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Community-Based 
Implementation

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang krusial untuk 
kesuksesan penerapan pengelolaan sampah padat yang bertang-
gung jawab. Waste4Change percaya bahwa sampah adalah tang-
gung jawab semua orang, mulai dari pemerintah, sektor swasta, in-
dustri, konsumen – dan semua lapisan masyarakat. Penelitian kami 
telah membuktikan bahwa cara yang paling efisien untuk mener-
apkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab adalah den-
gan mengedukasi orang-orang untuk bertanggung jawab terhadap 
sampah mereka dimulai dari lingkungan yang paling kecil: keluarga 
dan komunitas. 

Melalui program Community-Based Implementation (CBI), kami 
menyediakan pendampingan dan edukasi untuk komunitas da-
lam rangka mendorong mereka untuk menerapkan konsep 3R (Re-
duce-Reuse-Recycle) dalam menangani sampah mereka. Tujuan 
kami yaitu untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah 
yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab dapat tetap dialnjutkan oleh ko-
munitas lokal bahkan setelah periode edukasi dan mentoring sudah 
berakhir.  
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Ada dua pilihan untuk program Community-Based 
Implementation, yaitu: 

Perencanaan dan pendampingan operasional selama minimal 
6 bulan untuk memastikan keberlanjutan dari program SWM di 
suatu daerah/area tertentu 
Mendorong aspirasi dari komunitas lokal dan membantu mereka 
untuk mengambil tindakan nyata dalam program pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab di lingkungan mereka mas-
ing-masing 
Dirancang untuk perumahan, kota, dan perkantoran

Community Assistance

Pelatihan selama 3 hari untuk organisasi sampah di tingkat lokal 
Bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap 
konsep manajemen institusi dalam sektor persampahan dan 
membantu mereka untuk membuat rencana aksi yang berkelan-
jutan 
Dirancang untuk memberdayakan aktivis Sampah Padat, Bank 
Sampah, Pemerintah, Kelompok Masyarakat Sipil, dan Institusi 
Pendidikan untuk ikut menerapkan pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab di komunitas mereka.  

Community Capacity Building
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01.
Community Assistance 
di Institusi

Hasil:
Sosialisasi dan edukasi untuk 
meningkatkan kesadaran para pemangku 
kepentingan mengenai pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab 
Program holistik yang mencakup rencana 
aksi yang realistis dan mendetail untuk 
menerapkan pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab.  
Laporan mendalam yang mencakup 
kemajuan proyek serta rekomendasi untuk 
studi-studi maupun tindakan selanjutnya.  

Sektor swasta di Indonesia 
memiliki tanggung jawab 
untuk menaati peraturan 
yang cukup ketat mengenai 
pengelolaan sampah.

Pemahaman yang baik mengenai penerapan 
pengelolaan sampah yang bertanggung 
jawab untuk bisnis menjadi salah satu 
solusi efektif bagi sektor swasta untuk 
merencanakan dan menentukan strategi 
pengelolaan sampah yang paling efektif dan 
cocok. 
Melalui servis Community Assistance untuk 
Institusi, Waste4change memberikan 
pendampingan dalam mengidentifikasi 
tantangan yang dialami dalam penerapan 
pengelolaan sampah padat yang 
bertanggung jawab di setiap siklus bisnis, 
seperti misalnya area kerja operasional, 
kantor, pekerja cleaning service, serta 
karyawan. 

Selain itu, mengingat pemahaman 
dan kesadaran masyarakat yang kian 
meningkat mengenai pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab, 
maka tuntutan kepada pihak 
swasta untuk berpartisipasi aktif 
dalam melestarikan lingkungan 
melalui pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab juga semakin 
meningkat. 
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P E N G A L A M A N  K A M I

Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk 
meningkatkan kesadaran dan perilaku 
masyarakat mengenai pentingnya memilah 
sampah, untuk menggunakan kembali sampah 
yang telah dipisahkan sesuai bahannya dan 
masih memiliki nilai, serta mengurangi jumlah 
timbulan sampah yang dibuang di TPA Cinapol.

