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2.1 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang mana orang 

menjadi kuat untuk berpartisipasi, dalam pengontrol atas, dan mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Sedangkan dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang 

Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah sebuah strategi yang digunakan untuk membangunan masyarakat dalam 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Sehingga pemberdayaan lebih mengarah pada partisipasi masyarakat untuk 

mewujudkan kemampuan dan keterampilan dalam mempengaruhi kehidupan 

masyarakat (Fariqi, 2016). 

Pemberdayaan masyarakat ialah “segala proses fasilitasi yang bersifat non 

instruktif untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat agar 

mampu mengidentifikasikan masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan 

melalui pemanfaatan potensi daerah setempat dan fasilitas yang ada baik istansi 

lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat”. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan proses, sedangkan kemandirian masyarakat dapat dikatakan sebagai 

kemampuan guna mengidentifikasikan masalah. Merencanakan dan melakukan 

pemecahannya dengan memanfaatkan potensi daerah setempat, tanpa bergantung 

pada bantuan luar (Istiardi, 2003 dikutip oleh Muntazah, 2015). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan segala proses fasilitasi guna 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan keadaan sosial 

ekonomi serta keadaan politik yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki 

kedudukannya di dalam masyarakat. Dengan kata lain proses pemberdayaan 

adalah suatu proses seseorang, komunitas dan organisasi untuk diarahkan agar 

mampu menguasai atas kehidupannya untuk dapat menyadarkan masyarakat 

terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dengan memanfaatkn 

potensidaerah setempat, sehingga dapat menuju kemandirian (Muntazah, 2015). 
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Menurut Fariqi (2016), upaya dalam meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan untuk 

mengembangkan potensi masyarakat . Pemberdayaan merupakan upaya 

untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering).  

 

Upaya pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan, 

derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi seperti modal, 

teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini berkaitan 

dengan pembangunan sarana dan prasarana baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, 

jembatan maupun sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa di jangkau 

oleh masyarakat pada lapisan bawah, serta kesediaan lembaga pendanaan, 

pelatihan, dan pemasaran di desa. Sehingga diperlukan program khusus bagi 

masyarakat yang kurang berdaya karena pada dasarnya program-program umum 

yang berlaku semua, tidak menyentuh pada masyarakat lapisan bawah. 

Memberdayakan juga berarti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus 

dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, oleh karena itu tidak berdaya 

menghadapi yang kuat (Fariqi, 2016). 

 

2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat 

Menurut Keith Davis (2008 dikutip oleh Fariqi, 2016), partisipasi diartikan 

sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang 

mendorong mereka untuk membantu tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama 

bertanggung jawab terhadapnya. Penamaan partisipasi dan partisipatoris menurut 

Mikkelsen (2013 dikutip oleh Fariqi, 2016), sering kali digunakan di masyarakat 

dalam berbagai istilah-istilah umum, diantaranya: 

1. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang berarti bahwa orang ataupun 

kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai 

otonomi untuk menjelaskan hal tersebut. 
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2. Partisipasi ialah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat 

dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri sendiri. 

Menurut Adi (2013 dikutip oleh Fariqi, 2016), partisipasi pada dasarnya 

ialah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi 

masalah, pengidentifikasian potensi di dalam masyarakat, pelaksanaan mengatasi 

masalah dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan 

yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat akan menjadi lebih berdaya dan memiliki 

ketahanan dalam menghadapi perubahan. 

Menurut Sundariningrum (2010 dikutip oleh Fariqi, 2016), pembagian 

partisipasi berdasarkan keterlibatannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Partisipasi langsung terjadi apabila suatu individu menampilkan suatu 

kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi disaat 

setiap orang dapat mengajukan pendapat, membahas pokok permasalahan, 

mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap 

ucapannya. 

2. Partisipasi tidak langsung terjadi disaat suatu individu mendelegasikan hak 

partisipasinya pada orang lain.  

Kemudian menurut Ndraha (2011 dikutip oleh Fariqi, 2016), partisipasi 

masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai titik 

awal perubahan sosial. 

2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap serta memberi tanggapan 

terhadap informasi, baik dalam rangka menerima (menaati dan menerima 

dengan syarat) maupun dalam rangka menolaknya. 

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan (penetapan rencana). 

4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

5. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil 

pembangunan (partisipation in benefit). 

6. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan. 
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Partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Bentuk 

partisipasi menurut Effendi (2011 yang dikutip oleh Fariqi, 2016), terbagi atas: 

1. Partisipasi Vertikal 

Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi masyarakat terlibat atau 

mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan 

dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. 

2. Partisipasi Horizontal 

Partisipasi horizontal, masyarakat memiliki prakarsa dimana setiap 

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan 

yang lainnya. 

 

2.3 Aset Komunitas 

Pada proses pengembangan masyarakat, selain dikaitkan dengan 

kebutuhan masyarakat, harus juga dikaitkan dengan potensi masyarakat. 

Komunitas ditingkat lokal dalam perjalanan waktunya telah mengembangkan 

suatu aset yang menjadi sumber daya ataupun potensi bagi komunitas tersebut 

dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi (Fariqi, 2016). 

Menurut Kretzmandan McKnight (2013 dikutip oleh Fariqi, 2016), 

memahami aset sebagai bakat, keterampilan, dan kapasitas dari individu, asosiasi 

maupun institusi dalam komunitas tersebut (gifts, skills, and capacities of 

individuals, associations and institutions within community) sehingga aset dapat 

mengeluarkan kemampuan yang ada dalam diri masyarakat. Menurut Dereau 

pendekatan berbasis aset dimulai dari menemukan cerita-cerita sukses di masa 

lampau dan memetakan aset yang ada didalam sebuah komunitas atau organisasi. 

Cerita sukses tersebut dianalisis untuk menemukan “elemen sukses” atau strategi 

yang menghidupkan komunitas atau organisasi. Aset tersebut dipetakan agar bisa 

lebih dihargai (karena nilai produktif atau kegunaannya) kemudian dimobilisasi. 

Pendekatan berbasis aset ini mencari apa yang sudah dilakukan dengan baik atau 

siapa yang melakukannya lebih baik daripada yang lain. Perilaku-perilaku ini 

dipelajari sebagai strategi untuk merancang masa depan, yakni apa yang bisa 

dilakukan oleh orang lain dimasa depan. 
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Pendekatan tradisional diawali dengan mempelajari masalah kekurangan 

atau kebutuhan komunitas, kemudian bergantung pada dukungan luar dalam 

mengatasi masalah yang ada. Pendekatan berbasis aset menilai pendekatan defisit 

atau berbasis kebutuhan kurang efektif dalam memobilisasi dan memberdayakan 

organisasi komunitas dan warga karena menyoroti ketidakberdayaan, padahal hal 

tersebut merupakan setengah bagian dari keseluruhan realitas komunitas dan 

kurang bermanfaat dalam mewujudkan perubahan. 

Pendekatan berbasis aset berpusat pada apa yang telah dimiliki sebagai 

bagian dari proses membangun komunitas atau organisasi dari dalam. Dalam 

pendekatan ini, rencana masa yang akan datang didasarkan pada apa yang telah 

dimiliki dalam masyarakat dan organisasi agar bisa memperoleh apa yang mereka 

inginkan. Pendekatan berbasis aset memiliki tiga langkah kunci yang bisa 

dilaksanakan dalam konsekuensi yang berbeda-beda, tetapi selalu ada: Penggalian 

apa yang telah dimiliki dan terus menghidupkan kelompok atau komunitas (cerita 

sukses sejauh ini): Pemetaan aset yang ada (bakat, kapasitas, dan sumber daya) 

dalam organisasi atau komunitas: Visi masa depan yang inspiratif di mana seluruh 

pihak bekerja dalam rangka menghasilkan rumusan bagi diri mereka sendiri. 

