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 BAB 2 

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEUNTUNGAN 

EKONOMI SAMPAH 

 

2.1 Persampahan  

Secara umum sampah memiliki pengertian sebagai buangan yang di hasilkan dari 

suatu proses produksi baik industri maupun domestik dengan kata lain rumah 

tangga, berdasarkan undang-undang serta para ahli, sampah memiliki pengertian: 

• Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah 

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentu 

padat. 

• Sampah adalah limbah padat dari limbah rumah tangga (sampah) yang tidak 

beracun atau berbahaya (Litbang PD Kebersihan, 1997). 

• Sampah adalah suatu bahan yang dibuang dari sumber- sumber aktivitas 

manusia atau proses alami dan mempunyai nilai ekonomi (Murtando, 1988) 

Sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaanya perlu di lakukan 

secara komprehensif dan terpadu agar tidak mencemari lingkungan serta 

memberikan manfaat secara ekonomi. 

 

2.1.1 Sumber Sampah 

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, 

perkantoran, penyapuan jalan, taman atau tempat umum lainnya serta kegiatan lain 

seperti industri (Damanhuri & Padmi, 2016). Berdasarkan Damanhuri dan Panmi 

(2016) sumber sampah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Permukiman, biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang 

ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, 

sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah 

berbahaya dan sebagainya. 

2. Daerah komersial, yang meliputi perkantoran, rumah makan, pasar, 

pertokoan, hotel dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain 
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kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya 

serta beracun dan sebagainya. 

3. Institusi, meliputi sekolah, rumah sakit, penjara, pusan pemerintahan dan 

lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama seperti jenis sampah pada 

daerah komersial. 

4. Konstruksi dan pembongkaran bangunan, meliputi pembuatan konstruksi 

baru, perbaikan jalan dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara 

lain kayu, baja, beton. 

5. Fasilitas umum, seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi dan 

lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain bubbish, sampah 

taman, ranting, daun dan sebagainya. 

6.  Pengolahan limbah domestik, seperti instalasi pengolahan air minum, 

instalasi pengolahan air buangan, dan insinerator. Jenis sampah yang 

dihasilkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu dan sebagainya. 

7. Kawasan industri, jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses 

produsksi, buangan non industri dan sebagainya. 

8. Pertanian, jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk dan 

sisa pertanian. 

 

2.1.2 Klasifikasi Sampah  

Berdasarkan sifat kimia unsur pembentuknya, terdapat tiga kategori jenis sampah 

yaitu (Damanhuri & Padmi, 2016): 

a. Sampah Organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa 

organik dan oleh karena itu tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, 

oksigen dan nitrogen. Sampah organik terdiri dari daun-daun, kayu, kertas, 

tulang, sisa makanan, sayuran dan buah-buahan. 

b. Sampah Anorganik, yaitu sampah dari bahan-bahan yang tidak tersusun 

oleh senyawa organik dan tidak dapat di urai oleh mikroorganisme, 

misalnya kaca, besi, plastik, kaleng dan lain sebagainya. 

c. Sampah B3 rumah tangga. 
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Dilihat dari keadaan fisiknya, sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, 

yaitu: 

a. Sampah basah (garbage), yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan 

organik dan mempunyai sifat mudah membusuk, biasanya berasal dari sisa 

makanan, buah atau sayuran. Sifat utama dari sampah basah yaitu banyak 

mengandung air dan cepat sekali membusuk terutama pada daerah tropis 

seperti di Indonesia. 

b. Sampah kering (rubbish), yaitu sampah yang susunannya terdiri dari bahan 

organik maupun anorganik yang sifatnya lambat atau tidak membusuk. 

Sampah kering ini terdiri dari dua golongan yaitu sampah kering logam 

(metallic rubbish) misalnya pipa besi tua, kaleng-kaleng bekas, dan sampah 

kering bukan logam (non metallic rubbish) seperti kertas, kayu, sisa-sisa 

kain, kaca, mika, keramik dan batu-batuan. 

c. Sampah lembut, yaitu sampah yang terdiri dari partikel-partikel kecil, 

ringan dan mempunyai sifat mudah berterbangan, yang dapat 

membahayakan/menggangu pernafasan dan mata. Menurut terbentuknya 

ada 2 macam, yaitu 

• Debu, berasal dari penyapuan lantai rumah dan gedung, debu 

pengrajin kayu, debu pabrik kapur, pabrik semen, pabrik tenun dan 

lain sebagainya. 

• Abu, berasal dari sisa pembakaran kayu, abu roko, abu sekam, 

sampah yang terbakar dan sebagainya. 

 

2.2 Potensi Sampah dan Kelayakan Usaha Pengolahan Sampah 

Sampah memiliki potensi nilai ekonomi yang dapat dikembangkan jika dikelola 

dengan baik sehingga pada akhirnya sampah tersebut dapat dijadikan bahan dasar 

untuk usaha pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dalam usaha tersebut terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Masing-

masing bagian tersebut memiliki tahapannya. Dimana pengurangan sampah terdiri 

atas pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan 

kembali sampah. Penanganan sampah sendiri terdiri atas pemilahan sampah, 
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pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan terakhir 

adalah pemrosesan akhir sampah itu sendiri. Hal-hal tersebut dapat dilihat dalam 

diagram di bawah ini.  

 

Gambar 2. 1  

Pohon Pengelolaan Sampah 
Sumber: (Yunus, 2016) 

 

Berikut potensi dan usaha yang dapat dikelola dari sampah: 

a. Sampah organik 

• Daur ulang kertas 

Daur ulang kertas adalah proses untuk menjadikan kertas bekas 

menjadi kertas dengan tujuan memanfaatkan menjadi sesuatu yang 

berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, 

mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan 

lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses 

pembuatan barang baru (Dahlan, 2011). Berikut merupakan contoh 

kelayakan mengenai usaha daur ulang limbah kertas: 

Tabel 2. 1  

Kelayakan Investasi Daur Ulang Limbah Kertas 
Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

NPV (Rp) 6.531.205.002,- NPV > 0 

Layak 

dijalankan 
B/C 1,21 Net B/C Ratio >1 

IRR 33 % 
IRR > tingkat 

diskonto 

PP -  -  -  
Sumber: (Kurniasih, 2013) 
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Tabel 2.1 menunjukan bahwa pembuatan kemasan telur layak untuk dilaksanakan 

karena kriteria kelayakan investasi menunjukan angka positif (NPV > 0, Net B/C 

Ratio >1 dan IRR > tingkat diskonto). 

• Briket 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) briket 

merupakan gumpalan dari barang lunak yang dikeraskan melaui 

pembakaran, sedangkan dalam pengertian umum briket adalah 

sumber energi yang berasal dari biomassa yang bisa digunakan 

sebagai energi alternatif pengganti, minyak bumi dan energi lain 

yang berasal dari fosil. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang 

banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti batok 

kelapa, sekam padi, arang sekam, serbuk kayu, bongkol jagung, 

daun, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh kelayakan 

mengenai usaha pengolahan briket: 

Tabel 2. 2  

Kelayakan Investasi Usaha Pembuatan Briket 

Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

NPV (Rp) 1.485.674 NPV > 0 

Layak 

dijalankan 

B/C 1,47 Net B/C Ratio >1 

IRR 14 
IRR > tingkat 

diskonto 

PP 
3,18 

tahun 
PP 3,18 tahun 

Sumber: (Wijaya, 2002) 

 

Tabel 2.2 menunjukan bahwa usaha pembuatan briket layak untuk dilaksanakan 

karena semua kriteria kelayakan investasi menunjukan angka positif (NPV > 0, 

IRR> tingkat diskonto, Net B/C Ratio >1 dan PP 3,18 tahun). 

