meningkatkan cakupan pengumpulan sampah primer

Di Surabaya, sumber emisi plastik terbesar ke lingkungan sejauh ini adalah pembuangan 
terbuka oleh penduduk yang tidak menerima layanan pengumpulan sampah, menyum-
bang 55% dari seluruh emisi plastik. Intervensi untuk mengatasi masalah ini meliputi: 

• Meningkatkan kesadaran tentang lingkungan untuk mengubah perilaku konsumsi 
plastik dan sampah plastik.

• Menetapkan pedoman dan kebijakan pengumpulan sampah untuk rumah tangga, 
pemantauan dan pengendalian kebijakan yang telah ditetapkan.

• Meningkatkan jumlah infrastruktur sampah dan frekuensi pengumpulan sampah.

• Memastikan kerja sama antara masyarakat setempat dan pihak berwenang untuk 
mencegah sampah yang tidak dikumpulkan.

2. Mengurangi sampah yang dibuang sembarangan

Membuang sampah sembarangan adalah sumber emisi terbesar kedua di Surabaya, 
menyumbang 20%   dari seluruh emisi plastik. Intervensi untuk mengatasi masalah ini 
meliputi: 

• Meningkatkan kesadaran tentang lingkungan terkait membuang sampah semba-
rangan melalui kegiatan dan lokakarya untuk sekolah dan masyarakat.

• Membangun jaringan tempat sampah umum yang memadai dan meningkatkan 
frekuensi pengosongan tempat sampah. 

• Memasang rambu peringatan tentang denda akibat membuang sampah sembaran-
gan; menghukum pelaku yang membuang sampah sembarangan.

• Melakukan penyapuan jalan yang komprehensif dan terarah untuk menyingkirkan 
sampah yang berserakan dan meningkatkan kebersihan lingkungan hidup.
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3. Memperbaiki wadah penampung

Kebocoran saat sampah menunggu untuk dikumpulkan diperkirakan sebagai sumber 
emisi plastik ketiga tertinggi di Surabaya, menyumbang 9% dari emisi plastik. Intervensi 
untuk mengatasi masalah ini meliputi:

• Meningkatkan kesadaran lingkungan terkait kemungkinan kebocoran sampah saat 
menunggu pengumpulan melalui kegiatan dan lokakarya untuk sekolah dan mas-
yarakat.

• Menetapkan pedoman yang memperingatkan masyarakat untuk sering mengum-
pulkan sampah.

• Menyediakan wadah penyimpanan sampah khusus untuk rumah tangga untuk men-
gurangi beberapa masalah yang sering terlihat jika penduduk harus mengadakan 
sendiri wadah sampah mereka. Misalnya:

• Kantong plastik mudah dirobek oleh anjing dan kucing, dan benda tajam dapat 
dengan mudah menembus kantong plastik sehingga dapat melukai orang yang 
membawanya atau menyebabkan sampah bocor ke jalanan.

• Kardus mudah rusak saat basah akibat sampah yang ditampung atau akibat hu-
jan atau kelembapan tanah.

• Beberapa wadah dari logam memiliki tepi tajam yang dapat melukai tangan 
orang yang mengangkatnya, dan saat isinya penuh wadah ini sulit diangkat un-
tuk dikosongkan ke dalam kendaraan pengumpul sampah, terutama jika wadah 
tersebut tidak portabel.

• Wadah yang dibuat sendiri mungkin tidak cukup untuk menampung semua 
sampah sampai ada pihak yang mengumpulkannya, sehingga sampah meluap 
atau dibuang di samping wadah.

• Wadah yang lebih besar dan tahan lama dapat dirancang untuk menampung 
sampah dengan lebih aman dan mempermudah pemuatan ke kendaraan peng-
umpul, sehingga mengurangi emisi plastik.

• Meningkatkan kualitas wadah sampah yang ada. Wadah yang disediakan harus sea-
man mungkin untuk menghindari emisi plastik. Hal-hal penting yang harus diperha-
tikan dari wadah sampah adalah:

• Ukuran: Volume wadah harus cukup untuk menampung sampah di antara hari-
hari pengumpulan. Ukuran wadah harus memperhitungkan jumlah orang yang 
menggunakannya, tingkat timbulan sampah per kapita, kepadatan sampah da-
lam wadah, dan jumlah hari antara jadwal pengumpulan. Kapasitas penampun-
gan yang dibutuhkan untuk bangunan komersial dan institusi ditentukan sesuai 
dengan ukuran dan sifat kegiatan serta jumlah orang. Jika ukuran wadah hasil 
penghitungan ternyata tidak praktis, cakupan pengumpulan harus ditambah. 