Hasil yang dicapai dalam program tersebut 
antara lain: 

Peningkatan kesadaran dan perubahan 
perilaku para pegawai terhadap konsep 
pengelolaan sampah yang bertanggung 
jawab
Bertambahnya tingkat daur ulang sampah
Berkurangnya produksi sampah residu 
Peningkatan  insentif ekonomi dari hasil 
mengkompos

-

-
-
-

Waste4Change membantu PT Indonesia 
Power UP Suralaya dalam menerapkan 
pengelolaan sampah yang bertanggung 
jawab di kantor lama sekaligus di gedung 
barunya (Unit 5-7 dan Coal Building), dan di 
desa Suralaya sendiri.  

Waste Audit in TPA 
Wakonti Baubau

Klien: PT Indonesia Power UP Suralaya

Program 3R Suralaya



Edukasi Pemilahan Sampah 
untuk Program 3R di Suralaya
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02.
Community Assistance di
Daerah

Hasilnya antara lain:
Program Community Development untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
mengenai isu pengelolaan sampah
Solusi yang berkelanjutan yang diinisiasi 
oleh komunitas dalam mengatasi 
krisis sampah, misalnya pembuatan 
bank sampah atau satuan tugas untuk 
pengelolaan sampah 
Penerapan pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab melalui pemilahan 
sampah dari sumbernya serta penanganan 
sampah yang bertanggung jawab. 
Laporan holistik mengenai kemajuan dan 
pencapaian dari program yang dibuat.  

Meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang 
pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab masih 
menjadi salah satu tantangan 
yang terbesar di Indonesia. 

Waste4Change melihat fenomena kurangnya 
kesadaran mengenai pengelolaan sampah di 
Indonesia ini sebagai sebuah tantangan yang 
harus diatasi. Melalui program penerapan 
pengelolaan sampah serta edukasi 
pengelolaan sampah, kami berkomitmen 
untuk mendorong terciptanya kontribusi 
nyata dan aksi langsung dari masyarakat 
dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah 
di Indonesia. 

Menurut studi terbaru dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), kesadaran 
masyarakat mengenai pengelolaan 
sampah menempati peringkat terakhir 
dibandingan kesadaran mereka 
terhadap isu lingkungan yang lain, 
misalnya dibandingkan dengan isu 
polusi udara atau energi terbarukan. 
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P E N G A L A M A N  K A M I

Klien: PT Sarana Multi Daya, PT Multi 
Karadiguna Jasa, PT Prismamita Cipta 
Kreasi (2018)

TPS 3R Advisory

Waste4Change sebagai salah satu konsultan 
TPS 3R Advisory berperan dalam mendampingi, 
mengawasi, memonitor, serta mengevaluasi 
penerapan program berbasis komunitas ini.
Cakupan kerjanya meliputi pengoptimalisasian 
TPS 3R yang kemarin sudah dibangun 
untuk meningkatkan manajemen dan 
pengembangan bisnisnya, serta pengawasan 
TPS 3R yang baru dibangun. Waste4Change 
memonitor dan mengevaluasi TPS 3R yang ada 
di Kalimantan dan Jawa (di tahun 2017) dan di 
Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, 
Maluku, dan Papua (di tahun 2018)

Hasil yang dicapai dalam program tersebut 
antara lain: 
Laporan yang mencakup perkembangan, 
pelajaran yang didapat, serta contoh 
praktik terbaik dari TPS3R
Catatan Workshop/ Catatan Konsinyasi.
Video dan dokumentasi audio visual dari 
aktivitas Monitoring dan Evaluasi.

-

-
-

Dalam rangka mencapai target nasional 
pengurangan sampah sebesar 30% di tahun 
2030 yang telah ditetapkan pemerintah, 
program TPS 3R dapat menjadi salah satu 
solusinya. 



TPS 3R FGD di 
Jawa Tengah

Untuk TPS 3R Advisory 
Region 2
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03.
Community Assistance 
di Tempat Wisata

The outputs are as follow:
Peningkatan kesadaran mengenai 
pengelolaan sampah yang bertanggung 
di kalangan komunitas lokal, komunitas 
pengelolaan sampah padat, serta sektor 
pariwisata swasta. 
Keterlibatan budaya dan aspirasi lokal demi 
membangun pengelolaan sampah padat 
yang berkelanjutan dengan pemahaman 
yang kuat terhadap prinsip 3R 
Dorongan untuk partisipasi dari tim lokal 
yang berada di tempat wisata selama 
program berlangsung.  

