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No 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 
FAKTOR KEBERHASILAN 

BANK SAMPAH 
BENEFIT BAGI MASYARAKAT KEGIATAN BANK SAMPAH PARTISIPASI MASYARAKAT TEKNIS OPERASIONAL 

Usia Jenis Kelamin 
Jenis 

Pekerjaan 
Pendidikan 

Terakhir 
Tingkat 

Pendapatan 
Tingkat 

Pengetahuan 
Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Reward Bagi 
Masyarakat 

Program 
Simpan 
Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 

Kesediaan 
Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 

Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

1 38 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 

Tabungan 

umum; 
Tabungan 
pendidikan

;Tabungan 
kelompok 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Pengantaran 
secara 
individu 

  

2 34 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 

umum; 
Sembako 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

3 39 Perempuan Buruh SD < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 
pendidikan

;Tabungan 
listrik 

Bersedia 
Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

08.00 - 

10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

4 56 Laki-Laki Buruh SMP 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Tidak Tidak Ada Uang tunai 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

13.00-

15.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

5 45 Perempuan Buruh SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 

umum 
Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

6 41 Perempuan Buruh SD > 3.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 

Tabungan 
pendidikan
;Tabungan 

kesehatan 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Pernah 

Pengelola 

bank 
sampah/ 
karyawan 

bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

7 25 Perempuan Buruh Sarjana < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

15.00 - 
17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

8 42 Perempuan Wiraswasta SMA < 1.500.000 Iya Tidak Tidak Ada 

Tabungan 

umum; 
Tabungan 
listrik 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 

bank 
sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 
13.00-
15.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

Penimbangan 

9 33 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

10 32 Perempuan Buruh SMP < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 

umum; 
Tabungan 
pendidikan 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

08.00 - 
10.00 

WIB;13.0
0 - 15.00 
WIB;15.0

0 - 17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 

bank 
sampah/ 
karyawan 

bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

11 53 Perempuan Buruh SD < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Pengantaran 
secara 
individu 

  

12 22 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 
pendidikan 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
15.00 - 
17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

13 46 Perempuan Buruh SD < 1.500.000 Tidak Tidak Tidak Ada 

Tabungan 
pendidikan

;Tabungan 
listrik; 
Sembako 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 
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No 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 
FAKTOR KEBERHASILAN 

BANK SAMPAH 
BENEFIT BAGI MASYARAKAT KEGIATAN BANK SAMPAH PARTISIPASI MASYARAKAT TEKNIS OPERASIONAL 

Usia Jenis Kelamin 
Jenis 

Pekerjaan 
Pendidikan 

Terakhir 
Tingkat 

Pendapatan 
Tingkat 

Pengetahuan 
Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Reward Bagi 
Masyarakat 

Program 
Simpan 
Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 

Kesediaan 
Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 

Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

14 33 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 

Tabungan 
umum; 
Tabungan 

pendidikan
;Sembako 

Bersedia 
Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Rabu;Ka
mis;Juma

t;Sabtu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

15 34 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 

Uang 
tunai; 

Tabungan 
pendidikan
;Tabungan 

listrik 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

16 51 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Uang 
tunai; 

Sembako 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

17 63 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

18 54 Perempuan Buruh SD 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 

hari raya 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Minggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Pengantaran 
secara 

individu 

  

19 51 Perempuan IRT SMA 
2.500.000 - 
3.500.000 

Iya Ya Tidak Ada 

Uang 
tunai; 
Tabungan 

umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Rabu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

20 51 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

21 44 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
15.00 - 
17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 

bank 
sampah/ 
karyawan 

bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Pengantaran 
secara 
individu 

Pencatatan 

22 42 Laki-Laki Wiraswasta SD 
1.500.000 - 
2.500.000 

Tidak Ya Tidak Ada 

Uang 
tunai; 
Tabungan 

umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

23 48 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 
umum; 

Tabungan 
pendidikan 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

24 44 Perempuan IRT SD > 3.500.000 Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

25 34 Perempuan Wiraswasta SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
listrik; 

Sembako 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Penimbangan 

26 34 Perempuan IRT SMP 
1.500.000 - 

2.500.000 
Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 
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No 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 
FAKTOR KEBERHASILAN 

BANK SAMPAH 
BENEFIT BAGI MASYARAKAT KEGIATAN BANK SAMPAH PARTISIPASI MASYARAKAT TEKNIS OPERASIONAL 

Usia Jenis Kelamin 
Jenis 

Pekerjaan 
Pendidikan 

Terakhir 
Tingkat 

Pendapatan 
Tingkat 

Pengetahuan 
Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Reward Bagi 
Masyarakat 

Program 
Simpan 
Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 

Kesediaan 
Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 

Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

27 26 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Iya Tidak Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Penimbangan 

28 44 Perempuan Wiraswasta SD 
1.500.000 - 
2.500.000 

Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

29 41 Perempuan Wiraswasta SD 
1.500.000 - 
2.500.000 

Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

30 48 Perempuan Wiraswasta SMA < 1.500.000 Iya Tidak Tidak Ada Uang tunai Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

15.00 - 

17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

31 43 Laki-Laki Wiraswasta 
Tidak 

Sekolah 

2.500.000 - 

3.500.000 
Iya Tidak Tidak Ada 

Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

08.00 - 

10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pengangkutan 

32 40 Laki-Laki Wiraswasta SMP < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

08.00 - 

10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Penimbangan 

33 33 Perempuan IRT SMA 
2.500.000 - 

3.500.000 
Iya Tidak Gerobak 

Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan;Peni
mbangan;Pengan

gkutan 

34 60 Laki-Laki Buruh SMP 
1.500.000 - 

2.500.000 
Tidak Ya Gerobak 

Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

13.00-
15.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

35 43 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 

17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

36 35 Perempuan Wiraswasta SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 

Uang 
tunai; 

Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

08.00 - 

10.00 
WIB;13.0
0 - 15.00 

WIB;15.0
0 - 17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

37 50 Laki-Laki Buruh Sarjana 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Ya Gerobak 

Tabungan 

umum 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 
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No 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 
FAKTOR KEBERHASILAN 

BANK SAMPAH 
BENEFIT BAGI MASYARAKAT KEGIATAN BANK SAMPAH PARTISIPASI MASYARAKAT TEKNIS OPERASIONAL 

Usia Jenis Kelamin 
Jenis 

Pekerjaan 
Pendidikan 

Terakhir 
Tingkat 

Pendapatan 
Tingkat 

Pengetahuan 
Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Reward Bagi 
Masyarakat 

Program 
Simpan 
Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 

Kesediaan 
Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 

Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

38 41 Perempuan IRT Sarjana < 1.500.000 Tidak Tidak Gerobak 
Tabungan 

umum 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Bersedia Jumat 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
13.00-
15.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

39 45 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Jumat;Sa
btu;Ming

gu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

40 34 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 

Uang 

tunai; 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 
13.00-
15.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

41 40 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 

Jumat;Sa

btu;Ming
gu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

42 40 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 

Uang 
tunai; 

Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Jumat;Sa

btu 

15.00 - 

17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

43 39 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

44 30 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Selasa 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
13.00-
15.00 

WIB 

Pengantaran 
secara 

individu 

Penimbangan 

45 48 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

46 42 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Tidak Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 
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Prasarana 
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Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 
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Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 
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Pelatihan 
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3R 
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partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

47 36 Perempuan Wiraswasta SMP 
2.500.000 - 

3.500.000 
Tidak Tidak Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

48 47 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

49 46 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 

Uang 
tunai; 
Tabungan 

umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 

bank 
sampah/ 
karyawan 

bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

50 34 Perempuan Buruh SD 
1.500.000 - 
2.500.000 

Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Minggu 
15.00 - 
17.00 
WIB 

Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

1 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah Nasabah 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

51 48 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
pendidikan 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

Minggu 
15.00 - 
17.00 

WIB 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

1 kali 
sebulan 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Pernah 

Nasabah 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

52 61 Laki-Laki Wiraswasta SD < 1.500.000 Tidak Tidak Tidak Ada 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

53 50 Laki-Laki Buruh SMA 
1.500.000 - 

2.500.000 
Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia Lainnya Bersedia 
Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

54 45 Perempuan IRT SD 
2.500.000 - 
3.500.000 

Tidak Tidak Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

15.00 - 

17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

55 31 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
15.00 - 
17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

56 44 Laki-Laki Buruh SMA 
1.500.000 - 
2.500.000 

Iya Tidak Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

57 43 Laki-Laki Buruh SMA < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia Minggu 
15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

58 36 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

59 42 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

60 53 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

61 49 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 

Uang 

tunai; 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

62 46 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 
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Tokoh 
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Sarana dan 
Prasarana 
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Menggunakan 
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Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
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Pelatihan 
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Gotong Royong 
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Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

63 38 Perempuan Wiraswasta SMP < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

64 46 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Uang 
tunai; 

Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

65 52 Laki-Laki Wiraswasta SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Senin;Sel

asa;Rabu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

13.00-
15.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

66 38 Laki-Laki Buruh SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Uang 
tunai; 

Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

67 54 Laki-Laki Wiraswasta SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 
15.00 
WIB;15.0

0 - 17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

68 41 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia Sabtu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

13.00-

15.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

69 60 Laki-Laki Buruh SD 
1.500.000 - 

2.500.000 
Tidak Tidak Gerobak 

Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

70 27 Laki-Laki Wiraswasta SMA 
1.500.000 - 
2.500.000 

Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 
karyawan 

bank 
sampah 

Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

71 45 Laki-Laki Wiraswasta SMA < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia Minggu 
15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

72 51 Laki-Laki Wiraswasta SMA 
1.500.000 - 

2.500.000 
Tidak Ya Tidak Ada 

Tabungan 

umum 
Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

73 60 Laki-Laki Buruh SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia 
Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

74 65 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia 
Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

75 40 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

76 37 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 
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Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

77 47 Perempuan Wiraswasta SD 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Ya Gerobak 

Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

78 43 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

79 46 Laki-Laki Buruh SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

08.00 - 

10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Pengantaran 

secara 
individu 

Pengangkutan 

80 43 Perempuan Buruh SMP < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia Sabtu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

81 53 Perempuan Wiraswasta SD 
1.500.000 - 
2.500.000 

Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
13.00-
15.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

82 29 Perempuan Wiraswasta SD > 3.500.000 Tidak Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
08.00 - 
10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 

bank 
sampah/ 
karyawan 

bank 
sampah 

Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

83 31 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Tidak Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

84 30 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

85 50 Perempuan Buruh SMP < 1.500.000 Tidak Tidak Tidak Ada Uang tunai Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB;15.0

0 - 17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

86 33 Laki-Laki Wiraswasta SMP 
2.500.000 - 
3.500.000 

Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Tidak 
Bersedia 

Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

08.00-

10.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

87 43 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

88 33 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Tidak Tidak Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
13.00-
15.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

89 55 Perempuan IRT Sarjana < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 
umum 

Tidak 
Bersedia 

Bersedia Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

90 50 Perempuan Wiraswasta Sarjana < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada Uang tunai 
Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 
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No 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 
FAKTOR KEBERHASILAN 

BANK SAMPAH 
BENEFIT BAGI MASYARAKAT KEGIATAN BANK SAMPAH PARTISIPASI MASYARAKAT TEKNIS OPERASIONAL 

Usia Jenis Kelamin 
Jenis 

Pekerjaan 
Pendidikan 

Terakhir 
Tingkat 

Pendapatan 
Tingkat 

Pengetahuan 
Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Reward Bagi 
Masyarakat 

Program 
Simpan 
Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 

Kesediaan 
Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 

Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

91 65 Perempuan Wiraswasta 
Tidak 

Sekolah 
> 3.500.000 Tidak Ya Tidak Ada Uang tunai Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

08.00 - 
10.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Penimbangan 

92 35 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Penimbangan 

93 44 Laki-Laki Buruh SMA 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 

umum 
Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

94 26 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia Minggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

95 65 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia 
Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

seminggu 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

96 42 Perempuan Buruh Diploma < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak 

Uang 
tunai; 
Tabungan 

umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 

1 kali 
seminggu
;2 kali 

sebulan 

Bersedia Pernah 

Nasabah; 

Pengelola 
bank 
sampah/ 

karyawan 
bank 
sampah 

Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

Pencatatan 

97 33 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

15.00 - 
17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
seminggu 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

98 51 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

08.00 - 
10.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

99 43 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

  

100 42 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 

1 kali 
seminggu
;2 kali 

sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

101 60 Laki-Laki Buruh SMA 
2.500.000 - 
3.500.000 

Iya Ya Gerobak 
Tabungan 
umum 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia 
Sabtu;Mi
nggu 

13.00 - 
15.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 
sebulan 

Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
15.00-
17.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

102 37 Perempuan IRT SMP < 1.500.000 Tidak Ya Gerobak Uang tunai Bersedia Bersedia Bersedia 
Sabtu;Mi

nggu 

15.00 - 
17.00 

WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

08.00-
10.00 

WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 

sampah 

  

103 37 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Gerobak 
Tabungan 

umum 
Bersedia Bersedia Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia Pernah Nasabah Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

104 43 Laki-Laki Buruh SMP 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Ya Gerobak Uang tunai Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

Sabtu;Mi

nggu 

13.00 - 

15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
2 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 
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No 

KARAKTERISTIK MASYARAKAT 
FAKTOR KEBERHASILAN 

BANK SAMPAH 
BENEFIT BAGI MASYARAKAT KEGIATAN BANK SAMPAH PARTISIPASI MASYARAKAT TEKNIS OPERASIONAL 

Usia Jenis Kelamin 
Jenis 

Pekerjaan 
Pendidikan 

Terakhir 
Tingkat 

Pendapatan 
Tingkat 

Pengetahuan 
Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Reward Bagi 
Masyarakat 

Program 
Simpan 
Pinjam 
Dengan 

Pembayaran 
Menggunakan 

Sampah 

Pemanfaatan 
Pekarang 

Kesediaan 
Mengikuti 
Pelatihan 

Ketrampilan 
Masyarakat 

Hari 
Mengikuti 
Pelatihan 

Waktu 
Mengikuti 
Pelatihan 

Pemilahan 
Sampah 

Pengarahan 
dan 

Penyuluhan  
Bank 

Sampah 

Ketersediaan 
Mengikuti 

Gotong Royong 

Frekuensi 
Waktu 

Kegiatan 
Bank 

Sampah 

Pembuatan 
Produk 

Kerajinan 

Melakukan 
Implementasi 

3R 

Peran 
partisipasi 
masyarakat 

dalam pengelola 
bank sampah 

Kesediaan 
Mengikuti 
Kegiatan 

Bank 
Sampah 

Kesediaan 
dalam 

pengelolaan 
bank 

sampah 

Waktu 
Penyetoran 

Pengangkutan 
sampah 

Cara Kerja Pengelola 
Bank Sampah 

105 49 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 

umum; 
Tabungan 
pendidikan

;Tabungan 
listrik 

Bersedia 
Tidak 
Bersedia 

Bersedia Minggu 
13.00 - 
15.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia Lainnya Bersedia 
Tidak 
Pernah 

Nasabah Ya Bersedia 
13.00-
15.00 
WIB 

Dijemput oleh 
petugas bank 
sampah 

Pengangkutan 

106 39 Perempuan Buruh SD 
1.500.000 - 

2.500.000 
Iya Ya Tidak Ada 

Tabungan 
umum; 
Tabungan 

kesehatan
;Tabungan 
hari raya 

Bersedia 
Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

15.00 - 

17.00 
WIB 

Bersedia Bersedia Bersedia 
1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 

Nasabah; 
Pengelola 
bank 

sampah/ 
karyawan 
bank 

sampah 

Ya Bersedia 

15.00-

17.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

Pencatatan 

107 43 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Iya Ya Tidak Ada 
Tabungan 

hari raya 
Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia Minggu 

15.00 - 

17.00 
WIB 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
Bersedia 

1 kali 

sebulan 
Bersedia 

Tidak 

Pernah 
Nasabah Ya Bersedia 

13.00-

15.00 
WIB 

Dijemput oleh 

petugas bank 
sampah 

  

108 35 Perempuan IRT SMA < 1.500.000 Tidak Ya Tidak Ada   
Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
    

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
  

Tidak 

Bersedia 
    

Tidak 

Bersedia 

Tidak 

Bersedia 
      

109 50 Perempuan IRT SD < 1.500.000 Tidak Tidak Gerobak   
Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

    
Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

  
Tidak 
Bersedia 

    
Tidak 
Bersedia 

Tidak 
Bersedia 

      



209 

 
 

Nama   : Drs. Anisar  

Instansi  : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung 

Bidang   : Pengelolaan Sampah 

 

A : Kalo punya si Inayah ini gak terlalu banyak sih ini, kalo judulnya ini 

bank sampah sebagai alternatif dalam upaya penanganan masalah 

persampahan di Teluk Pesisir Kota Bandarlampung.  

I : Iya kalau misalnya punya saya kan itu emang tergantung dari 

masyarakatnya itu kan misalnya mau ada bank sampah masyarakatnya 

mau konsepnya seperti apa. Kan saya udah nanya ke masyarakat nih pak, 

kemaren juga kan sudah dapat mmm informasi dari bapak nih. Jadi kalau 

misalnya mau ada bank sampah itu eh syaratnya tuh apa saja sih gitu 

kriterianya kayak misalnya yang tadi kan kemarin kan bapak bilang yang 

lahannya harus milik pemerintah, terus eh harus misalnya masyarakatnya 

mau dulu gitu kan pak. Eh dan sama kemarin saya minta yang data 

timbulan sampah, nah itu udah kan pak udah dapet.  

A : Yang pertama memang bank sampah ini ada ada beberapa unit, satu 

kewenangan dari pemerintah ya satu, ada kewenangan atau partisipasi dari 

pihak swasta terus ada juga partisipasi dari donatur yang memang 

partisipasi paling mendasar itu dari masyarakat. Bank sampah ini memang 

dari pemda atau pemkot, kemudian kami mendorong, mensosialisasikan, 

mengarahkan kepada eh masyarakat ini langsung ke masyarakat aja ya. 