• Pemuatan: Pemuatan sampah ke dalam kendaraan pengumpul harus ekonomis 
(dalam hal tenaga kerja yang dibutuhkan dan waktu tunggu kendaraan pengum-
pul), higienis (untuk meminimalkan risiko bagi pekerja pengumpul dan orang-
orang di sekitarnya), dan aman (tidak menimbulkan risiko cedera parah akibat 
pengangkatan atau tersayat).

• Bentuk: Wadah harus dibuat mengerucut (bagian atas lebih lebar dari bagian 
bawah) sehingga mudah dikosongkan saat dimiringkan meskipun isinya penuh.

• Isolasi: Seharusnya sampah tidak bisa diakses oleh lalat dan hewan, atau terkena 
angin dan hujan, tetapi tujuan ini mungkin sulit dicapai dalam praktiknya, teru-
tama jika banyak orang yang menggunakan wadah itu. Tujuan tersebut dapat 
dicapai dengan tutup yang pas, asalkan wadah tetap tertutup sepanjang waktu.

• Daya tahan: Wadah harus tahan lama, tahan terhadap benturan, gesekan, korosi, 
dll.

• Pemeliharaan: Wadah sampah yang sudah tua dan rusak harus diganti.
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4. Mengurangi pembuangan ilegal

Pembuangan ilegal adalah sumber emisi plastik terbesar keempat  yang menyumbang 
5% dari seluruh emisi plastik. Intervensi untuk mengatasi masalah ini meliputi:

• Memasang rambu peringatan tentang denda akibat pembuangan ilegal. Member-
lakukan hukuman tetap bagi pelaku pembuangan ilegal.

• Secara teratur membersihkan tempat-tempat rawan pembuangan ilegal, dan jika 
memungkinkan, memasang kamera pengawas untuk menangkap pelaku. 

• Menjemput sampah barang rumah tangga ukuran besar secara gratis atau terjang-
kau bagi penghuni.

• Memastikan kerja sama antara otoritas lokal dan pemilik lahan swasta untuk mence-
gah dan membersihkan pembuangan ilegal.

5. Mengamankan muatan di kendaraan pengumpul  
sampah

Kebocoran plastik selama transportasi menyumbang sekitar 5% dari emisi plastik di 
Surabaya. Kebocoran ini adalah akumulasi sampah tercecer yang dibawa para peng-
umpul ke TPS menggunakan gerobak yang sering kali kelebihan beban dan muatannya 
tidak diamankan. Truk bersisi tinggi dan truk compactor digunakan untuk transportasi 
sekunder ke lokasi TPA, dan truk bersisi tinggi kemungkinan juga tidak mengamankan 
muatannya. Berikut adalah beberapa intervensi di bidang ini yang relatif mudah dilaku-
kan:

• Walaupun truk compactor digunakan untuk sebagian pengumpulan sampah di 
Surabaya, gerobak tarik dan sepeda motor berbak masih lebih banyak digunakan 
untuk fase transportasi primer. Meskipun kendaraan yang sangat fleksibel dan ber-
biaya rendah ini dapat meningkatkan cakupan pengumpulan sampah, upaya harus 
dilakukan untuk memastikan bahwa muatan sampah diamankan, sebaiknya dengan 
penutup, untuk menghindari emisi akibat tertiup angin.

• Rute pengumpulan juga harus direncanakan agar kendaraan pengumpul sampah 
tidak kelebihan muatan. Lokasi TPS juga harus diatur agar dekat dengan rute peng-
umpulan untuk memudahkan pemindahan sampah dan agar pengumpul sampah 
tidak mengisi kendaraannya terlalu penuh untuk menghemat waktu.

https://doi.org/10.4324/9780429397981
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6. Menutup selokan dan mengadakan program  
pembersihan selokan secara teratur

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 utama perpindahan plastik ke 
perairan dan selanjutnya ke laut. Intervensi untuk mengatasi masalah ini meliputi:

• Terus-menerus menjalankan program untuk membersihkan selokan dan drainase 
lainnya. Membangun sistem pemantauan sebagai langkah pengendalian polusi. Sel-
okan di jalanan kecil dapat dibersihkan secara teratur bersama dengan jalan-jalan 
yang berdekatan. Pembersihan selokan besar harus dilakukan sekali atau dua kali 
setahun oleh tim yang terdiri dari dua sampai sepuluh pekerja.

