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BACKGROUND

• Warga kampus ± 40.000 orang ∞ 40m3 ∞ 40 ton
sampah/hari

• Kesadaran individu lemah
• Sarana dan prasarana yang kurang

TPS = 5m3 <<<< 60m3, tercecer di mana?
• Sistem pengelolaan mengikuti paradigm lama



• Belum ada unit khusus yang menangani sampah
• Penegakan aturan dan pengawasan yang lemah
• Sistem pengolahan sampah yang belum terintegrasi
• Kantin liar yang memperburuk situasi



•



POTENSI

• Success stories SDM Unila yang terlibat pengelolaan sampah di luar
Unila

• Success stories pengelolaan sampah yang dapat direplikasi di Unila
• 80% sampah organik dapat diproses menjadi energi dan pupuk
(masalah pasokan listrik yang tidak stabil di Unila)

• Potensi kalori dari 30 ton sampah∞ 30.000.000 kkal/hari
• Adanya mata kuliah Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan yang dapat
diintegrasikan dalam solusi



• Program KKN‐PPM yang menerjunkan mahasiswa sebagai agen untuk
memperbaiki/membangun lingkungan kampus

• Komitment Unila untuk mendapatkan pengakuan internasional
sebagai kampus hijau berkelanjutan GREEN METRIC

• Sejalan dengan program UNDP  





KONSEP SOLUSI: RECYCLING CENTER

• Perbaikan sistem pengolahan sampah
• Edukasi/kampanye

memilah sampah sebagai ‘LIFE STYLE’
• Dukungan sarana dan prasarana

PLTBM dan tempat sampah terpilah



• Komitment pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem
Unit kerja khusus pengelola sampah
Penegakan aturan: reward vs. punishment

• Elemen pendukung: KKN, Mata kuliah lingkungan, BEM, Mahasiswa
Pencinta Alam, Mahasiswa Baru, Mahasiswa Bidik Misi, Pameran, 
Lomba, Koperasi, dll.





SKEMA



PROTOTIPE SOLUSI 
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TESTING





HASIL TESTING DAN REFINE PROTOTYPE

• Perlu adanya sosialisasi yang tepat sehingga mahasiswa yang 
jumlahnya 35.000 itu mau benar‐benar mengikuti sistem pengolahan
sampah yang baru

• Dukungan terintegrasi dari seluruh elemen UNILA 
• Dukungan sarana dan prasarana
• Dukungan sistem (manajemen pengelolaan, unit kerja dan sumber
daya)



MENGAPA HARUS DIDUKUNG

• Menyelesaikan masalah persampahan di tempat (zero waste concept)
• Mengurangi volume sampah yang ke TPA Bakung
• Mendukung mewujudkan Unila sebagai kampus hijau berkelanjutan
• Menghasilkan energi (listrik dan gas) untuk rusunawa serta cadangan listrik
darurat (menggantikan genset) 

• Menghasilkan pupuk (cair dan padat) untuk kepentingan Unila dan
dipasarkan

mengaliri kebutuhan listrik Rusunawa
menyalurkan gas untuk Rusunawa
pupuk



• Kesiapan seluruh elemen warga Unila dari pemegang otoritas hingga
ke akar rumput untuk mensukseskan program ini



Terima kasih