Agar bank sampah di masyarakat itu terbentuk gitu, terbentuknya apa dari 

organisasinya dulu. Organisasi ini sampai nanganin yang, yang membuat 

kewenangan SK nya adalah lurah. Jadi bank sampah itu kita dorong untuk 

terbentuk dimasyarakat, ada organisasinya. Struktur itu SK nya dari lurah, 

nanti ada mmm ketuanya, ada bendaharanya. Udah dapet ya, udah pernah 

fotocopy buku kecil-kecil itu bank sampah? Belum ya? Mahasiswa IPDN 

kemarin kayanya. Nah kemudian kita dorong kemudian terbentuk, ada 

organisasinya udah itu untuk menjalankan itu yaitu mereka yang bagian 

personal itu yang terbentuk daripada organisasi itulah yang mmm bersama 

dengan kelurahan dengan RT itu bekerja di lapangan bersama kita juga 

memang kalo memang di undang karena kita sebagai narasumber atau 

mentor gitu ya agar masyarakat yang pertama mmm tahu apa sih bank 

sampah itu tujuannya apa, apa sih kegunaannya, apa manfaatnya, apa sih 

hasilnya dari bank sampah itu apa yang mereka hasilkan. Nah itu kita 

sampaikan, setelah disampaikan dua tiga kali secara teori terus langsung 

aksi pada dasarnya bank sampah itu adalah dari, dari anggota itu bersama 

dengan masyarakat dan hasilnya eh, nilai ekonominya juga dari untuk 

mereka untuk mereka. Jadi, mereka memang tidak ada gaji dan tidak 

mendapatkan hasil yang tertentu dari situ dari yang lain, yaitu 

mendapatkan dari situ. Partisipasi partisipasi masyarakat ini, itu yang 

paling pokoknya kalau dia tidak menabung atau tidak memilah atau tidak 

mengumpulkan sampah misalkan maka bank sampah ini juga tidak 

berjalan. Anggota-anggota inilah yang sudah terbentuk dari organisasi 

inilah yang mem bagaimana caranya masyarakat kami memilih apa, 

menabung sampah di lingkungan itu misalnya di kelurahan BW ini ya, 

Kelurahan BW ini kita ambil RT berapa. Enggak banyak enggak usah 
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banyak-banyak satu RT atau dua RT. Tapi sekopnya seperti anunya 

organisasi bank sampah Kelurahan BW ini atas nama kelurahan. Hmm gak 

di RT satu, RT dua enggak. Cuman kalau kita nentuin titik yang mau 

dijalankan itu kita bisa menentukan ya dititik mana titik mana. Karena 

semua dalam satu Kelurahan BW ini tidak mungkin mau ikut atau tidak 

mau tidak peduli, karena peduli kesadaran, kemauan, itu yang dimodali 

oleh masyarakat. Jadi ketika itu dibentuk dalam suatu titik di RT atau di 

beberapa RT makanya ini yang anggota-anggotanya yang dari struktur ini 

mmm menghimpun mmm atau mengarahkan memilah memilih itu. Jadi 

sampah itu ada anorganik, organiknya gitu. Yang kalau organiknya dipilah 

misalnya, sampah kardus apa. Itulah yang ditimbang oleh mereka masing-

masing di suatu RT itu disuatu titik itu dibawa lah ke bank sampah. 

Kemudian di situ udah dipisah lah itu, kalo yang plastik-plastik yang 

kardus-kardus dan sebagainya. Dan itu ada penimbangan-penimbangan 

dan proses selanjutnya itu administrasi-administrasinya yang ada. 

Kemudian pembayaran itu ada yang bersifat langsung atau ditabung gitu 

kan, kalo yang ditabung berarti dia dikumpulin apa dan itu memang 

arahnya pegadaian dulu baru menabung sampah memilah sampah dapat 

emas sebenernya disitu. Tapi kita enggak jalan, sulit di Indonesia juga 

jalannya sulit. Jadi ada yang langsung dibayar atau di di tabung. Nah, 

inilah organisasi bank sampah ini ada bagian pembukuannya, ada bagian 

bendahara, pencatatan dan seterusnya. Eh disitu dapatnya kalau di judul 

ini, kita dapatnya bahwa di masyarakat itu dia tidak mencampurkan 

sampah. Sampah anorganik dan organik itu kita dapatkan disitu. Dengan 

dengan di tidak dicampur itu dipilah dari rumah itu dan dia menjadi salah 

satu dari titik anggota-anggota itu. Berarti dia sudah mempunyai 

kesadaran, itu program pemerintah sudah memilah sampah dan 

menjadikan sampah itu sebagai nilai ekonomi. Kedua dia mempunyai 

suatu organisasi bank sampah itu ya. Ketiga, sampah yang tidak berguna 

atau residu yang sudah terpilih itu menjadi lebih sedikit atau lebih mudah 

untuk dibawa ke TPS atau juga ke Bakung, jadi itu yang ketiga. Jadi kan 

dengan partisipasi itu memilah memilih itu satu menjadikan nilai ekonomi 

dan menjadikan organisasi bank sampah ini menjadi besar jadi hidup. 

Caranya itu sudah teknis di lapangan ya kalau bank sampah itu kan 

teknisnya ini dijemput, ada yang dijemput, ada yang di antar gitu ya. Bank 

sampah sendiri harus punya kendaraan misalnya roda tiga itu perlu, 

kemudian pencatatan dan seterusnya itu bagian administrasinya dan 

strukturnya punya bagian-bagian itu. Kemudian yang, yang organik ini ini 

menjadi daur ulang itu menjadi recycle. Jadi didaur ulang disitu, dari 

organik ini bisa bank sampah ini bisa mengembangkan satu lagi dengan 

mendapatkan nilai ekonomi ini sampah anorganik dan dia juga bisa 

mendapatkan, dia bisa juga mendapatkan sampah organik ini dibuat pupuk 

taman baik itu secara proses alami maupun dibuat secara non alami ya ada 

fermentasinya itu ya pake tong pake drum pake cairan N4 itu namanya. 

Adalah itu prosesnya saya juga kurang paham, tapi saya udah  tau udah liat 

nah itu kalo manual. Tapi kalo mesin itu digiling itu kita punya yang di 

Kemiling itu bank sampahnya yang kurang jalan ya, tapi daur ulang ini 

kompos ini yang jalan. Karena kita gak dapat masyarakat-masyarakat ini 
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yang memilah-memilih ini kita gak dapet, kita dapet sampah organiknya. 

Organik ini dari mana, dari motor-motor sokli itu karena sampah-sampah 

ini sudah dipilih oleh sokli. Bank sampah ini memang agak berat, karena 

dia kalah dengan sokli ya atau dengan pengepul atau dengan pelayanan 

sampah itu gak bisa jalan karena di Kemiling itu dominan sokli. Nah 

ditarik itu bank sampah intinya itu dia telah memilah dengan kesadaran 

kemauan dari masyarakat. Dengan program pemerintah emang dari pusat 

sampai daerah, itu harus seperti itu. Tapi tinggal implementasinya apa 

kenyataan yang ada di lapangan masyarakat itu kesadarannya juga ya 

termasuk bank sampah juga ada tempatnya sampahnya, tetep buang 

sampah gak bisa diatur dari kesadaran itu mmm kemudian ketika bank 

sampah ini sudah berjalan dan normal semua maka pemerintah Dinas 

Lingkungan Hidup ini ada semacam apaya ya semacam bantuan apa gitu 

ya. Apa sih yang diinginkan dari bank sampah itu, bisa nanti ada 

pengajuannya ke pemerintah oh iya kami perlu ngajuin tong sampah 

misalnya gitu kan tolong dibantu. Nah itu kan melalui proses tapi kan 

dengan star, dengan standar bank sampah ini sudah berjalan normal. 

Artinya sudah berdiri, ada penimbangan, sudah bergerak, ada yang bawa 

sampahnya, sudah ada yang jualnya, gitu kan. Ini ada, ada ini alurnya nanti 

oh iya dari pemerintah minta bantuan ini gitu ya, simpelnya aja tong 

sampah. Karena gini, eh ketika bank sampah ini sudah berjalan di 

masyarakat ketika kita menyuruh mereka memilah sampah jangan 

dicampurin berarti mereka membutuhkan tempat keranjanglah misalnya ya 

keranjang. Keranjang itu misalnya dua, satu tempat sampah basah organik 

sama non organik. Nah itulah ada kepentingan tersebut ya. Kalau yang 

lebih bagus kan di bank sampah itukan wadah sampahnya agak 

bagusanlah, kalo tadinya masih sambil berjalan-jalan mungkin karung atau 

bekas buah-buahan itu, ketika ini sudah berjalan normal supaya kita anu 

baru ngajuin gitu apa ada tong plastik itu mungkin ada semacam kampung 

hijau gitu ya. Jadi suatu, suatu wilayah ini BW ini misalnya satu RT atau 

satu dua ini adalah populasi kumpulan daripada anggota Bank Sampah. 

Kemudian kita ingin supaya hijau bagus, itu mungkin kasih kembang-

kembang atau bunga-bunga gitu ya nah ini ada kerja sama dengan, dengan 

pihak-pihak pemerintah, atau pihak swasta juga ya jadi nggak pemerintah 

sendiri. Jadi, kelihatan ini ada suatu beda khusus dengan yang RT lain 

yang tidak mengikuti anu yang tidak mempunyai bank sampah itu dengan 

RT yang dia mempunyai bank sampah itu. Pertama nanti ada penataan 

tong-tong sampahnya itu biar bersih, kemudian di gang-gangnya kasih 

dirumah-rumahnya itu tong-tong sampahnya tertata. Kemudian itu ada, ada 

kembang-kembangnya yang dikasih, baik dari dibantu, atau dia beli 

sendiri. Jadi itu, kemudian pengembangan dari Bank Sampah itu sendiri 

tidak hanya dengan memilah-memilih ekonomi itu sendiri itu 

dikembangkan lagi kalau sudah berjalan normal. Itu ada koperasinya, abis 

itu ada waserda nya warung serba adanya, nah dikatakan bank sampah ini 

udah punya, punya tempat dulu, punya rumah, punya kantor, gitu ya. 

Kantor ini nah, kantor itulah yang, yang masalahnya ya, karena tidak 

semua orang di warga ini di Bumi Waras bisa memberi tempat kan, bisa 

meminta tempat eh sudah itu mau nyewa dulu itu butuh duit itu 
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masalahnya. Ketika masalah-masalahnya udah selesai, apa hmm bank 

sampahnya sudah ada, kita nggak liat masalah hmm nah disitu ada ruangan 

yang tempatnya milah, ada ruang yang untuk nimbang dan sebagainya, itu 

ada ruangan juga untuk waserdanya, ada ruangan tempat koperasinya, ya. 

Pertama koperasi untuk apa? Ya untuk anggota-anggota ini yang, yang jadi 

anggota ini dengan dia minjem uang di koperasi itu saling menguntungkan 

dia juga sama-sama perlu, koperasi juga ada nilai tambahnya, itu juga hasil 

salah satunya nanti juga untuk anggota juga itu juga. Di satu sisi anggota 

ini, masyarakat ini, RT ini butuh duit juga untuk kebutuhan juga. Itu 

sewaktu-waktu itu perlu apa juga jadi ada. Jadi ada pembayarannya 

mungkin, mungkin bisa divariasi atau bagaimana mmm dari timbangan ini, 

sampah dia, atau dia ada cicilan langsung gitu, itu sudah teknis. Intinya 

bank sampah ini tidak, tidak bergerak dipemilahan sampah dan di sampah 

ekonomi aja. Jadi bisa dikembangkan disitu tapi dengan tujuan untuk 

akomodasi azaznya untuk mereka bukan untuk orang luar, nggak boleh. 

Untuk pengurusnya saja untuk anggota-anggota ini. Jadi seandainya aa 

waserda jadi orang-orang anggota ini sendiri enggak beli, misalnya beras 

ya, enggak beli di luar bisa di bank sampah ini berarti kan ada nilai untung, 

seribu dua ribu ada nilai untungnya. Nah untung itulah untuk 

membesarkan bank sampah, hasilnya juga mungkin kalo koperasinya kan 

ada artinya nah ada kombinasinya kan. Kita udah sebenarnya udah ada 

titik poin-poin anu yang udah menjurus bank sampah itu sebagai alternatif 

kan? Itu harus nantinya pemilihan penyuluhan itu, nilai ekonominya, di 

situ dapet alternatifnya sudah itu tidak mencampurkan sampah ini, itulah 

alternatif itu bank sampah berarti itu tercapai untuk mensejahterakan ini, 

kalo yang cocok ini kan alternatifnya ini kan dia sudah memilah tidak 

mencampuri, tidak mencampuri sampah alternatifnya, kemudian dia 

mendapatkan nilai ekonomi, dan kekeluargaannya itu lebih, lebih baik ya. 

Kekeluargaan itu emang hidup di situ harus hidup. Jadi enggak ada 

persaingan-persaingan atau rasa apa gitu. Nanti di kembangin aja ya. Ini 

inayah apa-apa? Inayah?  

I : Iya, Inayah pak.  

A : Iya, dikembangin aja alternatif itu secara garis bawahnya secara besar.  

Mungkin kan ini di Teluk Pesisir ya. Itu pesisir ya, ya berarti kan ya 

tinggal mindahin saja kalau saya tadi bilang satu titik di RT ini berarti kan 

di pesisir itu tempatnya atau pesisir ini. Yang kita tahu memang tempatnya 

itu yang masalah sudah ikut lingkungannya. Kemudian hasil apa sih yang 

saya dapatin dari situ termasuk pengurus-pengurusnya. Kalau enggak ada 

gajinya kemudian sampah dari mereka ini kita beli seribu terus kita jual 

seribu lima ratus untung lima ratus cuma kalau di itu kan uangnya gak 

banyak usaha di mana saya untuk hidupnya gitu pengurus-pengurus itu kan 

di situ. Cuman pemberdayaannya, kepeduliannya dan kebersamaan itu 

memang di situ yang didapetin. Kalau nilai ekonominya untuk kebutuhan 

kehidupan dan seterusnya untuk tidak cukup mmm makanya ada 

kolaborasi bank sampah dengan lapak rongsok. Jadi kalau bank sampah ini 

udah ada dia tidak murni mendapatkan sampah atau maksud kami yang 

menjadi anggota-anggota itu. Jadi Bank Sampah ini bisa punya modal 

untuk membeli rongsok-rongsok dari sokli abis itu motor sampah itu akan 



213 

 
 

dibawa ada pemilahan dan sebagainya. Dengan kita berjalan itu semakin 

banyaknya barang kan semakin dalam dapet untungnya kan semakin besar 

dalam memilah-milah ini ya. Makanya kolaborasinya di daerah Jawa, di 

daerah Sulawesi dan sebagainya itu sudah kolaborasi itu yang penting 

bank sampah itu ada pengurusnya, ada ketua, ada bendahara, ada bagian 

pengangkutan, ada bagian pembukuannya, sudah itu sistem anunya 

sistemnya udah online dan bisa dapetin kolaborasi itu ya ngumpulin 

anggota terus koperasinya itu. Kemudian waserda itu bisa tetangga bisa 

beli, jadi itu ya Inayah ya. Kemudian saya sudah kasih perda-perda itu ya 

kalau masalah ini turunan dari nomor 18 2018 terus nomor 13 dua ribu 

tahun 2009 atau 2013 itu saya dulu udah kasih ya. Terus itu ada yang 

tupoksi ada yang gambar diagram UPT, ada gak? Enggak ada ya? Enggak 

ada, belum ada ya? Tapi kenapa? Karena sasarannya di UPT BW itu di situ 

ada strukturnya, dinas dan sebagainya, terus yang menjalankan tugas di 

bawah ini adalah UPT-UPT 20 kecamatan itu.  

I : Mmm, pak mau nanya jadi mmm misalnya ada bank sampah nih kan pak 

kerja sama antara misalnya swasta dengan pemerintah gitu. Nah, kan kalau 

di Bank Sampah itu kan yang kita tahu ada kayak mesin kayak 

pencacahnya, timbangannya. Nah, itu mmm kayak mesin-mesin fasilitasi 

itu yang memfasilitasi siapa nih pak misalnya kalau sudah ada bank 

sampah  kaya misalnya yang di Kemiling itu fasilitasinya tuh dari mana sih 

pak fasilitas itu gitu.  

A : Jadi fasilitas itu mmm kayak contoh di Kemiling itu. Heem ada ada 

mesinnya, ada timbangannya, ada bangunannya itu dari pemerintah. Bank 

sampah ini mungkin kalo sudah berjalan ini sudah terbentuk, mungkin 

timbangannya masih sementara timbangan gantung umpamanya belum ada 

mesin gitu ya. Tapi aktivitas pemilahan sampah penjualan sampahnya ini 

sudah berjalan nah saya bilang tadi ini ada eh kaitannya dengan pengajuan 

bantuan kepada pemerintah atau pihak swasta juga bisa misalnya yang 

sesuai eh kaya PT. Semen Batu Raja atau BA (Bukit Asaam), tapi sudah 

ada strukturnya semacam proposal lah ya ada kerangkanya ini, siapa sih 

yang mengajukan ini. Tapi kaya yang di Kemiling emang dari pemerintah 

pusat, itu mesinnya juga dari pemerintah pusat, kita jalani makanya ini gak 

dianukan dengan masyarakat karena ini asetnya adalah aset pemerintah. 

Jadi kalau dia diserahkan ke siapa-siapa, nanti kalo mau diambil dari 

pusat, kalo ada apa-apa nanti Dinas Lingkungan Hidupnya yang kena. Nah 

apalagi Inayah? Sebab Inayah ini udah abis belom? Tapi ini di Teluk 

Pesisir ya? Jadi kaya Kepayangan gitu kan atau di gudang lelang gitu ya. 

Tetapi ini sebenarnya bukan di, di bukan di wilayah pesisirnya ya, 

masyarakatnya ya.  

I : Tapi kan hmmi itu kan kayak untuk ngurangin yang ada di pesisir juga 

gitu, pak. Kan kalau di Kelurahan Bumi Waras yang kita tahu eh 

sampahnya itu banyak banget gitu pak yang di pinggir-pinggir pantainya. 

Jadi kan seandainya mungkin kalau ada bank sampah ini eh berapa sih 

kayak sampah yang bisa eh dikurangin gitu, yang masuk ke TPA yang 

dihasilkan masyarakat sama yang masuk nanti. Nah, jadi pengurangan dari 

bank sampah itu seandainya ada itu berapa gitu pak?  
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A : Nah nanti itu, di situ Inayah rekayasa saja, rekayasa aja dibuat. Kalau dia 

memang ada data kuantitatifnya harus ada dibuat aja, karenakan tujuan 

Inayah inikan nyusun skripsi. Skripsi itu kan harus dipertahankan harus 

sinkron, jelas. Nah jadi apa yang sudah kami sampein itu dikembangin 

lagi, nah abis itu data-data itu diatur aja intinya supaya satu tujuannya itu 

supaya kamuorang itu selesai. Selesai sudah, tapi kamuorang sudah 

dapatkan dari informasi dari sini, apa judul kamuorang enggak usah apa ya 

yang aneh-aneh ya enggak usah yang penting apa adanya tapi bisa 

dijelaskan.  

I : Iya kan bisa dijelaskan antara data sama analisisnya sinkron gitu kan pak. 

A : Sekarang saja umpamanya data-datanya timbul sampah yang di pesisir itu 

misalnya kepayangan gitu. Timbulan sampah masyarakatnya tadi, bukan, 

bukan nelayan-nelayan itu ya. Jadi kalian harus, kan saya enggak tahu 

jumlah penduduk di pinggir pantai itu di pesisir situ. Nah kamuorang di 

Bumi Waras itu ngembangin jangan terlalu jauh-jauh dalam skripsi itu, 

Kepayang aja gitu. Jangan terlalu jauh-jauh anu, kalo kamuorang ngelabar-

lebar susah ngitungnya. Heem. Jumlah penduduk atau warga di pinggir 

pantai pesisir ini mmm apa ya satu RT itu 200 jiwa, misalnya 400 jiwa gitu 

atau keluarga gitu. Kamuorang kaliin sampahnya ini 0,5 saja, 0,5%. Jadi 

kalian kaliin setengah kilo. Kalau di kami kan kali 0,7 atau 0,6. Itu jadi 

seolah-olah satu rumah itu 7 ons, satuannya satu hari ya. Tapi kamuorang 

misalkan aja seperti tiga ratus, tiga ratuslah, gitu aja. Terserahlah, cuman 

kaliin anunya, estimasi estimasi mmm as, asimula, asumsi, asumsi ya, 

asumsi menurut Dinas Lingkungan Hidup 0,65 ikutin saja 0,65. Karena itu 

dalam perda itu dalam laporan. Jadi kan ada kamuorang ngaliin ini dari 

mana, kan harus ngerti.  

I : Itu 0,65 apa itu pak?  

A : 0,65% . 

I : 0,65% dikaliin yang setengah kilo itu, pak?  