• Merancang program pengelolaan daerah tangkapan air dengan menerapkan kend-
ali struktural pada jalan keluar selokan.

• Meningkatkan kualitas dan kuantitas penahan sampah (bar screens) dan mesin pen-
yaring sampah (trash racks) atau infrastruktur lain yang diperlukan. Membersihkan 
bak penangkap (catch basin) dan struktur selokan lain yang mengakumulasi sampah 
setidaknya sekali setahun sebelum musim hujan, termasuk mengidentifikasi dan 
memprioritaskan struktur yang perlu dibersihkan lebih dari sekali setahun.

• Untuk sistem drainase yang ada, metode yang paling jelas untuk mencegah sampah 
masuk ke sistem drainase adalah dengan memastikan drainase punya penutup (sep-
erti pelat beton) di sebanyak mungkin titik. Intervensi ini perlu dilakukan bersama 
dengan layanan penyapuan jalan secara berkala.

• Saat membangun sistem drainase baru, langkah-langkah untuk mencegah masukn-
ya sampah ke drainase harus dipertimbangkan pada tahap awal desain.

7. Menargetkan plastik dengan emisi tinggi - seperti  
kantong plastik, plastik layanan makanan, dan sampah  
terkait Covid 

Kantong plastik, plastik layanan makanan, dan sampah sanitasi (terutama sampah ter-
kait COVID seperti masker) adalah masalah besar di Surabaya, karena jumlah terbesar 
sampah plastik berasal dari barang-barang ini (jika digabungkan menyumbang 62% dari 
aliran sampah plastik). Barang-barang ini juga kemungkinan besar dibuang ke lingkun-
gan dan memasuki perairan dalam proporsi terbesar. Berikut adalah beberapa inter-
vensi yang berpotensi mengatasi masalah ini dan dapat secara signifikan mengurangi 
polusi plastik:

• Memberlakukan larangan kantong plastik ringan dan plastik layanan makanan.

• Mengenakan pajak atau retribusi untuk plastik sekali pakai. Pajak mengacu pada bi-
aya yang harus dibayar oleh konsumen untuk produk plastik sekali pakai yang ditar-
getkan atau pajak yang dibayarkan oleh toko yang menjualnya.  

• Mengkaji ketersediaan alternatif bagi konsumen, seperti kantong/wadah kertas, kan-
tong yang dapat digunakan kembali, kantong/wadah yang dapat terurai secara ha-
yati, dll., dan memastikan prasyarat untuk penggunaannya di pasar. 

• Menandatangani perjanjian sukarela dengan sektor ritel untuk mendorong mereka 
mengambil langkah-langkah guna mengurangi distribusi kantong plastik secara be-
bas.

• Memberlakukan skema Perluasan Tanggung Jawab Penghasil Sampah (Extended 
Producer Responsibility/ EPR), bahkan secara sukarela.
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8. Meningkatkan daur ulang plastik (pengumpulan dan  
rantai pasokan)

• Saat ini, sektor informal melakukan sebagian besar daur ulang di Surabaya. Oleh 
karena itu, setiap intervensi harus mendukung upaya mereka dan melindungi mata 
pencaharian mereka. Diperkirakan 11,3% plastik didaur ulang di Surabaya, sebagian 
besar terdiri dari barang-barang plastik bernilai tinggi, seperti botol. Intervensi yang 
dapat meningkatkan daur ulang oleh sektor informal difokuskan pada peningkatan 
keterlibatan mereka dalam sistem pengelolaan sampah, seperti:

• Mendorong masuknya sektor informal melalui asosiasi dan koperasi. 

• Meningkatkan inklusi sektor informal melalui usaha mikro.

• Meningkatkan inklusi sektor informal melalui kemitraan publik-swasta. Dalam 
kemitraan tersebut, pemerintah kota dapat menyediakan infrastruktur dan per-
alatan sementara pemulung menyediakan tenaga kerja. Atau, pemerintah kota 
dapat memilih untuk menyediakan fasilitas pemilahan untuk sektor informal.

• Daur ulang dapat ditingkatkan dengan mendorong skema pengelolaan sampah ber-
basis masyarakat, yang melibatkan penerima manfaat dan pemulung sebagai aktor 
utama. Dukungan keuangan dan manajerial sering diberikan oleh pemimpin mas-
yarakat formal dan informal, yang sebagian besar bekerja secara sukarela. Pemer-
intah kota yang bertanggung jawab hanya memainkan peran kecil dan aktif sebagai 
pemrakarsa skema. Pemerintah kota dipercayakan untuk mengeluarkan peraturan 
atau sebagai pendukung dalam menyediakan akses ke gerobak atau pinjaman.

