Pemko Medan akan Terapkan
Metode “Sanitary Landfill”

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kanan)
didampingi Sekretaris Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Zoel Ahmed meninjau proses
pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir
(TPA) Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan
Marelan, Rabu (16/1). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 16/1 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan
melakukan pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA)
Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan dengan menerapkan
metode “sanitary landfill”.
Penerapan metode sanitary landfill dilakukan dengan cara
membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung,
memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah
guna menghilangkan polusi udara.
“Pemko Medan akan melakukan pengelolaan sampah berbasis

sanitary landfill di TPA Terjun, termasuk juga di TPA Namo
Bintang yang akan dioperasikan dalam waktu dekat,” kata Wakil
Walikota Medan, Akhyar Nasution di Medan, Rabu (16/1).
Akhyar mengemukakan rencana Pemko Medan tersebut dalam acara
“Sapa Pagi” yang ditayangkan secara langsung oleh salah satu
stasiun televisi dari TPA Terjun Medan.
Diakuinya, Pemko Medan selama ini belum sepenuhnya menerapkan
metode sanitary landfill di TPA Terjun.
Sebagian kegiatan pegelolaan sampah di TPA Terjun masih
dilakukan dengan sistem open dumping atau menumpuk sampah
terus hingga tinggi tanpa dilapisi dengan lapisan geotekstil
dan saluran lindi.
Namun, lanjut Akhyar, pengelolaan sampah dengan sistem open
dumping justru dijadikan acuan oleh tim dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI untuk memberi nilai
terendah kepada Medan sebagai salah satu kota metropolitan
dalam hal pengelolaan sampah.
Menurut dia, Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) setempat selama ini terus bekerja keras untuk
menjadikan ibu kota Provinsi Sumut itu bersih dari sampah.
Dikatakannya, kerja keras itu bukan untuk mendapatkan Piala
Adipura, melainkan
masyarakat.
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Proses pembuangan sampah, menurut Akhyar, mulai dari hulu atau
rumah warga sampai hilir dalam hal ini TPA berjalan lebih
lancar dan cepat dibandingkan yang selama ini dilakukan.
“Apabila TPA Namo Bintang sudah dioperasikan, maka sampah yang
berasal dari kawasan sekitarnya tidak perlu lagi dibuang ke
TPA Terjun, tetapi langsung dibuang ke TPA Namo Bintang.
Artinya, kita ingin mempersingkat waktu pembuangan sehingga
delivery sampah bisa lebih efektif dan cepat lagi,” paparnya.

Khusus kepada masyarakat, ia mengimbau agar menempatkan sampah
yang dihasilkan dalam wadah dan tempatkan di depan rumah
masing-masing.
Sebab, DKP Kota Medan telah menerjunkan para petugasnya
menggunakan becak untuk melakukan pengangkatan hingga sampai
setiap gang di perkampungan warga.
“Semua sampah yang ditempatkan dalam wadah pasti diangkat.
Tolong sampah itu diletakkan depan rumah pagi mulai pukul
06.00 sampai 09.00 WIB karena pada saat itu adalah jadwal
pengakutan sampah,” ujarnya.
Disebutkannya, Pemko Medan selama ini mengerahkan petugas
Melati dan Bestari serta sarana dan prasarana pendukung
kebersihan seperti dump truk, konvektor, amrol, bak sampah
serta becak pengangkut sampah. (LMC-04)