A : Eh, jangan enggak, setengah kilo enggak usah lagi, enggak usah, enggak 

usah lagi. Jumlah penduduk di pesisir itu dikali asumsi nasional 0,65 untuk 

Kota Bandarlampung karena asumsi nasional itu sesuai dengan kepadatan 

penduduk. Kalau kepadatan penduduk kaya DKI Jakarta itu 0,7%. Kalau 

Pringsewu Metro itu 0,4. Karena dia sampah seolah-olah di sana itu 

enggak terlalu banyak. Kalau kita di sini konsumsi kita lebih besar di kota 

itu. Banyak makanan, banyak makan wisatanya banyak. Kalau di Jakarta 

0,7 tinggi. Kota Bandarlampung Lampung ini ter, terpadat ketiga di 

Sumatera ya, jadi satu Medan kedua Palembang, ketiga Bandarlampung. 

Jadi untuk menjurus ke nilai timbulan sampah atau yang kira-kira angka 

lorang bisa ngembangin ke situ ya ngembangin kesitutu eh 200 orang atau 

KK gitu ya itu kaliin 0,65%. Jiwa ya, 400 jiwa tadi ya,kali 0,65%. Ketemu 

nanti anunya, timbulan sampahnya. Coba tes dulu, bisa. Inia da yang 

rekam ya?  

I : Ada.  

A : Heeh, yang enggak rekam saja coba. Coba tes dulu 500 jiwa.  

I : 500 jiwa itu dikali 0,65? 325.  
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A : Nah itulah 325 kg per hari. Sudah itu kan lorang itu berkaitan dengan apa 

ya, pemilahannya gak? Ada di situ kan. Ada pemilihannya enggak? Dari 

325 itu timbulan sampahnya gitu kan.  

I : Iya seandainya kalau nah mau nanya ini pak, biasanya bank sampah itu 

bisa nyerep maksudnya bisa mengurangi sampah masyarakat itu berapa sih 

pak? Kan kalo ada tuh pak, kan jadi dikurangin tuh pak. Jadi yang jumlah 

timbulan sampah sama yang bisa diserap oleh bank sampah, gitu.  

A : Iya itu, dikali nol koma 0,01.  

I : 0,01 dari bank sampahnya itu ya pak.  

A :  Coba kita 0,01 itu dikali 325. 

I : 5 pak, 5 kg. 

A : Dikit ya. Hmm 10% anorganik, 40% non organik, yaitu 40% itu 40% itu 

kompos, yang sisanya itu adalah sampah yang terbuang. Sampah terbuang 

itu sepuluh persen kayaknya. C0ba 235 kali 10%.  

I : 32 kg.  

A : 32 kg? Itu dari kardusnya, ada plastiknya, gitu ya. Kemudian yang 40% 

itu anorganiknya itu organiknya, sayur-sayurannya, daun-daun, bekas-

bekas sisa makanan, eh sisanya itu 50% adalah sampah yang tidak bisa 

dipergunakan itulah yang, yang terbuang. Coba ini difotoin ada semua 

datanya. Wawancaranya sampai situ. 

I : Iya pak.  

 

 

Keterangan : A (Pak Anisar), I (Inayah) 
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Nama   : Henry Yanes S.Sos (Lurah Bumi Waras) 

Umur   : 56 Tahun 

Pekerjaan  : PNS 

Alamat   : Jl. Veteran No. 16 Korpri Raya, Sukarame 

 

 

I : Jadi sebelumnya pak perkenalkan pak saya Inayah Vera Aulia mahasiswi 

dari ITERA mau penelitian tugas akhir tentang perancangan bank sampah 

yang ada di Kelurahan Bumi Waras dimana kalo ada bank sampah itu 

masyarakat mau yang seperti apa. Jadi pak saya mau nanya nih pak 

permasalahan sampah di Bumi Waras itu seperti apa sih pak? 

H : Ya yang namanya sampah memang di mana-mana jadi gak di Bumi 

Waras aja. Kita pernah adakan sokli, terus ada gerobak sokli itu kita buatin 

dapet bantuan setiap RT kita punya. Yang kendalanya di masyarakat ini 

petugas sulit dicari. Terus karena melihat kebiasaan dulu pernah ada, 

enggak pernah berjalan, pembayarannya ya iuran itu. Petugas ini enggak 

mau, kita coba-coba lagi berjalan, kita buat lagi itu sokli baru ada buat 

sekitar 15 gerobak sokli. Nah selain itu kesulitannya juga masuk ke 

dalamnya itu, formasinya tahu kan ya? Kecil-kecil dan sampah itu 

keluhannya banyakan kalau di pesisir, mereka biasanya tadi buangnya ke 

laut. Kebiasaan mereka itu, dasar mereka gak tau emang kebiasaan tuh 

mmm sering sosialisasi masyarakat tetap begini jawabannya. Satu petugas, 

terus sulit kondisinya. Mencarinya susah, susah karena kendalanya tadi  

mereka tadi kadang-kadang masyarakatnya, macet bayarannya itu. Terus 

yang di sini kita pernah juga ngadakan bersih-bersih laut jadi setiap itu kan 

sampah suatu ketika pernah kita beli gitu kan dulu. Kita beli buat 

masyarakat bahwa sampah kita beli. Jadi satu karung itu kita beli 3000, 

3000 dari laut. Untuk supaya masyarakat itu, oh iya berarti emang. 

Berjalan setahun menyaktu anggaran rupanya kan, kita hanya untuk contoh 

masyarakat tujuan awalnya itu emang untuk bank sampah. Tujuan awalnya 

itu bank sampah, biar masyarakat oh berarti lautnya harus bersih. Sudah 

gitu enggak berjalan. Memang kalau di ambil enggak habis-habis laut itu, 

kedua saya pernah saya coba rencana ada mau buat bank sampah tadi, 

bank sampah kita coba lokasi itu kebanyakan emang tanahnya harus lebar, 

dan tanahnya di sini kan punya masyarakat semua kebanyakan. Enggak 

ada yang namanya dinelotok rencana dulu saya digunung kunyit sana di 

RT 22. Nah dulu kan pernah TPS itu ada, sekarang enggak. Itu enggak 

berjalan karena memang anggaran dana juga kita kan membangun masalah 

dananya. Dulu saya pernah ada seminar itu, tapi gak jalan juga belom 

dibuat. Itu sistemnya kan kalo bank sampah itu kan kita tabung dulu, baru 

kaya di Kota Karang itu. Masyarakat orangnya maunya yang sampah yang 

gampang-gampang saja plastik, yang agak ini kalo yang sampah-sampah 

yang apa namanya jenis daun itu mereka jarang ngumpulin itu. Mau pak 

tapi yang model itu, model itu enggak mau kebanyakan. Pikir juga 

sekarang ya, enggak jadi dibangun, kendala tempatnya enggak ada, 

lokasinya dan dana juga. Kira-kira apalagi? 

I : Mmm. Jadi kalau misalnya permasalahannya dari solusi dari pemerintah 

gitu untuk ngatasin permasalahan sampah di sini gitu pak?  
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H : Ya kalau masalah sampah ya sering kaya contoh terpasang sih plang ya, 

kita buat kurungan enam bulan, denda dua ratus juta. Itu hanya 

mengusahakan Jadi, pernah kita coba begitu, ya memang kita paksa. 

Diambil bu, enggak boleh. Ya sudah, pak mending masuk penjara. Jadi 

kita terapkan, pernah diterapkan. Terus sanksi juga gitu, coba pernah 

sanksi. Tadi sudah yang kena denda, kita foto orang itu difoto itu bukan 

saya berita bohong ini. Ya mereka memang gitu, dari awal sudah 

kebiasaan tadi. Ya mungkin gak di Bumi Waras ajalah, sosialisasi selesai 

dari acara di sana ada acara marhaban itu sering saya sosialisasi 

masyarakat tentang kesehatan sampah tentang dampak penyakitnya 

banyak. Kendalanya ya kurang inilah kurang ini, penyakit udah beberapa 

kali udah kita himbau. Mungkin karena kumuh kali ya, kumuh tuh emang 

begitu. Namanya pinggir laut, kalau daerah atas agak mendingan ya. 

Wilayah pesisir itu emang yang sulit memang kumuh.  

I : Kemarin juga kan udah ke lingkungan satu, dua, tiga pak emang 

kebanyakan yang buang sampah tuh kalau misalnya yang dekat laut, dekat 

sungai karena mereka buang nya langsung, enggak pakai sokli. Tapi kalau 

yang untuk lingkungan 2 sama 3 sudah banyak beberapa yang pake sokli 

sih pak. Nah kalau misalnya kan tadi itu penyuluhan dari bapak itukan 

sering ada, kalau dari pemerintah sendiri ke masyarakat kaya penyuluhan 

tentang sampah?  

H : Ya kalau pemerintah biasanya ke RT ya. RT, petugas-petugas kepolisian, 

itu sudah kalo dilihat di sini kan enggak mungkin kita ngumpulin 

masyarakat kan, banyak penuh nanti. Kita arahkan di sini ke RT gitu hanya 

menyampaikan, pernah kita buat struktur sokli itu sama saya, saya buat. 

Terus masalah biaya juga pernah ngadain ke masyarakat, tapi tingkat RT. 

Terus masyarakat penuh nanti, makanya RT hanya nyampaikan saja nanti 

ke masyarakat. Tapi kita pernah di laut ya pernah gitu, ya jangan buang 

sampah ke laut pak kalo ngomong gitu kan inikan laut singkatnya gitu. 

Tolong bu ya, murah palingkan 2000 perak atau 5000. Apalagi? 

I : Kan kemaren udah wawancara ke beberapa RT tuh pak. Ada beberapa 

yang bilang kalo misalnya tanah yang di masyarakat itu yang punya PT. 

BBS itu kayak gimana sih pak itu? Yang katanya itu sebenarnya bukan 

punya masyarakat gitu kan pak. Jadi punya PT BBS, jadi sewaktu-waktu 

kan bisa diambil tuh pak. Nah itu kan karena dulu katanya yang dijadiin 

wisata dan lain-lain. Nah kalau menurut bapak itu gimana sih pak?  

H : Kalau BBS tuh kan jaman udah lama, jadi masyarakat bisa juga diganti. 

Tapi gak dimanfaatkan, jadi diganti tapi itu gak jalan. Jadi itukan batas 

pantai dari 150 meter kalo sekarang 75 apa dari darat ya. Mereka akhirnya 

gak sepakat dulu itu, punya negara apa ya. Kalo BBS itu hanya untuk 

guna, guna bangunan. Udah lama. 

I : Tapi gak ada sampe sekarang ya pak? 

H : Iya. 

I : Tapi kalo untuk bantuan, bantuan dari pemerintah itu untuk masalah 

sampah ada gak sih pak misalnya kaya bantuan misalnya kaya motor, 

pemerintah kaya ngasih gerobak, itu pernah gak sih pak untuk menangani 

permasalahan disini?  

H : Bantuan gerobak? 
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I : Gerobak atau motor. 

H : Itu, tosa itu. 

I : Oh tosa itu dari pemerintah ya pak? 

H : Iya, warna kuning. 

I : Itu dari mana itu Pak?  

H : Dari Pemda Kota itu. Kalau yang dua ini dari LKM. Ini kan untuk 

kegiatan gotong royong, ada sampah numpuk gitu dijalanan satgas ini 

keliling.  

I : Seandainya nih pak, kan udah ngeliat nih dari masyarakat kemarin tuh 

ditanya, sebenarnya masyarakat tuh mau gak sih kalo misalnya ada bank 

sampah gitu kan, pak? Nah, ada beberapa eh kalo yang berdasarkan yang 

saya wawancarain, kemaren kebanyakan itu, setuju gitu, pak. Di 

lingkungan dua, tiga satu itu setuju kalau misalnya ada bank sampah. Nah, 

kalau menurut bapak sendiri bapak setuju enggak sih kalau misalnya ada 

bank sampah.  

H : Ya saya setuju banget gitu kan, karena sampah tuh ada manfaatnya kan 

dan masyarakat dapat hasilnya. Kita kumpulin, minimal memang untuk 

mengurangi sampah dan bisa dimanfaatkan. Setuju, tapi itu kan butuh 

biaya yang tinggi. Karena untuk mereka ngasih duitnya harus pake 

tabungan, eh apa kemarin namanya dibayar dulu ya. Nah itu yang dananya 

begitu. Nah ngebangun juga harus ada gedungnya, pengolahannya. Kalau 

kita ada dibantu gitu anggaran ya nanti kita siap sih kita bangun. Sekarang 

kalo dananya ada gitu. Kalo emang masyarakatnya, memang benar sih 

bagus itu. Nah tapi itu tadi anggarannya belum nyampe situ.  

I : Mungkin anggaran sama lokasi itu ya pak?  

H : Iya seandainya tempat itu ada. 

I : Nah pak seandainya nih ada eh misalnya bantuan dari swasta, kan kalau 

bank sampah itu kan ada kerja sama pemerintah atau  

H : Walhi biasanya.  

I : Iya atau swasta, iya kan pak, kalau misalnya mereka kayak mau nih 

ngebangun di sini kayak kerja sama antar kelurahan gitu jadi setuju gitu ya 

seandainya memang ada kerjasama.  

H : Iya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga.  

I : Nah, menurut bapak nih kalo dari masyarakat bapak sendiri mmm 

menurut bapak kegiatan untuk bank sampah itu yang cocok untuk 

masyarakat di sini apa sih pak? Kalau misalnya mmm kita tahu kan 

kegiatan bank sampah tuh kayak misalnya ada gotong royong terus kalau 

misalnya untuk ibu-ibu nih itu kan kayak mmm diajarin nih pak juga 

kerajinan, kerajinan dari sampah itu pak, jadi kan kayak untuk manfaatin 

sampah itu sendiri gitu pak. Menurut bapak kegiatan-kegiatan itu pas gak 

sih kalau untuk masyarakat bapak yang bapak liat gitu mmm kebiasaannya 

sehari-hari gitu pak?  

H : Iya kalau untuk kegiatan kita kan punya PKK ya.  

I : Heem ada ada PKK ya pak.  

H : Iya ada, ibu PKK juga siap. Kan sering ada mengikuti pelatihan. Hmm ya 

tadi emang kebanyakan sih di sini banyakan orang usahanya sih ya 

kemplang itu. Jadi ke situnya kayaknya belum jalan karena memang ada 

pusat kemplang di sini dan terus kegiatan ibu-ibu disini juga banyak sih 
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karena mereka sudah punya usaha dagang itu. Istilahnya sampah itu 

dibakar tadi ya.  

I : Iya.  

H : Kalau ada kerajinan tapi gak banyak. 

I : Oh ada kerajinan tapi ya pak disini? 

H : Ya PKK itu PKK. Bikin kembang plastik kan ya.  

I : Iya. Atau buat misalnya taplak meja dari sampah. Tiker gitu-gitu kan. 

H : Yang ada kan Sukaraja.  

I : Oh Sukaraja sudah ada ya pak.  

H : Ada koperasi segala dia.  

I : Eh kalau missal mmm kalau misalnya kan dari kegiatan yang kita tau kan 

kemarin emang kebanyakan tuh ibu-ibunya banyak yang kayak manggang 

kemplang atau jual jamu gitu kan pak, nah tapi kan ada beberapa mmm 

yang emang benar-benar di rumah tuh pak emang enggak ada kerjaan gitu 

kan beberapa saya wawancarain emang benar-benar iya dia ibu rumah 

tangga gitu pak ya. Jadi mmm mungkin kan mmm nanti ada gitu kan pak 

ibu PKK-nya ini mungkin kan bisa mulai dikoordinasiin gitu iya pak. Kan 

mungkin harus ada yang gerakin gitu kan pak.  

H : Memang kita harus ada pelatihannya.  

I : Heeh iya, emang ada pelatihannya kayak gitu kan pak. Nah, kan kalau 

dari bank sampah ini mereka sudah nukerin sampah nih pak terus kan eh 

untuk biar masyarakat makin semangat itu kan pasti ada penghargaannya 

nih dari bank sampah itu kan pak menurut bapak eh keuntungan ke 

masyarakat yang bagus itu apa sih kita, kan kayak yang kita tahu bank 

sampah tuh kayak ada dia mmm uang tunai langsung atau tabungan, ada 

yang ditukar dengan sembako, atau tabungan listrik, kesehatan, atau 

pendidikan. Nah, menurut bapak tuh mmm kalau untuk masyarakat sini 

pasnya itu yang gimana sih pak keuntungan apa gitu yang cocok untuk 

masyarakat itu?  

H : Ngambil darimana? Dari tentang sampah tadi?  

I : Heeh kalau keuntungan ketika mereka dikasih, mereka ini mau 

ditukarkan dengan apanih misalnya untuk ditabung, tabungan umum saja 

atau untuk yang lain atau langsung uang.  

H : Kalo untuk itu saya belom paham betul ya, untuk itu itunya karena kita 

belom ada kegiatan. Nah dulu kan yang pake bank itu. 

I : Langsung uang gitu ya pak? 

H : Iya. Sekarang kan sistemnya tarok di rongsok itukan. Kebanyakan 

rongsok disini ni, karena disini ada tempat rongsok-rongsoknya ini.  

I : Ada ya pak disini? 

H : Ada disini tempatnya.  

I : Jadi masyarakat tu banyak yang sampahnya emang dikasih itu ke tukang 

rongsok ya pak? 

H : Iya kaya besi dan lain-lain itu yang bisa dijual itu.  

I : Seandainya nih pak kan kalau udah ada bank sampah nih kalo misalnya 

untuk keanggotaannya kan perlu emang bank sampah itu kan dari 

masyarakat untuk masyarakat jadi menurut bapak eh kalau sudah ada nih 

misalnya mau didanain nih atau mau ada kerjasamanya ke pemerintah 

kira-kira ada yang ingin berpartisipasi itu dikoordinasiin atau ditunjuk gitu. 



220 

 
 

H : Kita koordinasi nanti kan di sebagian pengurusnya di sini kan kita punya 

sokli itu kan ada. Tiap-tipa lingkungan dia jadi ketua soklinya, kalau untuk 

itu kan di sini kita punya LPM kan. LPM itukan yang kita di masyarakat 

kan yang kayak gitu yang ada organisasinya. Paling LPM itu yang kita 

bentuk nanti, Karang Taruna juga ada. Memang harus ikut pelatihan dulu 

itu kan.  

I : Iya kan kalo bank sampah itu harus ada pelatihan dulu gitu kan pak, 

karena kan belum tentu semua masyarakat tau bank sampah itu semua 

paham gitu kan pak. Apasih bank sampah itu, cara kerjanya gimana?  

H : Cara pengolahannya. 

I : Iya pengolahannya,  

H : Apa nih yang bakal dipilih, mana yang gak dipilih kan macem-macem 

gitu kan? Yang warna item, putih gak bisa sama.  

I : Iya apanih yang bakal dipilih, penimbangannya, pencatatannya gitu kan 

pak. 

H : Yang untuk kompasnya yang mana?  

I : Iya, komposnya yang mana kan kalau yang organik dijadiin kompos, 

kalau yang non organik baru yang misalnya bisa dimanfaatkan, 

dimanfaatkan didaur ulang, kalau yang enggak baru masuk ke TPA gitu 

kan pak. Nah yang emang kemaren kan nanya juga kan mau di tadinya 

mau dibangun nih pak yang di eh kunyit itu yang katanya bank sampah itu 

tuh awalnya mau dibangun itu tuh berdasarkan emang masyarakatnya atau 

eh itu wacana dari bapak atau gimana itu pak?  