• Mendorong pemisahan sampah di sumbernya (sampah kering yang dapat didaur 
ulang dan sampah basah yang dapat terurai secara hayati) sedini mungkin di sepan-
jang rantai pengelolaan sampah, yang sering kali menjadi prasyarat mendasar untuk 
daur ulang, tetapi saat ini tidak ada inisiatif untuk mendorong hal ini di Surabaya.

• Membangun stasiun pengumpulan sampah tingkat lingkungan dan mendesak war-
ga untuk membawa barang yang bisa didaur ulang ke sana. Stasiun tersebut akan 
membelinya dengan harga tetap atau menukarnya dengan kupon lotre yang mem-
berikan diskon di pusat perbelanjaan. Menjalankan kampanye untuk meningkatkan 
minat partisipasi warga serta meningkatkan kesadaran komunitas yang paling ter-
dampak dan paling rentan akan nilai daur ulang.

• Jika bahan yang dapat didaur ulang tidak ditemukan di tingkat rumah tangga, disa-
rankan untuk memilah sampah untuk daur ulang di unit pemilah sampah atau TPS 
sebelum dibuang.
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5.2  Tujuan Tingkat Kebijakan

1. Beralih dari Kebijakan ke Tindakan 

Ada beberapa upaya nasional dan lokal untuk mengatasi polusi plastik, seperti pemben-
tukan Tim Koordinasi Nasional untuk mengatasi sampah laut dan penerapan larangan 
plastik sekali pakai di kota-kota besar (misalnya, Jakarta dan Bali). Pemerintah Kota Sura-
baya telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong larangan penggunaan plastik 
sekali pakai dalam aktivitas utama (misalnya, bisnis dan ritel). Namun, hal itu tidak dia-
tur oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada denda atau hukuman bagi pihak yang 
mengabaikan rekomendasi tersebut. Gerakan ini membutuhkan kerja sama yang solid 
dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan rekomen-
dasi tersebut dilaksanakan secara luas. Surabaya memiliki sistem pengelolaan sampah 
semi-desentralisasi yang baik dengan adanya TPS, TPST, rumah kompos, dan bank 
sampah. Oleh karena itu, fasilitas yang ada perlu ditingkatkan untuk memenuhi per-
mintaan seluruh kota dan meningkatkan efisiensi. Surabaya didorong untuk mengem-
bangkan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik dan mengintegrasikannya ke dalam 
Agenda Perencanaan Kota untuk meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan.

2. Mencocokkan antara Pasokan dan Permintaan Sampah        
Plastik

Tantangan untuk menerapkan praktik ekonomi sirkular di Surabaya termasuk keterli-
batan dan komunikasi yang terbatas antara kelompok produsen sampah dan pengelola 
pengumpulan sampah; tidak adanya infrastruktur persampahan di daerah yang tidak 
memiliki fasilitas pengumpulan sampah milik pemerintah; sistem daur ulang sampah 
plastik yang tidak efisien dalam industri daur ulang yang ada; kurangnya pengelolaan 
produk sampah plastik yang kurang berharga dan/atau kompleks (misalnya styrofoam, 
plastik berlapis); dan peningkatan timbulan sampah plastik selama pandemi. 

Salah satu tantangan utama untuk pengelolaan sampah plastik di Surabaya adalah keti-
daksesuaian antara pasokan dan permintaan dalam sistem daur ulang yang ada. Ada 
permintaan yang tinggi dari industri dan potensi pasokan yang tinggi dari masyarakat, 
namun komunikasi yang buruk tentang pemisahan dan pemilahan sampah di sumber-
nya menyebabkan bahan baku ini sering terkontaminasi dan tidak memenuhi kriteria 
industri.

