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ABSTRAK 
Kabupaten Raja Ampat mempunyai potensi pariwisata yang 
sangat besar sehingga masuk dalam pengembangan Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Akan tetapi gambaran 
permasalahan aktual yang terjadi saat ini adalah kurangnya 
pengelolaan sampah di Kabupaten Raja Ampat. Kondisi ini dapat 
diketahui dari banyaknya volume sampah yang belum dikelola 
dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini diperparah 
dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan 
sampah. 

Gambaran keadaan ideal yang diharapkan adalah meningkatkan 
pengelolaan sampah berbasis masyarakat dari sumbernya 
(Rumah Tangga). Pengelolaan sampah yang mampu merubah 
sampah menjadi barang yang lebih berharga dan bernilai 
ekonomi. Sampah organik dapat dikelola untuk menghasilkan 
kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, 
sedangkan sampah yang lain dapat diubah menjadi barang daur 
ulang melalui kreativitas warga masyarakat. 

Inovasi  yang  ingin diwujudkan adalah pengelolaan sampah 
terpadu dalam mendukung Raja Ampat  sebagai KSPN (kawasan 
strategi prioritas Nasional). Pengelolaan sampah terpadu 
dilaksanakan dengan membentuk TPS3R, memberikan 
pembinaan, pelatihan serta mengedukasi masyarakat agar 
tercipta pengelolaan sampah yang terpadu dari sumbernya 
(rumah tangga). Masyarakat dapat memilih dan memilah 
sampah-sampah organik atau anorganik dan memanfaatkan 
sampah-sampah tersebut dari benda yang tidak bernilai menjadi 
barang yang bernilai ekonomi. 
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Ucap syukur Penulis Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan 
petunjuk-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 di Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. 
Proyek Perubahan ini merupakan salah satu inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Raja Ampat dalam upayanya untuk mewujudkan pengelolaan sampah terpadu berbasis 
3R guna mendukung Raja Ampat sebagai Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN). 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak  ABDUL FARIS UMLATI, SE, selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat yang telah 

berkenan memberikan bimbingan dan arahan tentang inovasi perubahan; 
2. Bapak ORIDEKO I BURDAM,S.IP,M,Ec.Dev, selaku Wakil Bupati Kabupaten Raja 

Ampatyang telah memberikan bimbingan dan support dalam mengikuti Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional; 

3. Bapak Dr. YUSUF SALIM, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampatselaku 
Mentor yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan 
Rancangan Proyek Perubahan; 

4. Bapak ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP, M.M Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Provinsi Jawa Timur beserta panitia, staf dan jajarannya; 

5. Bapak Drs.ANANG TRIONO, M.M, selaku Coach yang telah memberikan arahan dan 
bimbingan dalam penyusunan Rancangan Proyek Perubahan; 

6. Bapak-bapak Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 
pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 
2022; 

7. Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 
2022, yang telah mengisi hari-hari selama pelaksanaan PKN dengan serius namun 
penuh kekeluargan dan kebahagian; 

8. Seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Raja Ampat yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya hingga selesainya 
penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini. 

  
Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, Penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu,  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi 
kesempurnaan Laporan Proyek Perubahan ini. Semoga Proyek Perubahan yang 
sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin… 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2008 menjelaskan bahwa 
Sampah merupakan sisa kegiatan 
sehari-hari manusia dan atau 
proses alam yang berbentuk 
padat. Besarnya sampah yang 
dihasilkan dalam suatu daerah 
tertentu sebanding dengan 
jumlah penduduk, jenis aktivitas, 
dan tingkat konsumsi penduduk 
tersebut terhadap barang atau 
material. Semakin besar jumlah 
penduduk maka akan semakin 
besar pula volume sampah yang 
dihasilkan. 

Pengelolaan sampah telah diatur 
dalam Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampah dengan mengurangi dan 
menangani sampah 
menggunakan cara yang 
berwawasan lingkungan. Kegiatan 
penanganan sampah tersebut 
meliputi pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, 
pengolahan, dan pemrosesan 
akhir. 