H : Program pemerintah, dari WALHI sama satu lagi apa hmm. Mereka dulu 

yang adain penyuluhan mereka WALHI-WALHI itu. Dari WALHI, dari 

pemrintah itu, merekalah yang mau melatihnya. Dulu juga itu pernah studi 

banding ke Malang tentang itu tapi saya gak ikut.  

I : Tapi enggak, enggak jalan itu karena lokasinya itu ya pak, sama biayanya 

itu ya pak?  

H : Dan partisipasi masyarakat juga belom keliatan. Tapi kan gak semudah 

yang kita lihat harus berjalan, minimal setahun baru keliatan baru enak.  

I : Iya harus jalan dulu di masyarakat biar berkelanjutan gitu ya pak? 

H : Karena gak semua sampahnya ada yang mau menampung kaya gitu gak 

semuanya ada mungkin seminggu mereka ngumpulin. Hmm habis? 

I : Mmm kalo pertanyaan saya sih udah ini pak tentang yang bank sampah 

ini. Jadi kan kalo bank sampah ini kan emang saya cuman mau nyusun 

konsepnya nih, kalo misalnya eh bank sampahnya ada, sebenernya 

masyarakat tuh mau atau enggak, gitu kan, pak. Terus mau yang 

konsepnya itu kayak gimana, gitu pak. Kan kalo bank sampah ini dari 

masyarakat untuk masyarakat gitu pak. Nah, kalau yang bank sampah eh 

yang di samping kunyit itu kan yang saya denger juga itu katanya eh yang 

sama yang pengurusnya pak mamot tadinya gitu kan ya pak?  

H : Iya.  

I : Atau gimana gitu pak yang tadinya pengurusnya ibunya tapi karena 

mmm karena ada masalah apa gitu terus enggak jadi gitu, itu benar enggak 

sih pak?  

H : Enggak tahu juga saya. Yang di mana nih?  
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I : Yang ini kunyit itu. Itu mau ada bank sampahnya itu tahun berapa itu 

pak? 

H : Hmm udah lama 2015 apa 2016 gitu. 

I : Oh 2015 atau 2016 ya Pak?  

H : Ya sebenernya udah punya dulu yang di sekip.  

I : Iya yang katanya di RT berpa itu ya pak. 

H : di LK 3. 

I : Oh lingkungan 3. Gak berjalan itu ya pak?  

H : Dari swasta itu dulu. 

I : Nah itu dari siapa itu pak?  

H : Nah gak tau saya, bukan jaman saya sih.  

I : Ini udah pak pertanyaan dari saya, Heeh, makasih sebelumnya ini pak 

udah ngejawab pertanyaannya, udah bantuin. 

H : Sama-sama terima kasih. Semoga ada manfaatnya ya kan?  

I : Iya, semoga ada.  

H : Nanti situ yang jadi mendobrak ada bank sampah itu.  

I : Iya, amin.   

H : Ya cukup ya? 

I : Iya cukup pak. 

 

 

Keterangan : H (Pak Henry), I (Inayah) 
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Nama  : Eka Novianti 

Dinas  : Sekretaris Kelurahan Bumi Waras 

 

E : Ya palingkan satu juta setengah, ya kan. Kalau ngadon kemplang itu kan 

sekali kali dapatnya seratus ya. Tapi kan kadang-kadang enggak ngadon, namanya 

zaman sekarang juga kan, kadang ngadon, kadang enggak. Hmm. Gitu, ya kan. 

kemplang juga sedapatnya ini. Misalnya dapat 80 ribu misalnya sehari atau berdua 

misalnya. Masih potong uang areng, ya kan. Heem. Ya, sekitar lima puluh enam 

puluh lebih gitu. Mungkin, tapi ya nggak ada ini ya, kira-kira ajalah jaman 

sekarang itu ya. katanya sih saya juga enggak tahu ada yang satu juta dua ratus 

katanya. Ada yang satu juta setengah, enggak nentu gitu.  

I : Pokoknya emang sebagian besar masyarakat Kelurahan Bumi Laras ini 

pendapatannya kurang dari satu juta lima ratus gitu ya.  

E : Rata-ratalah. Rata-ratanya ada yang kurang ada yang lebih jumlah yang 

lebih, ada yang kurang, gitu ya.  

I : Heeh. Tapi kalau misalnya untuk mmm kayak jumlah pastinya itu 

berdasarkan pendapatan enggak ada ya.  

E : Kalau enggak tahu enggak ada. Enggak tahu mereka enggak lapor kan. 

I : Heeh.  

E : Kita enggak tahu toh. Namanya penasaran kan mereka kan ya enggak 

terbukalah ya kan. Heeh. itulah kira-kira. Kira-kira saja ini bangunan. Jalan kecil 

juga. Jadi sekarang kan kuli bangunan 75 lah ya rata-rata.  

I : Ya sekarang juga lagi covid. Terus eh banyak masyarakat yang mungkin 

eh makin yang kemplangnya makin sepi atau gitu ya Bu?  

E : Udah ini pada ngeluh semua.  

I : Hmm.  

E : Yang tadinya udah stop seratus dua ratusan rame dibawa ke jawa. Bawa 

ke mana-mana kan sekarang enggak lagi ya manggang ga manggang biasanya 

puasa rame  

I : Tapi karena covid ini jadi kemplangnya enggak bisa di ini ya Bu ya 

E : Biasa dibawa ke Bandung ke Jawa bawa kemplang Jadi enggak biasa 

inilah apa. Jadi masih agak gonjang ganjing istilahnya. Gitu saja kira-kira sajalah 

kalau pendapat aslinya. Kita enggak tahu.  

I : Heeh. Mungkin yang sekitar yang tadi kata ibu sekitar sejuta dua ratus 

mungkin satu juta itu ya. 

E : Satu juta setengahlah Heeh. Gitu ya. Heeh.  

I : Ya soalnya kan kemarin kan sudah nanya beberapa masyarakat emang 

pendapatannya kan kurang dari satu setengah rata-rata. Terus mmm waktu ke 

dosennya bilang mmm coba tanya di kelurahannya siapa tahu ada data mmm 

pastinya gitu.  

E : Engga ada,  

I : Engga ada kan memang ya bu. Jadi kan mungkin emang dari wawancara 

ibu ibu sama nanti dari masyarakat memang pendapatannya itu mmm sekitar satu 

setengah itu ya bu.  

I : Iya. Itu juga kayak masih covid enggak ngertilah pendapatan. Karena 

masyarakat ngeluh pendapatnya satu stengah mbak, kadang kerja kadang enggak 

gitukan bu. Izin ya Bu. 

Keterangan : E (Ibu Eka), I (Inayah) 
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Nama   : Slamet Prayitno (RT 22/ LK 01) 

Umur   : 38 Tahun 

Alamat   : Jl. Ikan Terbang 

Jenis Pekerjaan : Buruh 

 

I : Kalau alamatnya di mana pak?  

S : Jalan ikan terbang.  

I : Jalan ikan terbang.  

S : RT kosong dua-dua, LK kosong satu.  

I : Usianya berapa pak.  

S : Tiga puluh-delapan.  

I : Pekerjaannya apa pak? 

S : Buruh harian lepas.  

I : Bapak udah jadi RT itu berapa lama sih, Pak?  

S : 8 tahunan. 

I : Kalau misalnya Bapak di Bumi Waras sendiri udah dari kecil atau 

pindahan atau gimana?  

S : Pindahan.  

I : Pindahan mana pak?  

S : Tadinya di Antasari.  

I : Pindah ke sininya?  

S : Mmm, tahun 96 kalo gak salah. 

I : Oh tapi sudah agak lama memang.  

S : Sudah agak lama. Sudah kurang lebih lima belas tahunlah di sini.  

I : Kalo yang bapak tahu kalau emang permasalahan sampah di Bumi Waras 

itu gimana sih pak sebenarnya dari yang waktu bapak dari pindah sampai 

sekarang?  

S : Iya kalau untuk sampah Bumi Waras itu sebenarnya kalau sampah 

masyarakatnya sih aman-aman saja dulu kan kita punya TPU eh TPS, 

punya TPS di kunyit cuman TPS nya kan sudah dibubarin tuh. Sebenarnya 

kalau sampah untuk daerah pesisir itu kebanyakan sampah dari laut, 

sampah datengan gitu.  

I : Jadi enggak semuanya itu sampah masyarakat.  

S : Masyarakat enggak, enggak semua limbah masyarakat, kebanyakan dari 

sampah laut datang kan, apalagi kalau sudah musim pasang gitu.  

I : Nah, kalau misalnya nih pak, mmm tadi kan kemarin banyak wawancara 

masyarakat tuh memang kebanyakan masyarakat buang sampahnya  ke 

laut, karena belum ada mmm kayak petugas yang jemput, belum ada 

solusinya, gitu kan pak. Nah, kalau menurut bapak pernah enggak sih 

diadain kayak penyuluhan gitu, untuk masyarakat kayak sebenarnya kan 

buang ke laut tuh enggak boleh gitu pak, atau kayak diadakan sokli atau 

apa itu pernah gak sih pak?  

S : Sudah, sudah pernah, sudah pernah, dulu diadakan sokli. Bahkan dikasih 

gerobak itu satu RT satu. Cuman yang jadi masalah ini yang pekerjanya ini 

yang sulit kita nyari. Heeh tukang sokli ini yang sulit dicari. Kalau setahu 

saya setiap RT itu dulu punya gerobak sokli di Kelurahan Bumi Waras 

cuman kan masyarakat apa pekerja yang ngambil sampah ini yang enggak 

ada, enggak mau gitu.  
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I : Jadinya masyarakatnya karena enggak ada yang mau ngambilin, jadi 

buang sampahnya ke laut ini ya pak.  

S : Ya, kurang lebih seperti itu, gitu. Cuman kan kita penyuluhan ke 

masyarakat sudah. Andai kata memang mau diadakan sokli, sistemnya 

seperti apa, begitu, nagih seumpamanya bulanan dari masyarakat, apa 

masyarakat sendiri bayar ke sokli masyarakatnya juga sulit ditagihnya.  

I : Iya.  

S : Kadang-kadang lima ribu sebulan, lebihnya lima ribu atau sepuluh ribu 

saja sulit masyarakatnya. Belum tentu mereka mau.  

I : Padahal itu per bulan ya pak?  

S : Pikir mereka udahlah lebih dari buang ke laut saja gratis. Nah, itu yang 

menjadi kendala. Karena sudah terbiasanya itu.  

I : Nah, kalau etau bapak pernah enggak sih kalau nih tadi dari setiap RT, 

lurah, kalau misalnya dari pemerintah gitu kayak Dinas Lingkungan 

Hidup, atau dinas-dinas yang pernah ngadain penyuluhan di Bumi Waras 

ada enggak sih pak?  

S : Sudah.  

I : Sudah memang itu dinas apa itu pak?  

S : Dari provinsi waktu itu.  

I : Dari provinsi ya pak.  

S : Masalah sampah, dari kota sudah, dari provinsi sudah. Udah pernah itu 

pun di Gunung Kunyit sana ngadainnya.  

I : Oh di Gunung Kunyit sekitar tahun berapa pak?  

S : Aduh saya lupa kalo tahunnya. Tapi kemarin juga polairut  Hari Senin 

kemarin bersihin sampah juga di laut.  

I : Di laut sama polairut.  

S : Heem. Ada dokumentasinya polairut kemaren itu.  

I : Polairut itu apa pak?  

S : Polisi laut udara, saya kebetulan kemarin mau ngasih tau mbaknya lupa 

juga. Nah ini kemarin kita habis bersih laut, bersihin laut.  

I : Itu lokasi bersihin lautnya dari mana ke mana itu pak?  

S : Dari pinggir Sungai Kunyit sampai batas reklamasi. Kita kemarin 

kebetulan dokumentasi bersih-bersih laut.  

I : Itu emang eh polairutnya sendiri yang bersihin.  

S : Iya.  

I : Emang bener dia mau bersihin. Kalo misalnya bantuan-bantuan gitu ada 

nggak sih pak dari swasta atau dari pemerintah untuk menangani masalah 

ini kaya misalnya gerobak-gerobak itu. 

S : Gerobak kan dari pemerintah.  

I : Dari pemerintah. Nah selain dari swasta itu ada gak pak? 

S : Kalau dari swasta selama ini belum pernah.  

I : Belum pernah ya pak. 

S : Kalo gerobak kan kita dari pemerintah termasuk tosa itu dari pemerintah. 

I : Jadi kalo di Bumi Waras cuman beberap dari pemerintah saja gitu ya pak. 

Kalau misalnya yang penyuluhan dari swasta juga itu belum ya pak ke 

sini.  

S : Belum, belum pernah. 

I : Jadi emang benar-benar murni dari pemerintah ya pak.  
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S : Iya murni dari pemerintah. Dari pemerintah kota, kebanyakan dari 

pemerintah kota sih. Kemarin kita masalah sampah yang waktu gerobak 

sampah ya dari pemerintah kota gitu. Cuma kalau pemerintah itu sudah 

enggak kurang-kurang sih ngurusin masalah sampah. Cuman kan kadang-

kadang masyarakatnya yang sulit. Heeh, dan juga kita juga enggak 

nyalahin masyarakat sepenuhnya sampah itu dari masyarakat kalau untuk 

daerah pesisir ya itu juga sepenuhnya juga enggak sampah dari 

masyarakat, kebanyakan sampah dateng dari laut. Heeh, sampah kiriman 

yang dari laut dia ke pinggir. Sebenarnya kalau untuk sampah masyarakat 

sih enggak terlalu banyak, di pinggir laut tuh. Kadang-kadang sampah 

yang minggir itu yang banyak itu kan. Apalagi kalau sudah pasang gak 

kebendung.  

I : Kalau misalnya yang masalah bank sampah itu kayak mana sih pak, 

mmm renca kayak awalnya kok tiba-tiba mau ada di Gunung Kunyit itu 

pak itu siapa yang merekomendasikan gitu pak, terus mmm siapa yang 

mengajukan atau emang ada bantuan gitu.  

S : Dulu saya pernah di suruh sama Pak Camat sama Pak Lurah juga disuruh 

buka bank sampah di situ. Memang kebetulan saya nya enggak mau, 

enggaklah kata saya. Karena mengelola bank sampah itu kan harus 

ibaratnya rembuk pekon dulu, masyarakat itu harus dikasih tau dulu loh 

cara pengelolaannya seperti apa caranya memisah, memilahnya seperti 

apa, sistem pembayarannya, sudah itu sistem setornya, kan masyarakat 

harus dikasih tahu. Kalau kita tau-tau mendadak buka bank sampah kan 

bingung masyarakatnya.  

I : Iya, mungkin kan harus ada pelatihan 

S : Iya minimal ada pelatihan gitu loh. Apa saja yang barang yang bisa 

dibawa ke bank sampah, apa saja yang tidak kan. Kalau masyarakat kan 

memang kalau yang paham dengan bank sampah mah enak. Kita enggak 

perlu lagi sosialisasi ke masyarakat. Tapi kalau yang gak paham? 

I : Karena kan kebanyakan masyarakat tuh belum tahu nih bank sampah itu 

apa.  

S : Nah sebenarnya mereka, mereka kan banyak yang belum paham, bank 

sampah itu apa sih? Manfaatnya apa sih buat kita gitu? Cuman kalau 

sebenarnya kalau bank sampah itu terjadi. Kalau sudah tahu manfaatnya, 

hasilnya sudah tahu, pasti masyarakat banyak yang mau saya yakin. 

Cuman karena masyarakat tuh banyak yang belum tahu bank sampah itu 

seperti apa sih? Nah, itu. Cuman kalau mereka tahu pasti saya yakin 

mereka mau.  

I : Karena kan mmm mereka tuh bisa dapat penghasilan.  

S : Iya.  

I : Alhamdulillah. Jadi mereka mikir daripada sampah itu dibuang ah bisa 

dapat duit, gitu kan pak.  

S : Nah, itu kan daripada sampah itu dibuang cuma-cuma kan ke laut kalau 

di kumpulin bisa jadi duit.  

I : Iya apalagi yang kebanyakan ibu rumah tangga ya kan pak. Yang belum 

ada kayak kerjaan.  

S : Nah itu kan lumayan.  
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I : Nah selain di dulu yang di Kunyit itu kan katanya sempat mau ada tuh 

pak di situ nah itu tuh emang dari pemerintah atau dari eh kayak Pak Lurah 

mengajukan atau gimana itu?  

S : Mengajukan.  

I : Mengajukan gitu Pak. Mengajukan ke pusat gitu Pak.  

S : Iya ke pemerintah termasuk Pak Camat dulu, makanya dulu itu pernah 

disuruh. Gimana? Ini ada dari pemerintah suruh buat bank sampah cuman 

kebetulan saya nya nggak mau udahlah pak nggak usah di kunyit. 

I : Karena lokasi juga ya pak? Karena kan nggak ada lokasi juga ya pak?  

S : Ya satu lokasi, kedua kita kan butuh pekerja, sedangkan kalau bank 

sampah itu kan harus benar-benar yang ibaratnya ikhlas gitu loh. Karena 

kalau bank sampah itu enggak, enggak, enggak bisa dikatakan 

mengharapkan penghasilan enggak. Kita harus ikhlas gitu ngurusin itu 

gitu. Itu punya masyarakat, kita jual, kita kembalikan ke masyarakat gitu 

loh. Begitu, makanya enggak bisa.  

I : Nah kalau menurut bapak sendiri nih, sebenarnya kalau mmm sudah nih 

kan segala sesuatu itu perlu kayak direncanakan gitu kan pak, kemarin kan 

juga sempat mmm wawancara tuh ke Dinas Lingkungan Hidup, terus ke 

pak lurah, terus mmm mah kalau menurut bapak sendiri, setuju enggak sih 

pak kalau ada bank sampah itu.  

S : Kalau saya setuju, setuju, satu untuk kegiatan masyarakat, eh kegiatan 

masyarakat setempatlah yang contohnya seperti seumpamanya di RT 

berapa diadakan bank sampah. Pasti penghasilan masyarakat tuh sekitar itu 

bertambah. Dampaknya banyak gitu loh, masyarakat itu senang, 

penghasilannya bertambah, iya kan?  

I : Iya.  

S : Yang tadinya buang sampah sembarangan, enggak buang sampah 

sembarangan gitu. Kalau masyarakat udah tau saya yakin mereka mau. 

I : Iya kan kalau bank sampah ini tuh dari Dinas Lingkugan Hidup yang 

pertama tuh lokasi. Nah lokasi itu punya masyarakat atau punya 

pemerintah gitu kan pak. Yang kedua harus tahu kemauan masyarakat itu 

sendiri dulu, kalau masyarakatnya udah mau, udah jalan, oh baru nih 

pemerintah juga mau nih yang memfasilitasi gitu kan, pak. Jadi, emang 

ada kerjasama antara lurah, terus dinas, sama masyarakat itu sendiri. 

Takutnya kan ketika nanti dibangun, kaya sia-sia masyarakatnya tidak mau 

berjalan.  

S : Makanya saya kan dulu saya pernah disuruh saya takutnya seperti itu. Itu 

satu, yang kedua lahan kita kan butuh lahan, sudah pasti lahan itu yang 

tidak bermasalah yang pertama. Yang kedua, kira-kira untuk pekerjanya 

mau atau tidak di masyarakat. Makanya jika kita mendirikan bank sampah 

itu tidak, dikatakan tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Itu 

proses gitu. Maaf nya ngomong, dalam setahun mungkin belum bisa 

berjalan atau dua tahun. Untuk itu pun yang sudah ada pekerjaannya. 