Bagi sektor usaha seperti bank sampah dan pelaku usaha daur ulang sampah (terma-
suk usaha daur ulang skala kecil dan menengah), perlu adanya database pengelolaan 
sampah plastik di Surabaya untuk mengakomodasi ketidakcocokan antara pasokan dan 
permintaan dalam sistem daur ulang sampah. Selain itu, database ini juga penting bagi 
Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lain yang bergerak di bidang pengelolaan 
sampah.
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3. Mengintegrasikan sektor daur ulang informal

Pengelolaan sampah di Surabaya didukung oleh 190 TPS dan 9 TPS3R, 26 rumah kom-
pos, dan 352 bank sampah. Di TPS ada pekerja informal yang melakukan kegiatan pemi-
sahan dan daur ulang sampah. Kegiatan ini penting karena akan mengurangi sampah 
yang masuk ke TPA. Para pekerja ini tidak dibayar oleh pihak berwenang tetapi diizinkan 
untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan menjualnya ke peru-
sahaan daur ulang untuk mendapatkan uang. Bahan daur ulang yang dikumpulkan di 
bank sampah biasanya dikirim ke bank sampah pusat, tetapi sebagian juga dikirim ke 
perusahaan daur ulang informal. Semua sampah dari bank sampah pusat dan perusa-
haan daur ulang pada akhirnya akan berakhir di industri daur ulang plastik.

Namun demikian, jumlah pasti bahan daur ulang yang dikumpulkan oleh sektor informal 
tidak diketahui. Mengintegrasikan sektor informal (misalnya, perusahaan daur ulang) ke 
dalam database pengelolaan sampah kota dapat memperkuat sistem yang ada saat ini 
dan meningkatkan pemantauan polusi plastik. Pemerintah Kota Surabaya juga didorong 
untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan prosedur operasi standar untuk me-
mastikan kondisi kerja yang bersih dan sehat. Ketersediaan tenaga kerja yang berpeng-
etahuan dan terampil sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah menga-
tasi polusi plastik dan sampah laut di Surabaya.

4. Membangun kembali partisipasi publik 

Peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah di Surabaya. Ter-
dapat berbagai program lingkungan di Surabaya untuk menarik perhatian masyarakat 
dalam menjaga kebersihan lingkungan, misalnya Program Green and Clean. Program 
tahunan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, 
warga di tingkat RW, sektor swasta, dan media massa. Program lain yang melibatkan 
sekolah-sekolah di Surabaya dan banyak kota di Indonesia adalah Program Adiwiyata 
(Program Pendidikan Lingkungan Eco School). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan no. P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019, program ini dibangun 
berdasarkan prinsip “gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah”. LSM 
lingkungan di Surabaya juga terlibat dalam berbagai program kepedulian lingkun-
gan yang sering menyasar anak-anak sekolah, misalnya, praktik pengelolaan sampah 
melalui kerja bakti sekolah. Namun, program ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan 
pakar lingkungan dan sosial karena melibatkan kesukarelaan paksa, sehingga tampa-
knya berhasil dalam mendapatkan tenaga kerja lingkungan tetapi bukan dalam mem-
berikan pendidikan lingkungan. Program Green and Clean dan Adiwiyata sama-sama 
menawarkan hadiah bergengsi, sehingga tampaknya beberapa komunitas atau sekolah 
mengikuti kompetisi demi hadiah alih-alih praktik lingkungan. Oleh sebab itu, keberlan-
jutan program-program ini dipertanyakan. Pemerintah Kota Surabaya didorong untuk 
merancang ulang program guna membangun kembali kesadaran tentang lingkungan 
di kalangan masyarakat. 
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5. Mendorong lebih banyak partisipasi sektor swasta

Sektor swasta telah terlibat dalam pengelolaan sampah kota sebagai operator TPA Ben-
owo hingga pengelola sebagian pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sejak PT. Sum-
ber Organik mulai mengoperasikan TPA Benowo di bawah kontrak Bangun-Guna-Serah 
(Build-Operate-Transfer/ BOT) selama 20 tahun, Surabaya mengalami kemajuan dalam 
pengolahan sampah, seperti gasifikasi dan pra-pengolahan sampah yang masuk. Ke 
depannya akan ada lebih banyak inovasi lagi dan Surabaya berharap untuk segera men-
yaksikan hasil proyek tersebut. Sektor swasta seperti perusahaan nasional dan multi-
nasional juga telah aktif dalam program kepedulian lingkungan secara fisik dan finan-
sial melalui agenda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ 
CSR). Mereka menyediakan semua atau sebagian dana untuk program-program sep-
erti Green and Clean dan pengembangan kapasitas bank sampah. Lebih banyak upa-
ya perlu dilakukan sehubungan dengan agenda pemerintah nasional terkait Perluasan 
Tanggung Jawab Penghasil Sampah (Extended Producer Responsibility/ EPR) yang meli-
batkan sektor swasta demi mencapai pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan. 
Hal ini dapat diimplementasikan dengan berpartisipasi dalam proses pencocokan pa-
sokan-permintaan sampah plastik dan mendorong produsen plastik untuk menerapkan 
konsep cradle-to-cradle dalam siklus hidup produk atau menghidupkan kembali sisa-sisa 
dari produk yang tidak terpakai lagi (limbah) menjadi sesuatu yang masih bisa digu-
nakan kembali. Peran pemerintah kota dalam menyusun kebijakan strategis untuk men-
gatasi masalah ini sama pentingnya dengan proyeksi dampak dan upaya pencegahan 
polusi plastik.