Pemilahan sampah merupakan 
hal pertama dalam penanganan 
sampah yang berarti menjadi hal 
pokok yang perlu diperhatikan. 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor  81 Tahun 2012 
Tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga 
menyebutkan bahwa pemilahan 
sampah dilakukan melalui 
kegiatan pengelompokan sampah 
menjadi paling sedikit 5 (lima) 
jenis sampah yang terdiri dari 
sampah yang mengandung Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3), 
sampah yang mudah terurai, 
sampah yang dapat digunakan 
kembali, sampah yang dapat 
didaur ulang, dan sampah 
lainnya. 

 

Kabupaten Raja Ampat mempunyai potensi 
pariwisata yang sangat besar sehingga masuk 
dalam pengembangan Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional (KSPN).  Ada 10 KSPN 
yang menjadi prioritas Pemerintah, yakni 
Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-
Tengger-Semeru (Jawa Timur),  Borobudur 
(Jawa Tengah),  Wakatobi (Sulawesi Tenggara),  
Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung 
Kelayang (Bangka-Belitung),  Labuan Bajo 
(Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku 
Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi 
Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat). 

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan 
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Raja 
Ampat membawa konsekuensi terhadap 
semakin tingginya timbulan sampah.  Jumlah 
penduduk Kabupaten Raja Ampat  64.141 
jiwa, dan jumlah penduduk Kota Waisai  
21.797 jiwa sebagai lokus kegiatan, dengan 
jumlah produksi volume sampah Kota Waisai 
13,2 ton/perhari, itu secara umum belum 
dipilah sampah berdasarkan jenisnya langsung 
dibuang ke TPA. Sedangkan Kabupaten Raja 
Ampat memiliki tempat pemprosesan akhir 
sampah (TPA) 1 sel/kolam ukuran 25 x 25 m 
dengan sistim open dumping, Keberadaan 
sampah tersebut memerlukan penanganan 
yang bersifat segera mengingat jika tidak 
segera tertangani akan terus menumpuk 
sedangkan kapasitas TPS/TPA semakin 
terbatas sehingga dikhawatirkan terjadi 
overload. 

Gambaran permasalahan aktual yang terjadi 
saat ini adalah kurangnya pengelolaan 
sampah di Kabupaten Raja Ampat. Kondisi ini 
dapat diketahui dari banyaknya volume 
sampah yang belum dikelola dengan baik oleh 
Pemerintah Daerah.  Kondisi ini diperparah 
dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap 
pengelolaan sampah.  

Berbagai program dan kegiatan pengelolaan 
sampah telah dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah diantaranya adalah keberadaan Bank 
Sampah, akan tetapi keberadaan Bank 
Sampah tersebut belum sepenuhnya dapat 
menjawab permasalahan sampah di 
Kabuapten Raja Ampat. 



Gambaran keadaan ideal 
yang diharapkan adalah 
meningkatkan 
pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat dari 
sumbernya (Rumah 
Tangga). Pengelolaan 
sampah yang mampu 
merubah sampah menjadi 
barang yang lebih 
berharga dan bernilai 
ekonomi. Sampah organik 
dapat dikelola untuk 
menghasilkan kompos 
yang bermanfaat untuk 
menyuburkan tanaman, 
sedangkan sampah yang 
lain dapat diubah menjadi 
barang daur ulang melalui 
kreativitas warga 
masyarakat. 

Inovasi  yang  ingin diwujudkan adalah pengelolaan sampah 
terpadu dalam mendukung Raja Ampat  sebagai KSPN 
(kawasan strategi prioritas Nasional). Pengelolaan sampah 
terpadu dilaksanakan dengan membentuk TPS3R, 
memberikan pembinaan, pelatihan serta mengedukasi 
masyarakat agar tercipta pengelolaan sampah yang terpadu 
dari sumbernya (rumah tangga). Masyarakat dapat memilih 
dan memilah sampah-sampah organik atau anorganik dan 
memanfaatkan sampah-sampah tersebut dari benda yang 
tidak bernilai menjadi barang yang bernilai ekonomi. 



AREA 

•Area Perubahan dalam proyek 
perubahan ini adalah pada 
efektivitas pengelolaan 
sampah dalam rangka 
mendukung Raja Ampat 
sebagai Kawasan Strategis 
Prioritas Nasional (KSPN). 
Pengelolaan sampah yang 
selama ini masih dilaksanakan 
di lokasi tempat pembuangan 
sementara / akhir 
mengakibatkan timbunan 
yang semakin meningkat 
sedangkan ketersediaan lahan 
yang semakin berkurang 
sehingga sangat 
memungkinkan terjadinya 
overload 

FOKUS 

•Proyek Perubahan yang 
hendak dilaksanakan yaitu 
Pengelolaan Sampah Berbasis 
3R (Reduce, Reuse dan 
Recycle) yang akan 
diimplementasikan di bagian 
hulu (sumber sampah) yaitu di 
tingkat Rumah Tangga, 
sehinga harapannya, sampah 
dapat terpilah dari 
sumbernya. 

