PROPOSAL INHOUSE TRAINING

Manajemen dan 3R (Reduce, Reuse, Recyle) Sampah
Domestik
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PENGANTAR
Pengelolaan sampah domestik (non bahan berbahaya dan beracun) merupakan salah
satu aspek penting pengelolaan lingkungan baik dilingkungan perumahan, perusahaan
maupun perkotaan. Pengembangan prasarana dan sarana persampahan adalah sebuah
investasi yang layak dilakukan oleh perumahan, perusahaan dan pemerintah kota &
kabupaten.
Hampir semua perumahan, perusahaan dan pemerintah kota/kabupaten menghadapi
hambatan yang sama dalam pengelolaan sampah. Hambatan itu antara lain adalah:


Sistem manajemen



Aspek hukum atau regulasi



Aspek institusi atau kelembagaan



Dukungan dana untuk pengelolaannya



Dukungan developer, perusahaan dan pemda kota/kabupaten dan peran serta
masyarakat



Sarana/prasarana operasional

Pengelolaan sampah tidak selalu berbicara masalah pembuangan dan pemusnahan. Akan
lebih bijak jika pengelolaan sampah lebih difokuskan pada upaya pengurangan timbulan
dan pemanfaatan melalui langkah penggunaan kembali maupun daur ulang. Salah satu
langkah pemanfaatan sampah adalah dengan pengomposan.
Tidak semua sampah dapat dikelola dengan cara pengomposan. Jenis sampah yang tidak
dapat dikelola dengan cara tersebut adalah sampah yang memiliki karakteristik tidak
cepat membusuk. Jenis sampah ini dapat dikelola dengan cara pembarkaran terkendali
(incinerator). Selain bertujuan untuk mengurangi sampah yang ditimbun, panas dari
proses insinerator dapat digunakan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik.
Faktor penting yang dalam pengelolaan sampah adalah tersedianya sumber daya
manusia yang kompeten dalam pengelolaan sampah dengan keterampilan dan komitmen
yang kuat. Hal ini menjadi modal dasar tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan
kualitas lingkungan, khususnya pengelolaan sampah domestik yang menjadi tanggung
jawab kita bersama.
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TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut:


Peserta pelatihan memahami peraturan, sistem dan program pengelolaan sampah
domestik



Peserta pelatihan memahami karakteristik dan teknik pengelolaan sampah
domestik



Peserta pelatihan memiliki kemampuan dasar dalam pengomposan, insenerasi dan
TPA

MATERI PELATIHAN
Materi pelatihan selama 3 hari sebagai berikut:











Kebijakan Nasional dan Peraturan Pengelolaan Sampah
Master Plan Pengelolaan Persampahan
Extended Producer Responcible
Potensi Daur Ulang Sampah
Dasar-dasar Pengomposan
Teknologi dan Konsep Desain Pengomposan
Dasar-Dasar Konstruksi Insinerator
Cara Kerja Insinerator & Potensi Pemanfaatan Energi
Tempat Pembuangan Akhir (Landfill)
Kunjungan Lapangan ke Fasilitas Pengolahan Sampah

PESERTA & WAKTU PELATIHAN
Paket pelatihan inhouse ini adalah untuk 20 orang peserta

BIAYA PELATIHAN
Inhouse terdiri dari dua paket
1. Paket 3 hari = Rp 55.000.000
Biaya paket tersebut untuk 20 orang peserta
Apabila peserta lebih dari 20 orang, maka biaya tambahannya adalah


Untuk paket inhouse 3 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 1.000.000
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Biaya tersebut hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Apabila inhouse diadakan di luar
Jabodetabek, maka akan ada biaya tambahan. Dimana biaya tersebut adalah:
1. Transportasi untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
2. Penginapan untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
Untuk jadwal inhouse di sesuaikan dengan kesepakatan Perusahaan/Instansi tersebut
dengan PT. Benefita
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