• Kompos 

Kompos merupakan pupuk yang berasal dari sisa-sisa bahan organik 

yang dapat memperbaiki sifat fisik dan struktur tanah, meningkatkan 

daya menahan air, kimia tanah dan biologi tanah. Sumber bahan 

pupuk kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-

sisa tanaman (jerami, batang, dahan), sampah rumah tangga, kotoran 
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ternak, arang sekam, abu dapur dan lain sebagainya (Rukmana, 

2007). Berikut merupakan contoh mengenai kelayakan usaha 

pengolahan kompos: 

Tabel 2. 3  

Kelayakan Investasi Usaha Pembuatan Kompos 

Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

NPV (Rp) 2.583.630,18 NPV > 0 

Layak 

dijalankan 

B/C 2,45 
Net B/C Ratio 

>1 

IRR 36% 
IRR > tingkat 

diskonto 

PP 
3,27 tahun atau 3 tahun 3 

bulan 24 hari 
PP 3,27 tahun 

Sumber: (Harahap, Alfan Mubaroq, 2011) 

 

Tabel 2.3 menunjukan bahwa usaha pembuatan kompos layak untuk dilaksanakan 

karena semua kriteria kelayakan investasi menunjukan angka positif (NPV > 0, IRR 

> tingkat diskonto, Net B/C Ratio >1 dan PP 3,27 tahun). 

b. Sampah anorganik 

• Daur ulang plastik 

Daur ulang plastik adalah melakukan proses dasar daur ulang untuk 

mengolah sampah plastik menjadi biji plastik yang merupakan 

bahan dasar pembentukan plastik menurut produk yang diinginkan 

(Rahmita & Purnamasari, 2015). Terdapat berbagai macam plastik, 

secara garis besar plastik dapat digolongkan menjadi dua jenis 

(Hermono, 2009), yakni plastik yang bersifat: 

1. Thermoplastic 

Merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi 

dengan proses pemanasan ulang. Contoh: polietilen (PE), 

polistiren (PS), polikarbonat (PC) dan ABS. 

2. Thermoset 

Merupakan jenis plastik yang tidak bisa di daur ulang atau 

dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan 

pada molekul-molekulnya. Contoh: resin epoksi, resin melamin, 

bakelit dan urea formoldehida. 
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Selain dijadikan biji plastik, sampah plastik juga dapat didaur ulang 

menjadi bahan bakar minyak. Berikut merupakan contoh mengenai 

kelayakan usaha pengolahan limbah plastik: 

Tabel 2. 4  

Kelayakan Investasi Daur Ulang Limbah Plastik 

Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

NPV (Rp) 341.872.443 NPV > 0 
Layak 

dijalankan 

B/C - - - 

IRR 23,01% 
IRR > tingkat 

diskonto Layak 

dijalankan 
PP 

3 Tahun (0-3 Tahun), 2 

Bulan (3-5 Tahun) 

PP 3 tahun 2 

bulan 
Sumber: (Yuniar, Bakar, & Kristiyono, 2014) 

 

Tabel 2.4 menunjukan bahwa usaha daur ulang limbah plastik layak untuk 

dilaksanakan karena kriteria kelayakan investasi menunjukan angka positif (NPV > 

0, IRR > tingkat diskonto dan PP 3 tahun2 bulan). 

• Daur ulang kaca 

Daur ulang kaca adalah proses daur ulang dari limbah kaca menjadi 

produk lain yang bisa digunakan. Limbah Kaca harus dipisahkan 

menurut komposisi kimia, dan kemudian, tergantung pada 

penggunaan akhir dan kemampuan pemrosesan lokal, mungkin juga 

harus dipisahkan kedalam berbagai warna. Jadi, pendauran kaca 

merupakan sebuah sistem pengolahan mekanik penghancuran kaca 

menjadi potongan-potongan kecil yang disebut cullet. Gaya magnet, 

penyaringan dan sistem vakum untuk menghilangkan logam, label, 

potongan plastik, dan tutup botol. Cullet ini dicampur dengan pasir 

silika, soda abu dan batu gamping. Campuran meleleh dan ditiup 

untuk dicetak menjadi wadah kaca baru (Giovanno, 2018). Berikut 

merupakan contoh mengenai kelayakan usaha daur ulang kaca: 

Tabel 2. 5  

Kelayakan Investasi Daur Ulang Limbah Kaca  

Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

NPV (Rp) 14.699.453.000,- NPV > 0 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kaca


 
 20 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

 

Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

B/C 2,68 Net B/C Ratio >1 
Layak 

dijalankan IRR 24% 
IRR > tingkat 

diskonto 

PP - - - 
Sumber: (Setiawan & Purnomo, 2017) 

 

Tabel 2.5 menunjukan bahwa usaha daur ulang limbah kaca layak untuk 

dilaksanakan karena kriteria kelayakan investasi menunjukan angka positif (NPV > 

0, Net B/C Ratio >1 dan IRR > tingkat diskonto). 

• Daur ulang karet 

Daur ualng karet yaitu proses penghancuran limbah produk karet 

menjadi serbuk karet yang nantinya dapat digunakan untuk 

campuran produk karet lain seperti karpet karet, karet kompon, sol 

sepatu karet, campuran pada konstruksi bangunan, campuran aspal 

dan lain-lain (Santo, 2019). Berikut merupakan contoh mengenai 

kelayakan usaha daur ulang karet: 

Tabel 2. 6  

Kelayakan Investasi Daur Ulang Limbah Karet 

Kriteria Kelayakan 

Investasi 
Jumlah Keluaran Keterangan 

NPV (Rp) 5.158.773.788,67 NPV > 0 
Layak 

dijalankan 

B/C - - - 

IRR 36,83% 
IRR > tingkat 

diskonto 
Layak 

dijalankan 
PP 3 tahun 10 bulan PP 3 tahun 

Sumber: (Azizah, Susinggih, & Effendi, 2014) 

 

Tabel 2.6 menunjukan bahwa usaha daur ulang karet layak untuk dilaksanakan 

karena kriteria kelayakan investasi menunjukan angka positif (NPV > 0, IRR > 

tingkat diskonto dan PP 3 tahun). 

 

2.3 Faktor Produksi 

Faktor produksi secara umum dapat diartikan sebagai benda-benda yang disediakan 

oleh alam atau diciptakan manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa, sedangkan menurut Rosyid (2009) faktor produksi adalah semua 
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unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang. 

