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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum TPS 3R Brama Muda Dayakan 

TPS 3R Brama Muda merupakan termasuk TPS 3R yang baru beroperasi 

sekitar 9 bulanan yang terletak didusun Dayakan desa Sardonoharjo kecamatan 

Ngaglik kabupaten Sleman provinsi Yogyakarta. Rencana pengguna atau 

kapasitas yang akan menggunakan jasa pengelola TPS 3R ini berkisar 400 KK 

tetapi  hingga dari berdirinya TPS 3R sampai saat ini sudah melayani 200 KK. 

TPS 3R Brama Muda dibangun diatas tanah kas Desa.  Pengelolaan sampah 

didusun Dayakan ini sebagian besar sampah yang dihasilkan penduduk sekitar 

diambil oleh petugas seminggu 3 kali dengan menggunakan motor roda tiga . 

Pekerja berjumlah 5 orang, pemasukan yang didapat oleh TPS 3R ini didapat dari 

hasil iuran warga setempat yang diambil tiap bulannya, kemudian didapat juga 

dari hasil penjualan sisa makanan untuk makanan ikan, penjualan barang layak 

jual seperti kardus, plastik, kaleng, botol, dan lain – lain. Sampah yang diambil 

dari sumber kemudian dibawa langsung ke TPS 3R untuk dilakukan pemilahan 

sesuai jenis yaitu layak kompos (organik), layak jual (daur ulang) dan layak buang 

(residu). Sampah layak kompos akan dipisahkan kemudian dilakukan proses 

pembuatan kompos, kemudian sampah layak jual yaitu seperti plastik, kaleng, 

gelas plastik dan – lain akan dipisahkan untuk dijual kepenjual barang rongsokan 

yang diambil tiap satu Bulan sekali, sedangkan sampah layak buang atau residu 

dipisahkan untuk diangkut menuju TPA Piyungan setiap satu bulan satu kali. 

 

2.2 Sampah/Limbah Padat 

Limbah padat perkotaan terutama limbah rumah tangga adalah kategori 

limbah terbesar kedua berdasarkan sumbernya. Sampah di negara-negara Teluk 

yang dihasilkan sebagian besar adalah bahan organik yang juga mengandung 

bagian berharga dari daur ulang, misalnya  kaca, kertas, logam dan plastik. 
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Kebanyakan di Indonesia hasil akhir sampah akan diangkut menuju TPA dengan 

metode penimbunan sampah secara terbuka (Open Dumping). Namun, metode 

pembuangan sampah secara penimbunan terbuka masih dipraktekkan secara luas 

(Al-Maaded M et al., 2012). Timbulan sampah memiliki perbedaan variasi karena 

setiap daerah memiliki pola konsumsi yang berbeda – beda (Purcell and Magette, 

2009). 

 

2.2.1 Klasifikasi Sampah 

Sampah dapat diklasifisikasikan menurut sumber, tipe dan komposisinya. 

Mengetahui sumber dan tipe sampah serta mendapatkan data komposisi dan 

jumlah timbulan sampah, merupakan langkah dasar untuk menyusun suatu 

manajemen pengelolaan sampah. Beberapa penelitian menemukan bahwa variabel 

yang berhubungan dengan rumah tangga yaitu seperti karakteristik sampah rumah 

tangga yang dihasilkan dan perilaku masyarakat (Mazzanti and Zoboli, 2008). 

Limbah padat rumah tangga yang dikenal sebagai Household Solid Waste (HSW) 

dianggap sebagai jenis limbah padat perkotaan dalam bahasa Inggris dikenal 

sebagai Municipal Solid Waste (MSW) dan terutama terdiri dari plastik, kertas, 

kaca, logam, organik, kayu dan lain-lain. Limbah ini harus memiliki 

kecenderungan yang akurat untuk membantu menjaga kualitas lingkungan dan 

kesehatan manusia, serta untuk melestarikan sumber daya alam . Sampah padat 

rumah tangga (HSW) memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap 

lingkungan dan kesejahteraan  manusia. Efek langsung berkisar dari kerusakan 

bahan dan kehilangan estetika penting untuk gangguan kesehatan  manusia, 

sehingga menciptakan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Dampak tidak 

langsung terutama adalah efek jangka panjang yang berkisar dari perubahan 

dalam struktur ekosistem dan perilaku hingga perubahan iklim, yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi sosio-ekonomi dan keberlanjutan kawasan 

(Woodwell G.M 1970). 