Semua pendekatan tersebut berusaha mengatasi masalah dengan melihat peluang 

potensial dan fokus pada bagaimana aset yang ada bisa lebih dimobilisasi dengan 

lebih baik untuk mencapai visi masa depan yang diinginkan. 

Hari ini masyarakat memiliki sampah sebagai aset komunitas, dimana 

sampah mempunyai nilai ekonomi apabila masyarakat dapat mengembangkannya. 

Mengubahnya menjadi kerajinan tangan yang nantinya akan dijual untuk 

membantu ekonomi masyarakat anggota Bank Sampah. 

Sampah kota sering menjadi permasalahan rumit, mulai dari permasalahan 

kesehatan hingga isu sosial yang kerap menimbulkan konflik struktural antara 

pemerintah dan rakyat, karena kurangnya pemahaman atau cara pandang 

masyarakat terhadap sampah. Masyarakat masih melihat sampah dari sisi negatif 

padahal tidak semua sampah harus dimusnahkan, melainkan cara pandang atau 

pemahaman terhadap sampah yang harus dirubah, dimana sampah dilihat sebagai 

bahan baku, produk sisa yang masih dapat diolah dan merupakan sumber 
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pendapatan yang sangat potensial. Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 

2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah berupaya mengurai permasalahan 

sampah yang terus menghantui masyarakat (Prihatiningsih, 2013). 

 

2.4 Tata Kelola Lingkungan Berbasis Masyarakat  

2.4.1 Tata Kelola Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Menurut Verhagen (2005 dikutip oleh Wijayanti, 2014), tata kelola 

merujuk pada sistem yang didirikan oleh suatu kekuatan (pemerintahan) dan 

merupakan bagian dari proses politik (pengelolaan kekuasaan dan sumber daya) 

oleh pemerintah dengan beberapa tujuan tertentu. Dalam sistem demokrasi, tata 

kelola lingkungan hidup merupakan sistem terpadu yang secara kolektif 

dijalankan bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di 

Indonesia 

Menurut Koeswartojo (2006 dikutip oleh Wijayanti, 2014), agar dapat 

mendorong kehidupan yang berkelanjutan, tata kelola lingkungan merupakan 

proses ketika manusia memahami akan pentingnya manajemen untuk menanggapi 

produksi massal oleh industri yang menghasilkan residu. Manusia di masa ini 

tidak memelihara lingkungan sebagai tradisi, namun lebih kepada pemecahan 

masalah yang logis dengan alasan agar bisa bertahan hidup. Mengacu pada konsep 

ini, setiap pemangku kepentingan adalah pelaku pembangunan di lingkungan 

pemerintahan. Berdasarkan sistem politik, pemangku kepentingan pembangunan 

adalah: 

1. Pemerintah, sebagai pemrakarsa atau inisiator sistem pemerintahan 

termasuk mekanisme regulasi, kebijakan, dan pengendalian. 

2. Publik atau masyarakat, sebagai pelaksana suatu sistem. 

3. Swasta atau korporasi, sebagai pelaksana sistem dan mendukung 

pendanaan. 

4. Media, sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, dan sebaliknya. 

Media lokal juga ikut serta mendidik dan menetapkan opini publik. 

 

Menurut Steehoven (2005 dikutip oleh Wijayanti, 2014), seharusnya peran 

mereka seimbang, mereka bisa berkontribusi secara efektif. Sistem partisipasi 
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merupakan langkah pertama dalam membantu pemerintah, menempatkan publik 

dan swasta sebagai mitra setara. Pengaplikasian sistem ini membutuhkan 

pengkolaborasian. Hubungan dan komunikasi antar pemangku kepentingan harus 

dijalin dan kesepakatan pemikiran harus dilakukan dengan konsensus. 

 

2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan 

Morse (2004 dikutip oleh Wijayanti, 2014), mengatakan bahwa 

masyarakat selalu mempunyai kesadaran untuk membangun kehidupan yang lebih 

baik oleh mereka sendiri. Masyarakat mempunyai kekuatan dalam rangka 

membangun dan mengelola sendiri serta menciptakan “pemerintahan” mereka 

sendiri berdasarkan pengetahuan dan nilai yang mereka miliki. Orang-orang 

bukan hanya dipersatukan oleh wilayah geografis dan administratif, tetapi juga 

oleh hubungan emosional, yang mana identitas individu dibangun melalui ikatan 

makna dan nilai-nilai budaya yang khas. Peran pemerintah tidak lagi semata-mata 

hanya perencana dan regulator, tetapi juga memberdayakan, merangsang, dan 

memfasilitasi. Pemerintah mampu memberikan kebebasan kepada orang-orang 

untuk menemukan arah mereka sebagai pengembangan sikap dan tanggung jawab. 

Hal ini mengarah pada pemahaman mengapa “partisipasi masyarakat” dapat 

memainkan peran penting dalam mekanisme pemerintahan (Li, 2012 dikutip oleh 

Wijayanti, 2014). 

Terkait dengan tata kelola lingkungan, Koeswartojo (2007 dikutip oleh 

Wijayanti, 2014),  memahami bahwa partisipasi dibangun bukan hanya berasal 

dari pengetahuan tetapi juga “hati nurani” dan di atas kesadaran masyarakat. 

Pengetahuan dan pendidikan bukanlah satu-satunya faktor dalam membentuk 

perilaku pro-lingkungan, meskipun pengaruh yang lumayan besar dalam 

membentuk wacana normatif dalam masyarakat. Nurani adalah sebuah konsep 

abstrak, akan tetapi menjelaskan bagaimana kesadaran muncul dari pilihan pribadi 

(free-will), apakah karena faktor internal maupun keyakinan dan tradisi 

(Kollmuss, 2002 dikutip oleh Wijayanti, 2014). 

Akibatnya, campur tangan pihak luar seperti pendidikan dan kampanye, 

mempengaruhi preferensi pribadi oleh proses yang membutuhkan waktu lebih 
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lama atau dalam jangka waktu yang panjang. Usaha ini disebut sebagai “rekayasa 

sosial,” bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kata kunci dalam memberdayakan 

masyarakat adalah “membangun kemandirian” dalam pengembangan sumber daya 

manusia (Prijono, 1996 dikutip oleh Wijayanti, 2014). Bagian pertama dalam 

“membangun kemandirian” adalah membangun kemandirian ekonomi, dan yang 

kedua adalah membangun kemandirian intelektual dan keahlian kemerdekaan. Hal 

ini merupakan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari aspek sosial dalam 

pembangunan berkelanjutan. 

 

2.4.3 Bank Sampah sebagai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  

Thailand merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem bank 

limbah pada tahun 2006, sebagai sebuah terobosan dalam “menyelamatkan 

limbah”. Sampah anorganik dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan beberapa 

kategori sebagai rekening tabungan. Jumlah tabungan dapat ditarik dalam waktu 

tertentu. Penghematan limbah publik dijual ke pengumpul sampah agar dapat 

digunakan kembali atau didaur ulang lebih lanjut. Bank limbah pertama di 

Indonesia didirikan oleh seorang pengusaha di Bantul, Yogyakarta pada tahun 

2008. Selama lima tahun berjalan di Indonesia, sekitar ada 886 bank limbah 

berkembang dengan 84.623 nasabah (Wijayanti, 2014).  