Sukirno mengatakan bahwa faktor produksi dapat dibedakan menjadi empat jenis, 

yaitu modal, faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia 

(alat produksi) dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang 

dibutuhkan. Tenaga kerja, faktor produksi ini meliputi keahlian dan ketrampilan 

yang dimiliki, yang dibedakan menjadi tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, 

dan tenaga kerja terdidik. Sumber alam atau bahan baku, faktor tersebut disediakan 

oleh alam meliputi tanah, beberapa jenis tambang, hasil hutan dan sumber alam 

yang dijadikan modal, seperti air yang dibendung untuk irigasi dan pembangkit 

listrik. Keahlian keusahawanan, faktor produksi ini berbentuk keahlian dan 

kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan 

usaha meliputi tempat usaha, inovasi, serta potensi pasar (Sukirno, 2005). 

 

2.4 Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Sampah bahwa tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan 

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan 

lingkungan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012, dalam 

melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib 

menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan cara pemilihan lokasi sesuai 

dengan rencana tata ruang minimal syarat harus memenuhi aspek geologi, 

hidrologi, kemiringan zona, jarak, tidak berada dalam kawasan lindung, bukan 

daerah banjir yang dilengkapi dengan fasilitas dasar, perlindungan lingkungan, 

operasi dan penunjang. 

 

Pengertian ini juga didukung oleh adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan sampah adalah sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang telah 

berada di TPA terutama sampah organik mengalami proses penguraian secara 

alami dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara 

cepat, sementara yang lain lebih lambat, bahkan ada beberapa jenis sampah yang 

tidak berubah sampai puluhan tahun, misalnya plastik. Hal ini memberikan 
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gambaran bahwa setelah TPA selesai digunakan pun masih ada proses yang 

berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan. 

Diperlukan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup karena proses kimia dan 

biologis yang berlangsung menghasilkan hasil sampingan antara lain seperti gas 

dan lindi. 

 

2.4.1 Sistem Pengelolaan TPA  

Sistem pengelolaan TPA ini terbagi menjadi beberapa metode menurut Damanhuri 

dalam (Setyowati, 2007) yaitu: 

1. Sistem open dumping yang merupakan sistem pembuangan sampah yang tertua 

dan paling sederhana yang sering dipakai di Negara berkembang. Metode ini 

pada prinsipnya hanya membuang sampah dan menumpuk begitu saja tanpa ada 

penutupan. Metode penumpukan ini menimbulkan banyak masalah 

pencemaran diantaranya bau, kotor, mencemari air dan sumber penyakit karena 

dapat menjadi tempat berkembangnya faktor penyakit seperti lalat dan tikus. 

2. Sistem control landfill yaitu menimbun sampah pada daerah yang cekung atau 

untuk mempertinggi daerah tersebut sampai pada ketinggian yang dikehendaki, 

atau bisa dengan penggalian tanah sebagai tempat pembuangan sampah, 

kemudian tumpukan sampah ditimbun atau ditutup dengan lapisan tanah setelah 

TPA penuh atau setiap periode tertentu (7 hari/sebulan sekali) dan dilakukan 

pemadatan dengan alat berat. Metode ini merupakan suatu metode yang lebih 

baik dari pada metode open dumping, karena merupakan metode open dumping 

yang ditingkatkan. Di mana sampah yang dibuang ke tempat pembuangan 

mengalami perlakuan yang lebih baik.  

3. Sistem sanitary landfill memiliki beberapa prinsip dasar yang perlu 

diperhatikan jika menggunakan sistem sanitary landfill, yaitu pihak pengelola 

harus dapat menjamin sampah diturunkan, ditutup dan dipadatkan secara 

efisien, air sampah (lindi) dan gas harus dikontrol dan dikeringkan untuk 

menjaga kondisi operasi yang terbaik dan melindungi kesehatan masyarakat 

serta lingkungan dan pengelola tempat pembuangan akhir sampah harus 

bertanggung jawab terhadap operasional dan pemeliharaan landfill. 
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2.4.2 Syarat Penentuan Lokasi TPA  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa TPA seharusnya memenuhi 

kriteria aman bagi kesehatan maupun lingkungan dengan sistem pengelolaan yang 

tepat, maka TPA sendiri memiliki kriteria yang wajib di penuhi menurut peraturan 

yaitu harus memiliki AMDAL, memiliki izin, memiliki tempat pemilahan, luas 

lokasi dan kapasitas mencukupi, memiliki fasilitas penampungan dan pengolahan 

air lindi, mudah diakses dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Selain 

kriteria tersebut menurut SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi 

TPA Sampah, ada syarat-syarat lain dalam menentukan lokasi sampah dibagi 

menjadi 3 bagian:  

1. Kriteria Regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak 

atau zona tidak layak sebagai berikut.  

• Kondisi geologi: tidak berlokasi di zona holocene fault dan tidak boleh 

di zona bahaya geologi.  

• Kondisi hidrogeologi:  

a. tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter.  

b. tidak boleh kelulusan tanah lebih dari 10-6 cm/det.  

c. jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter.  

d. dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut 

di atas, maka harus diadakan masukan teknologi.  

• Kemiringan zona harus kurang dari 20 %.  

• Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk 

penerbangan turbo jet dan lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain.  

• Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan 

periode ulang 25 tahunan.  

2. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik, di 

antaranya yaitu:  

• Iklim: 

a. Hujan, intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik. 

b. Angin, arah angin dominan tidak menuju ke permukiman dinilai 

makin baik.  

• Utilitas: tersedia lebih lengkap dinilai makin baik.  
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• Lingkungan Biologis:  

• Habitat: kurang bervariasi, dinilai makin baik.  

• Daya dukung: kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai 

makin baik. 

• Kondisi tanah:  

a. Produktifitas tanah: makin tidak produktif dinilai makin baik.  

b. Kapasitas dan umur: dapat menampung lahan lebih banyak dan 

lebih lama dinilai lebih baik.  

c. Ketersediaan tanah penutup: mempunyai tanah penutup yang cukup, 

dinilai lebih baik.  

d. Status tanah: kepemilikan tanah makin bervariasi dinilai tidak baik.  

3. Kriteria penetapan yaitu kriteria yang digunakan oleh Instansi yang berwenang 

yang menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan 

Instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku.  

 

2.4.3 Prasarana dan Sarana TPA  

Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan 

sampah, tingkat pelayanan, kegiatan yang akan dilakukan dalam TPA dan 

penyediaan fasilitas sarana dan prasarana TPA. Berikut beberapa Prasarana dan 

Sarana TPA menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 

03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan 

Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga: 

1. Fasilitas Dasar ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:  

a. Jalan masuk Jalan masuk harus memenuhi kriteria yaitu dapat dilalui 

kendaraan truk sampah dari 2 arah dengan lebar 8 m, kemiringan 

permukaan jalan 2-3% kearah saluran drainase, tipe jalan kelas 3 dan 

mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar 10 ton dan 

kecepatan kendaraan 30 km/jam.  

b. Jalan operasional yang berfungsi sebagai lintasan kendaraan angkutan 

truk sampah untuk dapat sedekat mungkin dengan lokasi penimbunan 

sampah. Kriteria jalan kerja untuk lokasi TPA adalah sebagai berikut.  
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• Merupakan jalan 2 arah dengan sistem open and exit  

• Lebar badan jalan 4 m dan lebar bahu jalan minimum 1 m.  

• Pada tempat-tempat tertentu bahu jalan diperlebar untuk 

dimanfaatkan sebagai lokasi penurunan sampah (tipping area).  