AREA DAN FOKUS 



Jangka Pendek   

( 2 bulan ) 

Mewujudkan petunjuk 
teknis pengelolaan 

sampah 3R; 

Mewujudkan 
pembentukan TPS3R; 

Melaksanakan 
pembinaan kepada 

pengelola TPS3R terkait 
dengan pengelolaan 

sampah; 

Mewujudkan 
implementasi 

pengelolaan sampah 
terpadu melalui 

pembentukan TPS3R. 

Jangka Menengah 

 ( 1 – 2 tahun ) 

Meningkatkan kreativitas 
pengelolaan sampah 
dengan melibatkan 

anggota TPS3R; 

Meningkatkan 
pemasaran produk hasil 
olahan sampah menjadi 
kerajinan yang bernilai 

ekonomis. 

Jangka Panjang  

( 2 – 3 tahun ) 

Mewujudkan lingkungan 
yang bersih dan sehat; 

Melaksanakan 
monitoring dan evaluasi. 

• Meningkatkan pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat 

• Meningkatkan pembinaan kepada 
masyarakat terkait dengan pengelolaan 
sampah terpadu 

• Sebagai langkah inovasi dalam 
pengelolaan sampah terpadu. 

Secara internal : 

• Meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat 

• Mengurangi potensi gangguan kesehatan 

• Mendukung terwujudnya Raja Ampat 
sebagai KSPN (Kawasan Strategi Prioritas 
Nasional). 

Secara eksternal : 

 

TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

MANFAAT 



Output dari proyek perubahan 
Efektivitas Pengelolaan 
Sampah Terpadu Berbasis 3R 
(Reduce, Reuse, Dan Recycle) 
Guna Mendukung Raja Ampat 
Sebagai Kawasan Strategis 
Prioritas Nasional (KSPN) 
adalah : 
1. Terbentuknya TPS3R; 
2. Terwujudnya Petunjuk 

Teknis Pengelolaan 
Sampah Terpadu; 

3. Meningkatnya 
pengetahuan dan 
keterampilan pengelola 
TPS3R dalam rangka 
pengelolaan sampah; 

4. Produk kerajinan sampah 
yang bernilai ekonomi. 

Sedangkan outcome dari 
proyek perubahan Efektivitas 
Pengelolaan Sampah Terpadu 
Berbasis 3R (Reduce, Reuse, 
Dan Recycle) Guna 
Mendukung Raja Ampat 
Sebagai Kawasan Strategis 
Prioritas Nasional 
(KSPN)adalah: 
1. Kreativitas TPS3R dalam 

mengelola sampah. 
2. Pemasaran produk daur 

ulang sampah 
3. Budaya masyarakat hidup 

bersih dan sehat 



1. Kepala Distrik 

2. Lurah/Kepala Desa/Kampung 

3. Komunitas 

1. Bupati  

2. Wakil Bupati  

3. Sekretaris Daerah 

1. Staf DLH 

2. Keluarga / Masyarakat  

1. Sekretaris DLH 

2. Kabid Penataan dan 

Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup  

3. Kabid Pengendalian dan 

Pencemaran serta 

Pencegahan Kerusakan LH 

4. Kabid Kebersihan dan 

Penerangan Jalan Umum 

5. Kabid Pertamanan dan 

Pemakaman 

6. Para Kepala seksi 

X Kepentingan 

Y Pengaruh  

PEMETAAN  
STAKEHOLDERS 



STRATEGI MARKETING 

PRODUCT PLACE PRICE PROMOTION 

Efektivitas 
pengelolaan 
sampah terpadu 
berbasis 3R 
(Reduce, Reuse, 
dan Recycle)  

Dilaksanakan di 
Kabupaten Raja 
Ampat dengan 
melibatkan 
keluarga dan 
Bank Sampah 

