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A. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah domestik dalam kondisi 

bencana ini bertujuan untuk  menjadi pedoman bagi para relawan yang tergabung dalam 

Diponegoro Disaster Acute Response Team (D-DART) saat bertugas menangani 

pengelolaan sampah domestik pemukiman sementara  di suatu daerah dan masyarakat 

terdampak bencana agar dapat mencegah dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap 

kesehatan maupun lingkungan 

B. Pengertian 

1. Bencana merupakan kejadian mendadak atau berkepanjangan yang dapat menimbulkan 

dampak bagi kehidupan manusia.  

2. Sampah domestik adalah sampah atau sisa-sisa kegiatan rumah tangga. 

3. Koordinasi adalah suatu kegiatan pengaturan suatu perihal agar tindakan yang 

dilakukan menjadi teratur dan sinergis. 

4. Kajian Cepat Risiko Kesehatan (Rapid Health Risk Assessment/ RHRA) merupakan 

kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan serta 

dampak dari suatu bencana terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan manusia 

maupun biota di daerah terdampak tersebut. 

5. Relawan adalah seseorang yang bertugas secara sukarela untuk membantu atau 

memulihkan kembali kehidupan penyintas di lokasi bencana. 

C. Ruang Lingkup 

Standar Operasional Prosedur ini berlaku di lingkungan hunian sementara masyarakat 

terdampak bencana. Adapun cakupan SOP ini adalah dimulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi.  Perencanaan dilakukan dengan melakukan 

analisis data yang diperoleh dari RHRA, sehingga diketahui karakteristik wilayah dan 

sumber daya yang tersedia untuk dapat menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai.  

Selanjutnya dilakukan koordinasi dan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan 

(pemangku wilayah, tokoh masyarakat, masyarakat terdampak) agar tindakan selanjutnya 

dapat segera dilaksanakan. 
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SOP ini berlaku untuk semua fase bencana yaitu: pencegahan dan mitigasi, 

kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. SOP ini menjadi 

panduan para relawan yang tergabung dalam D-DART untuk bertugas di lokasi bencana 

tanah longsor maupun bagi masyarakat terdamak bencana. SOP ini diterapkan mulai dari 

waktu disahkannya hingga waktu yang tidak ditentukan, kecuali ada pembaharuan di 

kemudian hari. 

D. Keterkaitan 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

2. SOP RHRA 

E. Kualifikasi Pelaksana 

Kualifikasi umum yang harus dimiliki seorang relawan adalah bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa dan sehat secara biopsikososiospiritual. Sukarelawan yang berasal 

dari kalangan mahasiswa wajib memiliki izin dari orangtua atau wali dan 

penanggungjawab akademik. Kualifikasi lain untuk relawan yang bertugas di lokasi 

bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 17 Tahun 2011. 

Kualifikasi khusus : relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman 

dalam bidang ini dapat mendukung para petugas dalam mencegah timbulnya penyakit di 

lokasi-lokasi penampungan para penyitas bencana melalui pengelolaan air bersih, sanitasi 

dan kesehatan lingkungan. Sukarelawan dapat berasal dari profesi sanitarian atau individu 

lain yang memahami tentang manajemen lingkungan. 

F. Peralatan / Perlengkapan 

1. Tongkat kayu sebagai pemadat ecobrick 

2. Wadah plastic yang bias ditutup rapat untuk pemeraman (fermentasi) 

3. Timbangan 

4. Gula aren/merah 

5. Air bersih 
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G. Pencatatan dan Pendataan 

1. Data jumlah pengungsi di lokasi hunian sementara 

2. Data sarana sanitasi yang masih tersedia 

3. Data luas area terdampak dan estimasi lama tinggal di hunian sementara 

H. Pihak yang Terkait 

1. Pemerintah kota / daerah 

2. Kementrian Kesehatan 

I. Mekanisme 

(Terlampir) 

 

 



 

 

Lampiran 

 

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK D-DART 

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan 

PUSDALOP 

D-DART 

Ketua  

D-DART 

Ketua 

LPPM 

UNDIP  

Tim Komando 

Tanggap 

Bencana 

(KOMTANA) 

D-DART 

Tim 

Lapangan 

(TIMLAP) 

D-DART 

BPBD 

JATENG 

Kelengkapan Waktu Output 

1 Menerima instruksi 

dari Ketua D-DART 

untuk melakukan 

pengelolaan sampah 

domestik di lokasi 

terdampak bencana 

(Surat Tugas) 

