
Lebaran 2022 



Latar belakang

85 juta orang akan mudik lebaran tahun 2022 ini 

dan sekitar 35 juta kilogram sampah tambahan 

akan timbul dalam rentang waktu dua minggu 

arus mudik dan balik
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Tujuan

o Memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah 

dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah 

guna mengurangi timbulan sampah; 

o Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan 

sampah melalui mudik minim sampah

o Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku 

usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah 

mudik.
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Persiapan

o Penerbitan Surat Edaran Menteri LHK tentang Mudik Minim 

Sampah

o Rapat koordinasi  dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 19 

April 2022

o Rapat koordinasi  dengan Kementerian/Lembaga terkait, Jasa 

Marga, pihak terkait lainnya pada 20 April 2022

o Survey lapangan 

o Publikasi kegiatan dan edukasi kepada masyarakat
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Rencana Lokasi Peninjauan Lapangan oleh Menteri LHK 

o Stasiun Kereta Api Senen 

o Terminal Bus Kampung Rambutan 

o Pelabuhan Penyeberangan Merak 

o Rest Area km 57  (arah Cikampek)

o Rest Area km 62 (arah Jakarta)

o Pelabuhan Tanjung Priok
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Kegiatan 

Penanganan Sampah 

(tempat sampah dan proses secara terpilah)

Dropping box sampah plastik dan

stand edukasi (tenda pemilahan)

Edukasi dan Kampanye Mudik Minim Sampah
(Spanduk, Baliho, Videotron, Adlib Radio, Medsos, 

Public Announcement)



Mudik Minim Sampah

Himbauan untuk dilakukan pemudik :

• Bawa kantong belanja, botol minum dan 

wadah makan sendiri untuk mengurangi 

sampah plastik sekali pakai (seperti 

kantong belanja plastik, sedotan plastik, 

wadah styrofoam, dll)

• Ambil makanan secukupnya dan selalu

habiskan makanan. “Makan tanpa sisa”

• Letakkan sampah di wadah yang sesuai

(Pilah sampah)



Pastikan produk/wadah/kemasan paska pakai 

yang dipilah dalam keadaan bersih dan kering 

agar memudahkan proses daur ulang, caranya :

• Kosongkan isi pada wadah/kemasan yang 

akan dipilah

• Bersihkan wadah/kemasan yang akan dipilah 

dengan cara membilasnya dengan air bersih 

atau mencucinya

• Keringkan wadah/kemasan bekas sebelum 

diletakkan pada wadah sampah

Sebelum meletakkan sampah di wadah terpilah, 

ikuti langkah ini :



Letakkan Sampah di Wadah yang sesuai 

SAMPAH 
SISA MAKANAN

SAMPAH 
KEMASAN 

PLASTIK/KARTON

RESIDU

Desain tempat sampah dan stiker yang disarankan untuk memudahkan pengguna



SAMPAH 
SISA MAKANAN  

Keterangan

• Contoh: Sisa makananan yang tidak dapat dikonsumsi 

atau tidak dihabiskan

• Utamakan untuk selalu habiskan makanan

• Khusus sampah sisa makanan yang masih mengandung 

cairan, sebelum dimasukkan ke dalam wadah sampah 

agar disaring terlebih dahulu 

• Pastikan sampah sisa makanan tidak tercampur 

kemasan atau pembungkus 

• Wadah sampah sisa makanan tidak perlu dilapisi 

kantong plastik, pastikan wadah dicuci dan dikeringkan 

setelah digunakan 



SAMPAH 

DAUR ULANG 
Keterangan

• Contoh: 

⚬ Botol Plastik, Wadah Makanan/Minuman Plastik, 

Plastik Keras lainnya 

⚬ Kemasan makanan ringan berukuran besar, bubble 

wrap, Plastik Lembaran, Plastik Tipis lainnya 

⚬ Kardus Bekas, Kertas Bekas, Karton Kemasan 

Produk, Karton Wadah Makanan, Karton Bekas 

Kemasan Minuman (UBC), Karton Bekas Kemasan 

Makanan, Kertas Wadah Makanan

⚬ Botol Kaleng Minuman, tutup botol bahan logam, 

⚬ Botol Kaca Minuman, botol/wadah kaca, 

• Bilas dan keringkan  wadah, kemasan bekas makan 

dan minum sebelum dimasukkan ke tempat sampah 

atau pastikan tidak ada pengotor 



RESIDU  
Sampah yang tidak dapat 

dimanfaatkan

Keterangan

• Contoh: tissue bekas, kantong plastik, sedotan plastik, bungkus 

permen, kemasan sachet multilayer, wadah styrofoam; wadah, 

kemasan atau pembungkus yang tercampur sisa makanan 

yang sifatnya sulit untuk dibersihkan atau yang berukuran kecil 

sehingga sulit dipilah

• Utamakan untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai 

seperti kantong plastik, sedotan plastik, wadah berbahan 

styrofoam, kemasan plastik sachet multilayer  

• Pastikan hanya memasukkan jenis sampah yang sulit 

dibersihkan dan didaur ulang. 