6. Penggunaan Alat Digital dan Manajemen Data 

Proyek Closing the Loop (CTL) telah menyoroti kebutuhan untuk membangun database 
pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pengelolaan sampah di Surabaya telah dileng-
kapi dengan sistem manajemen pengangkutan sampah (Solid Waste Application Trans-
portation/ SWAT) yang mencatat informasi seperti jumlah sampah yang diangkut dari 
TPS ke TPA. Namun, untuk data sampah skala masyarakat, kami masih perlu mengandal-
kan data dari lembaga penelitian dan universitas. 

Kota Surabaya didorong untuk menyediakan dana tambahan untuk pemantauan karak-
teristik pengelolaan sampah guna membuat perencanaan pengelolaan sampah. Data 
tersebut dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan kota atau digunakan se-
bagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga didorong untuk 
membangun sistem pengendalian dan pemantauan polusi plastik yang sesuai dengan 
menggunakan teknologi baru dan CTL digital yang mengintegrasikan data urun daya 
(crowdsourced) dan data satelit. 
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Lampiran 1 
Daftar Peserta Lokakarya Verifikasi Data Closing the Loop Surabaya

Lembaga Nama Jabatan
Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau 
(DKRTH)

Anna Fajriatin Kepala Dinas
Mohamad Iman Rachmadi DKRTH
Khoirun Nisa DKRTH
Yustisia Putri Ciptorini DKRTH

Dinas Lingkungan  
Hidup (DLH)

Chamida DLH
Zumrah Wahyuni DLH
Millati Haqq DLH

Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
(KLHK)

Iwan Nirawandi Direktorat Jendral Pengen-
dalian Pencemaran Dan 
Kerusakan Lingkungan 
(PPKL), KLHK

Badan Perencanaan  
Pembangunan Kota  
(BAPPEKO)

Arum Safitri Rahayu BAPPEKO
Rizki Eka Fafia BAPPEKO

Dinas Pekerjaan Umum 
(PU)

Hasan Arif Bina Marga, PU
Fika Rahmawati Cipta Karya, PU

Divisi Administrasi Rahmasari Pemerintah Kota
Institut Teknologi  
Sepuluh Nopember (ITS)

IDAA Warmadewanthi Tenaga ahli, tim CTL Sura-
baya

Ainul Firdatun Nisaa Tim CTL Surabaya

ANNEX

Lampiran 2 
Ringkasan Hasil PPC di Kota Surabaya

UP Jumlah 
penduduk

Timbulan 
sampah 

(t/tahun)

Timbulan 
sampah 

(kg/ 
kapita/

hari)

Emisi 
Plastik 
(t/ta-
hun)

Emisi plastik, 
termasuk  

wisatawan  
(kg/kapita/ 

tahun)

Sampah 
plastik di 
perairan 
(t/tahun)

UP1 235860 60039 0,70 575 2,43 87
UP2 203819 51121 0,69 760 3,71 99
UP3 217385 54897 0,69 1275 5,85 181
UP4 376241 94124 0,69 770 2,04 131
UP5 411366 100749 0,67 2284 5,54 334
UP6 377743 99236 0,72 1257 3,32 212
UP7 381480 100058 0,72 3393 8,88 464
UP8 171040 44762 0,72 317 1,85 43
UP9 183077 48019 0,72 1062 5,79 150

UP10 208308 52169 0,69 1904 9,1 219
UP11 209616 55267 0,72 1332 6,31 159
UP12 121400 31849 0,72 1028 8,39 96
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No use may be made of this publication for resale or any other commercial  
purpose whatsoever without prior permission. Applications for such permission, 
with a statement of the purpose and extent of reproduction, should be addressed 
to the Secretary of the Publications Board, United Nations, New York. The mention 
of firm names and commercial products does not imply the endorsement of the 
United Nations. 

The designations employed and the presentation of the material in this Working 
Paper do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the 
Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country,  
territory, city, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its 
frontiers or boundaries
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