Kalau kita ibaratnya mau sebulan, dua bulan itu bank sampah mau berjalan 

sulit saya yakin.  
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I : Jadi kan kalau memang ada bank sampah kita tau kebiasaan masyarakat 

seperti itu mungkin harus pelan-pelan. Kan pelan-pelan mereka tahu dulu 

nih, apa manfaatnya gimana cara kerjanya mungkin kan kalau emang 

sudah ada penggeraknya emang sudah ada koordinasinya mungkin lama-

lama kan mereka baru kebiasaan gitu ya pak. Nah, kalau misalnya menurut 

bapak nih mmm kan kata Pak Lurah tuh kemarin tuh ada dia tuh di sini 

mmm organisasinya gitu pak, kayak misalnya LSM atau itu kalau menurut 

bapak misalnya nanti atau misalnya ada koordinasi sama Pak Lurah ada 

rembukan nih kalau misalnya yang dijadiin pengelolaan tuh yang awal-

awal kayak organisasi yang sudah terbentuk gimana sih menurut bapak? 

S : Kalau saya sebenarnya jangan organisasi yang udah terbentuk. Kalau 

memang dia organisasi yang sudah terbentuk tapi di bawah naungan 

kelurahan seperti sokli enggak jadi masalah.  

I : Mmm organisasinya emang dibentuk dulu sama Pak Lurah ya pak. 

S : Seperti kan sokli, kita kan ada sokli di sini. Ada sokli, kalau yang sokli 

yang menjalankan enggak masalah gitu loh. Cuman kalau kaya LSM atau 

organisasi yang udah terbentuk ya enggak bisalah enggak kena. Sedangkan 

kita mem, kita membentuk bank sampah itu kan ingin memajukan 

masyarakat sekitar gitu. Makanya saya bilang kalau yang berjalan itu sokli, 

ya silakan saja itu kita mendukung. 

I : Emang yang dari masyarakatnya gitu pak kalau misalnya dari luar kan ini 

ada nih dulu kan kata pak lurahnya kan kayak organisasi emang 

pembentukan sokli, mungkin kan nanti pembentukan bank sampah siapa 

nih kan yang mau jadi ketua dan lain-lain mungkin di kaya gitu ya pak. 

S : Makanya kan saya bilang itu kan kita juga bisa ambil dari tukang-tukang 

sokli gitu kan. Itu jelas gitu.  

I : Seandainya kalau udah ada nih kalau menurut bapak nih kegiatannya ini 

kegiatan untuk masyarakat tuh yang bagus tuh kayak mana sih pak? Kalau 

yang kita tau kan bank sampah itu dari untuk kegiatannya gotong royong 

gitu kan. Kalau untuk ibu-ibunya dilatih keterampilan biasanya gitu kan 

pak. Jadi mereka tuh memanfaatkan sampah tuh pak, untuk buat kaya 

kerajinan, dan lain-lain. Nah menurut bapak sendiri kaya ada enggak sih 

kayak sebenarnya kegiatan yang perlu nih diadain di masyarakat kan. 

S : Kalo kata saya keterampilan sih. Kaya buat tas-tas, kaya botol-botol itu 

bisa buat ketranpilan kaya tas kalo ibu-ibunya kreatif rajin gitu. Seperti 

bekas-bekas torabika. Cuman kan karena sulitnya itu membina seperti itu 

yang sulit gak cuma waktu sebentar. 

I : Mungkin kan emang kalo keterampilan emang butuh waktu. Sebenarnya 

mungkin masyarakat nih ada nih pak, kemarin kan nanya, banyak nih 

sebenarnya mereka tuh mau sebenarnya kalau diajarin keterampilan mau 

pak, tapi kan enggak ada yang ngajarin gitu kan kata mereka jadi kalau 

mungkin ada diajarin kan jadi tahu cara kerjanya kayak gini, kayak gini, 

mungkin salah satunya keterampilan, bisa nambah ketrampilan bisa jadi 

penghasilan juga. Nah, kalau mmm menurut bapak juga nih, kalau 

keuntungan yang masyarakat dapat tuh keuntungan mereka dari bank 

sampah menurut bapak? 
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S : Keuntungan dari bank sampah satu mereka dapat keterampilan. Ya kan? 

Kedua menambah penghasilan, yang ketiga adalah lingkungan semakin 

bersih gitu loh dengan adanya bank sampah. Insya Allah kalau dia 

memang bank sampah itu ada, saya yakin sampah itu berkurang dari 

masyarakat.  

I : Walaupun misalnya enggak semua.  

S : Iya enggak semua, enggak semua mereka buang, mereka buang kesana. 

Tapi kan pasti kalau sudah mereka tahu bank sampah secara tidak 

langsung mereka mau buang sampah seperti botol atau segala macem kan 

jadi berpikir kan eh inikan laku dikumpulin kan kaya kardus, tapi kan 

karena nggak ada bank sampah kaya kardus kan langsung dibuang ke laut 

aja.   

I : Jadi kan emang sampah laut itu bukan dari masyarakat tapi kan karena 

masyarakatnya juga enggak tahu mau buang ke mana ditambah lagi. Nah 

kan kalau ada bank sampah kan bisa ngurangin gitu kan. Jadi sampah yang 

emang ada bukan dari masyarakat karena masyarakat kan emang sudah 

tertib nih nanti kan gitu kan pak. Nah, kan kalau dari bank sampah sendiri 

misalnya masyarakat ngasih sampah nih pak, kan pasti mereka tuh dapat 

penghargan gitu pak, salah satunya dari bank sampah kayak misalnya uang 

tunai atau tabungan, tabungannya juga kan ada kayak tabungan umum, 

terus kayak pendidik, untuk pendidikan, listrik, dan lain-lain. Bahkan ada 

yang sembako dan lain- lain. Menurut bapak yang pas banget untuk 

masyarakat di sini tuh kayak mmm keuntungan apa sih yang, yang pas 

untuk mereka dapetin gitu ketika emang ada bank sampah, mereka mau 

berpartisipasi gitu pak.  

S : Jadi kalau memang ada bank sampah ya bisa aja nanti diambil per bulan 

atau apa mereka itu. Kaya tabungan mereka nyetor sampah nih ditabung 

dulu, nanti sebulan sekali mereka bisa ambil. Kan bisa untuk kebutuhan 

lain-lainnya.  

I : Nah kalo ada bank sampah nih menurut bapak sistem kerja bank sampah 

yang baik gimana sih pak? Kaya misalnya kayak sampah-sampah itu kan 

yang saya dengerin salah satu dari wawancara katanya dulu tuh pernah 

mau ada bank sampah, memang sudah ada nih, kaya penyuluhan dari 

provinsi juga nih pak, mmm ya kan jadi kayak dijelasin mmm sistem ada 

sistem pencacahan, terus ada mmm kayak untuk buat pengkomposan, terus 

kalau misalnya di setiap RT itu emang ada petugasnya jadi di angkutin 

sampah-sampahnya itu jadi pake dijemput sampahnya tuh kan pak. Karena 

kan banyak masyarakat kadang takut lokasinya jauh. Mereka malas 

ngantar, kalau menurut bapak sistem yang bagusnya kayak mana sih pak? 

S : Ya dijemput lah.  

I : Yang dijemput itu ya pak? Biar masyarakatnya mmm mudah gitu ya pak. 

S : Enak dijemput pake sokli. Kalau mereka sendiri setor itu sulit, lama 

nunggu buanyak nanti baru disetor. Cuman kalau dua hari sekali, tiga hari 

sekali diambil, insya Allah mereka juga pasti seneng kalo sampahnya 

diambilin. 

I : Nah kalo dulu itu yang mau ada bank sampah itu tahun berapa sih pak 

sekitar? 
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S : Lupa saya mba tahun berapa, udah lama sih itu baru baru saya di sini, 

baru-baru saya jadi tinggal disini udah lama bener itu.  

I : Nah, itu kan katanya tuh ada dua RT, dua RT yang dilibatkan. Nah, dua-

duanya berapa sih Pak itu?  

S : Dua satu dua dua.  

I : Oh dua satu dua dua ya pak.  

S : Rencananya memang di sana gitu bank sampah itu.  

I : Berarti karena banyak faktor itu kan jadi. 

S : Satu lahan, kedua pekerja, kan.  

I : Tapi seandainya kalau udah dikoordinasi ini setuju gitu ya pak kalo ada 

bank sampah itu, kalau misalkan. 

S : Setuju, inshaallah saya setuju. 

I : Berarti kalo ada bank sampah itu bapak juga mau gak sih untuk 

berpartisipasi dalam bank sampah itu? 

S : Insyaallah saya siap.  

I : Ini udah kalo pertanyaan saya pak tentang bank sampah. Sekarang 

pertanyaan temen saya tentang sistem pengolahan sampah di Bumi Waras 

itu pak.  

 

 

Keterangan : S (Pak Slamet), I (Inayah) 
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Umur   : 39 Tahun 

Alamat   : Jl. Yos Sudarso Gg. Cendana 1 

Jenis Pekerjaan : Buruh 

 

I : Nah kemarin kan sudah sempat ke sini nih pak ya kan untuk wawancara 

ke masyarakatnya. Sekarang tuh wawancara untuk ke RT-RT nya untuk 

lebih tahu lebih dalam gimana sih mmm keadaan Bumi Waras ini gitu 

pak, gimana keadaan masyarakat kalau saya kan tentang kemarin tuh 

mmm yang mmm menyusun konsep bank sampah itu pak, di mana kalau 

ada ma, mmm bank sampah masyarakat tuh main seperti apa gitu pak?  

A : Oh jadi gini, mmm terkait ma, perihal masalah bank sampah yang pernah 

saya ajukan kepada adik-adik ini, mmm sebelumnya kan sudah 

mengajukan ke pihak yang lain, tapi enggak ada realisasi. Untuk antusias 

bank sampah masyarakat kami ini sangat, sangat, sangat banget 

dibutuhkan gitu loh. Karena kami ini enggak ada sokli. Buangnya 

sampahnya di laut, maka dari itu azaz manfaat untuk masyarakat kami 

khususnya RT kosong kosong enam ini memanfaatkan barang bekas 

yang ada gitu, jangan artinya jadi limbah di belakang rumah kami, rumah 

kami kan pesisir, supaya bersih dan laut tu indah, maksudnya dijadikan 

bank sampah itu satu dari rumah tangga itu bisa mengumpulkan dan 

menjadi duit gitu loh.  

I : Nah kalau sebelumnya kan kata bapak sudah pernah tuh kan mau ada gitu 

pak yang dua kali tapi enggak jadi itu tuh gimana sih pak ceritanya itu 

dari pemerintah atau swasta itu pak.  

A : Dari swasta. Ya jadi dari swasta itu pernah datang ke kami, dia 

menjanjikan bank sampah, sudah itu dua kali, yang kedua kali juga 

begitu gak nongol pula. Ya sudahlah, enggak bisa diharapin, ya kami sih 

berharap kalau emang adik-adik ini bisa merealisasikan bank sampah, 

kami sangat antusias masyarakat sini karena kami sudah pernah 

mengumpulkan, kecewa ibu rumah tangga, ngapain dikumpul-kumpulin 

jadi sampah tumpukan di rumah saya aja kata dia, anggur buang sampah 

ke laut aja. Kalo nggak ada, emang nggak ada realisasinya. Tapi 

kayaknya kami eh berharap gitu loh. Kayak tong sampah, organik, dan 

lain-lain kami belum punya selama saya jadi RT belum punya, gitu. Ya 

berharapnya bisa terealisasilah dibantu dengan adik-adik.  

I : Nah, bapak sudah emang sudah jadi RT itu berapa tahun pak?  

A : Satu tahun.  

I : Baru setahun ya pak. Nah, kan kalau misalnya yang dari swasta, itu tuh 

mereka mensosialisasikan langsung atau bapak tuh pernah yang 

mengajukan gitu pak sebelumnya? 

A : Mereka yang mensosialisasikan. Mereka yang mengumpulkan warga, 

mereka yang menjanjikan tapi tidak terealisasi.  

I : Sebenarnya itu pada tahun berapa pak?  

A : Sebelum saya tidak RT.  

I : Sebelum jadi RT itu ya pak.  

A : Tapi kan saya ketua pemuda.  

I : Iya.  
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A : Saya ketua muda, di situ saya dilibatkan apa pun kegiatan di kampung 

ini, pemuda se, saya yang mmm melibatkan semua anggota-anggota 

saya.  

I : Berarti emang di sini pemuda-pemudanya aktif ya pak?  

A : Alhamdulillah aktif. Semenjak saya jadi RT satu tahun sudah terbuat 

gapura, lampu jalan, terus kegiatan-kegiatan kampung tangguh, kegiatan 

daring dari Polsek TBS, kegiatan Bunda Eva dating empon-empon. Di 

sini icon kami empon-empon terkenalnya, binaan Polsek TBS. Karena 

saya ketua Pokdar Kamtibnas Sektor Teluk Betung Selatan, Kelurahan 

Bumi Waras.  

I : Nah, kalau yang dulu mau ngadain bank sampah itu swasta dari mana 

pak kalau boleh tahu?  

A : Lupa saya. Lupa.  

I : Tapi dari swasta ya pak. Nah kalau misalnya dari pemerintah tuh sudah 

pernah belum sih pak kaya ngasih bantuan gitu untuk sampah di sini. Kan 

kata bapak gerobak waktu itu ada kan pak gerobak, kalau misalnya kayak 

tong sampah dan segala macam itu pernah enggak sih pak? 

A : Mmm kalau untuk di RT kosong kosong enam ini kalau sokli sudah ada, 

gerobak sudah ada, karena budaya-budaya tadi, orang biasanya buang ke 

sampah dipungutin biaya, itu enggan. Nah itu tadi kami ambil mmm alih, 

gimana caranya ada bang sampah, mereka tidak buang sampah ke laut 

dan dijadikan duit.  

I : Oh, kalau misalnya ada bank sampah mereka mau gitu ya pak, kayak 

bersedia. 

A : Iya mau, bersedia antusias.  

I : Nah, kalau misalnya permasalahan sampah di sini sendiri yang bapak 

tahu nih dari mungkin dari bapak emang sudah orang sini, itu gimana sih 

pak permasalahannya dari dulu pak?  

A : Permasalahan sampah di sini emang enggak pernah terealisasi walaupun 

kita ke kota gitu loh. Karena mereka buang sampah ke laut, tertimbun 

jadi reklamasi, itu pun jadi timbunan rumah. Ditimbun lagi dengan 

urukan jadilah sebuah daratan. Makanya emang budaya dari dulu saya 

kecil juga emang buang sampahnya ke laut, enggak ada sokli.  

I : Mungkin emang harus ada koordinasi gitu ya pak, sebenarnya ini 

masyarakat mau, tapi kan mungkin belum ada realisasinya dari atas gitu 

kan pak. 

A : Memang ada dulu disediakan sokli cuman saya enggak tahu prosedurnya. 

Prosedurnya tuh gimana RT nya atau per warga ditarikin sebulan dengan 

biaya lima ribu atau sepuluh ribu saya enggak tahu karena saya dulu 

belum menjadi RT. Nah sekarang kalau emang terealisasi mmm bank 

sampah mungkin itu mau dikumpulin tapi kalau untuk dipungutin biaya 

lagi kayaknya masyarakat saya enggak percaya kalau untuk realisasi 

untuk buang sampah ke sokli dan dibebankan biaya sebesar lima ribu itu 

kayaknya anggur mereka buang ke laut.  

I : Oh dulu pernah ada tapi enggak jalan gitu ya pak.  

A : Enggak jalan, itu tahun sekitar tahun 2017.  

I : Nah, kalau misalnya nih pak, pernah ada enggak sih pak penyuluhan dari 
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pemerintah gitu pak untuk sampah gitu pemerintah pernah turun, turun 

langsung enggak ke masyarakat gitu pak?  

A : Kalau turun langsung enggak pernah, tapi kalau di kelurahan sudah, 

sudah pernah artinya sampah itu sudah ada penyuluhan gitu dari kota tapi 

enggak pernah turun ke lapangan. Kita ngisi kuesioner kalau enggak 

salah itu isi kusioner, buang sampahnya ke mana, ke laut. Buang air 

besarnya ke mana, MCK nya itu, itu sudah ada, tapi ya belum terealisasi. 

Saya rasa kalau untuk sampah di lingkungan satu untuk dibersihkan tuh 

berat. Karena tiap pesisir itu emang sampah semua. Heem. Kota pun 

kayaknya enggak, enggak sanggup gitu loh. Nah itu tadi kalau emang ada 

bank sampah mungkin ada alihan lain. Oh ini loh yang menghasilkan ya 

mereka kan pasti berlomba-lomba untuk mengumpulkan berapa kilonya 

untuk dijadikan duit.  

I : Mungkin kan kalau ada bank sampah nih mereka lebih kayak dari 

kebiasaannya itu lama-lama bisa hilang gitu kan pak. Karena kan mereka 

daripada dibuang nih mending kan dikumpulin bisa jadi uang gitu kan 

pak. Nah kalau menurut bapak sendiri kan kalau bank sampah ini pasti 

ada kegiatannya gitu kan. Kayak misalnya gotong royong, ada ibu-ibunya 

nih dilatih keterampilan. Nah menurut bapak, bapak setuju enggak sih 

kalau di sini ada kegiatan kayak gitu, gitu pak?  

A : Kalau saya tuh sangat setuju loh, apalagi untuk warga sendiri gitu. 

Apapun kegiatannya apalagi pemuda, jangan lagi ibu-ibu, ibu pemuda, 

ibu-ibu pun mau, apapun kegiatannya positif. Seperti untuk keterampilan 

tuh anak-anak mahasiswa UIN tuh sudah minta saya semua. Apa sih Pak 

RT kegiatan kita? Bikin saja pertahanan pangan. Cuman kan satu-satu. 

Saya tuh enggak bisa sekaligus instan ya. Satu ini dulu sudah beres ini 

baru kita kerjakan lagi, kemarin ini kan jadi RT kosong-kosong enam ini 

lingkungan satu Kelurahan Bumi Waras sini sudah diresmikan sudah 

dilaunching kan menjadi kampung tanggung. Jadi bukan Kampung 

Tangguh itu sela mmm setelah launching saja seterusnya kami 

tangguhkan seperti mmm saat ini kan kesehatan, kesehatan itu kan saya 

jadikan rumah itu harus ada cuci tangan. Hmm, cuci tangan itu setiap 

rumah harus ada cuci tangan untuk prokes dan selalu memakai masker. 

Nah, untuk kelanjutannya saya mau bikin pertahanan pangan ternak ikan. 

Lele, itu sudah saya sudah programkan untuk pemuda dan hasilnya untuk 

warga juga. Dan seterusnya setelah lele saya mau bikin green house 

mmm apotek jalan. Hmm, seperti tumbuh-tumbuhan atau mpon-mpon 

artinya itu jamu, mmm kayak kunyit, kayak jahe, temulawak, itu saya 

nanti akan setiap rumah atau saya bikin green house karena lahan yang di 

belakang itu ya kosong itu saya akan manfaatkan. Daripada kosong saya 

bikin green house. Itu artinya sudah artinya sudah program kami di sini.  

I : Oh di belakang itu ada tanah kosong ya pak itu ya?  

A : Ada dua lapangan kosong. Jadi satu lapangan besar itu untuk aula kami 

untuk titik kumpul kami satu lagi itu rencana saya mau buat aula dan 

sampingnya bikin green house.  