• Kemiringan melintang 2%.  

• Kemiringan memanjang + 10/00 (datar) dan elevansi jalan di 

atas HHWL.  

• Kecepatan truk rencana 20 km/jam.  Konstruksi tidak 

permanent dengan tekanan gandar rencana maksimum 8 ton.  

c. Listrik atau genset  

d. Drainase  

Drainase di TPA berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan 

dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan 

sampah. Air hujan merupakan faktor utama terhadap debit lindi yang 

dihasilkan. Semakin kecil rembesan air hujan yang masuk ke timbunan 

sampah akan semakin kecil pula debit lindi yang dihasilkan yang pada 

gilirannya akan memperkecil kebutuhan unit pengolahannya. Secara 

teknik drainase TPA dimaksudkan untuk menahan aliran limpasan 

aliran air hujan dari luar TPA agar tidak masuk ke dalam area timbunan 

sampah. Drainase penahan ini umumnya dibangun disekeliling blok 

atau zona penimbunan. Selain itu, untuk lahan yang telah ditutup tanah, 

drainase TPA juga dapat berfungsi sebagai penangkap aliran limpasan 

air hujan yang jatuh di atas timbunan sampah tersebut. Untuk itu 

permukaan tanah penutup harus dijaga kemiringannya mengarah pada 

saluran drainase. Saluran drainase ini berfungsi agar limpasan air 

permukaan, air tanah dan aliran air tanah mengalir kedalam bangunan 

pengolahan leachate untuk dioalah terlebih dahulu sebelum mengalir ke 

badan air penerima. Adapun kriteria drainase lahan adalah sebagai 

berikut.  

• Merupakan saluran semi permanen atau permanen.  

• Diberi konstruksi penahan longsor.  
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• Dinding saluran bersifat kedap air sehingga tidak terjadi 

infiltrasi ke arah samping.  

• Periode ulang hujan didesain untuk 5 tahun.  

e. Air bersih  

f. Pagar Pagar berfungsi untuk menjaga keamanan TPA dapat berupa 

pagar tanaman, sekaligus daeah penyangga minimal setebal 5 m dan 

dapat pula dilengkapi dengan pagar kawat atau lainnya.  

g. Kantor, digunakan untuk para pegawai yang bekerja di TPA.  

 

2. Fasilitas Perlindungan Lingkungan ini terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu:  

a. Lapisan kedap air  

Lapisan kedap air berfungsi untuk mencegah rembesan air lindi yang 

terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Untuk 

lapisan ini harus dibentuk diseluruh permukaan dalam TPA baik 

dasar maupun dinding. Bila tersedia ditempat, tanah lempung setebal 

± 50 cm merupakan alternatif yang baik sebagai lapisan kedap air. 

Namun bila tidak dimungkinkan, dapat diganti dengan lapisan 

sintetis lainnya dengan konsekwensi biaya yang relatif tinggi. 

b. Saluran pengumpul lindi  

Lindi merupakan air yang terbentuk dalam timbunan sampah yang 

melarutkan banyak sekali senyawa yang memiliki kandungan 

pencemar khususnya zat organic sangat tinggi. Lindi sangat 

berpotensi menyebabkan pencemaran air baik air tanah maupun 

permukaan sehingga perlu ditangani dengan baik. Tahap pertama 

pengamanan adalah dengan membuat fasilitas pengumpul lindi yang 

dapat terbuat dari: perpipaan berlubang-lubang, saluran pengumpul 

maupun pengaturan kemiringan dasar TPA, sehingga lindi secara 

otomatis begitu mencapai dasar TPA akan bergerak sesuai 

kemiringan yang ada mengarah pada titik pengumpulan yang 

disediakan.  
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c. Instalasi pengolahan lindi  

Tempat pengumpulan lindi umumnya berupa kolam penampung 

yang ukurannya dihitung berdasarkan debit lindi dan kemampuan 

unit pengolahannya. Aliran lindi ke dan dari kolam pengumpul 

secara gravitasi sangat menguntungkan, namun bila topografi TPA 

tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan cara pemompaan.  

d. Zona penyangga  

Zona penyangga berupa jalur hijau atau pagar tanaman namun di 

TPA Sarimukti sendiri belum dimanfaatkan sehingga bau dan 

banyak lalat membuat para pekerja tidak nyaman  

e. Sumur uji atau pantau  

Sumur pantau di TPA gunakan untuk mengontrol tingkat ada dan 

tidaknya pencemaran terhadap air tanah.  

f. Pengendalian gas  

Pengendalian gas agar tidak lepas ke atmosfer. Gas yang dimaksud 

berupa karbon dioksida atau gas metan.  

 

3. Fasilitas Operasional ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu alat berat, 

truk pengangkut tanah dan tanah.  

 

4. Fasilitas Penunjang ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu bengkel, 

garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan 

pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat 

parkir. 

 

2.5 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

TPST atau Material recovery facility (MRF) adalah tempat berlangsungnya 

kegiatan pemisahan dan pengelolahan sampah secara terpusat dan memiliki fungsi 

sebagai tempat berlangsungnya pemisahan, pencucian atau pembersihan, 

pengemasan dan pengiriman produk daur ulang sampah (Irman, 2013). TPST 

segabai tempat daur ulang sampah, memerlukan fasilitas berdasarkan komponen 
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sampah yang masuk dan yang akan dikelola, adapun fasilitas TPST di antaranya 

(Irman, 2013): 

1. Fasilitas pre processing  

Merupakan tahapan awal pemisahan sampah untuk mengetahui jenis 

sampah yang masuk, meliputi proses sebagai berikut.  

• Penimbangan, mengetahui jumlah sampah yang masuk  

• Penerimaan dan penyimpanan, menentukan area untuk mengantisipasi 

jika sampah yang terolah tidak secepat sampah yang datang ke lokasi. 

  

2. Fasilitas pemilihan  

Fasilitas pemilihan, biasanya secara manual maupun mekasnis:  

• Secara manual akan membutuhkan area dan tenaga kerja untuk 

melakukan pemilihan dengan cepat,  

• Secara mekanis akan mempermudah proses pemilihan dan menghemat 

waktu, peralatan mekanis yang digunakan antara lain:  

- Alat untuk memisahkan berdasarkan ukuran: reciprocating screen, 

trimmel screen, disc screen 

- Alat untuk memisahkan berdasarkan berat jenis: air classifer, 

pemisahan inersi dan flotation. 

 

3. Fasilitas pengolahan sampah  

• Fasilitas pengolahan sampah secara fisik  

- Setelah dipilah sampah akan ditangani menurut jenis dan ukuran 

material tersebut  

- Peralatan yang digunakan antara lain: hammer mill dan shear 

shredder 

• Fasilitas pengolahan yang lain seperti:  

- Komposting, ataupun  

- RDF  
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Gambar 2. 2  

Model Pengelolaan Sampah di TPST 
Sumber: Joy Irman, 2013 

 

2.6 Analisis Kelayakan Finansial  

Analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan 

manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur 

proyek (Husnan & Suwarno, 2000). Analisis finansial terdiri dari: 

 

a. Net Present Value (NPV) 

Suatu usaha dapat dinyatakan layak jika jumlah seluruh manfaat yang 

diterimanya melebihi biaya yang dikeluarkan. Selisih antara manfaat dan 

biaya disebut dengan manfaat bersih atau Net Present Value (NPV). 

