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SEBANYAK 11 meter kubik 
sampah dihasilkan di Pasar 
Bunga Rawa Belong, nama po-
puler lokasi pusat penjualan 

bunga di Jalan Sulaiman Kecamatan 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tempat itu 
merupakan surga bagi pecinta bunga 
yang mencari beragam jenis bunga 
berkualitas prima, dari hasil pertanian 
lokal hingga berasal dari belahan du-
nia lain. 

Mengingat bunga dan tanaman yang 
dijual ialah komoditas segar, daya 
ta hannya pun tak lama. Bersyukur 
sampah yang dihasilkan itu kemudian 
disulap menjadi pupuk kompos yang 
memiliki kandungan baik bagi tanam-
an oleh pengurus Pusat Pengujian Mutu 

dan Promosi Hasil Pertanian (PPMPHP) 
Rawa Belong. “Bayangkan saja, sampah 
yang diproduksi setiap hari itu ba-
nyak sekali. Padahal truk pengangkut 
sampah paling cepat datang dalam 
frekuensi hari sekali dengan total enam 
truk sekaligus. Tentu saja jika volume 
sampah dibiarkan menumpuk, akan 
menambah persoalan seperti bau tak 
sedap,” terang staf PPMPHP Rawa Be-
long, Aji Somadi Saleh, kepada Media 
Indonesia, Selasa (27/1).

Aji yang bercita-cita sebagai jenderal 
kompos itu kemudian mencetuskan 
upaya pengolahan sampah daun dan 
bunga. Terhitung mulai 1997, pasar 
bu nga ter sebut menyediakan fasilitas 
pembuatan pupuk kompos. Setiap 
harinya, terdapat 13 petugas yang 
senantiasa memilah tumpukan sampah 

yang ada di bak sampah. 
Ia menjelaskan tidak semua jenis 

sampah dapat diolah menjadi pupuk 
kompos. Yang bisa dimanfaatkan ialah 
seluruh jenis bunga dan beberapa jenis 
daun berserat halus. Setelah dipilah, 
tumpukan sampah akan dimasukkan 
ke mesin penggiling. Bertempat di salah 
satu sudut pasar, terdapat empat me-
sin yang berfungsi mencacah sampah 
bunga dan daun. 

“Setelah penggilingan, tahap selan-
jutnya penghamparan hasil penggiling-
an dan mencampurnya dengan cairan 
khusus dari komposisi gula, ragi, dan 
bahan kimia E4 untuk mempercepat 
pembentukan pupuk kompos. Didiam-
kan selama seminggu, kemudian digi-
ling lagi,” paparnya sembari menunjuk 
hamparan pupuk yang sedang dalam 
proses pendiaman.

Setelah melalui tahap terakhir, yaitu 
pengayakan, pupuk kompos hasil dari 
sampah bunga dan daun itu dikemas 
ke dalam plastik berukuran 5 kilogram. 
Dari pengamatan Media Indonesia, 
kemasan plastik diberi nama pupuk 
kompos Biofert berikut dengan kete-
rangan unsur hara di dalamnya, se-
perti nitrogen, fospor, kalium, karbon, 

magnesium, dan ratio. 
Ali menambahkan, pupuk kompos 

olahan Pasar Bunga Rawa Belong sudah 
diuji Institut Pertanian Bogor sehingga 
dikatakan layak pakai. Meskipun kuali-
tasnya digadang-digadang mampu me-
nyuburkan tanaman dan menambah 
daya imun tanaman terhadap hama, 
pihak PPMPHP Rawa Belong tidak 
menjualnya dalam ranah komersial. 
Pupuk tersebut sengaja disimpan jika 
sewaktu-waktu ada petani atau peme-
rintah ingin menggunakannya. “Gratis 
ini pupuknya. Kalau mau dibawa pu-
lang juga boleh,” ujar Aji menawarkan 
pupuk kepada Media Indonesia. 

Sejauh ini sudah banyak petani 
dari berbagai wilayah administrasi 
DKI, serta warga sekitar, termasuk ke-

lurahan dan 
kecamatan di Jakarta 

Barat yang mengambil pupuk kompos 
Biofert itu. 

