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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1    Sejarah Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota di Provinsi Riau dengan luas wilayah 

632,26 km
2
. Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas 

Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan 

Jambi dengan wilayah administratif diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara 

dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh kabupaten Kampar. Hari jadi 

Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Adapun batas-batas 

wilayah kota pekanbaru sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten 

Pelalawan 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Pelalawana 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 34,1  - 35,6  C dan suhu minimum antara 20,2 - 23,0  

C. Curah hujan antara 38,6 -435,0 mm/tahun dengan keadaan musim hujan jatuh 

pada bulan januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember, 

sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Adapun 

kelembapan maksimum antara 96%-62%. Kota Pekanbaru berada di tepi sungai 

Siak dengan ketinggian berkisar 5- 50 meter diatas permukaan laut (mdpl). Kota 
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Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki 

beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban sari, Air hitam, Siban, Setukul, 

Pengambang, Ukui, Sogo, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai 

siak juga merupakan jalutr perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat 

pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 

Saat ini kota Pekanbaru telah menjadi kota Metropolitan. Perkembangan 

perekonomian Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, 

pabrik Pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik 

pengolahannya. Posisi sungai siang sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah 

memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. 

Secara Administratif di kota Pekanbaru terdapat 12 Kecamatan dan 83 

Desa/kelurahan. Adapun luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.1 

Luas wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan 

No Kecamatan Luas (km
2
) Presentase 

1 Pekanbaru Kota 2,26 0,36 

2 Tenayan Raya 171, 27 27, 09 

3 Sukajadi 3,76 0,59 

4 Lima Puluh 4,04 0,64 

5 Senapelan 6,65 1,05 

6 Bukit Raya 22,05 3,49 

7 Marpoyan Damai 29,74 4,70 

8 Payung Sekaki 43,24 6,84 

9 Tampan 59,81 9,46 

10 Rumbai 128,85 20,38 

11 Rumbai Pesisir 157,33 24,88 

12 Sail 3,26 0,52 

 Jumlah 632,26 100,00 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017 

 Dari tabel diatas dapat dilihat Kota Pekanbaru dalam angka tahun 2017 

dengan luas 632,26 km
2
. Diantara  12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, Kecamatan 
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Tenayan Raya memiliki wilayah yang terluas yaitu 171,27 km
2 

atau 

27,09%.Adapun luas wilayah yang terkecil terletak di Kecamatan Pekanbaru Kota 

dengan luas 2,26 km
2 
atau 0,36%. 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

A. Visi 

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu: “Terwujudnya Kota Pekanbaru 

sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan 

Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. 

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, 

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru menetapkan Visi antara untuk 5 Tahun 

kepemimpinannya, yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota 

Metropolitan yang Madani”. 

B. Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru 

diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 

ditingkat local, nasional maupun internasional. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui 

peningkatan kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan 

kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahteran. 
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3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup 

dalam rukun dan damai. 

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy 

listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 

infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran 

kota. 

5. Mewujudkan Penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 

mmemadai dan iklim usaha yang kondusif. 

4.1.3 Kependudukan 

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama lainnya seperti daerah lain di 

Indonesia. Untuk mencapai masyarakat yang berkualitas dengan jumlah penduduk 

yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi 

pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, 

perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta 

pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus 

ditingkatkan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini 
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menandakan bahwa kota pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi 

daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Untuk 

mengetahui jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2017 

No Kecamatan Jumlah (jiwa) Presentase 

1 Pekanbaru Kota 188,806 19,57 

2 Sail 93,479 9,69 

3 Sukajadi 101,548 10,53 

4 Lima Puluh 130,349 13,51 

5 Senapelan 41,994 4,35 

6 Bukit Raya 21,809 2,26 

7 Marpoyan Damai 25,784 2,67 

8 Payung Sekaki 47,814 4,96 

9 Tampan 37,024 3,84 

10 Rumbai 70,219 7,28 

11 Rumbai Pesisir 69,016 7,16 

12 Tenayan Raya 171,27 27,09 

 Jumlah 964,558 100,00 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk kota Pekanbaru 

tahun 2017 berjumlah 964,558 jiwa. Diantara 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, 

Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 

188,806 jiwa atau 19,575%. Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di 

Kecamatan Marpoyan Damai sebesar 21,809 jiwa atau 2,26%. 
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4.2 Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru 