• Wadah residu tidak perlu dilapisi kantong plastik, pastikan 

wadah dicuci dan dikeringkan setelah digunakan 



Panduan



Panduan untuk
Pemerintah Daerah

1. Gubernur, Bupati dan Walikota menghimbau, memfasilitasi, dan mengawasi

penanganan sampah pada arus mudik terutama pada jalur arus mudik dan

daerah penyangga.

2. Gubernur, Bupati dan Walikota melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat

– tempat lokasi seperti Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan Laut,

Pelabuhan Penyeberangan dan Bandar Udara yang ada di wilayahnya. Dan

memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta

mensosialisasikan minim sampah kepada pemudik

SURAT EDARAN Nomor: SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.0/4/2022
TENTANG PENGENDALIAN SAMPAH DALAM RANGKA MUDIK LEBARAN



Panduan untuk
Pemerintah Daerah

3. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah,

perlu disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah terutama untuk sampah sisa

makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat

dimanfaatkan (residu), pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area) serta

melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah

timbulan sampah.

4. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah terutama

akibat antrean kendaraan di rest area, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara

berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpilah.

5. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan

tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah khusus untuk sampah makanan

dan sampah kemasan plastik.



Panduan untuk
Pemerintah Daerah

6. Agar dapat melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan

dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air

minum, tas belanja).

Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di

media massa termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya dan

dikomunikasikan kepada masyarakat sejak H-10 sebelum perayaan Idul Fitri 2022.

7. Menugaskan unit lapangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab urusan lingkungan

hidup, untuk sampah yang telah dikumpulkan dapat dipilah dan diangkut bekerjasama dengan pihak-

pihak terkait.

8. Melakukan perekaman data sampah yang telah dikelola ke dalam database Sistem Informasi

Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK.

9. Melaporkan langkah kegiatan pemerintah daerah dalam penanganan sampah mudik lebaran kepada

Menteri LHK.



Panduan untuk

PENGELOLA FASILITAS PUBLIK

•Melakukan edukasi dan kampanye 

minim sampah

•Menyediakan wadah sampah terpilah

•Melakukan pengelolaan sampah yang 

sudah dikumpulkan 

•Melakukan koordinasi dengan pemda 

setempat



Panduan 

PETUGAS KEBERSIHAN

Penanganan terhadap sampah sisa makanan & residu a.i

• Wadah sampah sisa makanan & residu tidak perlu dilapisi

kantong plastik

• Pengangkutan jenis sampah ini dilakukan setiap hari secara

terpilah

• Pastikan wadah bekas sampah dicuci dan dikeringkan setelah

digunakan

• Setiap sampah yang diangkut, harus ditimbang dan dicatat hasil

penimbangannya.

Sampah Sisa Makanan & Residu



Panduan 

Petugas Kebersihan

Penanganan terhadap jenis sampah Botol/Wadah Plastik, Kemasan

Plastik, Sampah Kertas, Karton/Kardus, Kaleng/Aluminium dan

Beling/Kaca a.i

• Jenis sampah ini diangkut dan disalurkan ke Bank 

Sampah/Pendaur ulang terdekat secara terpilah

• Pengangkutan dapat dilakukan setiap 2 hari sekali atau melihat

kondisi volume sampah

• Setiap sampah yang diangkut harus ditimbang dan dicatat hasil

penimbangannya.

Sampah Daur Ulang



Panduan 

Petugas Kebersihan

Penanganan terhadap sampah masker bekas a.i

• Sampah masker bekas yang sudah terkumpul dalam wadah,

sebelum disalurkan dimasukkan dalam kantong kertas dan

diberi keterangan sampah masker bekas.

• Jenis sampah ini diangkut satu minggu sekali atau melihat

kondisi volume sampah dan disalurkan ke pendaur ulang

sampah masker/TPA/Insinerator.

• Setiap sampah yang diangkut harus ditimbang dan dicatat hasil

penimbangannya.

Sampah Masker Bekas
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Media Publikasi

@kementerianlhk
@ditjen.pslb3_klhk 

@ditjen.pslb3_klhk

@Ditjen_PSLB3

Poster dan Spanduk 

MEDIA REST AREA
Inhouse Magazine 



NO. KEGIATAN

WAKTU 
PELAKSANAAN

KETERANGAN
April Mei

II III IV I II

1. Penerbitan Surat Edaran Menteri LHK tentang Mudik 
Minim Sampah

2. Penerbitan Surat Dirjen PSLB3  mengenai Pelaksanaan 
Kegiatan Mudik Minim Sampah

3. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah 19 April 2022 dipimpin oleh 
Dirjen PSLB3

4. Rapat Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga 20 April 2022
dipimpin oleh Dirjen PSLB3

5. Survey lapangan Tim Ditjen PSLB3

6. Peninjauan lapangan oleh Menteri LHK 
Lokasi : Stasiun Kereta Api Senen, Terminal Bus Kampung Rambutan, 
Pelabuhan Penyeberangan Merak, Rest Area km 57  (arah Cikampek), Rest 
Area km 62 (arah Jakarta), Pelabuhan Tanjung Priok

7. Publikasi kegiatan dan edukasi kepada masyarakat
8. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Tim Ditjen PSLB3

Timeline



Lebaran 2022 

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