Meningkatkan 
efektivitas 
pengelolaan 
sampah di 
Kabupaten Raja 
Ampat dari 
sumbernya  

Sasaran informasi 
adalah masyarakat, 
konsumen serta 
stakeholder terkait 
dalam rangka 
mewujudkan 
pengelolaan 
sampah terpadu 
berbasis 3R di 
Kabupten Raja 
Ampat 

Indikator Keberhasilan Deskripsi 
Bobot 
Target 

Target 
Kinerja 

Terbentuknya TPS3R Pembentukan kelembagaan 
TPS3R oleh masyarakat 25% 100% 

Terwujudnya Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Smpah 
Terpadu 

Petunjuk teknis pengolahan 
sampah secara 3R yang 
menjadi pedoman TPS3R 
dalam melaksanakan 
pengelolaan sampah  

20% 100 % 

Meningkatnya pengetahuan 
dan keterampilan pengelola 
TPS3R dalam rangka 
pengelolaan sampah 

Pengetahuan dan 
keterampilan melalui edukasi 
pengelolaan sampah 25% 100 % 

Produk kerajinan sampah 
yang bernilai ekonomi 

Produk kerajinan dari sampah 
hasil dari kerativitas TPS3R 30% 100 % 

  Total 100%   

TARGET CAPAIAN 



MILESTONES PROYEK PERUBAHAN 

Rapat koordinasi internal  OKTOBER  

Membentuk Tim Efektif Proyek 

Perubahan 
OKTOBER  

Menghadap Mentor dalam rangka 

persiapan implementasi proyek 

perubahan 
OKTOBER  

Minggu 

ke II  

Minggu 

ke II  

Minggu 

ke III  

Melaksanakan sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat 
OKTOBER  

Menyusun design TPS3R 

Kabupaten Raja Ampat OKTOBER  
Minggu 

ke III  

Minggu 

Ke IV 

Melaksanakan pembentukan 

TPS3R 
NOVEMBER 

Melaksanakan pembinaan kepada 

pengelola TPS3R terkait dengan 

pengelolaan sampah 

NOVEMBER 

Menyusun Petunjuk Teknis 

Pengelolaan sampah 3R 
NOVEMBER 

Minggu 

Ke I  

Minggu 

Ke II-III  

Minggu 

ke III&IV  

implementasi pengelolaan 

sampah terpadu melalui 

pembentukan TPS3R 

NOVEMBER  
Minggu 

ke IV  



MENGHADAP MENTOR DALAM 
RANGKA PERSIAPAN IMPLEMENTASI 

PROYEK PERUBAHAN 

Pada awal pelaksanaan proyek perubahan, 
langkah pertama yang dilaksanakan adalah 
menghadap Mentor dalam rangka persiapan 
implementasi proyek perubahan pada tanggal 
10 Oktober 2022. Pada konsultasi, Project 
Leader melaporkan perkembangan 
pelaksanaan PKN II Angkatan XXIV yang saat 
ini telah memasuki masa implementasi 
sebagaimana telah tertuang dalam 
perencanaan proyek perubahan. 
Mentor memberikan apresiasi terhadap 
inovasi proyek perubahan karena sampah saat 
ini masih menjadi permasalahan yang terjadi 
di Kabupaten Raja Ampat dan Dinas 
Lingkungan Hidup mempunyai peran yang 
sangat strategis untuk meningkatkan 
efektivitas pengelolaan sampah terpadu 
berbasis 3R dalam rangka mendukung Raja 
Ampat sebagai Kawasan Strategis Prioritas 
Nasional (KSPN). Inovasi yang digagas sangat 
efektif untuk membudayakan 3R (Reduce, 
Reuse dan Recycle). 
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan 
kegiatan adalah diperolehnya bimbinga, 
arahan dan dukungan penuh dari Mentor 
terhadap proyek perubahan “Efektivitas 
Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R 
(Reduce, Reuse dan Recycle) Guna 
Mendukung Raja Ampat Sebagai Kawasan 
Strategis Prioritas Nasional (KSPN)” 
 