Menurut (Keown & Martin, 2001), NPV diartikan sebagai nilai bersih 

sekarang dari arus kas tahunan setelah pajak dikurangi dengan pengeluaran 

awal. Dalam menghitung NPV perlu ditentukan tingkat suku bunga yang 

relevan.  

 

b. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Rasio) 

Net B/C ratio merupakan rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif 

dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan kata lain, manfaat 

bersih yang menguntungkan usaha yang dihasilkan terhadap setiap satu 

satuan kerugian dari usaha tersebut (Husnan & Suwarno, 2000).  
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c. Internal Rate Return (IRR) 

Internal Rate Return (IRR) adalah tingkat rata-rata keuntungan 

interntahunan bagi perusahaan yang melakukan investasi dan dinyatakan 

dalam satuanpersen (Gittinger, 1986). Metode ini menghitung tingkat bunga 

yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa-masa mendatang, atau 

didefinisikan juga sebagai tingkat bunga yang menyebabkan Net Present 

Value (NPV) sama dengan nol (0). 

 

Tingkat IRR mencerminkan tingkat suku bunga yang dapat dibayar oleh 

proyek untuk sumberdaya yang digunakan. Suatu investasi dianggap layak 

apabila memiliki nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku 

dan suatu investasi dianggap tidak layak apabila memiliki nilai IRR yang 

lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku. 

 

d. Payback Period (PP) 

Payback period merupakan kriteria tambahan dalam analisis kelayakan 

untuk melihat periode waktu yang diperlukan untuk melunasi seluruh 

pengeluaran investasi. Setelah mendapatkan nilai sekarang dari keuntungan 

bersih maka dapat ditentukan pada tahun ke berapa total biaya investasi 

dapat tertutupi olehkeuntungan. Semakin cepat modal kembali, maka akan 

semakin baik suatu proyekuntuk diusahakan karena modal yang kembali 

dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain (Husnan & Suwarno, 

2000). 

 

2.7 Kawasan Industri Sampah (KIS)  

2.7.1 Kawasan Industri 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Industri, Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri 

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Sedangkan menurut Permenperin No. 

35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, kawasan 
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industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh 

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

 

A. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri 

Tujuan Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, 

bertujuan untuk:  

a. Mengendalikan pemanfaatan ruang;  

b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;  

c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;  

d. Meningkatkan daya saing industri;  

e. Meningkatkan daya saing investasi; dan 

f. Memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan 

pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait. 

 

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri 

Dalam pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut. 

a. Kesesuaian Tata Ruang 

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus 

sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, RencanaTata Ruang 

Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata RuangWilayah Nasional. 

Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan 

kawasan industri yang akan menjamin kepastian pelaksanaan 

pembangunannya. 

 

b. Ketersediaan Prasarana dan Sarana 

Pengembangan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan 

ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam 
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upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan 

faktor- faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti: 

1) Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus 

transportasi kegiatan industri; 

2) Tersedianya sumber energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi 

kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, 

kuantitas dan kepastian pasokan;  

3) Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber 

dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang 

berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan 

Industri (Water Treatment Plant);  

4) Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan 

telepon dan komunikasi data; dan 

5) Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit 

pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah, 

perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/kesegaran 

jasmani, halte angkutan umum, dan sarana penunjang lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

c. Ramah Lingkungan 

Dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan Industri wajib 

melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, di mana kawasan industri wajib 

dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL). 

 

d. Efisiensi 

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pengembangan kawasan 

industri. Bagi pengguna kaveling (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan 

industri yang sudah tertata dengan baik di mana terdapat beberapa 

keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan prasarana dan 

sarana. Sedangkan bagi pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam 
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perencanaan pembangunan prasarana yang mendukung dalam 

pengembangan kawasan industry. 

 

e. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha 

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi 

keberlangsungan kegiatan kawasan industri. Untuk itu diperlukan adanya 

jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan 

seperti gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindakan anarkis dan 

gangguan lainnya terhadap kegiatan industri. 

 

C. Kriteria Lokasi Kawasan Industri 

Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan lokasi 

kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat dipengaruhi oleh 

beberapafaktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Selain itu dengan 

dikembangkannya suatu Kawasan Industri juga akan memberikan dampak 

terhadap beberapa fungsi di sekitar lokasi kawasan. Oleh sebab itu, beberapa 

kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan Industri, 

antara lain: 

 

a. Jarak ke Pusat Kota 

Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi Kawasan Industri adalah dalam 

rangka kemudahan memperoleh fasilitas pelayanan baik prasarana dan 

prasarana maupun segi-segi pemasaran. 

 

b. Jarak Terhadap Permukiman 

Pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan 

industri, pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu: 

1) Berdampak positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan 

aspek pemasaran produk. Dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan 

adanya kebutuhan tambahan akan perumahan sebagai akibat dari 

pembangunan Kawasan Industri. Dalam kaitannya dengan jarak terhadap 

permukiman di sini harus mempertimbangkan masalah pertumbuhan 
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perumahan, di mana sering terjadi areal tanah di sekitar lokasi industri 

menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan 

kegiatan industri. 

2) Berdampak negatif karena kegiatan industri menghasilkan polutan dan 

limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. 

3) Jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) Km dari lokasi 

kegiatan industri. 

 

c. Jaringan Jalan Yang Melayani 

Jaringan bagi kegiatan industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama 

dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian 

(aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan 

pemasaran hasil-hasil produksi. 

 

d. Jaringan Fasilitas dan Prasarana 

1) Jaringan Listrik 

Ketersediaan jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan 

industri. Karena bisa dipastikan proses produksi kegiatan industri sangat 

membutuhkan energi yang bersumber dari listrik, untuk keperluan 

mengoperasikan alat-alat produksi. 

2) Jaringan Telekomunikasi 

Kegiatan industri tidak akan lepas dari aspek bisnis, dalam rangka 

pemasaran maupun pengembangan usaha. 

3) Pelabuhan Laut 

Kebutuhan prasarana pelabuhan menjadi kebutuhan yang mutlak, 

terutama bagi kegiatan pengiriman bahan baku/bahan penolong dan 

pemasaran produksi, yang berorientasi ke luar daerah dan ke luar negeri 

(ekspor/impor). 

 

e. Topografi 

Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan 

yang memiliki topografi yang relative datar. Kondisi topografi yang relative 
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datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (cut and fill) sehingga 

dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal, memudahkan 

pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/ 

kemiringan tanah maksimal 15%. 

 

f. Jarak Terhadap Sungai Atau Sumber Air Bersih 

Pengembangan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak 

terhadap sungai. Karena sungai memiliki peranan penting untuk kegiatan 

industri yaitu sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah 

industri. Sehingga jarak terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya 

konstruksi dan pembangunan saluran- saluran air. Di samping itu jarak yang 

ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah 

Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan industri dapat secara seimbang 

menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan industrinya tetapi juga 

dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Daerah 

Aliran Sungai (DAS) tersebut. Jarak terhadap sungai atau sumber air bersih 

maksimum 5 (lima) Km dan terlayani sungai tipe C dan D atau Kelas III dan 

IV. 