 

2.2.2 Sumber Sampah 

Menurut Tchobanoglous et. al. (1993) secara praktis, sumber sampah 

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 
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a. Sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga. 

b. Sampah dari non-pemukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari 

pasar, daerah komersil, dan sebagainya. 

Sampah dari kedua jenis sumber ini dikenal sebagai sampah domestik. 

Sedangkan sampah non – domestic adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis 

sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri. Bila sampah 

domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan dalam bahasa inggris dikenal 

sebagai Municipal Solid Waste (MSW). 

Berdasarkan hal tersebut, dalam pengelolaan sampah kota di Indonesia, 

sumber sampah kota dibagi berdasarkan : 

a. Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya, 

b. Pasar, 

c. Kegiatan komersial seperti pertokoan, 

d. Kegiatan perkantoran, 

e. Hotel dan restoran, 

f. Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit, untuk sampah yang 

sejenis sampah permukiman, 

g. Penyapuan jalan, 

h. Taman - taman 

Kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan yang 

cukup banyak dijumpai (Damanhuri. 2010). 

 

2.2.3 Jenis-jenis Sampah 

Menurut (Damanhuri dan Padmi, 2010). Jenis – jenis sampah terbagi 

menjadi beberapa bagian, yakni : 

1. Garbage yaitu jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa potongan hewan atau 

sayuran dari hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat yang mudah 

membusuk, lembab dan mengandung sejumlah air bebas. 

2. Rubbish terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat 

terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-

kantor, tapi yang tidak termasuk garbage. 
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3. Ashes (Abu) yaitu sisa pembakaran dari zat-zat yang mudah terbakar baik 

dirumah,industri dan kantor. 

4. Street Sweeping (Sampah jalanan) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar 

baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari 

kertas dan dedaunan. 

5. Dead Animal (Bangkai Hewan) yaitu bangkai - bangkai yang mati karena 

alam, penyakit atau kecelakaan. 

 

2.2.4 Timbulan Sampah 

Timbulan sampah menurut SNI 19-2454 tahun 2002 adalah banyaknya 

sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per 

kapita per hari, atau perluas bangunan atau perpanjang jalan. Data mengenai 

timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah merupakan hal yang sangat 

menunjang dalam menyusun sistem pengelolaan persampahan disuatu wilayah. 

Data tersebut harus tersedia agar dapat disusun suatu alternatif sistem pengelolaan 

sampah yang baik. Jumlah timbulan sampah ini biasanya akan berhubungan 

dengan elemen-elemen pengelolaan sampah antara lain :  

a) Pemilihan peralatan, misalnya wadah, alat pengumpulan, dan pengangkutan 

b) Perencanaan rute pengangkutan 

c) Fasilitas untuk daur ulang 

d) Luas dan jenis TPS. 

Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, 

antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan antara satu negara dengan negara 

lainnya. Demikian juga timbulan (generation) sampah masing – masing sumber 

tersebut bervariasi satu dengan yang lain, seperti terlihat dalam standar pada 

Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Besarnya Timbulan Sampah Berdasarkan Sumbernya 

No. KomponenSumberSampah Satuan Volume (Liter) Berat (kg) 

1 Rumahpermanen /orang/hari 2,25 - 2,50 0,350 - 0,400 

2 Rumah semi permanen /orang/hari 2,00 - 2,25 0,300 - 0,350 

3 Rumah non-permanen /orang/hari 1,75-2,00 0,250 - 0,300 

4 Kantor /pegawai/hari 0,50 - 0,75 0,025 - 0,100 
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No. KomponenSumberSampah Satuan Volume (Liter) Berat (kg) 