RAPAT KOORDINASI INTERNAL  
Rapat dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Raja Ampat dengan dihadiri oleh stakeholder internal. Rapat bertujuan untuk 
memberikan penjelasana tentang akan dilaksanakannya proyek perubahan dan membahas 
pembentukan Tim Efektif. 
Proyek perubahan dilaksanakan dalam rangka penanganan sampah di Kota Waisai dengan 
menerapkan 3R untuk mengurangi sampah ke TPA. Mengingat permasalahan sampah tersebut 
masih menjadi agenda yang patut diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.  
Adapun inovasi yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan sampah terpadu dalam mendukung 
Raja Ampat  sebagai KSPN (kawasan strategi prioritas Nasional). Pengelolaan sampah terpadu 
dilaksanakan dengan membentuk TPS3R, memberikan pembinaan, pelatihan serta mengedukasi 
masyarakat agar tercipta pengelolaan sampah yang terpadu dari sumbernya (rumah tangga). 
Masyarakat dapat memilih dan memilah sampah-sampah organik atau anorganik dan 
memanfaatkan sampah-sampah tersebut dari benda yang tidak bernilai menjadi barang yang 
bernilai ekonomi. 
Dalam rapat disepakati bahwa akan dilakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana 
persampahann di Kelurahan dan RT/RW serta lokasi beserta pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan 
pelatihan pengelolaan sampah 3R di Kota Waisai. 
Berdasarkan pelaksanaan rapat, disepakati bahwa Tim Efektif Pengelolaan Sampah Terpadu 
Berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) di Raja Ampat terbentuk dan akan melaksanakan 
sosialisasi dan edukasi di tingkat Kelurahan dengan melibatkan RT dan RW serta masyarakat, tetapi 
juga pembagian sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 
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Pembentukan Tim dilaksanakan 
dengan terlebih dahulu 
melaksanakan rapat pada tanggal 18 
Oktober 2022 di ruang rapat Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Raja 
Ampat. Rapat dilaksanakan dalam 
rangka menindaklanjuti agenda 
pembentukan Tim Efektif. Dalam 
pembentukannya diusulkan nama-
nama pegawai Dinas Lingkungan 
Hidup dan Pegawai Distrik dan 
Kelurahan dalam rangka 
penanganan sampah di Kota Waisai 
dengan menerapkan 3R untuk 
mengurangi permasalahan sampah 
yang ada saat ini. 
Hasil dari pelaksanaan rapat adalah 
terbitnya Keputusan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Raja 
Ampat Nomor : 660.1/1929/DLH-
RA/2022 tentang Pembentukan Tim 
Efektif Proyek Perubahan Efektivitas 
Pengelolaan Sampah Terpadu 
Berbasis 3R (Reduce, Reuse dan 
Recycle) Guna Mendukung Raja 
Ampat Sebagai Kawasan Strategis 
Prioritas Nasional (KSPN). 



MENYUSUN DESIGN TPS3R 

KABUPATEN RAJA AMPAT 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 
Oktober 2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Raja Ampat dengan dihadiri 
oleh segenap anggota Tim Efektif Proyek 
Perubahan. 
Pembahasan rapat adalah terkait dengan 
rencana pembuatan design TPS 3R, lokasi 
pembangunan serta pelaksanaan 
pembangunan TPS3R.  
Hasil dari pelaksanaan rapat adalah disepakati 
hal-hal sebagai berikut : 
• Disepakati bahwa akan dibangun dan 

sesuai dengan design yang diusulkan oleh 
Dinas dan di design oleh konsultan 
perencanaan 

• Disepakati lokasi pembangunan TPS 3R 
• Waktu pelaksanaan pembangunan TPS 3R. 



MELAKSANAKAN SOSIALISASI DAN 

EDUKASI KEPADA MASYARAKAT 

Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan pada tanggal 9 Novenber 
2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja 
Ampat dengan dihadiri oleh Tim Proyek Perubahan, Pembicara 
dan Kelompok Sadar Lingkungan. Tujuan dilaksanakan kegiatn ini 
adalah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan dengan materi 
tentang pelatihan pemilahan sampah dari sumbernya di rumah 
masyarakat, daur ulang sampah plastik  dan pembuatan kompos. 
Bahwa penyelenggaraan TPS 3R harus dilakukan secara sinergi dan 
berkesinambungan melalui : 
• Proses pelibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah 
• Proses pemberdayaan/penguatan masyarakat dan 

Pemerintah Daerah 
• Proses pembinaan dan pendampingan Pemerintah Daerah 

untuk keberlanjutan TPS 3R. 
TPS3R, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berbasis 
institusi atau TPA sampah. Dalam rangka memudahkan berbagai 
pihak dalam melaksanakan program pengurangan sampah 
tersebut, disusunlah suatu tata cara penyelenggaraan umum 
Tempat Pengelolaan Sampah Recycle-Reuse-Recycle (TPS 3R). 
Penyelenggaraan TPS 3R diarahkan keapda konsep Reduce 
(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur 
ulang), yang akan dilakukan untuk melayani suatu kelompok 
masyarakat (termasuk di kawasan masyarakat berpenghasilan 
rendah) yang terdiri dari 200 rumah atau kepala keluarga. 