I : Nah, seandainya nih pak, kalau misalnya ada bank sampah, itu kan pasti 

masyarakat tuh nanti dapat keuntungan gitu kan pak untuk masyarakat 

sendiri, biar masyarakat tuh lebih semangat gitu kan pak. Nah menurut 
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bapak kalau dilihat dari masyarakatnya, keuntungannya apa sih pak, yang 

paling dibutuhkan masyarakat gitu pak?  

A : Terutama masyarakat itu kan membutuhkan sembako, seperti beras, 

minyak, sayur, eh telur. Itu yang bahan pokok sehari-hari Walaupun tidak 

dijadikan duit yang penting ditukar sembako juga mereka mau. Sudah 

pasti mau, sangat mau. Karena ada iming-imingnya. Nih, kalau punya 

kamu nih satu kilo saya tukar dengan beras satu kilo misalnya. Itu saja 

sudah sangat antusias gitu loh. Di menjanjikan banget, daripada mereka 

buang sampah ke laut, dikumpulkan jadi satu karung jadi minyak sem 

mmm seperempat itu sudah sangat senang sekali masyarakat kami. 

Apalagi semuanya dapat gitu kan, sangat senang.  

I : Jadi kan mmm mungkin kalau dari masyarakat nih sebenarnya 

masyarakat bapak ini bisa berpotensi gitu ya pak, kalau ada bank sampah 

gitu. 

A : Banyak yang berpotensi di sini.  

I : Mmm jadi kan mungkin bisa bapak arahkan bisa koordinasikan berarti 

kalau ada bank sampah bapak ini bersedia untuk berpartisipasi gitu ya 

pak.  

A : Iya.  

I : Kaya untuk mengkoordinir.  

A : Iya koordinir.  

I : Masyarakatnya gitu pak. Nah kalau misalnya ada bank sampah nih 

menurut bapak sistem kerja yang bagusnya untuk masyarakat gimana sih 

pak, misalnya sampahnya harus mmm diambilin dari rumah ke rumah 

karena kan mungkin masyarakat ada yang enggak sempat atau segala 

macam gitu pak.  

A : Jadi, jadi mmm teknis-teknis bank sampah itu kan terutama market. Saya 

mengusulkan bank sampah tapi kalau enggak ada market, gimana mau 

jualnya. Kalau untuk masalah dia tidak sempat tidak sempat, ya itu 

semua tergantung jemput bola kami. Misalnya ada yang sempat monggo 

diantarin. Kalau enggak sempat kami jemput bola, karena kan kami 

punya satu karyawan, punya karyawan di situ yang harus mengelola bank 

sampah nah kalau misalnya tadi saya bilang apa tadi ya, dia sangat 

antusiaslah kalau mmm terutama itu kami tergantung market nya ini apa? 

Misalnya plastik, nah market nya di mana? Gitu loh, jadi harus bukan 

seolah-olah ngasih bank sampah kami yang tanggung jawab semua. Dan 

misalnya saya, okelah saya tahu market yang A yang B saya tahu, 

selanjutnya itu bank sampah itu kan banyak jenis banyak item, seperti 

sampah plastik, sepa, sampah mmm ale-ale, terus yang segala macam 

yang bentuknya plastik itu kan banyak macem, oke mungkin saja satu 

plastik itu satu pabrik dan ini satu pabrik gitu. Yang saya enggak tahu itu 

ya jangan saya dilepas, tetap dibimbing, bukan diserahkan saja gitu.  Jadi 

ada koordinasinya.  

I : Jadi mungkin kalau ada bank sampah itu harus ada fasilitatornya ya pak? 

Iya ada yang memfasilitasi dari bank sampah ini nanti dijualnya ke mana. 

Terus dari bank sampah ini nanti hasilnya ke mana gitu kan ya pak. Jadi 

jangan serta-merta diserahkan ke masyarakat.  

A : Iya.  
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I : Heeh, ada pengawasannya.  

A : Ada pengawasan gitu loh. Jadi mmm enggak ada dusta di antara kitalah, 

saya enggak mau sedikit pun satu sen pun kita harus tahu saya enggak 

mau. Jadi intinya bank sampah itu masyarakat kami ini sangat antusias. 

Adanya bank sampah insya Allah ibu-ibu dan pemuda sangat potensi 

berkreatif. Atau bank sampah itu bisa dijual apa kreatifnya dijadikan 

keterampilan? Bisa, itu kami, kami punya anak-anaknya kami punya. 

Kalau anak-anak sini nih pak RT sudah ngerahin, semua kumpul. Karena 

kami punya persatuan dan punya grup. 

I : Seandainya nih Pak, kalau ada bank sampah itu kan harus ada mungkin 

mmm koordinasi antar RT, lurah, dan sebagainya gitu kan pak. Nah 

misalnya nih kalau per RT nanti ditanya ini, mmm di setiap RT tuh ada 

enggak sih pak yang mau mengelola nah, kira-kira dari masyarakat bapak 

nih mau enggak sih pak mmm kalau misalnya ada yang jadi pengelola 

gitu pak?  

A : Ada. Ya kami-kami pemuda ini yang mengelola. Jadi hasilnya emang 

dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Seperti dapat hasil, ehh hasil 

sekian ribu. Ya kami kembalikan ke masyarakat. Apa masyarakat 

maunya? Seperti misalnya pak RT kami butuh untuk pemuda, kami kasih 

kebutuhan untuk pemuda. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, ya ada 

sebagian yang khusus mengelola, itu dikasih sekian persen. Tapi enggak 

semua mutlak untuk si pengelola.  

I : Mungkin nanti ada penambahan fasilitas.  

A : Penambahan fasilitas. Seperti saya kurang kursi loh saya beliin kursi gitu 

loh maksudnya.  

I : Mmm ya jadi kan kalau misalnya dari wawancara kemarin kan emang 

mmm rata-rata masyarakat itu setuju gitu pak kalau dapat sampah kan 

emang untuk kepentingan masyarakat. Nah kita juga kan kemarin sudah 

sempat wawancara nih sama Dinas Lingkungan Hidup juga kan pak. Nah 

mmm ngasih tahu juga gimana sih partisipasi masyarakat Bumi Waras 

ini. Nah mmm Dinas Lingkungan Hidup tuh sebenarnya mereka tuh mau 

memfasilitasi kalau misalnya masyarakatnya juga mau gitu pak ya kan 

takutnya kalau mmm nanti sudah buatan sampah enggak ada yang mau 

berpartisipasi gitu kan.  

A : Jadi gini loh, yang namanya bank sampah kalau untuk RT kosong kosong 

enam ini sudah pasti antusias, apalagi ada imbalannya. Insya Allah itu 

semua tergantung RT. Kalau RT nya diam saja tidur ya gak berjalan, tapi 

kalau RT nya bergerak dan dimanfaatkan anak-anak muda itu insya Allah 

jalan.  

I : Eh iya, mungkin kayak gitu ya pak. Jadi kalau misalnya ada bank sampah 

pasti di sini tuh bakal jalan gitu kan. Asalkan ada fasilitatornya gitu kan 

ya pak? Mmm ya gimana pak? 

A : Kalau untuk tempat kami ada.  

I : Oh kalo tempat untuk itunya ada ya pak, tinggal sebenarnya fasilitatornya 

ini ya pak. Karena kan di sini sudah pernah mau dua kali gitu kan pak 

tapi enggak ada kelanjutan gitu ya pak, kecewa itu ya pak.  

A : Makanya yang ketiga kalinya. Heeh, harus pas satu ini.  

I : Mungkin kan kalau bank sampah itu kan emang harus ada 
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perencanaannya banget nih pak. Jadi kan harus jadi kan harus ada 

musyawarah dari lurah sendiri, kecamatan, antar RT. Jadi kan harus ada 

segala macemnya gitu pak kayak koordinasinya gimana gitu pak, kaya 

kesepakatannya.  

A : Iya kesepakannya, untuk pak lurah dan bu camat itu kalo emang kegiatan 

yang positif mereka mengijinkan apalagi itu ditambah program gitu loh. 

Jadi keunggulan buat kegiatan kelurahan kami, kecamatan kami, kayak 

kampung tangguh kampung tangguh ini kan diangkat dari kampung-

kampung ini dari ikon kami, ikut kami ini jamu mpon-mpon. Nah, kami 

penilaian dipilih oleh Kapolsek. Kapolsek nunjuk kami itu, kami 

Kecamatan Bumi Waras itu ditunjuk Kampung Tangguh di Kelurahan 

Bumi Waras, jadi lima kelurahan cuman kami yang ditunjuk, nah TBS 

sumur putri. Jadi dua, jadi kami satu kecamatan itu satu, TBS juga satu. 

Dan kami RT kami yang ditunjuk itu RT kosong-kosong enam karena 

kami dinilai kegiatan kami, keaktifan kami di, di kelurahan nah itu. 

Kalau yang lain enggak. Karena kegiatan kami di, bisa dipercaya gitu.  

I : Jadi kan mungkin kalau. Iya mmm jadi sudah ini kalau mungkin 

wawancaranya ya pak, mmm makasih ini pak sudah bantuin jawabin 

pertanyaan sebelumnya. 

A : Iya sama-sama. 
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I : Jadi pak saya ini kan tentang konsep bank sampah dimana kalo ada bank 

sampah masyarakat mau yang seperti apa gitu pak. Jadi kan bank sampah 

ini banyak manfaatnya yang pertama bisa berkurang gitu kan pak.   

S : Iya.  

I : Nah yang kedua bisa bernilai ekonomis, jadi kan sebenarnya bisa bantu 

nih masyarakat, tapi mungkin kan kalau bank sampah ini kan dia belum 

tentu semua masyarakat tahu kan pak, bank sampah itu apa, jadi kan 

mungkin harus ada pelatihan, ada penyuluhan untuk masyarakat. 

S : Udah dek,  itu rumahnya tuh. Akhirnya dibuat kandang ayam sama orang 

sama si penunggunya itu.  

I : Nah, kan kemarin sudah nanya nih pak ke masyarakat, katanya itu dulu 

tuh ada rumah kompos itu kan pak.  

S : Nah, itu iya.  

I : Iya, tapi karena ibunya pindah ke Jakarta, jadi enggak ada yang Ini lagi 

katanya, enggak ada yang mau ngurusi lagi makanya enggak jalan.  

S : Bukan pindah dek, lari. 

I : Oh lari pak. Ya katanya pindah ke Jakarta, mbak.  

S : Enggak dek. Ke Jakarta pindah sama lelaki lain, itu ditinggalin suaminya.  

I : Oh kata ibu-ibunya enggak ada lagi, jadinya enggak jalan, Mbak. Tapi 

ditanya masyarakat sebenarnya masyarakat ini mau gitu pak kalau 

misalnya ada bank sampah.  

S : Dia ditunjuk itu namanya Nurhayati, ditunjuk sebagai ketua JPRP tuh. 

Nah, setelah dia pergi dari sini setelah pergi dari sini dia digantiin ada 

yang namanya apa itu ya yang dekat rumah sakit baru itu rumahnya. 

Anggota JPRP ini apa itu Dahlena, Dahlena apa namanya itu. Digantiin 

dia itu. Ujungnya laut itu tadi, Dek. Rumah kompos itulah bahkan saya, 

saya tidak secara langsung ini apa nanem labu, tau ya? 

I : Iya tau.  

S : Labu. Heeh. Pisang gitu. Maksud saya biar jangan dibuangin sampah di 

situ tuh. Udah tuh. Tapi di pinggir lautnya diterusin lagi. Coba kata saya 

sekarang pindahnya ke depan sono di pinggir jalan juga ininya tiap hari 

diangkut. Akhirnya apa dek, di pinggir jalan itu penuh sampah. Sampai 

bau itu enggak diangkut-angkut. Jadi gimana itu.  

I : Oh sebenarnya mereka itu sudah pernah ngangkut ke depan ya pak. 

Sampai ke jalan, tapi enggak ada yang ngankutin.  

S : Iya pernah. Iya, kadang diangkut, ya kadang juga enggak. Akhirnya apa? 

Kalau sampai nginep juga bau. Heem. Sampah itu. Nah, akhirnya apa? 

Orang kan orang depan sana melarang. Akhirnya lari lagi ke laut gitu. 

Pembuangannya gitu.  

I : Itu JPRP itu, itu dari pemerintah swasta atau  

S : swasta.  

I : Dari swasta, Pak? Dari mana itu pak?  



237 

 
 

S : Dari iya mungkin sebatas yang dibentuk oleh apling dulu, ya namanya 

kayak apa ya, modelnya kayak Paguyuban gitu. Hmm. Mungkin kan? Iya 

kan? Jaringan perempuan pesisir nama organisasinya itu.  

I : Tapi dulu itu sempat jalan ya, Pak?  

S : Jalan. Tapi enggak, enggak lanjut gitu.  

I : Kalau yang dulu yang bu Dahle, bu Nurhayati.  

S : Nurhayati.  

I : Nah, ya, bu Nurhayati tuh yang seb, yang sebelumnya pas dia, sebelum 

diganti itu emang jalan banget karena dia yang menggerakkan atau 

gimana itu pak?  

S : Ya, sama, sama saya juga.  

I : Oh, jadi mau menggerakkan masyarakatnya gitu ya pak.  

S : Iya.  

I : Nah, iya gimana pak? 

S : Gini, kalau sekarang katanya denger-denger di Jakarta katanya orang itu.  

I : Iya pak.  

S : Tau pasti si enggak sih.  

I : Ya karena kemarin kan nanya nih ke masyarakat kan pak, sebenarnya kan 

saya ini nyusun konsep bank sampah gitu kan pak.  

S : Iya.  

I : Jadi seandainya ada bank sampah nih, masyarakat tuh mau yang gimana 

gitu pak. Kan hmm udah nanya ke masyarakat, masyarakat itu 

sebenarnya setuju nih, kalau misalnya ada bank sampah. Misalnya ada 

bank sampah, jadi setiap RT ini kayak ada pengurusnya gitu pak, 

misalnya yang ngangkutin, yang langsung angkutin ke rumah-rumah. 

Tapi kan kalau bank sampah ini modelnya dia bukan kayak sokli yang 

bayar gitu pak.  

S : Iya.  

I : Kalau iya dia sudah jadi nasabah gitu kan. Nah, kebanyakan masyarakat 

emang mau juga nih pak, ketika ada bank sampah itu ya lumayanlah 

mbak, untuk nambah penghasilan kata mereka gitu pak. Terus mereka 

juga bilang, kan kalau mmm saya tanya lagi kalau emang ada kan harus 

ikut kegiatan gitu pak, kayak misalnya keterampilan tuh mereka kayak 

buat-buat kerajinan. Yang nanti kan kerajinan itu kan bisa dipasarin gitu 

pak.  

S : Bohong itu omongannya si ibu-ibu itu. Memang enggak semuanya gak, 

ada juga yang nyadarin gitu. Sekarang dikumpulin nih dek. Enggak tahu 

malam, enggak tau siang saya ngumpulin melalui orang rumah juga kasih 

tahu nih nanti dikumpulin ini. Di rumah kompos siapa gitu. Nanti apa? 

Iya, iya nanti. Disamper lagi tuh. iya, iya, gitu-gitu saja. Nah sekali 

datang itu jauh gitu. Nah, jadi apa yang kamu mau dengar nanti kata saya 

gitu.  

I : Bapaknya sering ada yang sosialisasi ke masyarakat secara langsung.  

S : Iya kalau pas ada gitu, ada yang mau ini gitu, apa ya, ada yang peduli 

gitu. Iya saya, saya sih ikut ngedorong aja. Oke kata saya yuk saya bantu. 

Kalau saya sih enggak bisa, kata saya kalau memang ini di antaranya 

orang yang ada orang yang mau untuk mengkoordinir itu ya silakan kata 
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saya, saya juga mendukungnya gitu. Cuman ya itu dek capek sudah 

ngomong kan capek mulut saja dah.  

I : Iya.  

S : Ya sekali mau? Apa namanya jauh tuh kumpul, kumpulnya di sini 

orangnya di sono. Itu apa saya enggak paham juga. Eh di sini, di sini 

kumpul dikasih kue di sini. Snack-nya diambil barangnya nanti pergi 

diem-diem, pergi aja gitu. Ya saya bukan ngeburuk-buruk warga saya.  

I : Iya.  

S : Sering kali kayak gitu. Capek aja sudah.  

I : Jadi kan mungkin ada di beberapa masyarakat yang kayak gitu gitu kan 

Pak. Mungkin yang ada yang beberapa yang emang peduli gitu kan Pak?  

S : Iya.  

I : Kan karena orang itu kan beda-beda.  

S : Bener.  

I : Pak, heem mungkin kalau bank sampah ini kan kayak sistemnya dia itu 

mungkin harus perlahan mungkin ya Pak. Kan karena emang udah 

kebiasaan tu yang kaya kata Bapak bilang dari nenek moyang bahkan kan 

pak.  

S : Iya.  

I : Mungkin kan kebiasaan itu tuh bisa dirubah kalau secara perlahan enggak 

bisa langsung instan gitu kalau mereka dari buang di laut langsung 

disuruh ga buang di laut terus enggak mungkin gitu kan pak. Pasti harus 

perlahan. Nah mungkin kalau ada bank sampah ini mmm pelatih kalau 

emang nanti ada bank sampah itu kan harus koordinasi kan pak antar 

lurah, terus antar dinas gitu kan pak. Nah, sebenarnya kalau lurah sih 

setuju sih pak, kalau misalnya nanti ada bank sampah seandainya tuh 

pak, nah, mmm kalau dinas juga memfasilitasi sebenarnya kalau sudah 

jalan nih di masyarakat sebenarnya. Jadi kan memang ada koordinasi gitu 

kan pak antara masyarakat, lurah, terus RT-RT, sama dinas gitu kan pak. 

Ya mungkin ini bisa jalan kalau mmm ada yang menggerakkan gitu kan 

pak, mungkin perlu koordinasi itu ya kak, di masyarakat tuh. Nah kalau 

untuk mmm bantuan-bantuan kayak dari swasta itu ada enggak sih pak 

untuk kayak nanggulangin masalah di sini untuk sampah itu pak atau 

penyuluhan dari swasta itu sudah pernah belum.  

S : Enggak ada.  

I : Belum ada ya pak kalau yang swasta-swasta kayak itu ya pak. Kalau 

pemerintah itu gerobak itu ya pak?  

S : Iya.  

I : Nah kalau seandainya nih ada bank sampah sebenarnya bapak setuju 

enggak sih kak kalau ada bank sampah itu sendiri di sini gitu kan.  

S : Banget, setuju banget gitu. Bener setuju dek.  

I : Alasannya kenapa tuh bapak sampai setuju banget gitu kalau ada bank 

sampah pak.  

S : Yang jelas kan nanti lingkungan kita ini akan bersih. Heem. Pasti gitu. 

Heem. Kalau sudah bersih kan berarti sehat. Benar enggak?  

I : Iya.  

S : Nah, itu kenapa jadi enggak setuju saya sebagai ketuanya di sini. Kalau 

memang diadain gitu. 
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I : Kan sekaligus mungkin kan kalau sudah ada bank sampah itu kan 

masyarakat kan jadi peduli gitu kan sama sampah, jadi kan sampahnya 

memang bisa daripada dibuang mungkin kata mereka itu kan.  Bisa 

berubah tu jadi duit.  

S : Iya, kasarnya jadi duit gitu deh.  

I : Iya.  

S : Bisa apa namanya, bantu uang dapur.  