5 Toko/ ruko /petugas/hari 2,50 - 3,00 0,150 - 0,350 

6 Sekolah /murid/hari 0,10 - 0,15 0,010 - 0,020 

7 Jalanarterisekunder /m/hari 0,10 - 0,15 0,020 - 0,100 

8 Jalankolektorsekunder /m/hari 0,10 - 0,16 0,010 - 0,050 

9 Jalanlocal /m/hari 0,05 - 0,10 0,005 - 0,025 

10 Pasar m2/hari 0,20 - 0,60 0,100 - 0,300 

Sumber : Damanhuri, 2010 

2.2.5 Komposisi Sampah 

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing 

komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. Data ini penting untuk 

mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, pengolahan sampah dan rencana 

manajemen  persampahan  suatu  kota. Pengelompokkan sampah yang paling 

sering dilakukan adalah berdasarkan  komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai 

% berat atau % volume dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, 

makanan, dan sampah lain-lain (Damanhuri dan Padmi, 2010). 

Sampah menurut Chimbuya (2012), dapat dibagi atas dua golongan, yaitu: 

(a) sampah yang mudah terurai (degradable refuse) secara alami melalui proses 

fisik, kimiawi, maupun biologis. sampah golongan ini berasal dari bahan organik, 

seperti sayuran, sisa makanan, kertas, bangkai binatang, dan (b) sampah yang 

tidak mudah terurai berasal dari bahan-bahan non organik seperti metal, kaca, 

plastik, kayu, keramik.  

Komposisi sampah adalah persentase dari jumlah sampah masing-masing 

jenis dibagi dengan total sampah. Limbah dari masing-masing rumah tangga yang 

berpartisipasi secara manual dipisahkan kedalam limbah organik yang 

mengandung sisa makanan dan sampah tanaman, plastik, kertas dan logam, kaca, 

karet dan kulit, tekstil, kotoran dan puing-puing konstruksi, limbah berbahaya dan 

limbah lainnya. Daftar ini mencakup semua kategori limbah dalam aliran limbah 

yang diidentifikasi oleh KMC (Manandhar, 2005). 
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Tabel 2.2. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya 

Layak 

Kompos 
Layak Jual 

Layak 

Buang 

Organik Plastik Kertas Kaca Logam Plastik 

Sisa 

Makanan 

Botol 

Plastik 
Kardus 

Botol 

Kaca 
Besi 

Foodpack 

Plastik 

Sisa 

Sayuran 

Gelas 

Plastik 

Kertas 

Warna  
Kaleng 

Foodpack 

Gabus 

Sampah 

Buahan 

Kresek 

Plastik 

Kertas 

Putih 

  

Plastik 

Bening 

Sampah 

Hewan 
Emberan Duplek 

  

Tisu 

 

Plastik 

Kemasan 
Tetraplek 

  

Residu 

 

Botol 

Warna 

    

 

Plastik 

Kemasan 

     

Komposisi sampah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Cuaca: Kelembaban sampah akan meningkat pada daerah yang memiliki suhu 

tinggi dan kadar air sampah 

2) Frekuensi pengumpulan: Semakin sering sampah dikumpulkan maka semakin 

tinggi tumpukan sampah terbentuk. Tetapi sampah organik akan berkurang 

karena membusuk, dan yang akan terus bertambah adalah kertas, plastik dan 

sampah kering lainnya yang sulit terdegradasi 

3) Musim: Jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang sedang 

berlangsung 

4) Tingkat sosial ekonomi: Daerah ekonomi tinggi pada umumnya menghasilkan 

sampah yang terdiri atas bahan kaleng, kertas, dan sebagainya 

5) Pendapatan per kapita: Masyarakat dari tingkat ekonomi rendah akan 

menghasilkan total sampah yang lebih sedikit dan homogen dibanding tingkat 

ekonomi lebih tinggi. 

6) Kemasan produk: Kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan 

mempengaruhi. Negara maju cenderung tambah banyak yang menggunakan 

kertas sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia 

banyak menggunakan plastik sebagai  pengemas. 
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Dengan mengetahui komposisi sampah, dapat menentukan cara 

pengolahan yang tepat dan yang paling efisien sehingga dapat diterapkan proses 

pengolahannya. 

