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Inovasi Si Sapi “soluSI SAmPah kIta” 

Upaya Pengelolaan Sampah di Puskesmas Godean I  

Kabupaten Sleman DIY 

 

A. Pendahuluan 

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

padat. Peningkatan jumlah dan jenis sampah di Indonesia sangat berkaitan erat dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, dan 

tingkat kesadaran masyarakat (Tahar, 2018).  

Akibat dari perkembangan kependudukan dan gaya hidup masyarakat menjadikan 

jumlah timbulan sampah meningkat cukup pesat. Menurut Hadimulyo (2015), total 

produksi sampah di Indonesia adalah 130.000 ton/hari, dengan komposisi 60-80% 

organik, 20-40% non organik. Jumlah sampah yang dihasilkan dan yang diangkut ke 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saat ini  sekitar 60-70 %, sisanya berakhir di lahan 

kosong dan dibakar atau dibuang ke sungai-sungai dan di laut (Nurbaya, 2015).  

Menurut KLHK (2016), pengelolaan sampah secara nasional sebagaimana terlihat 

dalam tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1. Pengelolaan Sampah Secara Nasional Tahun 2016 

No Metode Pengelolaan Prosentase (%) 

1 Diangkut ke TPA (landfill) 66,39 

2 Tidak dikelola 19,62 

3 Dibuat kompos 7,02 

4 Alternatif bahan mentah 0,39 

5 Daur ulang 0,56 

6 Pakan ternak 2,17 

7 Biogas 0,19 

8 Diolah dengan alternative lain  0,88 

9 Dikelola bank sampah 2,23 

 

Peningkatan timbulan sampah akan berdampak pada pembuangan akhir sampah, salah 

satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu TPA Piyungan. Sampah yang masuk ke 

TPA Piyungan dihasilkan dari tiga wilayah di DIY yaitu Kota Yogyakarta, kabupaten 

Sleman, dan kabupaten Bantul. Tahun 2018 pasokan sampah ke TPA Piyungan dalam 
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seharinya dapat mencapai 200-300 ton sampah (Nugrahadi, 2014). Berdasarkan data 

dari bagian tata usaha TPA Piyungan pada tahun 2015, sampah yang masuk ke TPA 

Piyungan mencapai 400 ton dalam sehari, sehingga dapat dikatakan mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan 

bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Pengurangan meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan 

sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah meliputi 

pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Konsep 

pengelolaan sampah dikenal dengan istilah 3R yaitu mengurangi timbulan sampah 

(reduse), memanfaatkan kembali sampah atau barang yang sudah tidak berguna lagi 

(reuse), dan mendaur ulang sampah menjadi produk lain yang bernilai ekonomis 

(recycle). 

Hasil Survei Mawas Diri (SMD) di Puskesmas Godean I tahun 2018 menunjukkan 

sebesar 46,45% responden mengelola sampah dengan dibakar. Hal ini menunjukkan 

bahwa msyarakat masih banyak yang kurang peduli dengan pengelolaan sampah yang 

baik dan benar. Pengelolaan sampah di masyarakat juga masih menggunakan sistem 

kumpul-angkut-buang, terkadang ada yang  membuang sampah sembarangan di lahan 

kosong yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah. Pemilahan 

sampah untuk mengurangi jumlah sampah juga belum dilakukan dengan optimal. Hal 

ini dapat dilihat dari timbunan sampah dalam keadaan tercampur. Beberapa kebiasaan 

pengelolaan sampah yang ada di masyarakat ini, sangat mungkin disebabkan karena 

pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah masih kurang. 

Di Puskesmas Godean I setiap harinya ada aktivitas sekitar 250-300 orang yang terdiri 

dari pasien, keluarga pasien maupun karyawan. Hal ini tentu berdampak pada sampah 

yang dihasilkan. Selama ini, pengelolaan sampah di Puskesmas Godean I masih 

menggunakan sistem kumpul – angkut – buang tanpa ada proses pemanfaatan sampah.. 

Volume timbulan sampah di Puskesmas Godean I setiap minggunya sebanyak 2 m3 
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yang terdiri dari sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik didominasi 

jenis sampah kertas dan plastik. 

Minyak bekas (jelantah) yang dihasilkan dari kegiatan dapur Puskesmas Godean I 

setiap harinya terkumpul sekitar 100 ml dan selama ini hanya dibuang di saluran air 

limbah. Hal ini dapat beresiko terjadinya penyumbatan saluran air limbah. Jenis 

sampah organik berasal dari kegiatan tanaman yang menghasilkan sampah dedaunan, 

sisa-sisa makanan yang berasal dari dapur maupun kegiatan saat pertemuan juga cukup 

besar volumenya. Periode pengambilan sampah domestik dua kali seminggu dapat 

berdampak timbulnya bau di tempat penampungan sampah sementara. 