Sektor pariwisata di Indonesia 
sedang berkembang pesat. 
Menurut World & Tourism 
Council (WTTC), Indonesia 
menempati peringkat ke-9 
di dunia untuk kategori 
Best Tourism Growth 
(Pertumbuhan Wisata Terbaik) 
2018.

Salah satu permasalahan yang akan muncul 
dari proyeksi ini adalah meningkatnya 
jumlah sampah padat, dan hal ini akan 
terus menjadi masalah jika area atau tempat 
wisata tersebut tidak dipersiapkan dengan 
kebijakan, infrastruktur, serta edukasi yang 
memadai mengenai pengelolaan sampah. 

Melalui program Community Assistance di 
Tempat Wisata, Waste4Change menyediakan 
pendampingan dan edukasi untuk komunitas 
lokal di tempat-tempat wisata untuk dapat 
membangun sistem pengelolaan sampah 
padat yang berkelanjutan di daerah mereka 
masing-masing.  

Pertumbuhan yang kian pesat ini 
menjadi salah satu alasan pemerintah 
menargetkan keuntungan senilai 
US $20 Miliar dari sektor pariwisata 
di tahun 2019. Program dan 
kampanye yang didedikasikan untuk 
mendongkrak sektor pariwisata di 
Indonesia diantisipasi akan menarik 
jumlah wisatawan yang besar.  
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P E N G A L A M A N  K A M I

Klien: : Yayasan Greeneration dan Coca 
Cola Indonesia

Pulau Merah, dengan pemandangan matahari 
terbenam yang cantik dan ombak yang cocok 
untuk berselancar, merupakan salah satu 
destinasi wisata yang tengah naik daun di 
Banyuwangi. 
Tempat tersebut berpotensi untuk mengalami 
masalah serupa apabila tidak ada aksi konkret 
untuk mendorong kampanye dan sistem 
manajemen sampah yang baik. 

Hasil yang dicapai dalam program tersebut 
yaitu:

Pembentukan tim lokal untuk menjalankan 
sistem pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab 
Developed an integrated solid waste 
management system
Increased societies participation on realizing 
sustainable solid waste management 
Formed an SOP to conduct the newly 
developed solid waste management system

-

-

-

-

Sektor pariwisata di Indonesia sedang 
berkembang pesat. Kondisi ini, jika tidak 
ditangani dengan tepat, akan menyebabkan 
dampak negatif terhadap lingkungan, 
misalnya peningkatan jumlah sampah yang 
akan menyebabkan masalah kesehatan, 
lingkungan, dan pada akhirnya membuat 
wisatawan segan untuk kembali ke destinasi 
wisata yang tidak dikelola dengan baik 
tersebut. 

Ecoranger di Pulau Merah Banyuwangi



Ecorangers di SEKOLA 
(Sentra Kelola Sampah)  

Dalam program Ecoranger di Pulau 
Merah Banyuwangi
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04.
Peningkatan Kapasitas

Hasilnya antara lain:
Rencana aksi pengelolaan sampah yang 
mendetail untuk inisiator pengelolaan 
sampah lokal atau aktivitas kelompok 
Workshop dan pelatihan soft skill penting 
seperti skill organisasi, penggalangan dana, 
dll. 

Ada semakin banyak 
inisiator dan komunitas 
lokal yang bergerak di 
bidang pengelolaan 
sampah di beberapa 
kota di Indonesia, dan 
mereka tengah mencari 
program-program edukasi 
dan workshop mengenai 
pengelolaan sampah dasar 
dan lanjutan.   

Inisiatif dari masyarakat lokal menjadi aset 
yang berharga dalam membangun sistem 
pengelolaan sampah yang berkelanjutan 
di daerah-daerah, kami lebih dari siap 
untuk untuk mendukung mereka dalam 
membangun ekosistem pengelolaan 
sampah yang lebih baik. 

