
nya peran rnasyarakat dalam
mcmilah sampah kcmudian
dijadikan barang yang bernilai
ekonornis. '
"Hartis bisa memilah sampah

organik yang bisa dijual dengan
sampah non organik bisa dija
dikan pupuk kompos," pung
kasnya. (ipn)

Klipping Media Massa

."Program pernilihan, pcngelo
laan dan pemanfaatan sarnpah
harus berjalan, Sehingga rnengu
rangi jumlah sampah yang harus
. di angkut ke TPl\. Iru scdang kami
lakukan," ucapnya.
Iika sudah seperti ltu, lanjut

dia, biaya [asa pcngangkutan
sampah bisa berkurang. Tentu-

pukan sampah 'di setiap '1'PS.
Gun ·Gun mcngakui, pihaknya
bukan tidak marnpu mcmbangun
TPS tarnbahan, scrnua dikareria
kan kctcrscdiaan lahan.

. "Hanva 11 pcrsen sarnpah dari
produksiwarga yang bisa ditarn
pung seriap TPS," tuturnya.
Kata Gun Gun, sejauh ini sistem

BA..\'!JUSG-· Pernerlntah Kota
'(Pernkot) Bandung bakalrncro
goh kocek yang dalarn urituk
biaya jasa pcngangkutan sampah.
Hal itu bisa disebabkan rcncana
pcmindahan Tcrnpat Pcmbu
angan Akhir (TPA) Sarimukti kc
Lcgoknangka pada 2020.
Direktur umum PDKebcrsihan

Kota Bandung, Gun Gun Sap
tari rncngatakan, dari 2,5 juta .
warga Kota Bandung mengha- .
silkan·I.500 sarnpai 1.600. ton
sarnpah perhari. Sistcm pegelo- .:
laan yang diterapkan, masih

. mcngacu pada pola kumpul;
angkut kernudian buang.
"Dcngan pola sepertiitu, bi

aya oprasional untuk mengankut
sampah pada tahun 2017 saja
sekltar Hp137 Millar atau seki
tar Rp250 ribu pertonnya," ucap
Gun Gun di BKS Sukaluyu,
Senin (13/8).1 ' , ..
Gu Gun.melanjutkan, Jika ron- .

cana pemindahari TPAdari Sa
rimukf ke Legoknangka terjadi
artiri.y~ bakalada biaya tarnba
han yang cukup besar diban
dingkan dcngan periodc 2017 ..
"Ielas pernindahan -rPA akan

bcrimbas kcpada biaya jasa pcng
kutan. Karni perkirakan, biaya
angkut satu ton sampah diperki-

'. rakan Rp171 ribu, " ujarnya ...
: Dlajugarnenyebutkan, TPS di
Kota.Bandung taksanggup me
narnpung setiap kiriman sarnpah
warga, Akibatnya, terjadi pcnurn-

Rp-~37Miliar
Angkut Sampah
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. pengelolaan sarnpah masih bcr
jalan ditcmpat. Iika mcngacu
pada Undang-undang nomor lB!
200B vaitu mcrubah paradigrna
peng'clolaan sampah dari l1.lrr:~lll.
angku: kcmudian buang ke 1Pi\
harus dilakukan sccara kornpcr
hensif dan tcrintcgrasi rnulai
dari hulu hingga hilir.
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