4.2.1  Visi dan misi Dinas Lingkungan  Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru 

 Visi :“ Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih, hijau, indah 

dan cemerlang menuju kota metropolitan yang madani” 

 Misi : 

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih 

2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota yang hijau 

3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah 

4. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Madani 

5. Kota Pekanbaru sebagai Kota Gemerlap 

6. Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan 

4.2.2 Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru. 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan 

kebersihan 

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota  

3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
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5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Dinas 

7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang 

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota 

4.2.3  Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru 

 Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 

Pekanbaru terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Program 

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi : 

1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan 

2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan 

3. Seksi Konservasi, Perubahan iklim dan Kerusakan Lingkungkan 

d. Bidang Pengelolaan sampah, memmbawahi: 

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah 
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2. Seksi Penanganan dan Pemprosesan Akhir Sampah 

3. Seksi sarana dan Prasarana 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi : 

1. Seksi Pemantauan Lingkungan 

2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 

membawahi: 

1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 

2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan 

3. Seksi Retribusu dan Penagihan 

g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

h. Kelompok Jabatan Fungsional    

 

4.3 Profil Bank Sampah Dalang Collection 

Sampah kota selalu menjadi permasalahan rumit mulai dari persoalan 

kesehatan hingga isu sosial yang kerap menimbulkan konflik structural antara 

Pemerintah dan rakyat, yang disebabkan kurangnya pemahaman atau cara 

pandang masyarakat  yang konvensional terhadap sampah. Masyarakat masih 

memandang sampah dari sisi negative padahal tidak semua sampah yang harus 

dimusnahkan, melainkan cara pandang atau pemahaman yang harus dirubah, 
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dimana sampah dilihat sebagai bahan baku, produk ikutan yang masih dapat 

diolah dan merupakan sumber pendapatan yang potensial. 

 Dengan diberlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah. Pendirian Bank Sampah Dalang Collection juga berdasarkan Peraturan 

Daerah No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. 

Berawal dari kesadaran ibu-ibu pengurus akan kepedulian lingkungan. 

Mereka berbincang-bincang ingin membuat kegiatan Bank sampah di 

lingkungannya, terbentuklah Bank Sampah Dalang Collection, namun kesadaran 

warga belum terlalu banyak yang merespon positif akan kegiatan tersebut, 

dikarenakan rasa gengsi yang tinggi dan kurang menyadari pentingnya kebersihan 

lingkungan. 

Pendirian Bank Sampah Dalang Collection selain untuk menjamin 

tersediannya barang baku dalam rangka kontinuitas pembuatan produk kerajinan, 

juga  dimaksudkan untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah yang lebih berwawasan lingkungan. Paradigma pengelolaan sampah yang 

bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan 

paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru harus memandang sampah 

sebagai sumber daya yang akan mempunyai nilai ekonomis dan dapat 

dimanfaatkan. Bank sampah Dalang Collection sekaligus menjadi sebuah jaringan 

UKM Lingkungan dengan sebuah gerakan dalam mewujudkan GO Green melalui 

pemanfaatan sampah dalam penjualan produk go green, lingkungan sehat, dan 

konsultan solusi manajemen sampah. 
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4.3.1 Visi dan Misi Bank Sampah Dalang Collection 

Visi Bank Sampah Dalang Collection : 

“Terwujudnya Bank Sampah yang mandiri untuk membangun 

ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih dan hijau sehingga 

tercipta masyarakat yang sehat”. 

 

Misi Bank Sampah Dalang Collection: 

1. Mengurangi jumlah timbunan sampah yang diangkut ke Tempat 

pemprosesan Akhir (TPA) 

2. Mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga 

mempunyai nilai ekonomi dan potensi yang produktif dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

3. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar 

dan ramah lingkungan. 

4. Menciptakan Lingkungan yang bersih dan sehat. 

5. Menciptakan lapangan pekerjaan. 

6. Membudayakan ekonomi kerakyatan . 

4.3.2 Struktur Organisasi Bank Sampah Dalang Collecttion 

Susunan organisasi merupakan elemen yang penting untuk mencapai 

tujuan bersama. Dimana dalam struktur ini  ada sebuah mekanisme kepengurusan 

yang disusun atau dibangun secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Karena 

aspek ini akan menjadi dasar dari bagian dan mekanisme tugas dan 

tanggungjawab para pengurus yang terlibat, selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap kualitas dan kuantitas program. Program kegiatan Bank Sampah Dalang 

Collection: 
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1. Ada dua kegiatan penting yang akan diberikan yaitu meningkatkan 

pengetahuan (knowledge) dan Keterampilan (skill). 

2. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan memberikan pendidikan 

berwawasan lingkungan dan pengembangan usaha Bank Sampah, dengan 

cara mengajarkan masyarakat untuk memilih sampah rumah tangga yang 

ada dirumah. Pemahaman warga belajar akan pendidikan berwawasan 

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlakukan. Pendidikan 

berwawasan lingkungan merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai 

serta pengembangan sikap dan perilaku sosial bagi anak-anak, anggota 

keluarga lainnya dan masyarakat. 

Bank Sampah tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya, lebih 

jelas lagi nasabah (seseorang yang menjadi anggota bank sampah) menabung 

sampah mereka di Bank sampah. Setiap nasabah datang dengan lima kantong 

sampah yang berbeda. Kantong yang berisi sebagai berikut: 

1. Kantong berisi sampah botol atau aqua gelas. 

2. Kantong berisi sampah plastik. 

3. Kantong berisi sampah kertas. 

4. Kantong berisi emberan. 

Setelah masyarakat menabung sampah yang sudah dikelompokkan sesuai 

jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis nomor rekening buku tabungan. Pada 

buku tabungan mereka tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung 

dan memang bisa ditarik dalam bentuk rupiah (uang), perlu diketahui bahwasanya 

sampah yang telah ditimbang langsung dibawa oleh pengepul yang sebelumnya 
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sudah terjalin kerjasama. Jadi sampah tidak ditimbun atau disimpan melainkan 

langsung dibawa oleh pengepul. Bank sampah memilki alur kerja sebagai berikut: 

 

Sumber: Bank Sampah Dalang Collection, 2017 

 Kegiatan Bank Sampah Dalang Collection ini untuk memotivasi dalam 

mengelola sampah agar tidak menjadi bom sampah dikemudian hari, bank sampah 

ini juga diusahakan menjadikan motivator masyarakat untuk membantu 

pemerintah daerah motivasi masyarakat memanfaatkan sampah untuk berkreasi 

dengan karya berbahan baku sampah. Sedangkan peningkatan keterampilan 

dilaksanakan dengan memberikan bekal keahlian teknis. 

 

4.3.3 Program kerajinan dari daur ulang sampah 

Pelatihan keterampilan teknik merajut/menyulam/menjahit dengan bahan 

plastik olahan sampah akan diberikan melalui demonstrasi/praktek, juga 

bimbingan instrktur/fasilitator. Dengan cara demikian, diharapkan peserta didik 

Nasabah/Anggota 

Pendaftaran 

Penimbangan 

Dicatat dalam buku 

yyytuuhuyuuedyfgddfghguggy

ff 
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dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan dan dapat langsung 

mempraktekkannya. Untuk proses merajut/menyulam dilakukan dengan tangan 

(hand made). Alat sulam yang digunakan sederhana dan murah harganya. 

Sedangkan untuk keterampilan menjahit menggunakan mesin jahit. Bahan yang 

digunakan mudah di dapatkan yang merupakan limbah plastik. Seperti bungkus 

kopi, bungkus minuman sachet yang bisa dijadikan tas, tempat galon air dan lain-

lain. 

Keterampilan yang diberikan membuat mereka dapat lebih kreatif dalam 

menguasai teknik merajut/menyulam/menjahit. Tidak menutup kemungkinan 

aneka jenis produk dapat dimunculkan/diciptakan begitu juga dengan motif dan 

warna baru yang lebih bernuansa ke Indonesia. 