I : Nah misalnya ada bank sampah nih pak. Mmm kalau ada nih nanti kayak 

koordinasi nih pak, antar kayak lurah, RT gitu, misalnya lurah mmm 

memberikan tanggung jawab RT misalnya kalau ada enggak sih pak 

misalnya nanti mau yang mau jadi pengolahan gitu pak kalau di sini 

sendiri gitu pak, seandainya dikoordinasiin itu kemungkinan ada enggak 

sih pak?  

S : Dikoordinis sama RT gitu?  

I : Heeh. Untuk jadi kayak pengelolanya gitu pak. Mungkin kan harus mmm 

kayak musyawarah gitu kan pak. Nah kalau menurut dari bapak sendiri 

mmm dulu dari dulu sampai RT sampai saat ini gitu. Kira-kira kalau ada 

bank sampah masyarakatnya mau enggak sih ada yang jadi pengelola 

gitu pak?  

S : Enggak tahu juga ya. Maksudnya untuk saya gitu?  

I : Engga pak untuk masyarakat.  

S : Heeh. Ya enggak tahu juga nanti tanyain kalau nanti ditunjuk saja takut 

nanti enggak mau lagi. Yang sekarang kan ngelihat duit geh susah.  

I : Iya. Mungkin harus ada kayak keuntungannya ke masyarakat ya. Karena 

kan kalau jadi pengelola itu pak dalam bank sampah itu mungkin mmm 

dia malah dapat bene, benefit-nya gitu pak. Memang.  

S : Apa?  

I : Mereka tuh, mereka tuh kan jadi pengelola pak.  

S : Iya.  

I : Kan pengelola itu kan sebenarnya kalau dari bank sampah itu enggak 

digaji pak, tapi mereka bisa mmm dapat program simpan pinjam. Jadi, 

masyarakat yang jadi pengolala itu dia bisa minjam untuk membantu 

kebutuhan mereka sehari-hari.  

S : Kalau diomongin ada simpan pinjamnya ma, mungkin semangat diorang 

itu haha. 

I : Iya, terus kan heeh kalau dari bank sampah nih kalau seandainya mereka 

itu jadi pengelola. Terus mereka tuh nanti hasil dari yang masyarakat itu 

kan dijual pak. Nah, ada persentase untuk memang pengelola itu kalau 

misalnya dua puluh lima persen dari hasil penjualan itu emang untuk 

pengelolanya, kayak gitu. Mungkin masyarakat itu emang kan belum 

tentu tahu semua gitu kan, pak. Mungkin harus ada sosialisasi gitu ya 

kalau dijelasin secara detail mungkin ya pak.  

S : Itu apalagi sekarang para lingkungan baru. Nah, diajak ini juga mustinya 

tuh. Heem. Perlu ini juga kepala lingkungan itu. Orangnya ini juga tu 

aktif juga itu dek.  

I : Iya kepala lingkungan satu.  

S : Pak Harto. Sudah tahu ya?  

I : Belum baru tahu namanya si pak. Belum tahu orangnya.  
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S : Kan sering ada di kantor di kelurahan, kan sering adek di kelurahan.  

I : Iya, tapi belom tau orangnya yang mana pak?  

S : Ganteng loh orangnya hehe. 

I : Menurut bapak ni kalau dilihat dari masyarakat sendiri, kalau ada bank 

sampah itu kan masih ada kegiatannya kan, Pak? Kayak misalnya gotong 

royong tuh yang kaya bapak bilang tadi tadi, atau untuk ibu-ibunya nih, 

dilatih keteranpilan gitu pak, kayak buat mmm kerajinan nanti kerajinan 

itu dijualin sama bank sampah itu. Menurut bapak gimana sih kak kalau 

ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Atau harusnya ada kegiatan apa nih 

menurut bapak yang pas untuk masyarakat gitu?  

S : Kalau saya sih dek, setuju-setuju saja. Dan bahkan bangga saya kalau 

memang ada kegiatan untuk masyarakat di sini. Itu kan, salah satunya 

kan itu ini apa mengurangi dari gosip, gitu kan. Daripada dia orangnya 

ngegosip kan, itu jug kan mungkin sambil kan. Tapi kan agak lumayan 

agak ngurangin gitu. Orang disuruh di motor tuh dek. Ambil lagi di 

kelurahan saya banyak lagi ini. Berapa kali saya berapa ratus masker nih 

ibu-ibu ini. Orang ngobrol katanya enggak ngerti, ini pake ini gak punya 

tah ini. Yang kayak gitu dari bunda eva itu, berapa bal saya bagi-bagi itu. 

Kalo diliat nggak ada yang pake. Nah, jadi buat apa dia itu. Apa nggak 

pusing coba? Jadi marah aja saya akhirnya. Jadi buat apa lo berapa kali 

saya kasih masker? Ini lagi agak mencong begitu ya.  

I : Iya.  

S : Iya kan? Saya kasih. Kok gak dipakai, dikasih itu untuk dipakai. Tuh kata 

saya, kalau untuk di simpan ngapain kaya gitu disimpen. Ya orang belum 

enggak ke mana-mana ini enggak ke mana-mana itu. Ai justru gak 

kemana-mana itu, itu kan di TV itu jaga jarak, ya kan.  

I : Iya.  

S : Cuci tangan, cuci tangan pakai sabun. Jangan sinetron saja geh gitu 

bahkan sinetron juga setelah berhenti suka ngasih tahu kayak gitu. 

Ngasih imbauannya.  

I : Iya.  

S : Nah itu. Tapi dek, udah itu berdiri diam-diam saja gitu. Enggak ada 

jawab enggak apa. Coba dek kalau memang punya gagasan kenapa 

enggak saya harus mendukung.  

I : Iya, Iya ini emang jadi, bisa jadi rekomendasi untuk pemerintah. 

Mungkin kalau emang diterapkan bank sampah, kira-kira konsep yang di 

masyarakat itu seperti ini, gitu kan. Jadi kan emang bank sampahnya gak 

salah sasaran gitu pak, emang kemauan masyarakat itu sendiri juga gitu.  

S : Masih ada dek ketuanya itu si Dalena tuh. Apa namanya ketua JPRP tuh 

apabila nanti mau andai kata memang iya mau diadain seperti apa 

namanya bank sampah mungkin itu tempat bisa dipakai. Orangnya ini 

saya suruh pergi, suruh bersihin bisa itu saya panggil juga ininya, 

ketuanya masih ada ketuanya. Yang namanya Dalena itu.  

I : Iya. Tempat yang bekas pupuk kompos itu emang enggak dipakai gitu ya 

pak? Heeh. Enggak ada kegiatannya lagi gitu ya pak.  
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S : Heeh. Enggak. Kalau dilarang dia itu ngituin ayam gitu takut gila nanti 

dek karena ditinggalin sama istrinya sama lelaki laen. Daripada 

ngelamun, saya biarin aja deh tapi baunya kemana-mana lagi itu. Kalo 

dia rajin, enak itu. apa kotorannya itu bisa ngerajin nih ya, bagus-bagus 

sajalah. Sekalipun nanti dibuang ke laut. Itu suka bau ke mana-mana, 

kalau diomong, diam aja dijawab enggak apa enggak. Kita takut nanti 

ngajak-ngajak ngomong nanti gila lagi nujah lagi dek. Kata saya 

ngomongin apa ini selama ini.  

I : Kalau menurut bapak nih pasti kan kalau dari bank sampah itu kan nanti 

ada keuntungan tuh kalau untuk masyarakat. Jadi kan eh masyarakat tuh 

enggak cuma-cuma tuh pak ngasih sampah kan mungkin bisa merubah 

pikiran masyarakat itu sendiri kan. Karena kan yang kita tahu masyarakat 

tuh yang kata bapak tadi apa-apa ngelihat dari uang gitu kan pak. 

Mungkin kan kalau ada keuntungan nih yang di mmm dapat masyarakat 

mungkin kan memang masyarakat agak mau gitu pak jadi memulai. Oh 

mungkin iya ya gitu kan kan kita mmm karena belum tahu kan seluruh 

masyarakat ini hanya beberapa ya kan pak yang kita wawancarain. Nah 

menurut bapak nih keuntungan apa sih pak yang pas gitu untuk 

masyarakat di sini gitu pak, kalau melihat dari pekerjaan dan lain-lain 

gitu pak, kebutuhan. Menurut bapak kayak apa butuh langsung kasih 

uang saja atau tabungan gitu atau diganti sembako menurut bapak apa 

sih.  

S : Jadi dek pada waktu itu. Enggak, tapi enggak jadi ya, enggak ada bank 

sampah itu. Pada waktu itu ya sosialisasinya itu ya ke apa jadi jangan 

dibuang ke laut buanglah ke sini cuman tolong sampah organik sama non 

organik dipisah katanya gitu nanti bang, nanti katanya kita timbang. Mau 

diatur sama dia orang itu. Kita timbang, yang penghasilannya itu 

mungkin seminggu atau sebulan sekali gitu diambil gitu. Sudah ada 

sosialisasi kaya gitu. Tapi akhirnya bubar kaya gitulah, karena orangnya 

pergitu itu. 

I : Oh karena orangnya pergi itu ya pak.  

S : Ya kemungkinan kalau memang ada ya kemungkinan kalau memang ini 

juga, juga bandel kan juga kan enggak semua.  

I : Iya.  

S : Tapi kalau ngelihatnya menguntungkan untuk dia kenapa enggak si dia 

ngikut gitu kan.  

I : Mungkin kan harus ada yang gerakin gitu kan, mungkin kan kalau satu 

terus ngelihat gitu kan pak, biasanya kan mungkin oh iya juga gitu ya, 

mau ikut-ikutan, mungkin kan emang harus perlahan gitu kan pak, 

mungkin beberapa orang saja emang sudah sadar, nanti bisa mungkin 

menggerakkan lainnya gitu pak. Kan semuanya tuh butuh proses 

mungkin ya pak.  

S : Mungkin ya. 

I : Mungkin kan dari RT sini kan kalau sudah ada kegiatan misalnya dari 

kegiatan bank sampah jadi kan mungkin RT lain  jadi ngelihat oh di sana 

tuh masyarakatnya dapat keuntungan. Bina lingkungan juga lebih bersih. 

Jadi kan mereka yang sebelah ngikut gitu kan. Jadi ikut sama-sama mau 
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ikut bank sampah jadi lingkungan juga tambah bersih gitu pak. Selain 

dapat manfaatnya juga.  

S : Ya, keuntungannya itu kan gampanglah untuk kalau untuk yang namanya 

duit, untungnya bersih, itu aja udah. Kalau misalnya udah bersih 

lingkungan aja itu kan salah satu keuntungan juga ya kan untuk 

lingkungan itu.  

I : Iya kan kalau sudah bersih itu juga jadi salah satu keuntungan untuk 

lingkungan itu ya pak. Nah, kalau misal menurut bapak nih, kan yang 

sudah ada nih sebelumnya kayak sosialisasinya itu kan pak, sudah ada 

dari dulu organisasi kan R, JPRP itu pak, yang untuk komposnya. Kalau 

ngelihat dari mmm sebelum-sebelumnya nih, kan pasti ada positif 

negatifnya kan pak dari suatu organisasi sistemnya itu kak, mungkin 

mmm kurang koordinasi masyarakatnya dan sebagainya. Nah menurut 

bapak kalau ada bank sampah nih sistemnya tuh harusnya kayak gimana 

sih pak?  

S : Kurang tahu juga saya. Hmm. Orang belum pernah ini belum pernah ada, 

baru wacana itu. 

I : Nah kalau menurut bapak nih kan kalau bank sampah itu kan kayak ada 

nih, salah satunya mungkin sampah dijemputin, jadi masyarakat tuh 

enggak narok sampahnya sana mungkin kan ada yang malas gitu pak 

yang dari depan atau yang jauh gitu kan.  

S : Penyakit malas itu dek dari yang bikin ini. Nanti kalau yang kayak begitu 

mungkin harus membayar orang yang ngambilin di setiap rumah itu ya. 

Memang pernah itu.  

I : Iya pak.  

S : Diomongin. Masukin saja ke kresek ke belakang rumah apa gitu nanti 

diambilin sudah, sudah, sudah ngomong-ngomong gitu. Ya sekalipun 

enggak jelas saya ini. Kalau saya sih buat saya ngumpul-ngumpulin dah 

kamuorang ada undangan. Yuk. Ini ke kompos ke rumah kompos, kata 

saya gitu. Jam sekian gitu. Iya-iya saja. Ya andai kata dikasih tahu orang 

lima puluh ya datanglah orang dua puluh mah gitu. Berarti kan masih ada 

yang peduli.  

I :  Masih ada berarti kan ya pak.  

S : Kalau di tempat saya dek di RT saya udah gak ada pembuangan sampah 

di pesisirnya. Yang ada itu di RT lima warga saya juga buangnya di RT 

lima. Aturan adek ini samperin juga ke RT lima. Coba di ini juga, apa 

namanya? Di katakanlah di wawancara juga gitu. Nah, coba gimana 

pendapat dia? Ya sebetulnya ada di RT lima, ya bukan di tempat saya.  

I : Pembuangan apanya itu?  

S : Pembuangan sampahnya itu.  

I : Ada tempat pembuangan sampah atau gimana?  

S : Enggak. Di laut tapi. Di laut. Di wilayah RT lima.  

I : Kenapa enggak di sini tuh kenapa pak? Iya. Kenapa masyarakat sini 

enggak buang di laut belakang gitu pak?  

S : Ya kalau yang sudah rumah yang sudah disitu ya lempar di air saja 

sudah. Nah tapi kalau yang di darat-darat ini masing-masing di sini ke 

sono semuanya buangnya. RT lima itu.  

I : Kalau RT lima itu dia RT-nya sudah lama atau baru itu Pak?  
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S : Lama ah. Sudah puluhan tahun.  

I : Sudah puluhan tahun.  

S : Untuk Herman HN aja udah dua periode sepuluh, sepuluh tahun.  

I : Pak Idris ya pak?  

S : Iya Idris itu. Untuk Edi Sutrisno saat ini apa sebelum Edi, Edi Sutrisno. 

Heem. Berarti sudah lima belas tahun lebih. Iya kan?  

I : Heeh kalau bapak sendiri berapa tahun pak RT, Pak.  

S : Waduh berapa ya? Kalau dihitung udah delapan dua ke situ.  

I : Delapan dua ya Pak?  

S : Iya, tiga sembilan.  

I : Jadi selama bapak jadi RTK emang masyarakatnya yang susah gitu ya 

pak.  

S : Iya.  

I : Untuk diajak untuk nanganin sampah itu ya pak.  

S : Sebenarnya dek ini sebenarnya saya ini enggak pantas dek jadi RT. 

Orang sekolah juga enggak saya. Tapi kalau ngomong enggak sekolah 

takut berdosa nanti sama ibu bapak saya kan. Heeh,  pernah tapi enggak 

lulus SD. Hmm. Tuh karena dulunya di sini nih waduh enggak karuan 

gitu. Yang tadinya saya pegang itu dari RT tiga empat lima itu saya.  

I : Bapak semua?  

S : Iya RT-nya. Pemekaran itu tu terus. Tadinya saya sampai depan sono tu 

saya. Semenjak saya wakil sampai saya langsung pegang tuh masa. Yang 

tadi nya itu, ya gimana ya kurang aman gitu mengenai kamtigmas kurang 

aman di sini gitu. Sudah, enggak keruanlah. Apa ayam jemuran segala 

macam habis gitu. Nah itulah akhirnya saya itu diundang ada satu tokoh 

agama di sini. Tolonglah Sohani mau gitu, ditunjukin, ditunjuk jadi RT, 

bisa apa saya? Sekolah juga enggak, saya mau ngatur banyak sarjana 

gini. Apa enggak nanti ngelunjak orang ini sama saya? Pikirnya ketuanya 

aja enggak, enggak ada, enggak ada pendidikannya, kan gitu. Didukung 

lah itu sama bapak-bapak itu namanya. Yang penting bisa ngamanin 

mengenai kebrutalan itu. Itulah sebatas ngamanin itu tadinya saya. Nah 

mulai saya RT nya berurusan sama saya, siapa saja. Nah itu, yang 

sebenarnya enggak bisa apa-apa saya mah.  

I : Tapi kan bisa mungkin  maksudnya mengayomi masyarakatnya itu pak. 

Kan RT kan bukan cuman hanya mmm kan enggak cuman hanya urusan 

sekolah atau enggak kan bisa untuk ngatur masyarakatnya.  

S : Hmm alhamdulillah untuk ngatur-ngatur ya alhamdulillah sebagian juga 

ya nurut gitu diatur kan mau, bahkan mau di ada yang pemilihan lagi 

saya menang lagi menang lagi saya. Berapa kali di masjid di mushala 

sana di sini, di gang pemilihan semenjak Herma HN ini juga milih. Ya 

alhamdulillah untuk suara jauh ke mana gitu.  

I : Mungkin udah percaya sama bapak gitu kan emang yang ngatur wilayah 

ini gitu kan pak. Kalau yang pertama ada JPRP tuh awalnya kek mana sih 

pak kok tiba-tiba ada itu gitu pak.  

S : Mmm jadi awalnya iya ada suatu LSM gitu kan merek aplingnya itu apa 

ya? UG apaya, apa urgent apa sih. Heeh, yang, yang dipimpin sama ini 

apa, Wardah Habib. Heeh, mbak Warda Habib itu. Ya sampai apling itu 

anggotanya sampai nyewa-nyewa gitu, apa gitu kan. Sudah gitu dia 
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mungkin ini, akhirnya ngebentuk ibu-ibu itulah. Mulai dari Sukaraja sono 

di kuala sono. Jadi dibentuk jadi satu gitu. Dibentuk JPRP itu saya juga 

nanya apa itu JPRP itu? Jaringan perempuan pesisir katanya gitu. Ya 

kalau saya diundang ya datang gitu kan, dimintain tolong pak RT 

tolongsih misalnya ini warganya supaya di inilah kasih tahu supaya 

dating, saya ikut gitu. Saya panggilin, datang datang jam berapa gitu? 

Saya kasih tahu jam-jamnya.  

I : Terus kebentuk itu ya pak?  

S : Nah, akhirnya dibentuk itulah JPRP itu.  

I : Berarti emang itu dari Sukaraja ya pak? seluruh pesisir ya pak?  

S : Iya. Bukan dari Sukaraja loh.  

I : Ya maksudnya anggotanya.  

S : Iya bukan dari Sukaraja. Dari Panjang sono panjang.  

I : Panjang pak.  

S : Panjang sono. Jadi satu itu ibu-ibu suka kumpulnya sini dulu-dulunya 

lagi masih jalan gitu. Ya kompos juga pernah, pernah jalan juga. Di 

pasarin juga enggak laku komposnya numpuk gak keruan di situ enggak 

laku juga.  

I : Karena enggak yang kayak fasilitatornya gitu kan pak. Jadi numpuk 

kalau mau di ben mmm dibentuk sesuatu kan harus ada koordinasi 

mungkin ya pak nanti kalau ada bank sampah itu kan siapa yang bakal 

ngambilin sampah dari bank sampah itu gitu kan pak. Jadi dijual kemana 

gitu.  

S : Dulu juga itu termasuk anak-anak ini juga dek. Apa? Ada yang masih 

kuliah, juga sudah yang sarjana, gitu, ada. Itu. Siapa itu? Dari Unila ya.  

I : Iya kayanya pak.  

S : Iya dari jasnya itu. Heeh. Sama kayak gini juga?  

I : Enggak, itu KKN pak. Ini kan tugas akhir untuk skripsi. Jadi anggotanya 

tuh macem-macem dulu kaya sarjana, kuliah itu ya Pak?  