Kompos cair
Selain menghasilkan pupuk kompos 

padat, pihak pengelola juga mempro-
duksi pupuk kompos cair meski tidak 
dalam jumlah banyak. Sistem pengo-
lahannya juga terbilang mudah. Hanya 
dengan memasukkan sampah ke tong 
dan mencampurkan cairan khusus ke 
dalamnya. Setelah didiamkan dalam 
waktu seminggu, akan keluar cairan 
pupuk yang dikemas dalam botol khu-
sus. Aji menegaskan sistem serta alat 
pengolahan pupuk tidaklah mahal, 
sekitar di bawah Rp30 juta per unitnya. 
Malah dia menyarankan setiap RT RW 
memiliki alat seperti itu agar dapat 
mengurangi volume sampah rumah 
tangga. “Jika setiap RT RW punya alat 
pengolahan seperti ini, berapa banyak 
volume sampah yang ditekan? Warga 
juga tak perlu membeli pupuk karena 
bisa menghasilkan pupuk sendiri,” 
tukasnya.

Adapun mantan Kepala PPMPHP 
Muhammad Mulyadi yang baru saja 
dirotasi turut menambahkan bahwa 
pemakai an pupuk kompos Biofert harus 
dicampur tanah dengan perbandingan 
1 liter pupuk untuk 5 liter tanah. Sejauh 
ini, pengolahan sampah bunga dan 

Sampah, di tangan sekelompok orang yang 
tepat ditambah ide kreatif, bisa menjadi barang 
baru yang memiliki nilai jual. Di berbagai sudut 
Jakarta, sampah yang semakin hari bertambah 

volumenya kerap menjadi persoalan. Butuh 
beragam upaya untuk menyelesaikannya, 

salah satunya ialah mendaur ulang. 

Mendulang Rupiah dari Tumpu

SEPASANG suami istri, Endang, 60, 
dan Laila, 57, pada suatu siang yang 
terik terlihat tekun bekerja di lokasi 

pemotongan kapal Gang Belah Kapal, 
Jl Kelapa Dua RT 01/RW 14, Kelurahan 
Kalibaru, Kecamatan Cilin cing, Jakarta 
Utara.

Seolah tidak ingin membiarkan ada yang 
tersisa dan terbuang percuma, mereka 
mengikis karatan demi karatan besi kapal 
tua. Dengan ditemani Suandi, 50, mereka 
saban hari mencoba peruntung an hidup 
dengan mengumpulkan karatan besi 
kapal-kapal tua yang sedang dipotong di 
lokasi seluas 1,5 hektare yang dimiliki Haji 
Muai sejak 1980-an. 

Mak Laila, demikian dia dikenal, lebih 

senang menyebut pekerjaan yang sedang 
dilakukan ialah aktivitas mencari dan 
mengumpulkan tahi besi. “Orang sebutnya 
ini juga tahi besi,” celetuknya saat 
mengawali perbincangan dengan Media 
Indonesia. 

Siang itu, saat istirahat makan siang, 
mereka kemudian meneduh di bawah 
tenda kecil sederhana. Di depan tenda 
itulah ‘tahi-tahi besi’ yang telah diambil 
mereka kumpulkan. Tampang mereka 
sangat lusuh. Muka dan baju yang mereka 
kenakan penuh noda hitam karena asap 
yang menempel dan tentu saja karena 
aktivitas mengorek-ngorek karatan besi di 
kapal-kapal tua. 

Tidak ada peralatan istimewa yang 

Menyambung Hidup 
dengan Mengikis Tahi Besi 

Aji menegaskan sistem serta 
alat pengolahan pupuk tidaklah 
mahal, sekitar di bawah Rp30 

juta per unitnya. Malah dia 
menyarankan setiap RT RW 
memiliki alat seperti itu agar 
dapat mengurangi volume 

sampah rumah tangga. 