MENYUSUN PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN SAMPAH 3R 
Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat dalam kegiatan 
TPS 3R adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
Pelaksana Konstruksi dan Kelompok Swadaya Masyrakat 
(KSM) Pengelola. KSM Pelaksana Konstruksi merupakan 
pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan sarana TPS 
3R sedangkan KSM Pengelola berperan dalam keberlanjutan 
sarana TPS 3R di tingkat Desa/Kelurahan. KSM Pelaksana 
Konstruksi dan KSM Pengelola merupakan wakil masyarakat 
pengguna dan pemanfaat, sehingga keberhasilan  program 
ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat 
(partisipasi) dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari 
proses penyiapan masyarakat, sosialisasi, perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharannya. 
Lokasi/tempat yang disediakan untuk pembangunan Tempat 
Pengelolaan Sampah TPS 3R Kabupaten Raja Ampat terletak 
di Ayom, Kelurahan Bonkawir, Distrik Waisai Kota dengan 
Luas 200m2 dengan status lahan merupakan aset Pemda 
Kabupaten Raja Ampat (Clear and Cleanse). 

Organisasi pelaksana di tingkat 
masyarakat dalam kegiatan TPS 3R 
adalah Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Pelaksana 
Konstruksi dan Kelompok Swadaya 
Masyrakat (KSM) Pengelola. KSM 
Pelaksana Konstruksi merupakan 
pelaku utama dalam pelaksanaan 
pembangunan sarana TPS 3R 
sedangkan KSM Pengelola berperan 
dalam keberlanjutan sarana TPS 3R 
di tingkat Desa/Kelurahan. KSM 
Pelaksana Konstruksi dan KSM 
Pengelola merupakan wakil 
masyarakat pengguna dan 
pemanfaat, sehingga keberhasilan  
program ini akan sangat tergantung 
pada peran aktif masyarakat 
(partisipasi) dalam setiap tahapan 
kegiatan, mulai dari proses 
penyiapan masyarakat, sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan 
pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharannya. 
Lokasi/tempat yang disediakan untuk 
pembangunan Tempat Pengelolaan 
Sampah TPS 3R Kabupaten Raja 
Ampat terletak di Ayom, Kelurahan 
Bonkawir, Distrik Waisai Kota dengan 
Luas 200m2 dengan status lahan 
merupakan aset Pemda Kabupaten 
Raja Ampat (Clear and Cleanse). 



Sedangkan desain pembangunan TPS 
3R minimal memuat beberapa hal 
sebagai berikut : 
• Area penerimaan/dropping area 
• Area pemilihan/separasi 
• Area pencacahan dengan mesin 

pencacah 
• Area komposing dengan metode 

yang dipilih 
• Area pematangan kompos/angin 
• Mempunyai gudang kompos dan 

lapak serta tempat residu 
• Mempunyai minimum kantor 
• Mempunyai sarana air bersih dan 

sanitasi 

Pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek dan sendi 
utama pelestarian hasil fisik terbangun. Pengelola 
prasarana dan sarana perlu memperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Kinerja prasarana dan sarana yang dikelola 
2. Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia 
3. Jumlah prasarana dan sarana yang digunakan 

target/sasaran sesuai perencanaan 
4. Standar Operating Procedure dan pengelolaan standar 

kriteria teknis prasarana dan sarana 
5. Rencana pengembangan sarana di masa datang 
Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan KSM harus 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Melakukan pemantauan rutin/berkala untuk 

mengetahui dan memastikan kondisi prasarana dan 
sarana berjalan dengan baik 

2. Mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat 
disusun rencana perawatan dan pengelolaan yang baik 

3. Melakukan rehabilitasi tepat waktu 
4. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala 
5. Melakukan pengelolaan sesuai Standar Operating 