 

g. Kondisi Lahan 

Peruntukan lahan industri perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan 

kesuburan lahan. 

1) Daya Dukung Lahan 

Daya dukung lahan erat kaitannya dengan jenis konstruksi pabrik dan 

jenis produksi yang dihasilkan. Jenis konstruksi pabrik sangat 

dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah, serta tingkat 

kelabilan tanah, yang sangat mempengaruhi biaya dan teknologi 

konstruksi yang digunakan. Mengingat bangunan industri membutuhkan 

fondasi dan konstruksi yang kokoh, maka agar diperoleh efisiensi dalam 

pembangunannya sebaiknya nilai daya dukung tanah (sigma) berkisar 

antara ∂ 0,7-1,0 kg/ cm. 
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2) Kesuburan Lahan 

Tingkat kesuburan lahan merupakan faktor penting dalam menentukan 

lokasi peruntukan kawasan industri. Apabila tingkat kesuburan lahan 

tinggi dan baik bagi kegiatan pertanian, maka kondisi lahan seperti ini 

harus tetap dipertahankan untuk kegiatan pertanian dan tidak dicalonkan 

dalam pemilihan lokasi kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya konversi lahan yang dapat mengakibatkan 

menurunnya tingkat produktivitas pertanian, sebagai penyedia 

kebutuhan pangan bagi masyarakat dan dalam jangka Panjang sangat 

dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan (food security) di daerah-

daerah. Untuk itu dalam pengembangan industri, pemerintah daerah 

harus bersikap tegas untuk tidak memberikan ijin lokasi industri pada 

lahan pertanian, terutama areal pertanian lahan basah (irigasi teknis). 

 

h. Ketersediaan Lahan  

Kegiatan industri umumnya membutuhkan lahan yang luas, terutama 

industri-industri berskala sedang dan besar. Untuk itu skala industri yang 

akan dikembangkan harus pula memperhitungkan luas lahan yang tersedia, 

sehingga tidak terjadi upaya memaksakan diri untuk konversi lahan secara 

besar-besaran, guna pembangunan kawasan industri. Sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor: 142 tahun 2015 luas lahan kawasan industri minimal 50 

hektar. Ketersediaan lahan harus memasukan pertimbangan kebutuhan lahan 

di luar kegiatan sektor industri sebagai multiplier effects-nya, seperti 

kebutuhan lahan perumahan dan kegiatan permukiman dan perkotaan 

lainnya. Sebagai ilustrasi bila per hektar kebutuhan lahan kawasan industri 

menyerap 100 tenaga kerja, berarti dibutuhkan lahan perumahan dan 

kegiatan pendukungnya seluas 1-1,5Ha untuk tempat tinggal para pekerja 

dan berbagai fasilitas penunjang. Artinya bila hendak dikembangkan 100Ha 

Kawasan Industri disuatu daerah, maka di sekitar lokasi harus tersedia lahan 

untuk fasilitas seluas 100-150Ha, sehingga total area dibutuhkan 200 – 

250Ha. 
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i. Harga Lahan 

Salah satu faktor utama yang menentukan pilihan investor dalam memilih 

lokasi peruntukan industri adalah harga beli/sewa lahan yang kompetitif, 

artinya bila lahan tersebut dimatangkan dalam arti sebagai kapling siap 

bangun yang telah dilengkapi prasarana penunjang dapat dijangkau oleh para 

pengguna (user). Dengan demikian maka dalam pemilihan lokasi Kawasan 

Industri sebaiknya harga lahan (tanah mentah) tidak terlalu mahal. 

 

j. Orientasi Lokasi 

Mengingat Kawasan Industri sebagai tempat industri manufaktur 

(pengolahan) yang biasanya merupakan industri yang bersifat footlose maka 

orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenaga 

kerja. 

 

k. Pola Tata Guna Lahan 

Mengingat kegiatan industri di samping menghasilkan produksi juga 

menghasilkan hasil sampingan berupa limbah padat, cair dan gas, maka 

untuk mencegah timbulnya dampak negatif sebaiknya dilokasikan pada 

lokasi yang non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala 

menengah dan besar. 

 

l. Mulitiplier Effects 

Pembangunan Kawasan Industri jelas akan memberikan pengaruh eksternal 

yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Dengan istilah lain dapat disebut 

sebagai multiplier effects. Dalam pertimbangan ini akan dibahas dari 2 aspek 

saja yaitu pengaruh terhadap bangkitan lalu lintas dan juga aspek 

ketersediaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai 

fasilitas sosial. 

 

D. Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri 

Di samping kriteria lokasi dan kebutuhan infrastruktur, kegiatan industri juga 

harus memenuhi standar teknis tertentu, yang juga akan mempengaruhi 
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pengalokasian ruang yang diperuntukkan bagi kegiatannya. Pemahaman 

terhadap standar teknis kawasan industri diperlukan baik dalam rangka memilih 

lokasi yang tepat bagi rencana lokasi kawasan industri maupun dalam menilai 

apakah rencana pengembangan kawasan industri yang diusulkan oleh investor 

dapat memenuhi berbagai prasyarat teknis, sehingga dapat menghindari 

terjadinya permasalahan teknis dan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut 

beberapa persyaratan teknis kawasan industri akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Kebutuhan Lahan 

Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan pada areal seluas 50 

hektar. Hal ini didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas 

biaya pembangunan yang dikeluarkan, dan dapat memberikan nilai tambah 

bagi pengembang. 

 

b. Pola Penggunaan Lahan 

Pola Penggunaan Lahan untuk pengembangan kawasan industri adalah 

sebagai berikut. 

• Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal. 

• Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal. 

• Jalan dan saluran antara 8 12% dari total luas areal. 

• Fasilitas penunjang antara 6 12% dari total luas areal. 

Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan seperti Koefisien 

Dasar Bangunan (KDB) atau Building Coverage Ratio (BCR), Koefisien 

Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB) diatur sesuai 

dengan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku. 

 

c. Sistem Zoning 

Mengingat kawasan industri sebagai tempat beraglomerasinya berbagai 

kegiatan industri manufaktur dengan berbagai karakteristik yang berbeda, 

dalam arti kebutuhan utilitas, tingkat/jenis polutan maupun skala produksi, 

dan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan 

infrastruktur dan utilitas, serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan 

serta tidak saling mengganggu antar industri yang saling kontradiktif sifat-
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sifat polutannya, maka diperlukan penerapan sistem zoning dalam 

perencanaan bloknya, yang didasarkan atas: 

• Jumlah limbah cair yang dihasilkan 

• Ukuran produksi yang bersifat bulky/heavy 

• Polusi udara Tingkat kebisingan 

• Tingkat getaran Hubungan antar jenis industri 

 

d. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Apabila jenis-jenis industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri 

berpotensi limbah cair, maka wajib dilengkapi dengan IPAL terpadu yang 

biasanya mengolah 4 parameter kunci, yaitu BOD, COD, pH, dan TSS. 