ANTARA/ZABUR KARURU

BESI KAPAL TUA: 
Sejumlah alat 
berat menurunkan 
limbah besi ke 
mobil pengangkut di 
Pelabuhan Tanjung 
Priok, Jakarta Utara, 
beberapa waktu lalu. 
Limbah besi yang 
berasal dari kapal tua 
itu selanjutnya akan 
didaur ulang. 
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ukan Sampah
d a u n 

baru bisa 
dilakukan de-

ngan pembuatan 
pupuk. Pihaknya sendiri 

memiliki rencana penyu-
lingan bunga untuk menjadi 

cairan aromaterapi. Namun hingga 
kini, usulan tersebut belum dilirik pe-
merintah pusat. Padahal, bu nga-bunga 
seperti sedap malam, melati, kasablanka, 
dan kenanga jika diolah menjadi cairan 
aroma terapi memiliki nilai yang cukup 
tinggi di pasaran. “Lihat saja harga aroma 
terapi di pasar, kan lumayan ya. Kalau di 
Pa sar Bunga Rawa Belong bahan baku-
nya sudah ada, tinggal nunggu pengadaan 
alat penyulingannya nih. Ya semoga saja 
di bawah kepemim pinan kepala yang 
baru, program itu bisa ditindaklanjuti 
ketika diajukan lagi ke pemprov,” jelas 
Mulyadi.

Sampah bunga dan daun, lanjut dia, 
juga sangat dilirik Asosiasi Perangkai 
Bunga (Asperindo). Namun, pihaknya 
tidak bisa memenuhi minat Asperindo 
lantaran mereka meminta dikirimkan, 
sedangkan Pasar Bunga Rawa Belong 
tak memiliki armada pengangkutan. 
Dia menambahkan, jenis bunga yang 
kelopaknya masih dijual meski sudah 
tak segar ialah jenis bunga mawar. Bia-
sanya, pedagang bunga akan menjual 
satu kantong plastik besar berisi bunga 
mawar seharga Rp50 ribu. “Kelopak 
bunga mawar itu masih laris dijual lagi. 
Kan dipakai juga untuk bunga tabur di 
pemakaman,” tandasnya.

Selain di Jakarta Barat, di Jakarta Sela-
tan terdapat kegiatan kreatif ibu-ibu yang 
tergabung dalam Usaha Peningkatan dan 
Pendapatan Keluarga (UP2K). Melalui ide 
dan tangan mereka, sampah yang bau 
dan menjijikkan itu disulap menjadi uang 
ratusan ribu rupiah.

Ketua Pokja II UP2K 
Jakarta Selatan Lita meng-

ungkapkan di wilayah Jakarta 
Selatan terdapat 10 kecamatan yang 

sudah membuat barang-barang layak 
guna dari sampah yang harganya men-
capai ratusan ribu rupiah. Menurutnya, 
sampah seperti botol bekas, bungkus 
kopi, dan bungkus pengharum cucian 
dapat diolah menjadi barang bernilai 
seni.

“Kita sudah menerapkan usaha limbah 
sampah untuk ibu-ibu UP2K ini di setiap 
kecamatan. Dan kita juga memiliki gerai 
tersendiri di kantor wali kota dan di Ke-
lurahan Ulujami,” ujarnya.

Menurutnya, biasanya sampah-sampah 
seperti botol bekas itu dikumpulkan atau-
pun dibeli dari bank sampah yang ada 
di kecamatan untuk dijadikan lampion. 
Sementara itu, bungkus plastik bekas 
kopi dan pengharum cucian dan detergen 
dibuat tas. Setelah barang jadi, barang-
barang terebut dijual melalui pameran-
pameran. “Harganya bervariasi, berkisar 
Rp40 ribu-Rp250 ribu,” ujarnya.

Meski demikian, untuk jenis sampah 
dari limbah bungkus kopi dan peng-
harum cucian itu, menurutnya, sulit 
untuk dipasarkan, sebab meskipun telah 
mengikuti pameran, tetap saja pembeli 
masih kurang mengapresiasi kerajinan 
tangan hasil UP2K. 