Bank Sampah dapat dijadikan solusi dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga, dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2012, yang 

mengharuskan produsen untuk melakukan mengurangi, menggunakan kembali, 

dan mendaur ulang dalam pengelolaan sampah. Bank Sampah juga sekarang telah 

menjadi salah satu Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) dalam program 

pengelolaan sampah dengan melibatkan sektor publik dan swasta. Manajemen 

Bank Sampah ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan No.13 

tahun 2012, terdiri dari manajemen Bank Sampah secara umum dan ruang lingkup 

karya-karya, akibatnya dipahami bahwa Bank Sampah telah mampu mengambil 

bagian dalam sistem pengelolaan sampah dengan partisipasi masyarakat sebagai 

prinsip dasar. Niat awal adalah untuk berbagi tanggung jawab kepada sektor 

publik dan swasta. Selain itu, Bank Sampah bisa berfungsi sebagai titik temu, 
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tempat bagi masyarakat untuk mengumpulkan sampah secara kolektif dan 

mengubahnya menjadi tabungan. Nilai ekonomi dari penghematan menjadi 

pemasukan bagi masyarakat untuk memilah dan mengumpulkan sampah 

(Wijayanti, 2014), 

Indikator keberhasilan Bank Sampah sebagai bagian dari pengelolaan 

sampah adalah (Wijayanti, 2014):  

1. Penurunan limbah tonase di daerah TPA. 

2. Meningkatnya jumlah pemukiman (kampung atau perumahan) yang 

menerapkan Bank Sampah.  

 

Konsep Bank Sampah sangat bergantung pada “kemandirian” dari 

masyarakat, baik dalam mengelola dan mengendalikan kebersihan di lingkungan 

mereka. Dalam prakteknya, konsep seperti ini lebih diterima di daerah kampung 

daripada perumahan kelas menengah. Kampung adalah bentuk pemukiman 

perkotaan yang padat tinggi yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang kelas 

menengah bawah. Budaya menetap berdasarkan tidak adanya kewibawaan dan 

siap menyambut perubahan perkotaan adalah karakter masyarakat kampung. 

Mereka memiliki karakteristik yang unik, di satu sisi mereka adalah bagian dari 

masyarakat perkotaan, menyambut dengan modernitas dan sebagian besar atau 

rata-rata berpendidikan. Dalam satu sama lain, masyarakat kampung perkotaan 

masih obligasi dengan tradisi, seperti mengubur kepala kerbau dalam proses 

pembangunan sebagai penghormatan kepada alam, kenduren atau selametan 

(kenduri) sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan masih dipertahankan. 

Keluarga dan sosial hubungan yang penting. Dengan demikian pandangan seperti 

mangan ora mangan kumpul (kebersamaan di saat baik dan buruk), gotong royong 

dan gugur gunung (bekerja sama dengan sukarela), bertahan. Modernisasi muncul 

pada rasionalitas dalam pemecahan masalah dan bagaimana mereka 

memanfaatkan alam ke dalam membangun lingkungan. Nilai sosial adalah jantung 

dari hubungan sosial dan ekonomi di perkotaan. Kekuatan budaya lokal bentuk 

kebanggaan sebagai perangkat lunak yang menggerakkan sebuah komunitas 

dalam membangun kehidupan bersama (Wijayanti, 2014). 
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2.5 Pengertian Sampah dan Jenis-jenis Sampah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah merupakan sisa 

kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi 

lain ialah sampah merupakan bahan terbuang atau dibuang yang berasal dari 

aktifitas manusia maupun alam yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. 

Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, 

rumah sakit, pasar dan lain-lain (Fariqi, 2016). 

Menurut Suwerda (2012 dikutip oleh Fariqi, 2016), sumber-sumber 

sampah, sebagai berikut: 

1. Sampah dari rumah tangga 

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga meliputi sisa hasil 

pengolahan makanan, barang bekas dari perlengkapan rumah tangga, 

kertas, kerdus, gelas, tas bekas, kain. Sampah dari kebun dan halaman, 

batu baterai, dan lain-lain. Terdapat juga jenis sampah rumah tangga yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan 

khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas 

kosmetik, pecahan lampu dan lain-lain. 

2. Sampah dari pertanian 

Sampah berasal dari kegiatan pertanian pada umumnya berupa sampah 

yang sudah membusuk seperti rerumputan dan jerami. Penanganan sampah 

dari pertanian pada umumnya dilakukan dengan cara pembakaran, yang 

dilakukan setelah panen. Sampah pertanian lainnya ialah plastik yang 

berguna sebagai penutup tempat tumbuh-tumbuahan untuk mengurangi 

penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma seperti pada tanaman 

cabai. 

3. Sampah sisa bangunan 

Pembangunan gedung yang dilakukan selama ini akan menghasilkan 

sampah seperti potongan kayu, triplek, bambu. Kegiatan pembangunan 

juga menghasilkan sampah seperti semen bekas, pasir, besi, batu bata, dan 

lai-lain. Semakin banyak pembangunan gedung atau bangunan, maka akan 

semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. 
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4. Sampah dari perdagangan dan perkantoran 

Kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, toko pasar swalayan, 

mall, menghasilakan jenis sampah yang beragam. Sampah dari 

perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, 

seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak 

membusuk seperti kertas, kardus, plastik, kaleng, dan lain-lain. Kegiatan 

perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti 

kertas bekas, alat tulis, toner foto copy, pita printer, baterai, bahan kimia 

dari laboratorium, komputer rusak, dan lain-lain. 

5. Sampah dari industri 

Kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang beragam, tergantung 

dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan out product yang 

dihasilkan. Penerapan produksi bersih (cleaner producion) di industri 

perlu dilakukan untuk meminimasi jumlah sampah yang dihasilkan. 

 

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan di atas hanya sebagian 

kecil dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari 

sampah. Berdasarkan jenisnya, sampah dikenal ada dua kelompok sampah, yaitu 

(Fariqi, 2016): 

1. Sampah Anorganik 

Sampah anorganik bersifat non biodegradble, yaitu sampah yang tidak 

dapat didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologi 

baik secara aerob maupun secara anaerob. Sampah anorganik ada yang 

dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai ekonomi, 

seperti plastik, kertas bekas, kain perca, styrofoam. Namun demikian 

sampah anorganik ada juga yang tidak dapat diolah sehingga tidak 

memliki nilai secara ekonomi seperti kertas karbon, pempers, pembalut, 

dan lain-lain. 
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2. Sampah Organik 

Sampah organik bersifat biodegradable, yaitu sampah yang dapat 

didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologis baik 

secara aerob maupun secara anaerob, beberapa contoh yang termasuk 

sampah organik adalah berasal dari sampah dapur, sisa-sisa hewan, 

sampah dari pertanian dan perkebunan. 

 

Tabel 2.1 Jenis sampah dan waktu yang dibutuhkan untuk penguraian 

Lama Penguraian Contoh Jenis Sampah 

Di bawah 6 bulan Sampah organik: sampah dapur, kertas karton 

10 – 12 tahun Filter rokok 

10 – 20 tahun Kantong plastik 

25 – 40 tahun Bahan dari kulit binatang: tas, sepatu 

30 – 40 tahun Pakaian dari nilon 

50 – 80 tahun Plastik tebal 

80 – 100 tahun Alumunium  

Tidak terurai Styrofoam  

Sumber: Mediastika (2013) 

 

Selain digolongkan kepada sampah organik dan anorganik, salah satu 

penambahan golongan sampah adalah sampah berbahaya. Baterai bekas, pecahan 

kaca, jarum suntik, sisa obat nyamuk dan sebagainya termasuk golongan sampah 

berbahaya ini (Mediastika, 2013).  

Menurut Suwerda (2012 dikutip oleh Fariqi, 2016), sampah rumah tangga 

merupakan campuran dari sampah anorganik dengan sampah organik. Sampah 

dikelola terdiri atas: 

1. Sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari 

dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja (kotoran masnusia) dan sampah 

spesifik. 

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kawasan 

umum (pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat 

hiburan), kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial (rumah ibadah, 
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panti asuhan, panti sosial), fasilitas umum (terminal angkutan umum, 

stasiun kereta api, pelabuhan udara, taman, jalan trotoar), dan atau fasilitas 

lainnya seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, 

klinik, kawasan, pariwisata, pusat kegiatan olahraga dan lain-lain. 

