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Waste

Recycling Program for University Waste

Program daur ulang sampah di kampus ITS saat ini telah mencapai lebih dari 50% dari total sampah yang
ada. Kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Pemilahan sampah di sumber sampah, yang merupakan upaya awal pengelolaan sampah,
sehingga upaya 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dapat dilakukan lebih mudah.

b. Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan konsep 3R di semua unit merupakan kebijakan ITS
yang dituangkan dalam kontrak kinerja unit.

c. Dibentuknya bank sampah melalui Tabungan Sampah Terpadu ITS (TaSTe) untuk semua dosen,
tenaga kependidikan, dan mahasiswa ITS

d. Kegiatan atau program bank sampah mandiri yang diupayakan oleh organisasi mahasiswa ITS

Surat Edaran Rektor Nomor T/95007/IT2/TU.00.08/2019 tentang “Mendukung Institut Teknologi Sepuluh
Nopember sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” mendorong program daur
ulang sampah di kampus ITS, yaitu pada poin:
A. Upaya peningkatan sanitasi lingkungan

7. Mendorong pengelolaan sampah di kampus dengan upaya pengurangan sampah sisa kegiatan
(sampah sejenis sampah rumah tangga) di kampus dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)
dengan melakukan upaya pemilahan sampah di sumbernya, pengurangan timbunan sampah, daur
ulang, serta penggunaan kembali sampah yang dihasilkan;

8. Mendorong penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga di kampus yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.

1. Pengelolaan sampah di ITS
Sampah di Kampus ITS merupakan sampah yang berasal dari penyapuan jalan, sampah di Unit ITS
dan sampah dari asrama ITS. Timbulan sampah saat pandemi 2020 adalah 1630 kg/hari,
sedangkan Berdasarkan survey sampah pada November 2019 sebelum pandemi, jumlah sampah
di ITS adalah sebesar 4000 kg/hari. Komposisi sampah terdiri dari sampah sisa makanan, sampah
daun dan sisa kebun, kertas, plastik, tetrapack, kain tekstil, karet dan kulit, logam, gelas (kaca),
sampah residu dan sampah spesifik.

Sampah daun dan sisa kebun dari penyapuan jalan seluruhnya dikumpulkan ke rumah kompos
untuk diolah menjadi kompos. Sampah dari asrama dan unit ITS diolah berdasarkan pemilahan
sampah. Sampah sisa makanan, sampah daun dan sisa kebun dikumpulkan ke rumah kompos
untuk diolah menjadi kompos. Potensi pengolahan sampah yang mudah terurai menjadi kompos
adalah sebesar 43%, sehingga sisa sampah yang tidak dapat diolah diangkut ke TPS (Tempat
Penampungan Sementara) milik Pemerintah Kota Surabaya, di Jalan Arif Rahman Hakim yang ada
di lahan milik kampus ITS. Pengangkutan sampah dari semua sumber di kampus ITS dilakukan
dengan kendaraan bak dan dilakukan oleh petugas kebersihan.

Sampah kertas, plastik dan tetrapack dikumpulkan ke bank sampah. Total sampah yang dapat
didaur ulang di bank sampah mencapai lebih dari 60% dari komposisi sampah yang dihasilkan unit,
sehingga sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang diangkut ke TPS. Sampah lainnya seperti
sampah kain tekstil, karet dan kulit, logam, gelas (kaca) dan sampah residu diangkut ke TPS.
Sampah spesifik disimpan dan diserahkan ke pihak ketiga untuk diolah lebih lanjut. Berdasarkan
pengolahan sampah tersebut, sebanyak 286 kg/hari sampah yang merupakan sampah residu
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diangkut ke TPS, dengan yang selanjutnya diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Benowo
Surabaya.

Skema pengelolaan sampah dipresentasikan pada gambar berikut dengan neraca massa dari
sampah kampus ITS.