Dari uraian permasalahan sampah yang ada, baik di instansi  Puskesmas Godean I 

maupun di masyarakat wilayah kerja Puskesmas Godean I, maka dibuatlah inovasi  “Si 

Sapi” atau soluSI SAmPah kIta yang berupa upaya pengelolaan sampah baik di 

instansi Puskesmas Godean I maupun di masyarakat. 

B. Tujuan 

Tujuan Umum Inovasi Si Sapi adalah  melakukan gerakan pengelolaan sampah sebagai 

perwujudan kepedulian terhadap lingkungan serta untuk menegakkan pilar ke empat 

STBM. 

Tujuan khusus inovasi Si Sapi adalah : 

1. Melakukan upaya promotif tentang cara pengelolaan sampah 

2. Melakukan pemilahan sampah di rumah dan tempat kerja 

3. Menjadi role model dan media pembelajaran pengelolaan sampah 

4. Meningkatkan nilai produktif sampah 

 

C.   Manfaat 

Secara umum inovasi Si Sapi bermanfaat mengurangi jumlah sampah domestik baik 

sampah organik maupun anorganik serta meningkatkan nilai produktif sampah karena 

telah dilakukan penanganan sampah dengan baik. Secara khusus bermanfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Masyarakat 
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Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengelola sampah, 

meningkatkan keterampilan serta kreativitas dalam memanfaatkan sampah serta 

dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada di masyarakat. 

2. Bagi Puskesmas Godean I 

Pengelolaan sampah lebih tersistem dan memberikan daya ungkit positif terhadap 

pelaksanaan program kesehatan lingkungan.  

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman 

Sebagai bentuk sinergitas antara Puskesmas Godean I dengan Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sleman dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah 

4. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 

Sebagai bentuk sinergitas antara Puskesmas Godean I dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sleman dalam upaya kesehatan lingkungan serta mendukung 

penegakan pilar ke empat STBM. 

5. Bagi Karyawan Puskesmas Godean I 

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengelola sampah, 

meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan sampah serta dapat menjadi 

solusi pengelolaan sampah yang ada dalam keluarga dan masyarakat. 

 

D. Sasaran 

1. Karyawan Puskesmas Godean I 

2. Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Godean I 

3. Kader Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Godean I 

4. Tokoh masyarakat dan lintas sector 

 

E. Strategi Inovasi 

Strategi yang digunakan dalam implementasi inovasi Si Sapi berupa: 

1. Role Model 

Puskesmas Godean I berupaya mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga 

dapat sebagai contoh (teladan) dan tempat pembelajaran tentang cara mengelola 

sampah di masyarakat. Contoh dalam hal ini adalah contoh dari karyawan 
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Puskesmas yang telah melakukan pengelolaan sampah serta secara institusi juga 

telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. 

2. Pemberdayaan  

Upaya melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah dengan melakukan 

berbagai cara mulai dari promosi, bimbingan teknis, pembinaan dan 

pendampingan. Masyarakat dibekali pengetahuan tentang pengelolaan sampah 

dan selanjutnya bersama-sama menerapkan pengetahuan yang telah didapat 

tentang cara mengelola sampah yang baik dan benar. 

3. Fasilitasi 

Puskesmas menyediakan lahan dan fasilitas-fasilitas lain untuk berjalannya 

kegiatan pengelolaan sampah. Lahan kosong yang cukup luas serta adanya dana 

BLUD memungkinkan Puskesmas menyediakan berbagai fasilitas untuk 

mengelola sampah. Hal ini juga sebagai bentuk hadirnya Negara untuk mengatasi 

masalah sampah. 

4. Kemitraan 

Puskesmas Godean I perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan 

peran masing-masing agar hasil lebih optimal. Mitra kerja dalam pelaksanaan 

inovasi ini yaitu lintas sektor (DLH), Bank Sampah Bantul dan pengepul sampah 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Godean I. 

 

F. Pelaksanaan Inovasi 

Bentuk kegiatan inovasi “Si Sapi” ini adalah : 

1. Bimtek Pengelolaan Sampah untuk masyarakat 

Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada kader dan 

perwakilan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Setelah dilatih diharapkan 

kader dapat menjadi contoh/role model dalam pengelolaan sampah serta mengajak 

masyarakat secara luas untuk mengelola sampah dengan baik.  

Bimtek pengelolaan sampah dilakukan di 4 desa di wilayah kerja Puskesmas 

Godean I. Bimtek dilaksanakan selama 2 hari di masing-masing desa dengan 

narasumber dari Bank Sampah Bantul. Adapun pelaksanaan bimtek pengelolaan 

sampah seperti terlihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Sampah  

di Puskesmas Godean I Tahun 2019 

 

No Desa Waktu Pelaksanaan Jumlah Peserta 

1 Sidoluhur 8 dan 9 Juli 2019 30 

2 Sidoagung 16 dan 17 Juli 2019 30 

3 Sidomoyo 18 dan 19 Juli 2019 30 

4 Sidomulyo 10 dan 11 Juli 2019 30 

 

2. Bimtek pengelolaan sampah untuk karyawan Puskesmas Godean I 

Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada seluruh 

karyawan tentang pengelolaan sampah. Pelaksanaan bimtek pengelolaan sampah 

pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dengan narasumber dari Bank Sampah 

Bantul yaitu Dr. Bambang Suwerda, SST, M.Si dengan peserta hampir seluruh 

karyawan Puskesmas Godean I mengikuti bimtek tersebut.  