3. Sampah spesifik: sampah yang mengandung B3, limbah B3, sampah yang 

timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara 

teknologi belum dapat diolah dan atau yang timbul secara tidak periodik. 

 

Di antara banyak sampah yang dihasilkan, akhir-akhir ini sampah yang 

sangat menonjol adalah botol plastik untuk air minum kemasan, baik bentuk gelas 

atau botolan. Kepraktisan hidup dan kekhawatiran akan kualitas air disekitar 

lingkungan telah membuat banyak orang terjebak untuk mengkonsumsi air 

kemasan. Penggunaan air kemasan dalam bentuk galon isi ulang setidaknya lebih 

positif dibandingkan pengunaan dalam kemasan plastik kecil. Kebiasaan 

penggunaan botol atau gelas plastik sekali pakai seharusnya digantikan dengan 

botol minuman yang dapat digunakan kembali sehingga bisa secara nyata 

mengulangi timbulan sampah plastik. Material plastik yang digunakan untuk 

membuat botol dan beberapa peralatan rumah tangga dibedakan menjadi beberapa 

macam (Mediastika , 2013).  

Berikut adalah spesifikasi logo-logo material pada kemasan plastik 

(Mediastika , 2013): 

 
Gambar 2.1 Logo-logo material pada kemasan plastik 

Sumber: Mediastika (2013) 
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1. Logo dengan angka 1 di tengah menandakan bahwa botol ini sebaiknya 

hanya digunakan satu kali saja (sekali pakai, yaitu oleh produsen air 

minum kemasan). Tanda ini umumnya dijumpai pada botol plastik, 

berwarna jernih/ transparan, seperti pada botol air mineral, botol jus dan 

hampir semua botol minuman lainnya. Pelanggaran terhadap logo ini, 

yaitu botol digunakan kembali, apalagi dipakai untuk menyimpan air 

hangat atau panas, akan membahayakan pengguna. Tulisan PET atau 

PETE menunjukkan bahwa botol terbuat dari polyethylene terephthalate. 

Dalam keadaan hangat atau panas lapisan polimer dari polyethylene 

terephthalate akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (yang 

dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kanker). 

2. Logo dengan angka 2 ditengah menandakan bahwa botol ini terbuat dari 

high density polyethylene (HDPE). Material ini biasa digunakan untuk 

botol susu yang berwarna putih keruh, kemasan penyimpan makanan, 

galon air minum dan lain-lain. 

3. Logo dengan angka 3 di tengahnya menandakan  bahwa material terbuat 

dari polyvinyl  chloride (PVC), yaitu jenis plastik yang paling sering 

didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling 

wrap) dan botol-botol. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan 

yang dikemas berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan. 

4. Logo dengan angka 4 di tengahnya menandakan bahwa materialnya 

berasal dari low density polyethylene (LDPE), yaitu plastik warna cokelat 

(termoplastik/dibuat dari minyak bumi). Plastik ini biasanya dipakai untuk 

tempat makanan, kemasan dan botol botol yang lembek. Sifat mekanis 

jenis plastik ini adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, permukaannya 

agak berlemak, pada suhu di bawah 60
o
C sangat resistan terhadap senyawa 

kimia, daya perlindungan terhadap uap air tergolong baik dan plastik ini 

dapat didaur ulang. Barang yang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, 

tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara 

kimiawi dengan makanan yang dikemas. 
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5. Logo dengan angka 5 menandakan bahwa materialnya terbuat dari 

polypropilena (PP). PP lumayan lebih kuat dan ringan dengan daya tembus 

uap yang rendah, ketahanan yang baik tehadap lemak dan stabil terhadap 

suhu tinggi. Jenis PP ini merupakan pilihan bahan plastik terbaik, terutama 

untuk tempat makanan, botol minum dan yang terpenting botol susu untuk 

bayi. 

6. Logo dengan angka 6 menandakan bahwa materialnya terbuat dari  

polistirena (PS) atau dikenal luas sebagai styrofoam. PS biasanya  dipakai 

untuk bahan tempat makan, tempat minum sekali dan lain-lain. Polistirena 

merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stirena ke 

dalam makanan ketika makanan tersebut menyentuh wadah. Stirena harus 

dihindari, sebab berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon 

estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, 

pertumbuhan dan sistem saraf, juga karena bahan ini sangat sulit di daur 

ulang. 

7. Logo dengan angka 7 menandakan bahwa materialnya terbuat dari zat 

selaian zat diatas, yaitu:  

a. styrena acrylonitrile (SAN). 

b. acrylonitrile butadiene styrene (ABS). 

c. polycarbonate (PC) dan 

d. nylon.  

Material ini biasanya ditemukan pada tempat makanan dan minuman, 

seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, 

komputer, alat-alat eletronik dan plastik kemasan. SAN dan ABS memiliki 

resistansi yang tinggi terhadap reaksi kimia dengan suhu, kekuatan, 

kekakuan dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. SAN biasanya 

terdapat pada mangkuk mikser, pembungkus termos, piring, alat makan, 

penyaring kopi dan sikat gigi. Sementara ABS biasanya digunakan sebagai 

bahan mainan (misalnya, merek Lego) dan pipa. Palstik dengan jenis 7, 

yaitu SAN dan ABS, merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik 

untuk digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Sementara itu, 
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PC dapat mengeluarkan bahan utamanya, yaitu Bisphenol-A, ke dalam  

makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, 

kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma dan mengubah 

fungsi imunitas. PJ dianjurkan untuk tidak digunakan sebagai tempat 

makanan dan minuman. PC kini digunakan sebagai lemabaran penutup  

atap. 

 

Pengelolaan sampah merupakan seluruh kegiatan yang digunakan dalam 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Menurut 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah 

adalah kegiatan yang sistematis (tersusun), menyeluruh, dan berkesinambungan 

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dapat 

dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle). 3R adalah prinsip utama 

mengelola sampah mulai dari sumbernya, mulai berbagai langkah yang mampu 

mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara), kemudian dibuang TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 

Menurut Environmental Servis Program (2011 dikutip oleh Fariqi, 2016), 

keberhasilan dari program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada 

proses pemilahan. Tanpa adanya proses pemilahan pengelolaan sampah menjadi 

sulit, mahal, dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan 

kesehatan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumbernya. 

Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dinilai baik jika 

sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit 

sehingga sampah tidak menjadi media perantara menyebarluasnya suatu penyakit. 

Keterkaitan hubungan antara pengelolaan sampah dengan kesejahteraan 

sosial dapat dilihat dari hubungan tulisan Midgley dengan pengelolaan sampah 

yang menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan sosial dihasilkan atas kesepakatan 

tiga elemen yaitu, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur, sejauh mana 

kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, sejauh mana kesempatan untuk 

meningkatkan taraf hidup dapat disediakan menurut (Fariqi, 2016). Berdasarkan 
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penjelasan tersebut masalah sampah, proses pengelolaan sampah, dan manfaat 

positif terhadap lingkungan dapat dihubungkan sebagai masalah sosial yang perlu 

diatur karena mempengaruhi kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat luas, 

sehingga dapat memenuhi kehidupan masyarakat yang sejahtera. 

Pengelolaan sampah yang baik tidak saja untuk kepentingan kesehatan 

tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah mencakup 

pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengolahan 

sampah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan 

lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem penanganan 

sampah yang terjadi selama ini adalah (Prihatiningsih, 2013): 

1. Efisiensi yang rendah, disebabkan sampah belum dipilah-pilah sehingga 

kalaupun akan diterapkan teknologi lanjutan berupa proses komposting 

maupun daur ulang, maka memerlukan sumber daya manusia (SDM) 

untuk pemilahan menurut jenisnya sesuai dengan yang dibutuhkan, yang 

memerlukan dana maupun menyita waktu.  

2. Pembuangan akhir ke TPA dapat menimbulkan masalah dan 

membutuhkan lahan yang luas.  