Pengelolaan Sampah di Kampus ITS Saat Pandemi (2020)

Komposisi Sampah di Kampus ITS Saat Pandemi (2020)

a. Pemilahan Sampah di sumber sampah
Pemilahan sampah di Kampus ITS dibagi menjadi lima kelompok, yaitu sampah organik, sampah
kertas, sampah plastik, sampah residu dan sampah spesifik.
● Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai, terdiri dari sampah sisa makanan

dan daun kering. Sampah kertas terdiri dari koran, majalah, buku bekas, kertas HVS bekas,
kardus dan tetrapack.

● Sampah plastik terdiri dari gelas plastik, tutup dan botol plastik, kantong kresek dan sedotan
● Sampah residu merupakan sampah yang sukar didaur ulang atau dimanfaatkan kembali oleh

petugas pengelola sampah di Kampus ITS. Sampah residu terdiri dari sampah pembalut,
puntung rokok, tisu, karet, kaca, kain, kayu dan kulit. Sampah spesifik terdiri dari baterai
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kering, lampu, bekas kemasan pembersih kamar mandi dan pengharum ruangan.

Pemilahan Sampah di Kampus ITS

Pada setiap lokasi di ITS telah tersedia tempat sampah menurut jenisnya yang dibagi yaitu sampah
organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah residu dan sampah spesifik.

Penempatan bak/tempat sampah terdapat di lokasi yang mudah dijangkau dan terdapat label jenis
sampah yang dapat terlihat dari jarak beberapa meter.

Bak sampah terpilah di Teknik Mesin Bak sampah terpilah di Teknik Lingkungan
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Bak sampah terpilah di Masjid Manarul Ilmi Bak sampah terpilah di Sistem Informasi
b. ITS memiliki kebijakan mendorong semua unit/departemen dalam melaksanakan 3R sesuai

dengan kontrak kinerja
Kebijakan pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terdapat dalam kontrak kinerja setiap
unit/departemen dalam memenuhi pelaksanaan pengelolaan sampah di ITS.
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Pelaksanaan 3R yang tercantum dalam kontrak kinerja tiap unit/departemen
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c. Bank Sampah melalui Tabungan Sampah Terpadu ITS (TaSTe) untuk dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa ITS
Bank sampah Kampus ITS yang diberi nama Sistem Tabungan Sampah Terpadu ITS (TaSTe ITS) merupakan
program bank sampah yang dijalankan oleh civitas akademika ITS. Keanggotaan bank sampah tersebut terbuka
untuk semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat umum di sekitar Kampus ITS. TaSTe
ITS merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan antusias dan kepedulian civitas akademika ITS
terhadap Gerakan Peduli Sampah. TaSTe ITS merupakan upaya ekonomi sirkular yang menitikberatkan pada
bagaimana sampah dapat dipakai selama mungkin dan menggali nilai maksimum dari penggunaan, untuk
kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan lain melalui kegiatan daur ulang sampah.
Hasil pencatatan penyetoran sampah dilakukan secara online melalui aplikasi TaSTe ITS. Nasabah dapat
mengecek saldo hasil tabungan sampah melalui aplikasi tersebut. Saldo bank sampah nantinya dapat
ditukarkan dengan voucher Kmart (toko milik Koperasi Pegawai ITS), pembelian sayur organik ITS (sayOr ITS),
pulsa, maupun cash money.
Aplikasi TasTe ITS dapat di unduh di pada playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=qyuzai.corporation.wastebank

Tabungan Sampah Terpadu ITS (TaSTe)

Aplikasi TaSTe ITS Versi PC
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Aplikasi TaSTe ITS Versi Smartphone
d. Bank Sampah yang diupayakan oleh organisasi mahasiswa ITS

Bank Sampah ini dijalankan olesh beberapa organisasi mahasiswa ITS salah satunya Kelompok Pemerhati dan
Pecinta Lingkungan (KPPL HMTL) ITS untuk seluruh mahasiswa Teknik Lingkungan, Himpunan Mahasiswa PWK,
Himpunan Mahasiswa Elektro, Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis, serta Komunitas Plastisica. Sampah
yang disetorkan adalah botol plastik dan kertas bekas (HVS). Sampah yang disetorkan sudah dalam keadaan
bersih dan dipisahkan tutup botol, plastik label dan botol.

SOP Bank Sampah KPPL ITS
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Bank Sampah Inisiasi Mahasiswa ITS
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