 

2.2.6 Pola – Pola Pengumpulan Sampah 

Pengelolaan sampah memiliki ragam jenis dan cara pengangkutan maupun 

pewadahan untuk dapat mengatasi timbulan sampah yang ada disumber sampah. 

Pola pengumpulan sampah dalam BSN (2002) dikategorikan menjadi 5 jenis pola, 

yaitu pola individual langsung, pola individual tidak langsung, pola komunal 

langsung, pola komunal tidak langsung dan pola penyapuan jalan. Dibawah ini 

adalah bagan alur pewadahan sampah :  

 

Gambar 2.1. Pola Pewadahan Sampah 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 

Keterangan : 

            Sumber Sampah 

 Pewadahan Komunal 

 Lokasi Pemindahan 

 Gerakan Alat Pengangkut  

Di dalam pengumpulan sampah ini terdapat 5 pola pengumpulan yaitu : 
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1. Pola Individual Langsung, yaitu sampah dari rumah langsung diangkut ke 

TPA. 

2. Pola Individual Tidak Langsung, yaitu sampah dari rumah diangkut ke TPS 

3R untuk diolah terlebih dahulu dan residu dari sampah diangkut ke TPA. 

3. Pola Komunal Langsung, yaitu sampah dari wadah kamunal yang melayani 

suatu wilayah diangkut ke TPA. 

4. Pola Komunal Tidak Langsung, yaitu sampah dari wadah komunal yang 

melayani suatu wilayah diangkut ke TPS 3R untuk diolah terlebih dahulu dan 

residu yang dihasilkan kemudian diangkut ke TPA. 

5. Pola Penyapuan Jalan, yaitu sampah taman diangkut dan langsung diangkut 

ke TPA. Skema Teknik Operasional Pengelolaan Persampahan dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skema Teknis Operasional Pengelolaan Persampahan (SNI 19-

2454-2002). 

 

2.2.7 Pewadahan 

Pewadahan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 

2013  adalah tempat untuk menyimpan sampah sementaraa waktu disumber. 

Timbulan Sampah 

Pewadahan / Pemilahan 

Pengumpulan 

Pengangkutan dan 

Pemindahan Pengolahan 

Pembuangan 

Akhir Sampah 
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Kriteria wadah sampah diuraikan dalam SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara 

Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan adalah sebagai berikut : 

1. Tidak mudah rusak dan kedap air; 

2. Ekonomis dan mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat; dan 

3. Mudah dikosongkan. 

 Karakteristik wadah sampah yaitu bentuk, sifat, bahan, volume, dan 

pengadaan wadah sampah untuk masing-masing pola pewadahan sampah dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini : 

 

Tabel 2.3. Karakteristik Wadah Sampah Menurut SNI 19-2454-2002 

No. Karakteristik 

Wadah 

Pola Pewadahan 

Individual 

Pola Pewadahan 

Komunal 

1. Bentuk Kotak, silinder, kontainer, 

bin (tong) yang tertutup, 

kantong Plastik 

Kotak, silinder, 

kontainer, bin (tong) 

yang tertutup 

2. Sifat Ringan, mudah 

dipindahkan dan 

dikosongkan 

Ringan, mudah 

dipndahkan dan 

dikosongkan 

3. Bahan Logam, plastik, fiberglass, 

kayu, bambu, rotan 

Logam, plastik, 

fiberglass, kayu, 

bambu, rotan 

4. Volume - Pemukiman dan toko 

kecil : (10 – 40) L 

- Kantor, toko besar, 

hotel, rumah makan : 

(100-500) L 

- Pinggir jalan dan 

taman: (10 – 40) L 

- Pemukiman dan 

pasar : (100-500) L 

5. Pengadaan Instansi, pengelola Instansi, pengelola 

Sumber : SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan 

Sampah Perkotaan 

 

2.3 Metode Quartering 

Metode Quartering adalah metode percontohan dengan memasukkan 

bahan yang akan diambil sampelnya lalu disebar menjadi segiempat atau 

lingkaran kemudian dibagi menjadi 4 bagian lalu di ambil ¼ bagian. Dimana dari 

¼ bagian tersebut sudah mewakili keseluruhan. Metode ini terbilang sangat 
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simple dan paling umum dilakukan di laboratorium analisis. Gambar 2.3 

menunjukkan cara kerja dengan menggunakan metode Quartering (Gerlach, 

2001). 

