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BAB I 

PENDAHULUAN   
   

Besarnya sebaran limbah yang tercampur antara 

oganik dan anorganik, industri dan rumah tangga tidak 

terkelola secara optimal. Biodegradasi lingkungan 

membuktikan bahwa ketersediaan energi berguna lambat 

laun mengalami penurunan seiring dengan perkembangan 

manusia. Terlebih jika pemanfaatan energi tidak diringi 

dengan sikap bijak dan bertanggungjawab. Hal ini 

tentunya mempercepat penurunan kadar energi berguna 

bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. 

Kesemuanya merupakan tumpukan masalah lingkungan 

yang cukup serius mengancam keseimbangan hidup kita 

kedepan.   

Ditengah upaya penanganan limbah domestik kian 

hari kian tidak menunjukkan keberhasilannya. Begitu juga 

dengan aspek kesadaran masyarakat kian hari tidak 

menunjukkan sikap maupun minat mencari solusi atas 

masalah limbah domestik. Data terbaru dari informasi 

pengolahan sampah nasional menunjukkan limbah rumah 

tangga dengan komposisi sisa makanan (oganik) 

menduduki prosentase terbesar. Artinya bahwa sebaran 

sampah disekitar lingkungan kita tidak lain bersumber 

dari rumah kita. Limbah domestik dihasilkan oleh diri kita 

sendiri.    
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Pengurangan  jumlah  sebaran sampah dari 

sumbernya menjadi upaya penting yang harus menjadi 

target fokus kita hari ini. Maka dari itu perlu dilakukan 

terobosan seputar teknik pengolahan sampah domestik. 

Disamping hal itu memberi dampak positif dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, juga 

memanfaatkan apa yang mereka hasilkan sendiri setiap 

harinya di rumahnya masing-maisng. 
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BAB II  

MATERIAL SAMPAH   
   

A. TEORI MATERIAL   

Bumi tempat kita berpijak memberi banyak arti 

kehidupan untuk manusia kemarin, kini dan akan datang. 

Bumi dan apa yang terkandung di dalamnya memberikan 

sumbangan besar bagi kesejahteraan manusia. Sudah kita 

ketahui sejak di bangku sekolah dasar bahwa bumi 

mengenalkan kita banyak wujud benda; ada benda padat, 

cair, serta gas, yang kesemuanya itu menggenapkan 

keperluan manusia. (Samatowa, 2016). Alam 

mengakomodir berikut unsur-unsur terkecil yang 

terkandung didalamnya. Alam dalam hal ini merupakan 

satu kesatuan antara biologi, fisika dan kimia 

bagaimanapun menjadi unsur daya dukung kehidupan 

manusia. Menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan saat 

kita hendak menyelesaikan perkara limbah domestik. 

Dengan kata lain pengolahan limbah rumah tangga 

mengajak kita untuk kembali mengingat Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) sebagaimana pelajaran di bangku 

sekolah dasar (SD).    

Material sisa atau biasa kita sebut dengan sampah 

merupakan benda yang asal muasalnya tidak lain material 

pokok itu sendiri. Perputaran siklus proses alam yang 

mengantarkan material sisa hadir menjadi bagian yang 

tidak habis terpakai. Demikian kemunculan material sisa, 

membuat kita bersentuhan dengan hukum 
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Termodinamika I dan II. Hukum Termodinamika I dan II 

yang kita ketahui sejak di bangku SD mengajarkan kita 

bahwa energi yang kita manfaatkan akan mengalami 

penurunan kadarnya. Dengan kata lain setiap transformasi 

energi akan menyebabkan penuruanan energi berguna. 

Ketersediaan energi berguna dengan begitu pastinya akan 

menurun, dan penurunannya akan sangat cepat manakala 

perilaku penggunaan energi tidak bijak dan jauh dari sikap 

tanggungjawab (Buchari,  

2001).    

Hukum Termodinamika I dan II berkenaan pada 

hampir setiap unsur sumber daya alam baik berupa biotik 

maupun abiotik.  Hukum termodinamika I berbunyi: 

”Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, 

tetapi tidak pernah dapat diciptakan atau dimusnahkan”. Begitu 

juga hukum Termodinamika II berbunyi “Setiap terjadi 

perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari 

bentuk energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang 

terpencar, dan di dalam proses transformasi energi selalu 

melepaskan panas dalam bentuk energi yang tidak dapat 

digunakan” (Nur, S., 2017).    

Lebih jauh hukum Termodinamika tersebut 

idealnya menginisiasi pola pengolahan limbah paling tidak 

untuk skala rumah tangga. Setidaknya penerapan hukum 

Termodinamika I dan II dalam kehidupan seharihari, 

dapat kita amati kemudian dapat kita mengerti  arahnya.  

