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Kecamatan Sukajaya 



 
Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan manusia dalam suatu daerah maka 

semakin tinggi jumlah sampah yang dihasilkan. Dibutuhkan cara pengelolaan yang lebih 

baik agar sampah tidak menjadi masalah bagi lingkungan. Pola pengelolaan sampah 

dengan cara pengumpulan, pengangkutan serta pembuangan di tempat akhir sampah tidak 

dapat menyelesaikan persoalan ini. Disamping berbiaya tinggi pola ini juga menghasilkan 

volume sampah yang dibuang tidak terkurangi, diketahui bahwa TPA memiliki daya 

tampung dan usia pemakaian maksimal. 

 
 
 
 
 
 

Pendahuluan 

Sampah yang berasal dari makhluk hidup disebut dengan sampah organik. Dilansir 

dari situs Kemdikbud, sampah organik adalah sampah yang diuraikan secara sempurna oleh 

proses biologi dan mudah membusuk. Contoh sampah organik yakni: Sisa makanan 

sayuran dan buah-buahan daun kering rumput potongan kayu kotoran atau tinja. 

Sampah tersebut hanya ditumpuk di tempat pembuangan dan menunggu pemulung 

untuk mengambilnya atau dibuang ke TPA jika tumpukan sudah meninggi. Penumpukan 

yang terlalu lama dapat mengakibatkan pencemaran, yaitu bersarangnya hama-hama dan 

timbulnya bau yang tidak diinginkan. Sampah organik merupakan bahan buangan yang 

biasanya dibuang secara open dumping tanpa pengelolaan lebih lanjut sehingga akan 

menimbulkan gangguan lingkungan dan bau yang tidak sedap (Sholihah & Nurhidayati, 

2018; Elamin et al., 2018). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ddilakukan terobbosan baru untuk mengubah 

sampah yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Salah satunya dengan 

menjadikan sampah organik menjadi produk kompos yang bernilai guna tinggi. 

Pengomposan dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk 

konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan pemberi nilai ekonomi (Djuwendah, 

2005). Penggunaan kompos membantu konservasi lingkungan dengan mereduksi 

penggunaan pupuk kimia yang dapat menyebabkan degradasi lahan. Pengomposan secara 

tidak langsung juga membantu keselamatan manusia dengan mencegah pembuangan 

limbah organik. 

 



I. Latar Belakang 

Saat ini, aktivitas manusia selalu meninggalkan sisa yang dianggap sudah tidak 

berguna lagi atau barang buangan yang disebut sampah, mulai dari sampah rumah 

tangga, pasar, sampah pabrik, sampah organik, atau sisa-sisa kegiatan produksi dalam 

industry. Sampah menjadi masalah penting yang perlu ditangani sebab jumlah sampah 

yang semakin banyak, seiring dengan banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan 

manusia menjadi sumber penyakit, jika terus menerus menumpuk tanpa adanya 

upaya untuk mengurangi jumlah sampah tersebut, bukan hanya berdampak pada 

kesehatan saja namun juga mengenai berbagai sisi kehidupan. 

Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya memiliki luas 1075,51 Ha, lebih dari 60 % 

tata guna lahan merupakan area pertanian. Desa Kiarasari merupakan salah satu desa 

di Kecamatan Sukajaya yang memiliki potensi sebagai daerah penghasil sayuran, 

dengan komoditi unggulan berupa bayam. Permasalahan yang dihadapi dalam 

budidaya sayuran adalah banyaknya sisa hasil panen yang tidak termanfaatkan. 

Menurut data di lapangan, sampah dari limbah sisa yang di hasilkan sebanyak 60% 

sampah organik. Limbah dari sisa panen tersebut oleh kebanyakan petani di biarkan 

membusuk di lahan sambil menunggu pengolahan lahan berikutnya dilakukan. 

Disamping sampah dari komoditi sayuran, terdapat juga komoditi lainnya yaitu 

ubi jalar. Komoditi ini dikembangkan mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi 

sehingga bisa menjadi alternatif tambahan pendapatan petani. Hal yang serupa juga 

dialami dengan komoditi ini, dimana terdapat sampah yang terbuang begitu saja. 

Limbah hasil sisa panen sayuran dan buah ini sebenarnya masih bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk kompos. Kompos 

merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Pengertian 

kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena 

terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam 

bahan organik tersebut. Kompos diperoleh dari hasil pelapukan bahan-bahan tanaman 

atau sampah organik seperti jerami, sekam, daun-daunan, rumput-rumputan, sampah 

organik pengolahan pabrik, dan sampah organik yang terjadi karena perlakuan 

manusia, Semua bahan organik tersebut akan mengalami pelapukan yang diakibatkan 

oleh mikroorganisme yang tumbuh subur pada lingkungan lembap dan basah. 



Pada dasarnya, proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang biasa 

terjadi di alam. Namun, proses pelapukan secara alami ini berlangsung dalam jangka 

waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Untuk mempersingkat 

proses pelapukan, diperlukan adanya bantuan dari manusia. Jika proses pengomposan 

dilakukan dengan benar, proses hanya berlangsung selama 1—3 bulan saja, tidak 

sampai bertahun-tahun. 

Penggunaan kompos sangat baik untuk tanah dan tanaman. Kompos dapat 

menyediakan unsur hara mikro bagi tanaman. Penggunaannya bisa sekaligus 

menggemburkan tanah yang tandus, meningkatkan porositas, aerasi, dan komposisi 

mikroorganisme di dalam tanah. Kompos juga berguna untuk meningkatkan daya ikat 

tanah terhadap air sehingga dapat menyimpan air tanah lebih lama. Ketersediaan air 

di dalam tanah dapat mencegah lapisan kering pada tanah. Penggunaan kompos 

bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah 

tumbuh. 