3. Menjadi lahan yang subur bagi perkembangbiakan jenis-jenis bakteri serta 

bibit penyakit yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika dan 

keindahan lingkungan.  

 

2.6 Pengelolaan Sampah 

Menurut Azwar (1990 dikutip oleh Suryani, 2014), sampah adalah sesuatu 

hal yang tidak dipergunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi, tidak disenangi dan 

harus dibuang, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya, 

sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai 

terjadi. Kodoatie (2003 dikutip oleh Suryani, 2014), memberikan definisi sampah 

adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang 

merupakan hasil dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan. 
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Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) memiliki arti sebagian 

dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak 

disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa, sehingga tidak menganggu 

kelangsungan hidup. Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan 

sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik 

(Suryani, 2014). 

Menurut Hadiwiyoto (1983 dikutip oleh Suryani, 2014), berdasarkan 

lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: sampah kota (urban), 

sampah yang terkumpul di kota-kota besar dan sampah daerah, sampah yang 

terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah 

permukiman dan di pantai dan lain sebagainya. 

Pengelolaan sampah juga merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. 

Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya dapat diartikan tidak adanya sampah, 

melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika atau 

keindahan. Terdapat sedikitnya tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang 

harus dipertimbangkan secara khusus dalam pengelolaan sampah, yaitu: 

identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada, definisi baik dan 

benar dalam hal pengelolaan sampah, dan pola kebijaksanaan pembinaan dan 

pengembangan (Suryani, 2014). 

Pengelolaan sampah adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara 

garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi, pengendalian timbulan 

sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir 

(Sejati, 2004 dikutip oleh Suryani, 2014). 

Penanganan sampah tidaklah gampang, melainkan sangat kompleks 

(lengkap), karena mencakup aspek teknis, ekonomi dan sosio-politis. Pengelolaan 

sampah merupakan usaha dalam mengatur atau mengelola sampah dari proses 

pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga 

pembuangan akhir (DPU Cipta Karya, 1993 dikutip oleh Suryani, 2014). Sistem 

pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi lima 

aspek. Kelima aspek tersebut berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, 
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membentuk pengelolaan persampahan harus meliputi berbagai sistem. Adapun 

aspek-aspek tersebut, yaitu: aspek kelembagaan, pembiayaan, pengaturan, peran 

serta masyarakat, dan teknik operasional (lihat Tabel 2.2).  

Menurut SK SNI T-13-1990-F (1990 dikutip oleh Suryani, 2014), pada 

prinsipnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai suatu komponen-

komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling 

berhubungan antara satu dengan lainnya. Kelima aspek tersebut merupakan 

prasyarat awal agar manajemen persampahan dapat terlaksana sesuai tujuan. Satu 

aspek dengan aspek lainnya terkait erat dan saling mendukung. Kelembagaan 

berfungsi sebagai motor penggerak dan pelaksana, sehingga seluruh sistem bisa 

beroperasi dengan baik. Pembiayaan yang meliputi anggaran dan sumber dana, 

utamanya dapat menyokong kebutuhan operasional setiap prosesnnya.  

Sementara itu, masyarakat selaku produsen sampah, berperan dalam 

mengurangi timbulan sampah maupun dalam penyediaan dana. Dan yang tak 

kalah pentingnya adalah dukungan regulasi yang menjadi payung hukum agar 

sistem dapat mencapai sasarannya secara efektif. Pengesahan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan langkah awal 

dalam penerapan manajemen persampahan, terutama dalam aspek pengaturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-20 

Tabel 2.2 Aspek-aspek Manajemen Persampahan 

No Aspek Peran Pokok Keterangan 

1 
Aspek 

Kelembagaan 

Menggerakan, 

mengaktifkan dan 

mengarahkan 

sistem 

Terdiri dari: 

 Bentuk dan pola kelembagaan 

 Sistem manajemen (perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian untuk 

jenjang strategis, teknik maupun 

operasional) 

2 
Aspek 

Pembiayaan 

Merupakan 

komponen sumber 

dalam arti supaya 

sistem mempunyai 

kinerja yang baik 

Struktur pembiayaan terdiri dari: 

 Anggaran 

 Alternatif sumber pendanaan 

3 

Aspek 

Pengaturan 

(dasar hukum) 

Komponen yang 

menjaga 

pola/dinamika 

sistem agar dapat 

mencapai sasaran 

secara efektif. 

Fungsi dari peraturan: 

 Sebagai landasan pendirian instansi 

pengelola (Dinas, Perusahaan Daerah dan 

lainnya) 

 Sebagai landasan pemberlakuan struktur 

tarif 

 Sebagai landasan ketertiban  umum 

(masyarakat)  dalam pengelolaan 

persampahan 

4 

Aspek Peran 

Serta 

Masyarakat 

Komponen yang 

tidak bersifat 

subsistem tapi 

terikat erat sebagai 

penyediaan 

kapasitas kerja 

maupun pendanaan 

Bentuk peran serta masyarakat dalam: 

 Teknis operasional pengumpulan sampah 

dari mulai sumber sampai pembuangan 

akhir 

 Pendanaan 

5 
Aspek Teknik 

Operasional 

Komponen yang 

paling dekat dengan 

obyek pengelolaan 

sampah 

Terdiri dari sarana, prasarana, perencanaan, 

dan tata cara teknik operasional pengelolaan 

sampah untuk kegiatan: 

 Pewadahan 

 Pengumpulan 

 Pengangkutan 

 Pembuangan akhir 

Sumber: Suryani (2014) 
 

2.7 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) merupakan sistem 

penanganan sampah yang kompleks (direncanakan, disusun, dioperasikan, 

dikelola dan dimiliki oleh masyarakat). Tujuannya ialah untuk kemandirian 

masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan 

sampah yang ramah lingkungan (ESP DKI Jakarta – Environmental Services 

Delivery): 
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Langkah-langkah dalam mewujudkan Pengelolaan Sampah Berbasis 

Masyarakat (PSBM) adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan kepada pemuka masyarakat setempat dan izin dari pemimpin 

wilayah (RT, RW, Lurah). 

2. Pendekatan kepada warga yang mempunyai niat, kemauan, kepedulian dan 

kemampuan untuk melaksanakan program serta dapat menjadi penggerak 

di lingkungannya. 

3. Pemetaan masalah persampahan dan kebersihan lingkungan setempat dari 

berbagai aspek, termasuk pendataan jumlah dan komposisi sampah dari 

rumah tangga. 

4. Studi banding (kalau memungkinkan). 

5. Pembentukan komite lingkungan atau kelompok kerja, penyusunan 

rencana kerja, dan kesepakatan kontribusi warga dalam bentuk materi 

maupun non-materi. 

6. Pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

penghijauan lingkungan dan 3R (reduce, reuse, recycle atau kurangi, pakai 

ulang, daur ulang). 

7. Pendampingan, sosialisasi, penyebaran informasi dan pemantauan terus 

menerus sampai menghasilkan kompos, produk daur ulang, penghijauan, 

dan tanaman produktif. 

8. Koordinasi dengan pemerintah setempat seperti Dinas/Sub Dinas 

Kebersihan, Tata Kota, Perumahan, Pekerjaan Umum, dll agar bersinergi 

dengan sistem pengelolaan sampah skala kota. 

9. Pemasaran hasil daur ulang, tanaman produktif, atau kompos bagi yang 

berminat menambah penghasilan. 

10. Berpartisipasi dalam perlombaan kebersihan, bazar hasil kegiatan daur 

ulang, dan pameran foto lingkungan. 