Dengan  begitu  peran ilmu pengetahuan sebagai 

penyempurna hidup manusia mendapati ruangnya.   
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Sebagai contoh fenomena keduanya sebagai berikut:   

    

Fenomena 1   

Seorang anak laki-laki A mengambil air bersih sebanyak 

1 ember kecil dari dalam sumur untuk kepentingan menyiram 

tanaman. Kegiatan ini menyemat hukum Termodinamika I 

bahwa anak laki-laki A bukan tengah menciptakan/mengadakan 

seember air bersih dan juga tidak sedang memusnahkan air. 

Tidaklah anak laki-laki A tersebut menghilangkan air bersih 1 

ember kecil untuk menyiram tanaman, melainkan dia hanya 

sedang memindahkan (mentransformasi) air bersih dari sumur 

kepada permukaan tanah yang terdapat tanaman di atasnya. 

Sehingga hukum Termodinamika II tersemat saat tanamanan 

memanfaatkan air bersih tersebut disiramkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Serta air bersih 1 ember tersebut tidaklah 

habis seluruhnya terpakai, melainkan air bersih tersebut 

mengalami penurunan kadar dan berpindah (bertransformasi) 

mengalir tersimpan di pori-pori tanah.   

   

Fenomena 2    

Seorang anak laki-laki B tengah mengambil sebanyak 1 

gelas air bersih dari sebuah galon untuk kemudian dia minum. 

Kegiatan ini menyematkan hukum Termodinamika I bahwa anak 

laki-laki B ini bukan sedang memusnahkan air bersih.  

  Melainkan dia  hanya  sedang  memindahkan  

(mentransformasi) air bersih dari dalam galon dia pindahkan 

kedalam tubuhnya. Sehingga hukum Termodinamika II 

tersematkan pada saat air yang tengah diminum masuk ke dalam 

tubuhnya berubah menjadi energi kinetik yang membantu si 
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BAB III  

PENGOLAHAN SAMPAH DOMESTIK 

MELALUI TONG SAMPAH TANAM 

 
Laju pencemaran tidak berbanding terbalik dengan 

laju perkembangan manusia. Dimana ada manusia di sana 

pencemaran tidak terkendali. Sebagai bukti pada aktifitas 

rumah tangga di masa pandemi saat ini, memberi beban 

pencemaran yang kian serius baik pada alam maupun 

lingkungan (Irianto, 2015).  

Pengolahan sampah domestik dalam hal ini sebagai 

alternatif upaya penanganan sebaran sampah di 

lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Karena 

manusia dengan kegiatannya merupakan faktor penting 

dalam menentukan keseimbangan lingkungan. Dengan 

begitu pengolahan sampah domestik yakni sebagai upaya 

memastikan akhir dari sebaran sampah yang bersumber 

dari asalnya secara bertanggungjawab perlu digagas.   

Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional 

(SIPSN) 2020 mencatat grafik komposisi sampah 

berdasarkan sumbernya sebesar 37.3% berasal dari rumah 

tangga, adapun komposisi sampah berdasarkan jenisnya 

sebesar 39.7% berasal dari sisa makanan (oganik) (KLHK, 

2020). Berdasarkan data di atas ranah permasalahan begitu 

dekat dengan kita. Rumah tangga menjadi satu-satunya 

penyumbang sebaran sampah paling besar.    
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Penanganan sampah ini telah diuji cobakan selama 

kurun waktu kurang lebih 7 tahun dengan beberapa model 

pengolahan. Dari mulai model GASSS (gerakan anak 

sekolah sedekah sampah), komposter, eco enzim, hingga 

pengolahan sampah melalui biokonversi, yakni 

pengembangbiakan magot sebagai alternatif daur ulang 

sampah organik menjadi pakan teknak. Perjalanan 

menempuh pengolahan sampah pastinya bukan hal 

mudah. Hal ini ditunjang oleh karakteristik sampah 

domestik dengan komposisi biotik menyimpan potensi 

menyejahterakan atau justru sebaliknya, menjadi sumber 

penyakit manakala pengolahan tidak tepat.    

Tidak sedikit dianatara kita yang belum menyadari 

sampah merupakan sumber daya yang masih bisa kita 

gali. Sampah dengan sejuta manfaat terhadap lingkungan 

masih menjadi emas yang belum banyak pihak 

mengethauinya. Sampah yang sejatinya tidak lain adalah 

energi yang tidak habis terpakai manakala tidak terkelola 

dengan baik memiliki potensi menurunkan sifat 

bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses 

alam berikutnya. Hal ini yang pengusul temukan 

dilapangan. Sehingga mendorong pengusul gigih mencari 

jalan keluarnya dengan berbagai kemungkinan diluar 

dugaan yang menyertainya. Kemudian akhirnya 

ditemukanlah model yang sementara menjadi upaya 

paling efektif dalam waktu dan efisien dalam biaya 

semata-mata agar dapat menekan sebaran sampah di 

lingkungan tanpa mengenyampingnya aspek 



 

 

11 Zero Waste Technology: 

Pengolahan Sampah Domestik Melalui Tong Sampah Tanam 

pemberdayaan manusia berbasis pendidikan karakter 

lingkungan.   