Procedure 
6. Menginformasikan penggunaan dana operasional dan 

pemeliharaan di papan informasi desa 
SOP yang telah disusun menjadi acuan dalam 
melaksanakan kegiatan pengelolaan TPS 3R yang 
disepakati oleh masyarakat pemanfaat. Salah satu SOP 
dibuat untuk mengatur pemakaian alat-alat yang 
digunakan dalam kegiatan TPS 3R. agar pemakaian alat-alat 
sesuai dengan fungsinya dengan baik maka TPS 3R perlu 
meminta SOP dari vendor alat-alat tesebut. Dalam hal 
pembuatan SOP, TFL yang bertugas harus membuat SOP 
dengan jelas sehingga dapat dipahami dan dijalankan 
dengan baik oleh TPS 3R. 



MELAKSANAKAN 
PEMBENTUKAN 

TPS3R 
Pembentukan TPS3R dilaksanakan pada tanggal 15 
November 2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Raja Ampat.  
Dijelaskan bahwa pengurus KSM Pengelola adalah 
sebagian besar berasal dari KSM Pelaksana yang 
terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan dan 
pembangunan sarana TPS3R atas hasil kesepakatan 
warga penerima manfaat. Perubahan organisasi 
KSM Pelaksana menjadi KSM Pengelola dilakukan 
melalui rembuk warga dan ditetapkan oleh Kepala 
Desa/Lurah dalam Surat Keputusan Kepala 
Lurah/Desa yang diketahui Pemerintah Daerah. 
Alam hal ini dijelaskan juga bahwa tugas pokok KSM 
Pengelola antara lain : 
• Merencanakan tentang besarnya iuran 

pemanfaatan sarana 
• Mengumpulkan iuran, membuat perencanaan 

belanja, membukukan dan melaporkan secara 
rutin operasional dan pemeliharaan 

• Mengoperasikan dan memelihara sarana dan 
prasarana TPS3R 

• Mengoperasikan sarana pengumpulan sampah 
rumah tangga 

• Mengembangkan mutu pelayanan dan jumlah 
sarana pengguna 

• Melakukan kampanye PHBS 
• Melakukan pemasaran kompos dan bahan-bahan 

daur ulang 
• Mengembangkan display pemanfaatan produk 

TPS3R 
• Menambah cakupan pelayanan 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Raja Ampat Nomor : 
660.1/1930/DLH-RA/2022 Tentang Pembentukan 
Kelompok Swadaya Masyarakat Pengeloalan 
Sampah Terpadu Berbasis 3R (Reduce, Reuse dan 
Recycle) Guna Mendukung Raja Ampat Sebagai 
Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN) 



MELAKSANAKAN 
PEMBINAAN KEPADA 
PENGELOLA TPS3R TERKAIT 
DENGAN PENGELOLAAN 
SAMPAH 

Setelah dibentuk, maka 
langkah selanjutnya adalah 
melaksanakan pembinaan 
kepada pengelola TPS3R pada 
tanggal 18 November 2022 di 
ruang rapat Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Raja Ampat. 
Kepada peserta rapat berikan 
penjelasan mengenai 
pentingnya mengelola sampah 
agar lingkungan menjadi  
bersih, sehat dan dapat 
menjadi nilai tambah dalama 
pelaksanaan pembangunan di 
Kabupaten Raja Ampat. 

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) merupakan pola 
pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan 
peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. 
Program TPS 3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik 
sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan 
berperan dalam menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah 
di perkotaan. 
Dalam pelatihan ini juga diberikan pemahaman tentang perlunya kreativitas untuk mengubah 
sampah dari benda yang tidak bernilai menjadi suatu barang yang bernilai dan mempunyai nilai 
guna. Dengan keberadaan TPS3R diharapkan dapat menjadi alat pemacu semua pihak, terutama 
bagi generasi muda dan masyarakat agar dapat memperhatikan kondisi lingkungan hidup 
khususnya pengelolaan sampah di skala rumah tangga. Kemudian juga dihimbau agar terus 
mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam rangka mengelola sampah dari 
sumbernnya. 