Dengan mengkombinasikan program CSR 
klien kami serta melibatkan pemerintah 
daerah, kami menyediakan pelatihan 
pengelolaan sampah dan workshop selama 3 
hari untuk membantu komunitas-komunitas 
merancang rencana aksi pengelolaan 
sampah di area mereka.  
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P E N G A L A M A N  K A M I

Klien: PT Idee Murni Pratama, PT Wijaya 
Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya ,PT 
Brantas Abipraya, PT Adhi Karya, PT Basuki 
Rahmanta Putra

Peningkatan Kapasitas di Wilayah Terdepan Indonesia

Program ini bertujuan untuk menerapkan 
sistem pengelolaan sampah yang bertanggung 
jawab di 7 area perbatasan Indonesia dengan 
negara lain. Program ini berfokus pada 
peningkatan kapasitas untuk mengurangi 
kegiatan membakar sampah atau perilaku 
membuang sampah sembarangan.
Program peningkatan kapasitas ini diharapkan 
mampu menanamkan pemahaman 

Wilayah-wilayah terdepan Indonesia 
merefleksikan kehidupan negara tersebut, 
termasuk tentang sistem pengelolaan 
sampahnya. Karena itulah, pengelolaan 
sampah yang bertanggung jawab di wilayah-
wilayah terdepan Indonesia diperlukan demi 
keberlanjutannya. 

masyarakat lokal mengenai pentingnya 
partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah 
yang bertanggung jawab, keuntungan dari 
penerapan sistem pengelolaan sampah yang 
bertanggung jawab, serta dampak langsung 
dari tidak adanya sistem pengelolaan sampah 
yang layak. 

Hasil yang dicapai: 
Edukasi manajemen sampah terhadap 
masyarakat lokal dan para pemangku 
kepentingan
Panduan teknis mengenai penanganan 
sampah organik dan anorganik. 
Pembentukan organisasi dan tindak lanjut 
rencana kerja

-
 

-

-



Pelatihan di Skouw, Jayapura

Dalam rangka peningkatan kapasitas 
di wilayah-wilayah terdepan Indonesia 
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Rekam Jejak Kami
2014-2019

No. Research Type Client Service Name Year

1 Community Assistance di Daerah
PT Bank CIMB Niaga 
Tbk.

RT Komunitas Hijau 
Pondok Indah Jakarta  I 
dan II

2012

2
Community Assistance di 
Daerah PT Bank Ekonomi Be Green Jakarta 2012

3
Community Assistance di 
Daerah

PT Bank Mandiri Per-
sero Tbk. RT Pulau Tidung 2013

4
Community Assistance di 
Institusi PT Kalbe Farma Kalbe Green Office 2015

5
Community Assistance di 
Institusi

PT Indonesia Power 
UP Suralaya Suralaya 3R Program 2017

6
Community Assistance di 
Institusi PT Adaro Power Paper Waste Manage-

ment Training 2017

7
Community Assistance di 
Institusi

Coordinator Ministry 
of Maritime Affairs

Bijak Kelola Sampah 
Assistance 2017

8
Community Assistance di 
Daerah PT Sarana Multi Daya TPS 3R Advisory Region 

2 Indonesia 2017

9
Community Assistance di 
Tempat Wisata

PT Bank Mandiri Per-
sero Tbk.

CSR Bina Lingkungan 
Mandiri in Gili Trawan-
gan 

2017

10 Peningkatan Kapasitas
Kementerian Peker-
jaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat

Synchronization of 
Waste Management 
Stakeholders in Solo

2017

11 Peningkatan Kapasitas

PT Idee Murni Prata-
ma PT Wijaya Karya 
PT Hutama Karya 
PT Waskita Karya PT 
Brantas Abipraya PT 
Adhi Karya PT Basuki 
Rahmanta Putra

Capacity Building in 
Indonesian Frontline 
Territories 

2017

12 Peningkatan Kapasitas PT Bank Negara Indo-
nesia (BNI) Tbk.

Green Banking Program 
through Environmental 
Assistance 

2017

13
Community Assistance di 
Institusi

PT Indonesia Power 
UP Suralaya

Suralaya Program Imple-
mentation Assistance 2018

14
Community Assistance di 
Daerah

PT Multi Karadiguna 
Jasa

TPS 3R Advisory Region 
3 Indonesia 2018

15
Community Assistance di 
Daerah

PT Prismaita Cipta 
Kreasi

TPS 3R Advisory Region 
2 Indonesia 2018





ss@waste4change.com

Vida Bumipala, Jl. Alun Alun Utara, 
Padurenan, Mustikajaya, Kota Bekasi, 
Jawa Barat 16340

Hubungi 
Kami