“Masih banyak masyarakat yang tidak 
menyadari barang ini merupakan hasil 
karya handmade yang harus diangkat 
dan diapresiasi. Ini justru orang asing 
yang membeli,” ungkapnya.

Selain membuat kerajinan dari sam pah 
tersebut, pihaknya tengah mengembang-
kan kerajinan dari sampah koran bekas. 
Menurutnya, kerajinan dari kertas koran 
bekas jauh lebih laris jika dibandingkan 
dengan kerajinan dari sampah plastik 
lainnya, sebab dari segi model jauh lebih 
cantik dan menarik. Biasanya, kertas ko-
ran tersebut dijadikan keranjang pakaian 
kotor, tempat payung, vas bunga, boneka, 
dan lainnya. (Nel/J-4)

tesa@mediaindonesia.com

mereka pakai, bahkan cenderung 
berisiko bagi kesehatan. Mereka tidak 
melengkapi diri dengan masker. Hanya 
kaus tangan, topi capung, sepatu bot, 
dan senjata andalan yang mereka 
namakan ‘besi berani’ atau magnet 
untuk mengorek-ngorek karat besi. “Ini 
senjata andalan saya. Sudah hampir 10 
tahun saya mencari nafkah di sini. Ya, 
sekadar menyambung hidup,” ujar Mak 
Laila dengan nada pasrah. 

Dirinya masih bersyukur masih 
dibolehkan mengais rupiah dari 
karatan kapal dan memang hanya boleh 
mengambil itu sebab besi-besi tua kapal 
khusus diperuntukkan yang empunya 
kapal. “Untuk besi kita tidak boleh. 
Penjagaannya sangat ketat di sini. Ya, 
sementara masih diizinkan mencari tahi 
besi kita jalani saja,” kata Mak Laila yang 
beberapa kali harus dirawat di rumah 
sakit karena sakit pernapasan dan batuk. 

Harga besi dan karat besi memang 
tidak sama. Namun, itulah yang kini 
jadi harapan Laila dan suaminya 
supaya dapur tetap mengepul, apalagi 
saat ini ia tinggal berdua dengan 
suaminya karena ketiga anaknya semua 
sudah menikah. Jika harga besi bekas 
kapal mencapai Rp5.300 per kg, karatan 
besi yang dikumpulkan Mak Laila 
dihargai Rp300 per kilogram. Biasanya, 
Mak Laila, suami, dan rekannya bisa 
mengumpulkan karatan besi kapal 
sebanyak 5-6 ton setiap dua bulan. 
Dengan jumlah itu, praktis ketiganya 
menghasilkan uang Rp1,5 juta sampai 
Rp1,8 juta. 

“Biasanya ada yang ambil ke sini, 
penadahnya kemudian membawanya 
ke tempat peleburan, kan tahi besi 
masih ada kandungan besinya. Cuma, 
ya, itu harganya kecil sekali,” kata Laila 
pasrah. (Thomas Harming Suwarta/J-4)

MI/PANCA SYURKANI

MI/IMMANUEL ANTONIUS

ANTARA/MAPPALEWA

KORAN bekas, kain perca, dan kaleng bekas 
disulap menjadi barang baru yang bernilai 
ekonomis oleh warga binaan Lembaga Pe-
masyarakatan (LP) Kota Bekasi. Barang bekas 
yang sedianya menjadi sampah itu dapat di-
gunakan kembali, dijual, dan mendatangkan 
keuntungan. 

Senin (26/1) siang, Nurul Habibi, seorang 
warga binaan terlihat sibuk meluruskan lem-
pengan kaleng aluminium di salah satu area 
di LP Bulak Kapal. Dengan bekal peralatan 
pulpen dan sebidang cetakan, digambarlah 
huruf-huruf hijaiyah hingga berbentuk seperti 
potongan ayat Alquran.

Dia tengah mengubah bekas kaleng minum-
an menjadi kaligrafi  yang dibingkai setinggi 
1,5 meter. “Pembuatan dengan ukuran besar 
hanya jika ada pesanan,” ujar pemuda bertopi 
di salah satu sudut ruangan LP Bulak Kapal, 
Bekasi.