 

Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM)  

adalah: 

1. Partisipasi masyarakat 
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2. Kemandirian 

3. Efisiensi 

4. Perlindungan lingkungan 

5. Keterpaduan 

 

Kastaman (2004 dikutip oleh Suryani, 2014), memberikan definisi 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan 

sampah yang bertitik tumpu pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan 

lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Douglas (1994 

dikutip oleh Suryani, 2014), menerangkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup 

memerlukan fasilitasi dan implementasi berbasis masyarakat sebagai suatu 

strategi pemberdayaan dan peningkatan akses kepada sumber daya lingkungan 

hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan. Pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat ini sangat penting, karena kegiatan tersebut 

dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Mereka mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi lebih tepat 

sasaran jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas 

mereka (Sutandyo, 2005 dikutip oleh Suryani, 2014).  

Anschutz (1996 dikutip oleh Suryani, 2014), secara gamblang 

menyebutkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali 

tidak berhasil karena rendahnya partisipasi dari rumah tangga. Apabila 

pengelolaan sampah tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka akan berimbas 

pada partisipasi dan kesediaan membayar yang rendah. Sementara itu 

Koesrimardiyati (2011 dikutip oleh Suryani, 2014), menyatakan bahwa kegiatan 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan dapat terus berlanjut jika terjadi 

perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan 

disertai pengorganisasian masyarakat yang betumpu pada perempuan di tingkat 

komunitas, salah satu unitnya adalah Rukun Warga (RW).  

Pendekatan pengelolaan sampah 3R memberikan pandangan dan wawasan 

baru pada masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah bukan lagi dipandang 

barang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R, sampah dapat dijadikan 
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sesuatu yang bernilai ekonomis. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat untuk 

berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangatlah diperlukan sebagai anggota 

masyarakat penghasil sampah. Sampah akan memiliki nilai ekonomis apabila 

berada dalam jumlah yang mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih 

lanjut sebagai barang-barang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) 

maupun sebagai komoditas perdagangan. Apabila masyarakat yang berperan 

sebagai penghasil sampah melakukan peran serta dalam pengelolaan sampah, 

misal 3R, maka pada proses menampung dan memasarkan sampah tersebut perlu 

suatu wadah. Disinilah dapat dilihat pentingnya peran Bank Sampah sebagai 

sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan sosio-ekonomi, sekaligus 

memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah (Suryani, 2014). 

Menurut Aryenti (2011 dikutip oleh Suryani, 2014), Bank Sampah 

merupakan suatu tempat untuk menabung sampah yang telah terpilah sesuai jenis 

sampahnya. Cara kerja dari Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan 

bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen 

pengelolaannya. Apabila dalam kebanyakan bank umum yang disetorkan nasabah 

adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah-

sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Bank Sampah sebaiknya dikelola oleh 

orang-orang yang kreatif dan inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan, agar 

dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja Bank 

Sampah dilakukan berbasis rumah tangga keluarga, dengan memberikan 

penghargaan kepada keluarga yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah 

sampah. Konsep Bank Sampah mengikuti menajemen bank-bank pada umumnya. 

Selain sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah 

juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat umum 

dan anak-anak secara khusus. Metode Bank Sampah juga berfungsi sebagai 

pemberdayaan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 



II-24 

2.8 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

2.8.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan kata lain populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

tidak sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi juga 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Sebagai contoh dalam bidang kedokteran, satu orang sering bertindak sebagai 

populasi. Darah yang ada pada tubuh setiap orang adalah populasi, kalau akan 

diperiksa maka cukup diambil sebagian darah yang berupa sampel dari anggota 

tubuh itu. Data yang diteliti dari sampel tersebut selanjutnya akan diberlakukan ke 

seluruh darah yang dimiliki orang tersebut (Sugiyono, 2013). 

 

2.8.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apabila populasi tersebut besar sehingga peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu dan sudah dikira mewakili populasi. Apa yang telah 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul representatif (mewakili) dari 

populasi (Sugiono, 2013). 

Apabila sampel tidak mewakili populasi, maka ibarat orang buta disuruh 

menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga gajah, maka ia 

menyimpulkan gajah itu seperti kipas. Orang kedua memegang badan gajah, maka 

ia menyimpulkan gajah itu seperti tembok besar. Satu lagi memegang ekornya, 

maka ia menyimpulkan gajah itu kecil seperti seutas tali. Begitulah jika sampel 

yag dipilih tidak mewakili populasi, maka ibarat 3 orang buta tersebut yang 

membuat kesimpulan salah tentang seekor gajah (Sugiono, 2013). 



II-25 

Maka untuk menentukan besaran sampel dari suatu populasi, peneliti akan 

menggunakan rumus dari Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, dengan rumus 

yaitu sebagai berikut (Consuelo, 1993 dikutip oleh Yuliarmi, 2007): 

2Ne1

N
n




        
 

Keterangan : 

n  = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e  = Tingkat kesalahan yang ditoleransi, yaitu (10%). 

 

2.8.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik-teknik dalam pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu (Sugiono, 2013): 

1. Probability Sampling 

Probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, 

proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified 

random sampling, area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). 

a. Simple Random Sampling 

Dikatakan simple (sederhana) disebabkan pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi 

dianggap homogen (sejenis). 

b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan jika populasi mempunyai anggota yang tidak 

sejenis dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang 

memiliki pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka 

populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus S1 

= 45, S2 = 30, STM = 800, ST = 900, SMEA = 400, SD = 300. 
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c. Disproportionate Stratified Random, Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari unit kerja 

tertentu memiliki: 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 

800 orang SMU, 700 orang SMP, maka tiga orang lulusan S3 dan 

empat orang S2 itu diambil semuanya menjadi sampel. Karena dua 

kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, 

SMU dan SMP. 

d. Cluster Sampling (Area Sampling) 

  Teknik sampel daerah biasanya digunakan untuk menentukan sampel 

jika obyek yang akan diteliti atau sumber data sangatlah luas, misalnya 

penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk 

menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka 

pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. 

Teknik sampling daerah ini biasnaya digunakan melalui dua tahap, 

yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap kedua 

menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling 

juga. 

2. Nonprobability Sampling 

Nonprobability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling 

sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. 

a. Sampling Sistematis 

Sampling Sistematis ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

nomor urut yang telah diberi kepada anggota populasi. Misalnya 

anggota populasi yang terdiri dari 200 orang. Dari semua anggota itu 

diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 200. 

Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap 

saja atau kelipatan dari bilangan tertentu. 
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b. Sampling Kuota 

Sampling Kuota ialah teknik untuk menentukan sampel dari populasi 

yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.  

c. Sampling Insidental 

Sampling Insidental ialah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insedental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

d. Sampling Purposive 

Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang 

kualitas kesehatan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang 

ahli dalam bidang kesehatan. 

e. Sampling Jenuh 

Sampling Jenuh ialah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau peneliti yang 

ingin mambuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah 

lain sampel jenuh yaitu sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. 

f. Snowball Sampling  

Snowball Sampling ialah teknik penentuan sampel yang awalnya 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat sebuah bola salju yang 

menggelinding kemudian lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan 

sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, akan tetapi karena 

dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu 

dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, 

begitu seterusnya. 
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2.9 Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang biasanya 

dilakukan melalui pemberian seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data yang dinilai lebih efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga sangat cocok digunakan ketika jumlah responden 

lumayan besar atau tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan yang bersifat tertutup atau terbuka yang dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet 

(Sugiyono, 2013). 

   

2.10 Konsep Bank Sampah 

2.10.1 Pengertian Bank Sampah 

Menurut Suwerda (2012 dikutip oleh Fariqi, 2016), Bank Sampah ialah 

suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan antara penabung sampah dengan 

teller Bank Sampah. Ruangan Bank Sampah biasanya dibagi dalam tiga ruang 

atau loker tempat penyimpanan sampah yang dibuang, sebelum di ambil oleh 

pengepul atau pihak ketiga, yaitu: 

1. Penabung dalam hal ini diperankan seluruh warga baik secara individual 

maupun kelompok yang menjadi anggota penabung sampah yang 

dibuktikan dengan adanya kepemilikan nomor rekening dan buku 

tabungan sampah, serta berhak atas hasil tabungan sampah yang 

disepakati. 