   

A. MEKANISME TONG SAMPAH TANAM   

Gagasan model pengolahan sampah domestik ini 

tanpa mengabaikan aspek kimia lingkungan sebagai 

konsekuensi logis karakteristik biotik dari sampah 

domestik. Zero waste technology melalui model tong sampah 

tanam, sebuah mekanisme yang kami desain merupakan 

kembangan dari konsep lubang biopori dan teknik biokonversi. 

Gagasan ini menjadi jalan keluar bagi arah pengolahan 

sampah konvensional yang selama ini ditawarkan 

pemerintah, melalaui mekanisme penyetoran sampah yang 

dilakukan setiap pagi kepada tukang sampah di setiap hari 

dengan iuran yang dikeluarkan secara pasti dalam setiap 

bulannya, sebagai kompensasi relokasi sampah dari rumah 

ke TPS kemudian ke TPA.   

    

  
Gambar 1. TPA sebagai tempat akhir dari mekanisme 

pengelolaan sampah secara konvensional   
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7. Tong sampah tanam siap mengoperasikan material 

sisa organik rumah tangga kita.   

   

 
Gambar 3. Proses menanam tong sampah tanam 

   

Gagasan tong sampah tanam ini merupakan 

pengembangan dari model lubang biopori. Hanya sedikit 

perbedaan yaitu lubang biopori sebagai lubang serapan air 

tanah, sehingga dianjurkan permukaan atas berlubang 

dengan harapan menjadi sirkulasi bagi air tergenang di 

permukaan tanah. Sedangkan pada tong sampah tanam 

dianjurkan untuk seutuhnya kedap dan tertutup pada 

bagian di permukaan udara.  Mekanisme kerja zero waste 

technology melalui tong sampah tanam juga 

mengembangkan teknik Biokonversi. Dengan 
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merekomendasikan cairan mol di setiap 1pekan sekali 

bermaksud agar sampah pada tong mengalami proses 

pembusukan yang sempurna. Hal ini dikarenakan cairan 

mol mendorong tumbuh dan berkembang biaknya larva 

BSF. Larva BSF merupakan larva yang tidak termasuk ke 

dalam larva lalat vektor penyakit. (Erickson MC, 2003)  

  

 
Gambar 4. Ilustrasi tong sampah tanam 

   

Gagasan ini semata-mata karena tong sampah 

tanam menjadi instalasi pengolahan sampah sisa makanan 

yang bersumber dari rumah tangga; ragam dan macam 

sisa makanan dengan karakteristik yang tidak terlepas dari 

unsur biologi, fisika dan kimia yang menghendaki instalasi 

tong sampah tanam harus dipastikan benar-benar tertutup 

dan tanpa celah di permukaan udara.   
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   Gambar 5. Ilustrasi penanaman tong sampah tanam  

  

Hal ini bertujuan arah perubahan proses alam dari 

sampah menajdi kompos harus kita pastikan benar-benar 

tanpa kesempatan bagi berkembangnya lalat vektor 

penyakit. Dengan begitu pengolahan sampah rumah 

tangga dengan model tong sampah tanam relatif aman 

berada di setiap rumah tangga.    
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 
Perkembangan zaman sudah semestinya 

mendekatkan manusia yang dalam hal ini sebagai subjek 

sekaligus objek lingkungan pada aspek-aspek teknik 

mendaur ulang hasil limbahnya sendiri secara terampil 

dan bijak sana. Hal ini disebabkan tantangan zaman yang 

semakin maju menuntut keterampilan manusia hingga 

pada persoalan pribadinya.    

Pengolahan sampah domestik hadir dalam hal ini 

menginisiasi jangkauan hal itu. Untuk ke depan lahir dan 

bermetamorfosislah manusia sebagai unsur lingkungan 

yang tidak lagi mengancam melainkan lebih mendominasi 

menjadi sahabat bagi bumi. Teknologi pengolahan sampah 

domestik melalui tong sampah tanam seyogyanya hadir 

menyempurnakan langkah zero waste bagi lahirnya 

lingkungan yang lebih baru dan sejuk. Teknologi zero waste 

melalui tong sampah tanam menawarkan segenggam 

harpan untuk bumi yang kian hari akan kian menjadi baru 

dan hijau kembali.   
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