Dalam proses pembuatan kaligrafi  bingkai 
besar setinggi 1,5 meter, dirinya membutuhkan 
waktu 1,5 bulan. Adapun untuk bingkai kecil, 
bisa diselesaikannya dalam waktu sehari.

Di area seluas 4 hektare itu juga terdapat 
Ahmad Saidi. Dia terlihat sedang asyik me-
mainkan gulungan kertas koran, membuat 
pola, dan mulai mengguntingnya. “Dari koran 
bekas bisa dijadikan tempat tisu,” ujar dia. 
Kotak tisu buatannya bisa bernilai hingga Rp15 
ribu per buah.

Selain kotak tisu, dari kertas bekas juga per-
nah dihasilkan replika sepeda motor Harley 
Davidson, becak, Masjid Kubah Mas, hingga 
Menara Eiffel. 

Selain Habibi dan Ahmad, di LP Bulak Kapal 
yang dihuni 1.905 orang itu terdapat 25 orang 
yang secara khusus dibina. Mereka tergabung 
dalam program bimbingan kerja. Setiap hari 
dari pukul 09.00-17.00 WIB mereka dilatih dan 
dibina dalam hal keterampilan dan kemandi-
rian di salah satu area LP. 

“Di sini sistem upah, kalau barangnya laku 
dijual, para warga binaan yang mengerjakan 
akan diupah,” jelas Kasubsi Bimbingan Kerja, 
Sayono, di LP Bulak Kapal, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan, pengupahan berdasarkan 
harga barang yang terjual. Misalnya, untuk satu 
buah kaligrafi  bingkai besar bisa terjual hingga 
Rp3 juta, 10 persen akan dibagikan sebagai 
upah pekerjaan. “Mereka senang, sebab bisa 
paling tidak untuk beli kebutuhan mereka,” 
kata dia.

Meski demikian, hasil karya warga binaan 
LP Bulak Kapal kerap kali terhenti, lantaran 
kendala pemasaran. “Memang sampai hari ini 
kita belum memiliki galeri sendiri,” ujar Kepala 
LP Bulak Kapal Waskito.

Waskito menjelaskan, program pembinaan 
ini ditujukan untuk memberikan pelatihan 

keterampilan agar para warga binaan hidup 
mandiri. Tentunya ditujukan agar seluruh 
warga binaan punya kemampuan ketika masa 
tahanan habis. 

Sebetulnya, kemampuan dari para warga 
binaan beragam. Namun, dia menyayangkan, 
selain terkendala masalah pemasaran, ternyata 
minimnya wadah penyalur juga menjadi ma-
salah utama. Sebab, pihaknya sadar bahwa 
fasilitas yang ada di LP Bulak Kapal masih 
amat minim. “Tidak ada fasilitasnya. Untuk 
mewujudkan mimpi para warga binaan, cara-
nya dengan membangun dan menyediakan 
fasilitas, agar bakat mereka bisa tersalurkan,” 
tukas Waskito. 

Selain barang bekas, terdapat juga pembi-
naan pada sektor lain seperti pertanian, peter-
nakan, dan perkebunan. (Gan/J-4)

Menyulap Barang Bekas 
dari Dalam LP

MI/ GANA BUANA

HASIL KARYA WARGA BINAAN: Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Bekasi Y Waskito (kanan) melihat 
berbagai macam kreasi hasil karya warga binaan yang 
dibuat dari limbah koran bekas, kaleng minuman, botol 
minuman, di Bekasi, Rabu (28/1).

BANK SAMPAH: Warga membawa sampah yang 
akan ditabung di Koperasi Bank Sampah, di 
Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, 
Senin (21/2/2014). Selain menghasilkan uang, 
bank sampah mendidik warga untuk memecahkan 
masalah sampah di Jakarta.

HASIL DAUR ULANG: Lewat workshop-nya, 
Heryanti Simarmata menggandeng warga 
sekitar lingkungannya untuk membuat produk 
fesyen daur ulang dari sampah kemasan 
berbagai produk di kawasan Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2014).