Berikut hasil kerajinan daur ulang  Bank Sampah Dalang Collection pada 

tabel di bawah ini sebagai berikut: 

Tabel  4.3 Kerajinan Daur Ulang Sampah di Bank Sampah Dalang Collection 

tahun 2017 

No Jenis Barang Harga 

1 Tas Laptop Rp. 65.000 

2 Celemek Rp. 25.000 

3 Sandal Rp.15.000 

4 Map Rp. 15.000 

5 Taplak Meja Rp. 35.000 

6 Alas meja Racik Kecil Rp. 25.000 

7 Kotak Tisu (Anyaman) biasa Rp. 40.000 

8 Kotak Tisu (Anyaman) pola Rp. 65.000 

9 Kotak Pensil Rp. 25.000 

10 Tempat sepatu Rp. 55.000 

11 Tas Laundry Rp. 65.000 

12 Tas Ransel Rp. 35.000 

13 Tutup Galon Rp. 50.000 

14 Dompet anyaman biasa Rp. 35.000 

15 Dompet Anyaman pola Rp. 45.000 

16 Baju Rp. 250.000 

17 Keranjang belanja besar Rp. 110.000 

18 Keranjang belanja kecil Rp. 65.000 
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No Jenis Barang Harga 

19 Tas racik kecil Rp. 40.000 

20 Tas racik sedang Rp. 75.000 

21 Tas racik besar Rp. 85.000 

22 Tas souvenir Rp. 10.000 

23 Tempat sisir Rp. 25.000 

24 Tas pasar Rp. 25.000 

25 Bantalan kursi Rp. 50.000 

26 Tirai Rp. 350.000 

27 Tempat air mineral Rp. 75.000 

28 Tempat toples Rp. 125.000 

29 Tas santai Rp. 45.000 

Sewaktu-waktu harga bisa berubah 

Sumber : Bank Sampah Dalang Collection 2017 

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa proses daur ulang, sampah dapat menjadi 

sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan 

baku yang baru. Dengan mendaur ulang sampah sampah menjadi bahan baku dari 

satu produk akan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang semakin lama 

semakin menipis kuantitasnya. 

 

4.3.4 Sumber Dana dan Kerja sama 

Dana yang menunjang pelaksanaan kegiatan Bank Sampah Dalang 

Collection selain berasal dari dana pribadi pengurus bank sampah, ada juga dana 

dari donator dan dana dari keuntungan setiap penimbangan dan potongan 

tabungan nasabah sebesar 5%. Pendanaan dalam pelaksanaan program-program 

kegiatan bank sampah dengan cara mengajukan ke instansi pemerintah atau 

individu untuk membantu terselanggaraannya pelaksana program. 

 

4.3.5 Strategi Bank Sampah Dalang Collection 

Bank Sampah Dalang Collection mempunyai strategi dalam pemberdayaan 

masyarakat, strategi yang dilakukan bank sampah Dalang Collection diantaranya: 

a. Melakukan kampanye hidup go green 
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b. Menciptakan kesadaran kebersihan lingkungan kepada masyarakat dan 

generasi muda untuk ikut serta mengelola sampah mereka 

c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan 

d. Melakukan kerja sama dengan pabrik, pengusaha, dan instansi dibidang 

pengolahan dan daur ulang sampah. 

 

4.3.6 Pemberdayaan atau Praktek 

Program pemberdayaan adalah program pembelajaran dimana masyarakat 

belajar untuk berpartisipasi dalam sebuah program pemberdayaan namun 

partisipasi tidak akan terjadi tanpa adanya kemauan dan kesadaran masyarakat 

terhadap program pemberdayaan yakni keberlanjutan. Proses belajar sosial serta 

perubahan sikap dan perilaku, nilai sosial. Dimana masyarakat bisa mandiri secara 

komunitas, dalam hal ini pengurus melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai sampah, juga berinteraksi untuk mau ikut memilah sampah-sampah 

rumah tangga. Setiap kali penimbangan masyarakat sudah membawa  sampah 

yang sudah di pisahkan dari jenis-jenisnya ke dalam kantong atau karung. 

Pengurus bank sampah  Dalang Collection kemudian mencatat hasil sampah 

sudah ditimbang ke dalam buku tabungan nasabah, setelah itu sampah yang sudah 

disetorkan dibawa oleh pihak pengepul ke Dalang Collection. 

Sampah yang bisa ditimbang adalah sampah-sampah yang tergolong 

dalam katagori sampah anorganik seperti bungkus kopi, sunlight, molto, rinso, 

kantong plastik, dan botol-botol sisa minuman bisa dimanfaatkan menjadi 

kerajinan tangan seperti, tempat pensil, tas, sarung gallon dan lain-lain. 

Sedangkan sampah yang tidak dapat diolah seperti sampah-sampah organic 

dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi pupuk kompos. 

 