2. Teller ialah petugas Bank Sampah yang bertugas untuk melayani 

penabung sampah, antara lain menimbang berat sampah, melabeli sampah, 

mencatat dalam buku induk, dan berkomunikasi dengan pengepul. 

3. Pengepul ialah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem 

pengelolaan sampah dengan tabungan sampah dan menilai secara ekonomi 

setiap sampah yang ditabung oleh warga baik secara pribadi atau 

kelompok, pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di Bank 
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Sampah, menekankan pentingnya warga memilah sampah seperti yang di 

kembangkan dalam pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan 

produktif. 

 

Menurut Wintoko (2012 dikutip oleh Fariqi, 2016), Bank Sampah ialah 

pengelolaan sampah (khususnya anorganik) dengan cara sedemikian rupa. 

Sampah sangat diperlukan layaknya barang-barang berharga yang bernilai 

ekonomis, dikelola secara sistematis dari mulai hulu hingga hilir. Sejak dari 

sumbernya (rumah tangga) sehingga manfaatnya dikembalikan lagi pada 

sumbernya. Bank Sampah didirikan secara swadaya dan bekerja sama dengan 

masyarakat. Sampah disekitar masyarakat dipilah-pilah, kemudian dikembangkan. 

Kinerja Bank Sampah mirip dengan bank-bank pada umunya, masyarakat 

dibuatkan buku tabungan, uang tidak langsung diberikan pada si penabung, tetapi 

lebih dulu dimasukkan (disimpan) kedalam tabungan. Tujuanya untuk menjaga 

lingkungan, masyarakat mampu membudidayakan barang bekas menjadi sesuatu 

yang dapat dijadikan barang yang bernilai bermanfaat dan bernilai ekonomi. 

Dari pengertian tersebut dapat diterik kesimpul bahwa Bank Sampah 

merupakan suatu upaya pengelolaan sampah dengan periode yang unik seperti 

aktivitas yang dilakukan perbankan pada umumnya. Perbedaan bank dengan Bank 

Sampah, bukan hanya bergerak dalam hal keuangan, tetapi terhadap benda yang 

disetorkan, dan sama-sama berpengaruh besar terhadap nilai-nilai perekonomian. 

Fungsi Bank Sampah tidak hanya mengumpulkan sampah, namun juga 

menyalurkan sampah yang didapat sesuai dengan kebutuhan dan mengolahnya 

menjadi produk yang bernilai dan bemanfaat. Semua pengelolaan sampah 

diserahkan kepada masyarakat dan kembali kepada masyarakat. 

 

2.10.2 Manfaat Bank Sampah 

Menurut Wintoko (2012 dikutip oleh Fariqi, 2016), manfaat adanya Bank 

Sampah merupakan suatu strategi untuk membangun kepedulian masyarakat 

supaya dapat “berteman” dengan sampah guna mendapatkan manfaat ekonomi 

langsung dari sampah. Bank Sampah mustahil berdiri sendiri melainkan harus 

diintegrasikan dengan gerakan 3R (reduce, reus, dan recycle) sehingga manfaat 
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yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang 

bersih, hijau dan sehat. Dengan pola-pola tersebut, menjadi disiplin dalam 

mengelola sampah dan memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap 

kebersihan lingkungan masyarakat. 

Suwerda (2012 dikutip oleh Fariqi, 2016), mengemukakan sebuah 

pernyataan, dalam pengelolaan sampah melalui metode Bank Sampah, diharapkan 

dapat bermanfaat bagi: 

1. Kesehatan lingkungan 

a. Dapat mencipatakan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah. 

b. Dapat mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat 

menimbulkan pencernaan udara. 

c. Dapat mengurangi kebiasaan menimbun sampah (anorganik), yang 

dapat mencemari tanah. 

d. Masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan 

lingkungan. 

2. Sosial ekonomi masyarakat 

a. Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah. 

b. Dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat. 

c. Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul 

untuk mencari sampah. 

3. Bagi Pendidikan 

Memberi pendidikan atau edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak 

supaya terbiasa memilah dan menabung sampah, mereka memahami arti 

penting tentang menabung sampah sejak dini. Sehingga masyarakat dapat 

hidup dilingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 

4. Bagi Pemerintah 

Sebagai salah satu jalan alternatif dalam mengelola sampah dari sekian 

banyak alternatif pengelolaan sampah, yang hingga hari ini belum 

menunjukkan hal yang optimal. 

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan sistem Bank Sampah, yaitu 

sistem pengelolaan sampah dengan sistem menabung sampah. Namun 
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biasanya identik dengan menabung uang di bank. Pengelolaan sampah 

dengan sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan sampah dengan melihat seluruh aspek lapisan masyarakat. 

 

2.10.3 Bank Sampah Indonesia 

Sebuah strategi nasional yang membuat kebijakan penanganan sampah 

melalui program 3R yaitu, pengurangan sampah, penanganan sampah, 

pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan 

kerja sama. Sedangkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan 

sampah sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud 

ialah meliputi, pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan 

kembali sampah (Suryani, 2014). 

Pengelolaan sampah pertama kali dilakukan di tingkat komunitas melalui 

sistem Bank Sampah sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah Ripah. Ide 

pendiriannya bermula karena banyaknya kasus demam berdarah di daerah Bantul, 

dan kasusnya semakin tinggi sejalan dengan banyaknya tumpukan sampah. 

Setelah itu daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bank Sampah, dan dari 

waktu ke waktu perkembangannya makin meningkat (Suryani, 2014). 

Kementerian Lingkungan Hidup berhasil mengembangkan konsep Bank 

Sampah di berbagai Provinsi di Indonesia. Statistik perkembangan pembangunan 

Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 menunjukkan ada sebanyak 

471 Bank Sampah telah berjalan. Dengan jumlah nasabah sebanyak 47.125 orang 

dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai 

perputaran uang sebesar Rp1.648.320.000,00 perbulan. Pada Mei 2012, angka 

statistik ini meningkat menjadi sebanyak 886 Bank Sampah, dengan jumlah 

nasabah sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 

2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp3.182.281.000,00 

perbulan (Suryani, 2014). 



II-32 

Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 Bank Sampah di 56 kota, 

yang tersebar di 19 Provinsi. Lebih dari sekitar dua juta kilogram sampah per 

bulan yang berhasil diolah dengan adanya Bank Sampah. Sebagai nasabah, 

masyarakat pun langsung memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah-sampah 

tersebut. Ada beberapa aktivitas pengurangan sampah yang telah dikembangkan 

di Indonesia sebagai proyek percontohan 3R di beberapa Provinsi. Kementerian 

Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih 525 fasilitas pengolahan sampah 

3R pada periode 2010-2014 (Suryani, 2014). 

Bank Sampah lahir dan berkembang akibat adanya keprihatinan 

masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan 

sampah, baik sampah organik ataupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan 

menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan 

seperti membuat sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomi. Pengelolaan 

sampah dengan sistem Bank Sampah ini diharapkan dapat membantu pemerintah 

dalam menangani masalah sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat 

(Suryani, 2014). 

Tujuan utama pendirian Bank Sampah ialah agar dapat membantu 

menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya ialah untuk 

menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank 

Sampah juga didirikan dengan maksud mengubah sampah menjadi sesuatu yang 

lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang 

memiliki nilai ekonomis atau bernilai jual (Suryani, 2014). 

Bank Sampah merupakan suatu tempat yang mana berfungsi sebagai 

tempat pengumpulan berbagai macam sampah yang telah dipisah-pisahkan sesuai 

dengan jenisnya guna disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil 

setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka 

waktu tertentu yang telah ditentukan dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi 

penyetor sampah akan mendapat buku tabungan (Suryani, 2014). 

