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Sampah
Mari!!!

Kelola
Aspek Lingkungan

a. Berkurangnya jumlah sampah yang harus 
    dibuang ke TPA

b. Membantu mengurangi pencemaran 
    udara akibat pembakaran sampah 
    di lingkungan 

c. Membantu menciptakan lingkungan yang
    sehat dan bersih

d. Membantu mewujudkan lingkungan yang 
    ramah lingkungan

Aspek Pendidikan

a. Menanamkan pentingnya mengelola 
   sampah kepada masyarakat dengan cara 
   dipilah dan ditabung

b. Pendidikan lingkungan hidup sejak dini
c. Warga masyarakat akan memahami 
    pentingnya  memilah dan menabung 
    sampah
d. Warga masyarakat akan memaknai 
    sampah yang mereka hasilkan

Aspek Pendidikan

Prinsip 
Pengelolaan 

Sampah
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Mengurangi

Memilah

Memanfaatkan

Mendaur ulang

Menjual

Manfaat Kelola 
Sampah

Contoh : membawa 
tas belanja ketika 

hendak berbelanja

Contoh : minimal 
dibedakan antara 
sampah organik 
dan anorganik

Contoh : bekas ember 
cat digunakan 

sebagai pot 
tanaman atau 

sampah organik 
dijadikan kompos

Contoh : sampah plastik 
digunakan sebagai 
bahan pembuatan 
kerajinan seperti tas

Contoh : kardus, kertas,
botol masih bisa dijual
di pengepul sampah
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?Sampah
Adalah sisa 

kegiatan
sehari-hari
manusia 

dan/atau 
proses alam

yang 
berbentuk 

padat

Jenis 
Sampah

Organik / Alami

Anorganik

sampah yang mudahmembusuk seperti 
sisa makanan, sayuran, daun-daun 
kering, dan sebagainya.

sampah yang tidak mudah membusuk, 
seperti plastik wadah pembungkus makanan, 
kertas, plastik mainan, botol dan gelas 
minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.

PUSKESMAS GODEAN SATUPUGOSA ·  

Dampak Negatif Sampah

1. Mengurangi nilai kebersihan dan 
   keindahan 
2. Mengurangi kenyamanan
3. Menjadi media penularan penyakit
4. Menurunkan  kualitas lingkungan
5. Dapat menimbulkan konflik sosial

Paradigma Pengelolaan Sampah

1. Sampah masih dibakar
   Pembakaran menghasilkan gas berbahaya 
   yang dapat mencemari udara

2. Sampah dibuang sembarang tempat
   Dapat mengundang serangga, seperti lalat, 
   tikus, maupun kecoa yang dapat 
   menyebabkan penyakit pada manusia

3. Sampah dibuang di sungai
   Dapat mencemari kualitas air di sungai

4. Sampah ditimbun secara bercampur 
   antara organik dan anorganik
   Dapat mencemari kualitas tanah apabila 
   sampah anorganik ikut tertimbun

Pengelolaan Sampah???

Kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan 

BERKESINAMBUNGAN 
yang meliputi 

pengurangan dan 
penanganan sampah 
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Pengelolaan Sampah)


	Page 1
	Page 2