Kandungan hara pada kompos memang terbilang lebih sedikit dibandingkan 

pupuk anorganik. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan dengan volume 

yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Namun, dilihat dari 

keuntungan yang bisa diberikan kompos untuk tanah dan tanaman, rasanya tidak rugi 

harus menggunakannya meskipun harus dalam volume yang besar. 

Keuntungan yang diberikan kompos tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk 

jangka panjang hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Saat ini sudah banyak 

masyarakat yang mulai beralih untuk menggunakan pupuk organik, salah satunya 

adalah kompos. Karena menggunakan bahan organik yang sudah dianggap sampah, 

harga pupuk kompos pun relatif murah 

Berdasarkan permasalahan tersebut Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya 

meluncurkan Inovasi “Dari Sampah Menjadi Rupiah” yang merupakan suatu inovasi 

pengolahan sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai yaitu pupuk kompos. 

Upaya ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk para petani dengan 

memanfaatkan pupuk sampah organik (kompos). 

Selain itu, terobosan baru ini juga memiliki nilai ekonomis mengingat pandemi 

Covid-19 berdampak luas pada semua sektor, sehingga perlu terobosan kreatif dengan 



memanfaatkan sumber daya menjadi peluang. Melalui pemberdayaan Kelompok 

Wanita Tani (KWT) inovasi dapat terwujud dan diimplementasikan. 

 
II. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menjaga keberlangsungan lingkungan melalui pemanfaatan sampah menjadi 

sesuatu yang bernilai 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani 

b. Memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani setempat 

c. Meningkatkan produktivitas pertanian 

d. Meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi dan pembuatan 

pupuk kompos 

 
III. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pembuatan dan penjualan pupuk kompos di berbagai kegiatan-kegiatan yang 

terlaksana oleh KWT Berkah Mandiri Cibuluh Desa Kiarasari. 

 
2. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Persiapan 

a. Penjaringan peserta dari KWT BERKAH Mandiri Desa Kiarasari 

b. Sosialisasi inovasi “Dari Sampah menjadi BERKAH” dan penggunaan 

teknologi 

c. Pelatihan membuat pupuk kompos dari sampah organik dengan bimbingan 

dari IPB Bogor 

Langkah-langkah: 

1. Siapkan sampah sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk 

kompos. 

2. Mengelola sampah organic menggunakan mesin produksi untuk dijadikan 

pupuk kompos 

3. Menggunakan campuran EM4 pada bahan produksi kompos 



4. Masukkan ke dalam kantong plastik dengan rapat dan biarkan sekitar tiga 

minggu. 

Perhatikan hal ini saat membuat pupuk kompos sendiri di rumah: 

 Pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air 

hujan dan hewan. 

 Pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. 

d. Ujicoba produk pupuk kompos oleh tim IPB 

 
 

Implementasi 

a. Pendampingan pembuatan pupuk kompos hasil oleh KWT BERKAH  Mandiri 

Cibuluh Desa Kiarasari. 

b. Penjualan pupuk kompos diberbagai kegiatan di Kecamatan Nanggung dan 

Sukajaya dan via online 

 
Evaluasi 

Evalusi dilakukan dengan peninjauan ke lokasi pembuatan pupuk kompos oleh 

KWT Desa Kiarasari. Evaluasi dilakukan dua kali sebulan selama dilakukan kegiatan 

pokok. Kriteria indikator yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan kegiatan 

adalah : 

a. Kenaikan produktivitas tanaman yang menggunakan pupuk komposproduksi 

sayuran 

b. Peningkatan keuntungan anggota KWT dari penjualan pupuk kompos 

c. Jumlah anggota KWT yang mengadopsi penerapan dan menyebarluaskannya 

kepada masyarakat 

 
IV. Sasaran 

Semua warga masyarakat Kecamatan Sukajaya, khususnya kelompok tani 



 
 

 

V. Jadwal Tahapn Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi dari Sampah Menjadi Rupiah 

 

NO TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. Latar 

Belakang 

Masalah 

Januari 2020 Ditemukan banyak sampah 

organik 

2. Perumusan 

Ide 

Februari 2020 Perumusan Ide dari masukan 

semua pihak dengan Kepala Desa 

serta Kecamatan 

3. Perancangan Februari 20201 Menyusun anggota KWT 

4. Implementasi Februari 2020 Pelaksanaan minimal 3 kali dalam 

satu bulan 

 
B. Pelaksanaan Inovasi dari Sampah Menjadi Rupiah 

Pelaksanaan Kegiatan minimal 3 kali dalam sebulan (terlampir) 

 
 

VI. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, laporan evaluasi kegiatan 

dibuat panitia Kelompok Tani Wanita (KWT) BERKAH Mandiri Desa Kiarasari. 
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Mengetahui 
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Lampiran 
 

 

Jadwal Sosialisasi Inovasi “ Dari Sampah Menjadi BERKAH” 

 

No Kegiatan 
Februari 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1. Sosialisasi 

terhadap 

masyarakat 

oleh Kader 

Katahanan 

Pangan 

Kec.Sukajaya 

   √       √       √           

 
 

Jadwal Pelatihan Dan Ujicoba Inovasi “ Dari Sampah Menjadi BERKAH” 

 

No Kegiatan 
Maret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1. Pelatihan 

dan ujicoba 

dengan 

didampingi 

tim IPB 

   √       √                  

 