Bank Sampah memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan 

hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, indah, menyadarkan masyarakat 

akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis 
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yang memiliki nilai jual. Manfaat lain Bank Sampah ialah dapat menambah 

penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah, mereka akan 

mendapatkan imbalan berupa uang yang dikonversikan dan dikumpulkan dalam 

rekening tabungan yang mereka miliki (Suryani, 2014). 

Masyarakat dapat serta merta mengambil uang pada tabungannya saat 

tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung 

tidak hanya sebatas uang, tetapi juga ada yang berupa bahan makanan pokok 

seperti gula, sabun, minyak dan beras, pembelian pulsa telepon genggam, listrik, 

pembayaran jasa layanan air bersih, bahkan biaya sekolah, kredit kepemilikan 

barang dan asuransi kesehatan (Suryani, 2014). 

Sampah-sampah yang disetorkan nasabah ke Bank Sampah dibedakan 

menjadi beberapa jenis sampah, misalnya: sampah organik, seperti potongan 

sayuran atau sisa masakan; mapun nonorganik seperti plastik, besi, dan lainnya. 

Bank Sampah akan menetapkan harga beli untuk masing-masing jenis sampah 

tersebut. Sampah yang masih dapat di daur ulang seperti bahan organik dapat 

dimanfaatkan untuk kompos ataupun biogas. Sedangkan bahan nonorganik didaur 

ulang menjadi berbagai perabotan seperti tas, sendal, dan lainnya (Suryani, 2014). 

Ada beberapa Bank Sampah yang mempunyai alat pengolah sendiri seperti 

komposter, alat pembuat pelet plastik dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat 

menjual barang daur ulang dengan harga yang lebih tinggi. Meskipun demikian, 

ada juga Bank Sampah yang hanya berfungsi sebagai pemasok bagi pengepul. 

Mereka bekerja sama dengan pengepul yang rutin mengambil sampah bernilai 

ekonomis untuk didaur ulang dan tidak mendaur ulang sampah yang mereka dapat 

dari nasabah (Suryani, 2014). 

Bank Sampah dalam prakteknya dapat mengurangi dan meminimalisir 

tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). 

Akibatnya, volume sampah yang ada di masyarakat dan TPA dapat berkurang. 

Pengelolaan Bank Sampah juga berdasar kepada kaidah-kaidah yang terdapat 

dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang 

berprinsip 3R. Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah akhir-

akhir ini menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah maupun masyarakat, untuk 
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mengurangi terus peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali 

(Suryani, 2014). 

 

2.10.4 Pendirian  dan Pengembangan Sistem Bank Sampah 

 Eka Utami dalam Bukunya “Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 

Kisah Sukses” (2013), menjelaskan tahapan-tahapan dalam pendirian dan 

pengembangan sistem Bank Sampah, yaitu sebagai berikut: 

1. Sosialisasi awal 

Sosialisasi awal dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengenalan 

dan pengetahuan dasar mengenai Bank Sampah kepada masyarakat. 

Materi yang disampaikan meliputi Bank Sampah sebagai program 

nasional, pengertian Bank Sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem 

bagi hasil dalam sistem Bank Sampah. Penjelasan tersebut harus 

menjelaskan berbagai sisi positif sistem Bank Sampah. Sehingga warga 

merasa tergerak untuk melaksanakan sistem Bank Sampah. 

2. Pelatihan teknis 

Setelah warga menyepakati untuk melaksanakan sistem Bank Sampah, 

maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Tujuannya ialah untuk memberi 

penjelasan secara rinci tentang standarisasi sistem Bank Sampah, 

mekanisme kerja Bank Sampah dan keuntungan sistem Bank Sampah. 

Sehingga warga menjadi lebih siap ketika harus melakukan pemilahan 

sampah hingga penyetoran ke Bank Sampah. Forum ini juga dimanfaatkan 

dalam rangka musyawarah penentuan nama Bank Sampah, pengurus, 

lokasi kantor dan tempat penimbangan, pengepul hingga jadwal 

penyetoran sampah. 

3. Pelaksanaan sistem Bank Sampah 

Pelaksanaan Bank Sampah dilakukan pada saat yang telah disepakati. 

Pengelola Bank Sampah harus siap dengan keperluan administrasi dan 

peralatan timbang. Nasabah datang ke Bank Sampah dengan membawa 

sampah yang sudah di pilah. Nasabah akan mendapat uang yang disimpan 
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dalam bentuk tabungan sesuai dengan nilai sampah yang di setor dan 

ketentuan lainnya. 

4. Pemanfaatan dan evaluasi 

Berbagai halangan dan tantangan mungkin akan muncul saat penerapan 

Bank Sampah. Organisasi masyarakat harus selalu melakukan 

pendampingan selama sistem berjalan. Sehingga dapat membantu warga 

dalam hal memecahkan masalah dengan lebih cepat. Evaluasi dilakukan 

setiap waktu yang disepakati untuk kebaikan pelaksanaan Bank Sampah 

yang lebih baik. 

5. Pengembangan  

Sistem Bank Sampah sewaktu-waktu bisa berkembang menjadi Unit 

Simpan Pinjam (USP), Unit Usaha Sembako (UUS), Koperasi dan 

Pinjaman Modal Usaha (KPMU). Perluasan dari fungsi Bank Sampah ini 

bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika 

kebanyakan warga adalah pedagang, pengembangan Bank Sampah 

diarahkan untuk Unit Pinjaman Modal Usaha (UPMU). Salah satu bentuk 

bantuan dari organisasi masyarakat pada proses ini antara lain dalam 

pengurusan badan hukum koperasi dan lain sebagainya. 

 

2.10.5 Proses Pengelolaan Bank Sampah 

1. Proses pengumpulan sampah 

Dalam proses ini nasabah harus mengumpulkan sampah disetiap rumah 

masing-masing. Kemudian memilah terlebih dahulu sampah organik dan 

anorganik agar memudahkan proses penyetoran ke Bank Sampah. 

2. Proses penyetoran sampah 

Proses dimana nasabah yang sudah memilah sampah dari rumah dapat 

membawa sampah ke Bank Sampah untuk disetorkan atau dalam waktu 

yang telah ditentukan pengelola Bank Sampah juga akan mengambil 

sampah kerumah nasabah. Nasabah yang sampai ke Bank Sampah akan 

mengisi absensi antrian setoran. Setelah mengisi absensi lalu petugas akan 

menimbang sampah yang dibawa oleh nasabah secara bergantian serta 
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mencatat hasil penimbangan sampah, lalu petugas administrasi Bank 

Sampah mencatat di buku tabungan nasabah di buku besar Bank Sampah 

setelah itu transaksi selesai. 

3. Pengelolaan sampah 

Sampah yang telah terkumpul dari nasabah anggota Bank Sampah akan 

diproses. Dimana pada prosesnya sampah akan dimasukkan ke mesin 

pencacah sampah yang dimiliki oleh Bank Sampah tersebut. Selain itu 

sampah juga akan disetorkan kepada pengepul utama jika sampah tidak 

bisa diolah oleh Bank Sampah. 

4. Penjualan hasil pengolalaan sampah 

Pada proses ini hasil sampah yang telah diolah sebelumnya akan berbentuk 

barang kerajinan. Kemudian barang kerajinan yang berupa tas, hias–

hiasan, sapu dan lainnya akan dijual kepada masyarakat sekitar atau 

dipasarkan kepada konsumen. 

5. Tabungan Bank Sampah 

Pada proses ini uang dari hasil penjualan kerajinan olahan sampah dan 

penjualan sampah akan dimasukkan kedalam tabungan Bank Sampah. 

Dimana tabungan Bank Sampah akan dipergunakan untuk keperluan Bank 

Sampah dan anggota Bank Sampah. 

 

 