3. Pemilahan Sampah 

Pemilahan sampah merupakan tindak lanjut dari bimtek pengelolaan sampah. 

Adapun pemilahan sampah dikategorikan menjadi 3: 

a. Sampah layak jual 

Sampah layak jual berupa hasil pemilahan kertas, botol plastk, botol kaca 

dan bahan lain yang laku dijual. Semua karyawan mendapat kantong 

pemilahan sampah yang layak dijual ini. Selanjutnya secara periodik sampah 

dari masing-masing karyawan dibawa dan dikumpulkan untuk dijual. Hasil 

penjualan sampah layak jual dengan konsep sedekah dimana nilai rupiah 

yang didapat akan digunakan untuk kepentingan sosial dan tidak kembali 

pada pengumpul sampah,  

Semua unit/ruangan di Puskesmas Godean I juga disediakan kontong untuk 

tempat pemilahan ini. Kantong disiapkan disetiap sudut ruangan dengan 

pesan sampah yang dimasukkan adalah sampah kering dan bersih karena 

akan dijual. 
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b. Sampah layak kompos 

Di Puskesmas Godean I mempunyai lahan kosong yang sangat luas sehingga 

memungkinkan untuk membuat kompos dari sisa-sisa makanan dan bahan 

organik lain. Karyawan Puskesmas Godean I diberikan fasilitas bila ingin 

membuang sampah organik dirumahnya untuk dibuat kompos di Puskesmas. 

Fasilitas berupa box penampungan sementara sisa makanan untuk 

selanjutnya secara periodik dibawa ke Puskesmas untuk dibuat kompos. 

c. Sampah layak kreasi 

Kreasi yang dilakukan adalah yang bersifat sederhana misalnya membuat 

ecobrick dan membuat lilin dari jelantah. Semua karyawan diwajibkan 

membuat ecobrick dari sampah plastik yang ada dirumah masing-masing. 

Ecobrick selanjutnya dimanfaatkan untuk membuat taman. 

 

G. Kesimpulan 

Inovasi “Si Sapi” ini merupakan upaya mencari solusi dalam mengatasi permasalahan 

sampah di  Puskesmas Godean I. Inovasi Si Sapi berupa upaya gerakan pengelolaan 

sampah bagi karyawan Puskesmas Godean I, kader, masyarakat dan lintas sektor 

secara bersama-sama.  
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DOKUMENTASI KEGIATAN SI SAPI 

 

I. Bimtek Pengelolaan Sampah Kader Dan Masyarakat 

 

  

Gambar 1. Penyampaian materi bimtek 

pengelolaan sampah di Desa Sidoluhur 8 Juli 

2019 

Gambar 2. Praktek pengelolaan sampah di 

Desa Sidoluhur 9 Juli 2019 

 

 

 

  

Gambar 3. Penyampaian materi bimtek 

pengelolaan sampah di Desa Sidomulyo 10 Juli 

2019 

Gambar 4. Praktek Pengelolaan sampah di 

Desa Sidomulyo 11 Juli 2019 
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Gambar 5. Penyampaian materi bimtek 

pengelolaan sampah di Desa Sidoagung 16 Juli 

2019 

Gambar 6. Praktek pengelolaan sampah di 

Desa Sidoagung 17 Juli 2019 

 

 

 

 

 

  

Gambar 7. Penyampaian materi bimtek 

pengelolaan sampah di Desa Sidomoyo 18 

Juli 2019 

Gambar 8. Praktek pengelolaan sampah di 

Desa Sidomoyo 19 Juli 2019 
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II. Bimtek Pengelolaan Sampah bagi Karyawan Puskesmas Godean I 

 

  

Gambar 9. Penyampaian materi sampah oleh Dr. 

Bambang Suwerda, SST., M.Si 

Gambar 10. Praktek pembuatan lilin dari 

minyak jelantah 

 

 

III. Tindak Lanjut Bimtek Pengelolaan Sampah 

 

  

Gambar 11. “Sampah Layak Kreasi” 

Lilin hasil pengelolaan minyak  

jelantah 

Gambar 12. “Sampah Layak Kreasi” 

Ecobrick dimanfaatkan untuk pembatas taman 
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Gambar 13. Tempat pengumpulan sampah layak 

jual 

 

 

Gambar 14. Tempat pembuatan kompos 

dengan tipe Jogangan 

 

 
  

 

 
  

 

Gambar 15. Tempat sampah dibedakan menurut 

jenis sampah 

 

 

Gambar 16. Timbulan sampah organik di dapur 

Puskesmas Godean I 

 