IMPLEMENTASI 

PENGELOLAAN SAMPAH 

TERPADU MELALUI 
PEMBENTUKAN TPS3R 

Implementasi dilaksanakan pada tanggal 23 
November 2022 di ruang rapat Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Raja Ampat. Dalam kegiatan ini 
diberikan penjelasan melalui pemutaran video 
tentang penjelasan dan pengertian TPS 3R kepada 
Kelompok KSM yang telah terbentuk, menjelaskan 
tugas pokok dan fungsi dari Kelompok KSM serta 
kegiatan dan pelatihan daur ulang sampah plastic 
dan pembuatan Kompos keapda kelompok. 
Dalam  hal ini dihasilkan  beberapa point sebagai 
berikut : 
• Peserta mengetahui apa maksud dan tujuan 

dilaksanakannya kegiatan TPS 3R di Kabupaten 
Raja Ampat 

• Kelompok mengetahui Tugas dan Peran mereka 
di lingkungan 

• Kelompok dapat membuat daur ulang sampah 
plastik dan pembuatan kompos 



MARKETING PROYEK PERUBAHAN 

No Kuadran Upaya yang dilakukan 

1 Key Players. 
(Promoters)  

a. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek 
perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  

b. Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap 
tahapan proyek perubahan  

c. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi kegiatan.  

d. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan 
hambatan yang terjadi.  

2 Keep Informed. 
(Defenders)  

a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari 
proyek perubahan ini  

b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam 
proses kegiatan.  

c. Memberikan informasi secara berkelanjutan tentang proyek 
perubahan serta  minta dukungan dalam pelaksanaannya.  

3 Keep Satisfied. 
(Latents)  

a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan.  
b. Memberikan informasi secara terus menerus tentang proyek 

perubahan yang akan dilakukan.  
c. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat dalam 

proses kegiatan  
d. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam pelaksanaan proyek 

perubahan.  
4 Minimal Effort. 

(Aphatetics)  
a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat proyek 

perubahan.  
b. Melakukan koordinasi & memberikan informasi tentang pelaksanaan 

proyek perubahan dan hasilnya.  
c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi terhadap kegiatan 

proyek perubahan.  

1. Komunitas 1. Bupati  

2. Wakil Bupati  

3. Sekretaris Daerah 

4. Sekretaris DLH 

5. Kabid Penataan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup  

6. Kabid Pengendalian dan Pencemaran 

serta Pencegahan Kerusakan LH 

7. Kepala Distrik 

8. Lurah/Kepala Desa/Kampung 

  1. Kabid Kebersihan dan Penerangan 

Jalan Umum 

2. Kabid Pertamanan dan Pemakaman 

3. Para Kepala seksi 

4. Staf DLH 

5. Keluarga/Masyarakat 

Tinggi Y Pengaruh 

X Kepentingan 

Tinggi Rendah 

+ - + + 

- + - - 









1. Terbitnya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Raja Ampat Nomor : 
660.1/1929/DLH-RA/2022 tentang 
Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan 
Efektivitas Pengelolaan Sampah Terpadu 
Berbasis 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) Guna 
Mendukung Raja Ampat Sebagai Kawasan 
Strategis Prioritas Nasional (KSPN). 

2. Terwujudnya petunjuk teknis pengelolaan 
sampah 3R; 

3. Terbentuknya TPS3R melalui Keputusan Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja 
Ampat Nomor : 660.1/1930/DLH-RA/2022 
Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya 
Masyarakat Pengeloalan Sampah Terpadu 
Berbasis 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) Guna 
Mendukung Raja Ampat Sebagai Kawasan 
Strategis Prioritas Nasional (KSPN). 

4. Terlaksananya pembinaan kepada pengelola 
TPS3R terkait dengan pengelolaan sampah;  

5. Terwujudnya implementasi pengelolaan 
sampah terpadu melalui pembentukan TPS3R. 

1. Perlu Komitmen dari Pemerintah 
Daerah dalam implementasi Perda 
dalam penanganan sampah di Kota 
Waisai; 

2. Perlua adanya Sosialisasi dan 
Pelatihan Penanganan dan 
pemilihan sampah secara berkala 
setiaptahun di tingkat RT dan RW; 

3. Perlu adanya pembangunan TPS 3R 
di Tiap Kelurahan Untuk 
penanganan Sampah di Tingkat RT 
dan RW sebelum di Angkut Ke TPA 

4. Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi 

KESIMPULAN REKOMENDASI 