 

Gambar 2.3. Metode Quartering 

 

2.4 Sistem Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai semua kegiatan yang 

bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer 

dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan 

mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, 

estetika, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.  

Menurut SNI 3242-2008 mengenai Pengelolaan Sampah Permukiman 

menjelaskan tentang aspek/komponen sistem pengelolaan sampah yaitu: 

1. Aspek Teknis Operasional adalah aspek yang menerapkan sistem penanganan 

sampah dengan menerapkan pemilahan sampah, menerapkan teknik 3R dari 

sumber ke TPS. Aspek teknis yang diteliti dibatasi pada jumlah timbulan dan 

komposisi sampah, pola pengumpulan sampah, cara pengumpulan sampah, 

pola pengangkutan, waktu pengangkutan, jumlah armada, rute pengangkutan, 

volume sampah terangkut ke TPS dan tempat pemrosesan akhir (TPA). 

2. Aspek Pembiayaan adalah aspek yang meliputi peningkatan kapasitas 

pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara 

bertahap supaya sistem dan institusi memiliki kapasitas cukup untuk 

memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk masyarakat, aspek 

pembiayaan di batasi pada program dan anggaran pengelolaan sampah, biaya 
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operasional, investasi, penyuluhan masyarakat, pengembangan dan 

pemeliharaan. 

3. Aspek Kelembagaan adalah aspek yang meliputi kinerja institusi pengelola 

sampah, fungsi regulator dan operator , aspek kelembagaan dibatasi pada 

struktur organisasi uraian  tugas, sumber daya manusia (SDM) pelayanan, 

sarana dan  prasarana dan retribusi. 

4. Aspek peraturan adalah pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan 

daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi 

Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan, Perda 

mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, Perda yang khusus 

menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan. Peraturan – 

peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola 

kebersihan serta pasrtisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 

pembayaran retribusi. 

5. Aspek partisipasi masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil 

sampah semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia – sia. 

Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program 

pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat 

kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain 

menyangkut : 

a. Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

yang tertib dan teratur. 

b. Faktor – faktor sosial, struktur dan budaya setempat 

c. Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini 

6. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat 

keputusan sampai sejauh mana tujuan – tujuan telah tercapai. Evaluasi di batasi 

hanya didasarkan pada tolak ukur Standar Nasional Indonesia bidang 

persampahan. 

Menurut UU No.18 Tahun 2008, Pengelolaan sampah didefinisikan 

sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi : 
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a. Pembatasan timbulan sampah 

b. Pendauran ulang sampah; dan /atau 

c. Pemanfaatan kembali sampah 

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi : 

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah dan /atau sifat sampah. 

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke Tempat Penampungan sementara (TPS) atau Tempat 

Pengolahan Sampah 3R skala kawasan (TPS 3R) atau tempat pengolahan 

sampah terpadu. 

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari 

tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 

3R terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan akhir (TPA) atau Tempat 

Pengolelolaan Sampah Terpadu (TPST) 

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah dan /atau 

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya kemedia lingkungan secara aman. 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Menteri 

Hukum dan HAM, 2008). Timbulan sampah dari sumber sampah dalam hal ini 

masyarakat harus melakukan pewadahan dan pemilahan. Proses selanjutnya 

adalah pengumpulan di TPS . Dari TPS sampah diangkut menuju tempat 

pengolahan baik dengan Sanitary Landfill maupun penerapan 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle). Secara skematis, keterpaduan antar kegiatan didalam unsur-unsur 

fungsional dalam sistem manajeman persampahan. 

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat 

diuraikan sebagai berikut.  

a. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk 

mengurangi timbulan sampah dilingkungan sumber dan bahkan dapat 

dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan 
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upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu 

perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah 

menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah; 

b. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau 

material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), 

seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas 

minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat 

memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan 

kembali barang secara langsung; 

c. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang 

sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui 

proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh 

masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti 

mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan 

sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk 

dijadikan kompos. 

 