Sehubungan dengan IPAL terpadu hanya mengolah 4 parameter, maka 

pihak pengelola wajib menetapkan standar influent yang boleh dimasukan 

ke dalam IPAL terpadu, dan parameter limbah cair lain atau kualitas atas 4 

parameter kunci tersebut jauh di atas standar influent, maka wajib dikelola 

terlebih dahulu (pre treatment) oleh masing-masing pabrik. 

 

Dalam perencanaan Sistem IPAL Terpadu yang hanya mampu mengolah 4 

parameter kunci (BOD, COD, TSS dan pH), sangat ditentukan oleh 2 faktor 

utama, yaitu: 

1. Investasi maksimal yang dapat disediakan oleh pengembang untuk 

membangun Sistem IPAL Terpadu dikaitkan dengan luas kawasan 

industri, sehingga harga jual lahan masih layak jual. 

2. Peruntukan badan air penerima limbah cair (stream) apakah merupakan 

badan air klas I, II, III atau IV sesuai dengan PP 82/2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

 

Berlandaskan kedua faktor pertimbangan di atas, dalam perencanaan suatu 

Kawasan Industri standar influent untuk keempat parameter tersebut adalah 

sebagai berikut. 

• BOD: 400 - 600 mg/l 

• COD: 600 - 800 mg/l 
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• TSS: 400 - 600 mg/l 

• pH: 4 – 10 

 

e. Ukuran Kapling 

Mengingat penyediaan Kawasan Industri adalah untuk menampung 

sebanyak mungkin kegiatan industri, di samping dimungkinkan suatu 

kegiatan industri menggunakan 2 atau lebih unit kapling, maka dalam 

perencanaan tata letak (site planning) kawasan industri sebaiknya 

diterapkan Sistem modul Dalam penerapan Sistem modul kapling industri 

terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. Perbandingan lebar (L): panjang P/(depth) diupayakan 2: 3 atau 1:2 

2. Lebar kapling minimal di luar ketentuan Garis Sempadan Bangunan 

(GSB) kiri dan kanan adalah kelipatan 18 m. 

 

f. Penempatan Pintu Ke luar Masuk Kapling 

Kegiatan industri pada umumnya untuk mengangkut bahan baku/penolong 

ataupun hasil produksi menggunakan kendaraan berat, sehingga untuk 

menghindari terjadinya gangguan sirkulasi antar kapling sebaiknya 

penempatan pintu ke luar masuk kapling yang bersebelahan di tempatkan 

pada posisi yang berjauhan. 

 

g. Penyediaan Tempat Parkir & Bongkar Muat 

Mengingat jaringan jalan dalam suatu kawasan industri membutuhkan 

tingkat aksessibilitas yang tinggi, maka dalam perencanaan tata letak pabrik 

maupun site planning kawasan industri perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

• Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan 

dalam kapling pabrik.  

• Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kapling 

pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. 

• Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun 

kontainer bahan baku/penolong yang menunggu giliran bongkar 
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perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola Kawasan Industri, sehingga 

tidak memakir bus atau kontainer di bahu jalan Kawasan Industri. 

 

h. Standar Teknis Sarana dan Prasarana Penunjang Dalam Kawasan Industri 

1. Perusahaan kawasan industri wajib membangun/menyediakan sarana 

dan prasarana teknis untuk menunjang kegiatan industri, sebagai 

berikut. 

a) Jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri. 

• Jalan satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 

8 meter atau: 

• Jalan dua jalur dengan satu arah, lebar perkerasan minimum 

2x7 meter. 

• Dalam pengembangan sistem jaringan jalan di dalam 

kawasan industri, juga perlu dipertimbangkan untuk adanya 

jalan akses dari kawasan industri ke tempat permukiman 

disekitarnya dan juga ke tempat fasilitas umum di luar 

kawasan industri. 

b) Saluran buangan air hujan (drainase) yang bermuara kepada saluran 

pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah 

setempat. Saluran buangan air kotor (sewerage), merupakan saluran 

tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri 

menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke 

IPAL terpadu. 

c) Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap 

kapling industri, yang kapasitasnya dapat memenuhi permintaan. 

Sumber airnya dapat berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum 

atau dari system yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan 

industri. 

d) Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai 

dengan ketentuan PLN. Sumber tenaga listrik dapat disediakan oleh 

PLN maupun pengelola kawasan industri (perusahaan listrik 

swasta).  
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e) Penerangan jalan pada tiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

f) Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-

kapling industri dengan Sistem kabel atas ataupun kabel bawah 

tanah. 

g) Unit perkantoran perusahaan kawasan industri. 

h) Unit pemadam kebakaran. 

 

2. Perusahaan kawasan industri dapat menyediakan prasarana penunjang 

teknis lainnya seperti kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah 

penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, 

areal penampungan limbah padat, pagar kawasan industri, pencadangan 

tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan 

keamanan. 

 

3. Dalam rangka penyelenggaraan pemasaran serta pelayanan kepada 

konsumen (masyarakat/investor industri) baik yang berasal dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dan pelaku industri perlu 

membangun fasilitas pemasaran atau yang lebih di kenal dengan trade 

center, adapun fungsinya adalah: 

• Sebagai tempat pameran (exhibition) produk-produk yang 

dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan industri di daerah tersebut.  

• Tempat promosi bagi kawasan-kawasan industri dan pelaku 

pelaku industri yang ada di daerah tersebut. 

• Tempat pelayanan informasi lainnya yang terkait dengan 

kegiatan kegiatan industri. 

• Dapat menjadi salah satu obyek wisata bagi daerah tersebut. 

 

Trade center ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan 

pelaku industri di daerah tersebut untuk mempromosikan potensi dan 

keunggulan yang dimilikinya, sehingga mendorong masuknya investasi 

ke daerah tersebut. 
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2.7.2 Kawasan Industri Sampah (KIS) 

Kawasan Industri Sampah diciptakan oleh PPLH ITB (Pusat Penelitian Lingkungan 

Hidup Institut Teknologi Bandung), sekitar tahun 1986 oleh Prof Hasan Poerbo. 

Kawasan Industri Sampah (KIS) merupakan konsep pengelolaan sampah terpadu 

yang memandang sampah sebagai sumberdaya ekonomi yang mandiri dan 

penangan sampah dapat dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Dilihat 

dari tujuannya pengelolaan sampah KIS bertujuan mengurangi volume sampah 

yang diangkut ke TPA dan diolah di TPA, melalui pengolahan di lokasi KIS dengan 

berbagai proses pengelolaan. KIS secara jangka panjang diharapkan dapat 

mencapai beberapa tujuan antara lain (Tim PIT Bandung, 1992): 

1. Menghapus Kemiskinan 

2. Membuka lapangan kerja baru  

3. Meningkatkan peran serta masyarakat  

4. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan  

5. Penerapan teknologi tepat guna  

6. Meningkatkan komoditas dari rangkaian penjualan produk pupuk yang telah 

ada  

7. Mengurangi subsidi pemerintah dalam penanganan sampah  

8. Penerapan kebijakan pemerintah untuk penanganan sampah secara 

sustainable development pada tingkat mikro yang jika dikembangkan akan 

merupakan suatu sub sistem dari pembangunan berkelanjutan secara makro. 

