Sentralisasi Versus Desentralisasi Pengelolaan Sampah

Sungguh kita semua akan mendapatkan hikmah yang besar dari bencana Longsor TPA
Leuwigajah bila saja mampu mengambil khibarNya. Ketika bangsa ini didera berbagai
persoalan, kesulitan ekonomi serta berbagai bencana besar lainnya, ada keuntungan
tersembunyi (blesing in disguise) dengan terkemukanya masalah manajemen
persampahan kota. Keberuntungan akan didapatkan bila, pengelolaan sampah berada
pada kewenangan dan tanggungjawab yang tersebar di level Kecamatan, Kelurahan
maupun RW berdasar pada sumber penghasil itu sendiri.
Kita perhatikan 2 (dua) info berikut :
Setiap kg sampah memerlukan biaya untuk membuangnya ke TPA. Demikian juga bila sampah
didaur ulang menjadi barang baru. Perbedaannya barang hasil daur ulang, misalnya kompos (
berasal dari sampah organik), dapat dijual setidaknya Rp 200/kg. Demikian juga bijih plastik
(berasal sampah an-organik) setidaknya bernilai Rp 25.000/kg. Sementara lain sampah yang
dibawa ke TPA menghasilkan air lindi, timbunan berbau dan beresiko mencemari udara dan air
tanah. Itu bedanya, namun sama-sama setiap kg sampah akan membutuhkan biaya - yang oleh
karenanya setiap penghasil sampah mesti membayar retribusi kebersihan dan pengelolaan.
Namun demikian, pilihan kita dengan mendaur ulang di dekat lokasi sampah dihasilkan bukan
karena kompos asal sampah organik bisa dijual- yang bahkan dalam keadaan petani sudah ure
a minded
tidaklah gampang memasarkan kompos tersebut. Motivasi terbesar mendaur ulang di dekat
lokasi penghasil sampah haruslah karena sampah memang memerlukan pengelolaan secara
logis. Membawa sampah ke TPA, berkonsekwensi pada ongkos angkut yang makin mahal
padahal tidak ada perolehan ekonomi dari pemindahan lokasi tersebut. Dengan mendaur ulang
di lokasi penghasil ( skala RW, Kelurahan, Kecamatan) juga tetap sama-sama memerlukan
biaya. Sebagai misal, menurut analisa biaya pembuatan kompos bagi 5 m3 ~ 1 ton sampah
organik dengan menggunakan Bio Reaktor Mini (BRM) atau komposter Green Phoskko,
diperlukan biaya :
Kebutuhan Bahan berupa Mikroba activator 1 kg= 19.500,- dan Penggembur (balking
agent) 1 % x 1 ton= 10 kg x Rp 2500/kg = Rp 25.000,- atau total biaya 44.500,-/ton sampah
organik.
Dengan Rendemen 35 %, akan dihasilkan kompos 350 kg kompos x Rp200/ kg= 70.000,atau laba senilai Rp25.500,( Sumber : .kencanaonline.
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