      Laporan 

Kejadian 

Bencana 

 

 Surat Tugas 

 

 

2 Melakukan koordinasi 

dengan pemangku 

wilayah terdampak 

bencana 

      Pengkajian 

melalui key 

informant 

 

1 – 2 hari   

3 Menerima informasi 

dari tim RHA tentang 

kondisi wilayah 

terdampak bencana 

      Data RHA 

 

  Data 

RHAtentang 

karakteristik 

wilayah 

terdampak 



 

 

bencana, 

terutama sarana 

sanitasi  

5 Melakukan analisis 

data RHA untuk 

menentukan metode 

pengelolaan yang akan 

dilakukan 

      Pengkajian data 

dan informasi  

 

1-2 hari Metode 

pengelolaan 

sampah 

domestik 

 

6 Melakukan rapat 

koordinasi untuk 

persiapan sumberdaya 

dan peralatan untuk 

turun lapangan di 

daerah terdampak 

(Surat tugas 

pembentukan tim) 

      Undangan rapat 

via grup media 

social 

1 jam SDM dan 

peralatan 

yang 

dibutuhkan 

 

7 Tim berangkat menuju 

lokasi bencana 

          

9 Melaporkan ke 

pemangku wilayah 

setempat bahwa tim 

telah berada di lokasi 

 

          

10 Melakukan koordinasi 

dengan tokoh 

masyarakat / ketua 

          



 

 

kelompok masyarakat 

di lokasi pemukiman 

sementara terdampak 

bencana 

14 Melakukan rapat 

koordinasi dan 

sosialisasi tentang 

kegiatan pengelolaan 

sampah domestik di 

pemukiman sementara 

masyarakat terdampak 

bencana 

          

15 Melakukan pelatihan 

pengelolaan sampah 

domestik yang 

melibatkan kader, 

karang taruna, tokoh 

masyarakat lainnya 

sebagai penggerak 

 

          

16 Mendorong 

pembentukan 

kelompok pengelola 

sampah domestik 

masyarakat terdampak 

        Struktur 

organisasi  

pengelolaan 

sampah 

domestik 

 



 

 

bencana beserta 

penanggungjawabnya 

17 Melaporkan telah 

mengakhiri kegiatan 

inisiasi pengelolaan 

sampah domestik  

kepada pemangku 

wilayah  

 

 

 

 

 

 

 

 

       60 menit   

18 Membuat laporan 

hasil kegiatan 

pengelolaan sampah 

domestik kepada ketua 

D-DART 

 

      Dokumen 

kegiatan Inisiasi 

Pengelolaan 

Sampah 

Domestik  

 

1 minggu Laporan  

Inisiasi 

Pengelolaan 

Sampah 

Domestik 

 

19 Membubarkan tim 

pengelolaan sampah 

domestik D-DART 

 

      Surat Perintah 

Pengahkhiran 

Tim 

Inisiasi 

 Laporan hasil 

penanganan 

Tanggap 

 



 

 

Pengelolaan 

Sampah 

Domestik 

Darurat 

Bencana 

 



 

 

 

 

DIAGRAM ALIR PEMBUATAN ECOBRICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ya 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pengumpulan dan 

pembersihan sampah plastik 

Persiapan sampah plastik, botol 

plastik dan sebatang kayu 

SELESAI 

Tidak 

Pemasukan sampah plastik ke 

dalam botol plastik 

Apakah 

botol sudah 

terisi penuh 

? 

Penekanan sampah plastik sepadat 

mungkin dalam botol plastik dengan 

menggunakan sebatang kayu 



 

 

 

 

 

 

DIAGRAM ALIR PEMBUATAN ECO ENZYME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengumpulan sampah 

organik dari dapur 

Perajangan / pemotongan sampah 

sisa dapur 

Mulai 

SELESAI 

Penimbangan sampah sisa dapur 

Pewadahan dalam wadah plastik 

tertutup disertai penambahan gula 

merah/aren dan air dengan 

perbandingan 3 : 1 : 10 (sampah 

organik dapur : gula merah : air) 

yang diisikan ke dalam wadah 

sebanyak hingga volume 80 % dari 

kemasan (tidak terisi penuh) 

 

 

Pemeraman selama 90 hari 

Penyaringan  

Pewadahan larutan eco enzyme 

dalam botol 



 

 

 