 

Seluruh proses pemanfaatan sampah KIS berdasarkan pada unit-unit yang dimiliki 

dan di proses dengan melibatkan penganggur atau pemulung sampah dengan 

pendapatan ekonomi rendah yang dikelola dalam bentuk koperasi. Hal tersebut 

merupakan suatu tahap untuk meningkatkan kondisi sosial pengangguran atau 

pemulung menjadi pengusaha industri kecil (Tim PIT Bandung, 1992). 



 
 44 

 

 
Institut Teknologi Nasional 

 

 

Gambar 2. 3  

Proses pengelolaan dan komponen peunjang KIS 
Sumber: Tim PIT Bandung, 1992 

 

 

Berdasarkan Tabel 2.7, dapat diketahui bahwa penelitian ini berada di antara ketiga 

penelitian tersebut dengan kasus studi wilayah yang berbeda. Penelitian ini 

menggabungkan dan mengkombinasi antara ketiga penelitian tersebut dengan 

menjadikannya sebagai benchmark penelitian, variabel penelitian ini berfokus pada 

kondisi eksisting dan karakteristik TPA, klasifikasi sampah, potensi pengembagan 

sampah organik dan anorganik serta kelayakan finansial. Metode penelitian ini 

mengabil dari beberapa benchmark yaitu alanisis deskriptif kuantitatif dan alaisis 

kelayakan finansial yang nantinya akan menghasilkan keluaran penelitian yaitu 

diketahui layak atau tidaknya TPA Sarimukti sabagai kawasan industri sampah. 
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Tabel 2. 7  

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Analisis 
Output 

1 

Kawasan Industri 

Sampah (KIS) 

Sebagai Konsep 

Pengelolaan 

Sampah Perkotaan 

Di Kota Bandung 

Selvianti 2008 

Jurusan Teknik 

Planologi 

Fakultas Teknik 

Sipil Dan 

Perencanaan 

Institut 

Teknologi 

Nasional 

Bandung 

Wilayah 

Operasional 

Bandung 

Utara 

Melihat Penerapan Konsep 

KIS Sebagai Konsep 

Pengelolaan Sampah Terpadu 

Di Kota Bandung Melalui 3 

(Tiga) Aspek Yaitu Proses 

Pengelolaan Sampah, 

Penghematan Biaya 

Operasional Pengelolaan 

Sampah, Dan Peran Serta 

Masyarakat 

Deskriptif 

komparatif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Proses Pengelolaan Sampah 

Sistem pengelolaan KIS 

menggunakan sarana dan 

prasarana serta proses yang sama 

dengan PD. Kebersihan. Namun, 

yang membedakan adalah proses 

pengolahan sampahnya 

 

Nilai Penghematan Biaya 

Pengangkutan dalam 

Penerapan KIS  

Penghematan biaya yang 

dilakukan dengan penerapan 

konsep pengelolaan sampah 

terpadu KIS adalah sebesar Rp 

68,212,754,00. Sedangkan biaya 

oprasional pengelolaan sampah di 

Wilayah Operasional Bandung 

Utara saat ini mencapai Rp 

92,273,798,00 dan Biaya yang 

dikeluarkan dalam proses 

pengelolaan sampah KIS adalah 

sebesar Rp 24,061,044,00. 

Peran Serta Masyarakat 

Pengelolaan Sampah melalui 

konsep engelolaan sampah 

terpadu KIS lebih banyak 
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No. Judul Penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Analisis 
Output 

melibatkan masyarakat dalam 

setiap tahapan pengelolaan nya 

2 

Analisis 

Kelayakan 

Finansial Usaha 

Pupuk Kompos 

Alfan Mubaroq 

Harahap 2011 

Departemen 

Ekonomi Sum 

Berdaya Dan 

Lingkungan  

Fakultas 

Ekonomi Dan 

Manajemen  

Institut Pertanian 

Bogor  

 

Kelompok 

Tani Hurip, 

Desa 

Cikarawang, 

Kecamatan  

Dramaga, 

Kabupaten 

Bogor, Jawa 

Bara 

 

1. Menganalisis kelayakan 

finansial usaha pupuk 

kompos yang berada di 

Desa Cikarawang. 

2. Menganalisis pengaruh 

nilai pengganti (Switching 

Value) dari pendirian unit 

usaha pupuk kompos 

apabila terjadi peningkatan 

harga input dan penurunan 

harga output. 

 

 

Analisis  

kelayakan 

finansial dan 

analisis nilai  

pengganti. 

 

1. Keputusan yang diambil oleh 

Kelompok Tani Hurip untuk 

mendirikan usaha pupuk 

kompos dinilai sangat tepat, 

mengingat Desa Cikarawang 

memiliki potensi pertanian 

yang sangat besar. 

2. Berdasarkan analisis finansial, 

pengusahaan pupuk kompos 

ini layak untuk dijalankan. 

3. Berdasarkan hasil analisis 

tingkat sensitivitas, 

pengusahaan pupuk kompos 

ini masih layak untuk 

dijalankan meskipun terjadi 

peningkatan biaya sampai 

batas maksmimal serta 

penurunan penerimaan sampai 

batas minimal yang telah 

ditentukan. 

3 

Kajian 

Pembiayaan 

Pengembangan 

Kawasan Industri 

Di Kecamatan 

Cikande 

Kabupaten Serang 

Nur Hidayat Dan 

Hesty Ristianti P 

2014 

Jurusan 

Perencana 

Wilayah Dan 

Kota Fakultas 

PT PIS dan 

PT NAIE di 

Kecamatan 

Cikande, 

Kabupaten 

Serang 

1. Merumuskan persoalan 

pembiayaan pembangunan 

pada studi kasus 

pengembangan kawasan 

industri di Cikande, 

Serang; 

Analisis 

tingkat 

kelayakan 

pembiayaan  

Pembangunan 

Berdasarkan hasil NPV, IRR, PP 

dan BEP pembanguna kawasan 

industri PT Prisma Inti Semesta 

(PIS) dan PT. Bew Asia 

Industrial Estate (NAIE) layak 

untuk didanai. Hasil analisis 

sensitivitas juga memperlihatkan 
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No. Judul Penelitian Peneliti 
Lokasi 

Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Metode 

Analisis 
Output 

Teknik Sipil Dan 

Perancanaan 

Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

Nopember 

2. Mengetahui analisis dan 

tingkat kelayakan 

pembiayaan pada studi 

kasus pengembangan 

kawasan industri di 

Cikande, Serang; 

3. Mengidentifikasi alternatif 

sumber-sumber 

pembiayaan yang relevan; 

4. Menyusun strategi 

pembiayaan pada studi 

kasus pengembangan 

kawasan industri di 

Cikande, Serang. 

variabel-variabel yang cukup 

sensitive mempengaruhi 

kelayakan proyek PIS dan NAIE 

adalah perubahan lahan industri 

terjual, perubahan harga jual 

lahan industri serta perubahan 

biaya pembangunan lahan 

industri. Atas pertimbangan yang 

sudah dijelaskan maka, proyek 

PIS dan NAIE ini dapat 

direkomendasikan untuk 

dilaksanakan karena akan 

memberikan tambahan net worth 

bagi pemegang atau pemilik 

proyek tersebut. 
Sumber: Hasil Studi Literatur (Selvianti, 2008), (Harahap, 2011), (Hidaya & Ristianti, 2014), 2019 

 