S : Iya. Yang awalnya LSM itu, yang akhirnya ngebentuk apling gitu terus 

kelanjutannya ngebina ibu-ibu itu dijadiin apa namanya JPRP itu 

judulnya itu. Hmm. Jaringan perempuan pesisir itu. Dari Panjang sono, 

Panjang Selatan sono. Dari Karang Maritim sono ek? Tahu?  

I : Tahu.  

S : Karang Maritim di lapangan masuk ke dalam itu, dipesisir.  

I : Berarti seluruh pesisir ya Pak?  

S : Iya, seluruh pesisir. Ibu-ibunya tuh. 

I : Kalau seandainya ni pak nanti ada bank sampah, bapak ber mmm 

bersedia enggak sih pak untuk berpartisipasi dalam bank sampah itu pak?  

S : Berpartisipasinya, dalam hal apa?  

I : Nah, bapak mau berpartisipasi dalam hal apa misalnya, Pak? Mungkin 

Bapak bisanya berpartisipasi dalam apa kalau misalnya ada.  

S : Ya, sehubung belum ada pengalaman baru dengar-dengar aja.  

I : Iya, pak mungkin kalau ada, mungkin bapak tuh bisa menggerakkannya 

dulu gitu ya kalau untuk masyarakatnya yang mengarahkan mungkin ya 

pak?  
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S : Insyaallah, Insyaallah. Capek dek ngaturnya, saya udah tahun berapa 

pernah ngundurin diri saya. Dahlah saya minta diganti aja gak sanggup 

ruwet. Tapi ya dipertahanin geh sama diorang, jangan-jangan ya akhirnya 

terusnya itu saya kebagi tiga ini ada pemerkaran ini.  

I : Karena mungkin kelebaran ya pak terlalu banyak.  

S : Temennya ya  

I : Bukan pak.  

S : Itu bawa tas tapi, ini takut nyari.  

I : Kalau misalnya kayak bantuan-bantuan tong sampah udah pernah ada 

belom sih pak? Atau ngusulin gitu. 

S : Belom ada. 

I : Oh belum ya Pak? Tapi kalo misalnya masyarakat kan dulu yang ada 

kompos itu berarti sempet berarti ada yang pernah milah itu ya Pak?  

S : Iya, ada pernah. Sudah jalan kalau ada paling berapa hari itulah bisa 

hitung hari tuh. Sudah datang mesinnya apa segala macam penggilingan 

itu sudah. Hmm. Bisa berjanji saya juga ikut itu ngelihatin juga ya bantu 

ngangkat-ngangkatin mau saya.  

I : Oh mesin penggilingnya ada ya pak?  

S : Ada, ada.  

I : Sekarang masih ada?  

S : Sudah enggak ada lagi. Sudah diangkut.  

I : Sudah diangkut ya.  

S : Ya orang enggak jalan, vakum.  

I : Itu dari JPRP ya pak mesinnya? Mesin giling itu.  

S : Ya termasuk dari JPRP itu. Saya juga kurang paham itu masalah apling 

itu. Mungkin sampai pernah datang ke sini juga ininya. Apa namanya 

Wardah Hapid itu. 

I : Ini udah pak pertanyaannya. Makasih ini sebelumnya informasinya udah 

banyak banget dikasih tau. Dari dulu sampek sekarang ini eh Ini kan 

mmm kita langsung nih pak mmm mau langsung ke RT selanjutnya. 

Hmm. Mungkin.  

S : Iya sama-sama, mana RT mana?  

I : Mungkin RT lima yang bapak bilang tadi kan.  

S : Iya.  

I : Karena kan wawancara ini kan mmm  

S : Kayaknya di kelurahan loh dia, iya di Kelurahan. 

I : heeh tadi kita ke kelurahan sih ada beberapa RT di kelurahan ya pak. 

 

 

 

Keterangan : S (Pak Sohani), I (Inayah) 



246 

 
 

Nama   : Waluyo (RT 08/ LK 01) 

Umur   : 56 Tahun 

Alamat   : Jl. Yos Sudarso, Gg. Cendana 2 

Jenis Pekerjaan : Buruh 

 

I : Eh jadi kan gini pak, kalau saya kan tentang yang kemarin tuh konsep 

perencanaan bank sampah itu pak.  

W : Oh ya.  

I : Di mana kan kalau misalnya bank sampah itu kan eh enggak cuman 

untuk mengurangi di masyarakat. Tapi kan kalau bank sampah sudah 

ngambil sampah di masyarakat nih. Sampah itu kan bisa dikelola nih 

bank sampah. Akhirnya kan bisa ngurangin sampah juga tuh pak yang 

ada di bakung gitu kan pak. Nah menurut bapak nih kalau seandainya ada 

bank sampah tu bapak setuju enggak sih untuk masyarakat.  

W : Saya setuju, cuma paling kendalanya dia ada, harus ada fasilitas. Heem. 

Harus ada fasilitas. Kalau fasilitas itu kita siapin, entah ember bekas atau 

gimana. Nah, nanti dari tugasnya bank sampah itu berjalan, saya kira 

enggak masalah. Jadi yang utama sementara yang kita sopirnya jalan, 

yang namanya limbah kita di laut sementara ini ya. Terus yang bisa 

didaur ulang kita pisahin. Tapi ya itu tadi, harus ada operasional yang 

jalan. Nah gitu, mereka cuma minta, nah saya kira yang namanya dapet 

hasil ya yang namanya tabungan, mereka nggak mengharapkan kok. Saya 

yakin nggak mengharapkan. Cuman namanya setelah ada perjanjian ya 

mungkin dia sedikit saja enggak cuman mau tahu. Kita saja kalau sudah 

mau tahu setelah jadi nominal, dia orang juga kalau kita cari udah mau 

itu kumpulin saja, kita beli pasti dia oke gitu.  

I : Jadi mungkin harus ada koordinasi gitu kan ya pak antar misalnya 

masyarakat di RT, Lurah. Kan mungkin ada bantuan juga nih dari swasta 

dan sebagainya. Kan kemarin juga nih kita sudah sempat mmm 

wawancara nih pak sama Dinas Lingkungan Hidup.  

W      : Iya.  

I : Kan kalau Dinas Lingkungan Hidup tuh dia bilang kalau misalnya ada 

bank sampah itu kan tergantung nih partisipasi masyarakatnya tuh mau 

atau enggak sebenarnya gitu kan pak. Seandainya masyarakatnya mau, 

terus di situ misalnya bisa berjalan, baru nih Dinas Lingkungan Hidup 

bisa memfasilitasi entah dia ngasih kayak mmm tong sampah untuk 

masyarakat, ataupun yang lainnya gitu pak, jadi kan kalau misalnya ada 

bank sampah di RT bapak nih mungkin bisa dikoordinasiin gitu ya pak, 

misalnya sama bapak gitu kan kayak diomongin nih ke masyarakat mmm 

harus gimana. Kan mungkin masyarakat sebelumnya belum tahu kan 

bank sampah itu apa. Perlu ada penyuluhan, pelatihan gitu mungkin ya 

pak.  

W : Ah ya bisa ya bisa kalau itu kan untuk penyuluhan sih saya kira yakin 

ya bisa yang penting pada dasarnya kalau emang ada koordinasi dari 

lingkungan hidupnya itu saja fasilitas prasarana saja yang kita harus itu. 

Ya walaupun enggak mewah itu ada lah bentuknya gitu. Kayak kemarin 

saja kegiatan kampung tangguh ya kita berjalan gitu loh. Itu kita cuman 
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fasilitasin apa kayak cuci tangan, hand sanitizer, terus dari segi UKM ya 

tentu itu. Kita juga memang banyak di sini tuh, jalan gitu.  

I : Memang kalau misalnya ada kegiatan kan emang jalan pasti ya pak di 

sini ya pak.  

W : Iya.  

I : Yang penting dikoordinasiin gitu ya pak ada fasilitatornya gitu ya pak. 

Nah, menurut bapak nih kalau ada bank sampah nanti kalau dilihat dari 

masyarakatnya mau ga sih pak kalau yang mau jadi pengelola gitu pak? 

Itu kalau dikoordinasi tadi mmm kira-kira ada atau enggak gitu sih pak? 

W : Ya kalau saya sekarang tuh ya lokasi juga sih menentukan sedangkan 

kayak kita maaf ngomong ya, bukan pemulung itu apa pekerjaan yang 

sangat rendah ya. Bagi saya mereka luar biasa. Mungkin gaji yang 

namanya orang kerja enggak kalah pun kalau lagi ada hasilnya mereka 

itu. Sekarang tuh berapa hari dapat berapa kilo berapa rupiah diorang 

mereka sudah tahu nah itu. Ya sekarang kalau ada penampungan terus 

dia juga ada penampungan ada lokasinya, mereka mau. Mereka di sini 

ada penampungan yang kayak limbah-limbah itu, ada di atas tuh, ada. 

Cuman kan itu sifatnya mandiri.  

I : Individu ya.  

W : Individu, nah itu. Kalo emang dikelola dengan pak lurahnya, terus pak 

lurah juga lahannya ada, mereka kasih orang, pasti mau pasti mau 

mereka. Tinggal ya saya minta, tinggal fasilitas yang ada sama lokasi. 

Kalau masyarakat tuh ibaratnya gimana sih untuk kita bawahnya. Saya 

kira itu kendalanya. Gimana kalau saya pikir itu kendalanya fasilitas 

sama sarana dan prasarana itu.  

I : Kalau menurut bapak nih, kan kalau bank sampah tuh pasti ada 

kegiatannya kan kalau ke masyarakat kayak misalnya gotong royong atau 

ibu-ibunya nih nanti dilatih nih keterampilannya kayak buat, buat 

kerajina ataupun nanti kan dari hasil limbah itu jadi kompos pak ya atau 

untuk menanam-nanam gitu. Menurut bapak kalau kegiatan-kegiatan tuh 

bagus enggak sih kalau untuk masyarakat atau menurut bapak harus ada 

kegiatan lain apa gitu pak untuk ke bank sampah.  

W : Sebenarnya kemarin tuh saya maaf bukan membandingkan ini ya, 

kemarin ada dari Universitas Unila itu juga ada KKN di sini. Mereka 

coba membaur kompos itu ya. Sementara itu ada berapa polybag dia 

tanamin kembang sama seperti tanaman-tanaman yang lain gitu ya. Nah 

itu saya kira enggak cukup di situ loh. Berapa hari kita harus teliti, terus 

kita harus di dalam itu kalau bisa ya dikasih pupuk supaya dalam hal ini 

mempercepat keadaan tanaman dengan subur jangan cuman kompos lain 

lagi ya kan ya gitu. Saya kira itu, itu mereka ada, ada di belakang itu. 

Saya kira coba kalau emang itu diterapkan, saya kira fasilitas atau gak 

usah banyak-banyaklah satu orang tiga pot saja. Tapi ya tentunya dikasih 

tanamannya ini misalkan cabe pupuk yang ini kami siram pupuk nanti 

coba cabai itu berapa bulan sih nanti kita lihat lagi hasilnya gimana bu? 

Setelah hasil yang baru ulangi lagi bu, karena kemarin cuma tiga pot 

sekarang coba enam pot. Saya kira jalan, kalau cuman kita sudah kompos 

kita tanamkan situ, terus ke langkah selanjutnya juga sudah cukup di situ 

saja mungkin ya bukan yang lain, mungkin ada.  
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I : Jadi harus mmm ada kegiatannya secara terus-menerus gitu dan 

berlanjut gitu kan.  

W : Iya, se masa hasil finishing nya itu adalah kalau memang harus finishing 

nya tanemin cabe, apa yang sifatnya jangan pakai waktu umur gitu ya, 

sampean masih tugas di sini sudah ada hasilnya gitu. Nah itu selama ini 

bapak, wah saya minggu lagi sudah, sudah mau selesai nih. Mungkin ibu 

itu sudah berapa bulan hasilnya sudah ada nih kayaknya. Nah, itu kita 

tinjau kembali. Ah, saya punya hasilnya kalau memang ada. Tingkatkan 

itu, bekali mereka. Baru tinggal sampean ada kenangan setelah kamu 

finishing dari sini, entah berapa bulan entah berapa, kesempatan lagi 

untuk di sini. Gimana bu, perkembangannya saya kemarin sudah tiga, 

enam bu, sekarang sudah jadi berapa? Kan kesinambungan.  

I : Iya.  

W : Kadang kala orang, ah sudah cukuplah saya KKN ini, ngapain harus 

nungguin walaupun materi saya sudah dapat kebanyakan itu. 

I : Nah kalau misalnya nih pak, mmm kan kalau ada bank sampah, 

sebelumnya pernah ada wacana enggak sih pak, yang bapak tahu di 

Kelurahan Bumi Waras ada bank sampah ataupun yang kayak ada mmm 

pengolahan sampah gitu pak? Ada, pernah enggak bapak pernah dengar 

enggak gitu sih pak?  

W : Kalau saya sih belum pernah, cuman finishing dari sokli, sokli, dan 

sokli saja yang dikembangkan mereka tuh. Cuman dasarnya kalau 

fasilitas tuh dikasih, finishing untuk terakhir penampungan akhir sampah 

itu jadi mandek, setelah mandeknya situ enggak bergerak, vakum lagi. 

bak sampah itu bukan sekali loh dikasihnya. Sudah berapa kali, cuman 

karena enggak dimanfaatin kan karena di luar terbuka alamnya terbuka 

kan kena hujan, kena panas lapuk juga nah akhirnya apa gak ada manfaat 

nah itu. Ya kalau keluar langsung beres itu ada penanganan ya bener aja 

kalau mau ada penampungannya saya kira bisa. Dengan itu kita 

pemerintah kayak kota ya khususnya ada, sekarang kaya saja di Bakung 

sampean tahu di Bakung itu, bagaimana? Nah, sedangkan kadang kala 

dari jembatan beton itu masuk ke Bakung orang situ saja kadang protes 

ke dalam mereka kadang kala muat banyak beterbangan dan mereka 

turun, mereka protes di Bakung itu.  

I : Karena udah banyak banget ya Pak, di Bakung itu.  

W : Di Bakung itu sudah gak ketampung, finishing nya kemana nih 

harusnya? Sedangkan kalau nanti emang dibakar, mau lari ke mana? Bisa 

enggak? Kalo dibakar enggak merambat ke mana-mana. Kalau sudah 

sampah kering paling gambang itu, nah itu. Coba liat aja itu di Jakarta itu 

luar biasa itu walaupun ada penampungan itu. Harus ada finishing nya 

juga cuman kita RT ke kelurahan, kelurahan kecamatan. Setelah ada 

penampungan terus jadi kotaknya enggak bergerak sama juga nanti. 

Kalau sebulan dua bulan oke. Kalau sudah berlarut-larut ya bukannya 

pertama jadi setumpuk ya kaya di gunung kunyit itu bisa lebih. Ya jadi 

sampean tau sendiri lah di Bakung itu sampe dimana perkembangan 

sampah itu. Bahkan kita pernah kerja bakti di kuburan kunyit, karena 

disitu rindang jadi pohon pisang kita habisin kita didampingin koramil 

babinsa itu. Karena di situ berdampaknya sama masyarakat yang ada di 
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situ karena juga mengganggu lahan kita yang menjadikan sempit. Kita 

koordinasi dengan pemerintahan. Mereka sementara enggak papa, 

besoknya daerah komplen sama kita, jangan cuman bisa nebang saja 

setelah itu limbahnya mau ke mana, limbah pisang itu? Mereka protes, 

setelah diabisin itu angkut. Kerja bakti kita lagi sampe kita naikin mobil 

mau buang kemana ke Bakung di stop, namanya kita kerja bakti kalo 

buang kesana ada enggak mel di sono?  

I : Iya.  

W : Berapa rupiah dia harus bayar. Supir kita minta supir batu itu disuruh 

dia mau ada transportasi enggak dikasih apa-apa. Cuman di sana 

dipikirin. Untuk bayar sononya, mereka sudah mobilnya gratis, ininya 

enggak dikasih finishing yang terakhir yang menjadi kendala itu.  

I : Ya kan mungkin kalau nanti ada bank sampah itu kan dia sistemnya 

mmm dikelola kembali gitu kan pak ada tempat penampungannya gitu 

kan pak jadi masyarakat nih mungkin sekarang nih mau, tapi kan 

bingung gitu harus buangnya ke mana gitu kan pak, karena kan enggak 

ada yang kata bapak tadi finishing nya gitu kan ya pak? Nah kalau 

menurut bapak nih kan kalau bank sampah ini nanti masyarakat ngasih 

sampah mereka dapat keuntungannya gitu kan pak dari bank sampah 

menurut bapak keuntungan untuk masyarakat yang bagus tuh apa sih 

pak? Tabungan ataupun kayak mmm uang tunai atau diganti sembako. 

Nah menurut bapak sendiri kalau ngeliat dari masyarakatnya nih.  

W : Kalau saya sih ya kalau dari kacamata masyarakat sebenarnya 

berjalannya itu saja masyarakat sudah bersyukur sih, apalagi anti ad 

aiming-iming itu ya mereka itu yang namanya nominal, apalagi 

berbentuk barang atau berbentuk sembako. Mereka tuh gimana dari 

kitanya saja. Dari kitanya saja ada saja terutama yang ada rastra, ada 

PKH itu. Mereka bentuknya rastra itu apa dapatnya? Ada yang dapat 

beras, ada yang dapat sayuran. Mereka enggak pernah komplain katanya. 

Dengan senyum enggak pernah complain, apa yang dikasih, ya sudah itu 

saja dari mereka. Tinggal kita saja alokasinya ke mana nih, begitu. Kalau 

alokasinya gitu, kita mau manfaatin ke masyarakat lagi, mereka no 

problem. Apalagi untuk, ya sudah bu, enggak apa-apa untuk beli-beli 

micin, ibarat mereka ya sangat mau gitu, apalagi untuk ditabung nih bu, 

nanti sekalian saja diambilnya. Setelah mau puasa, ibu kan pre nih 

dagangnya, ya sudah, untuk biaya puasa saja. Kalau mereka lebih mau, 

gitu loh. Tinggal kita saja mengelolanya supaya bisa manfaat. Kalau kita 

ambil sebulan cuman lima belas ribu. Lima belas ribu hari itu dikasihkan 

juga habis tapi kalau dikaliin nanti setahun kan sudah seratus delapan 

puluh ribu. Kalau dikaliin nantinya seratus delapan puluh dibeliin yang 

sifatnya untuk ya sedikit beli kue kan ada bentuknya atau beli sirup kan 

ada gitu. Mereka mah enggak jadi masalah tinggal kitanya saja. Apa pun 

arahan dari kita atau dari sampean nanti untuk apa yang paling efektif 

apa mereka sangat-sangat mau gitu.  

I : Jadi kan masyarakat ini mungkin ngikut saja gitu ya pak.  

W : Iya.  

I : Yang penting berjalan dan ada fasilitasinya gitu pak. Nah, kalau 

misalnya nih kalau bapak lihat nih, eh sistem nanti kalau ada bank 
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sampah, sistem yang baiknya untuk masyarakat tuh gimana sih, pak? 

Kalau menurut bapak, misalnya sampah tuh dijemputin aja, gitu kan? 

Mungkin kan kita nggak tau lokasinya di mana, jadi masyarakatnya jauh 

terus harus ada apa menurut bapak gimana tuh sistemnya?  

W : Kalau sistem ya bagusnya kita jemput bola, harus jemput bola, kalau 

mereka itu disuruh antar umpama di sini antar ke Bumi Waras, 

sedangkan mereka itu jam empat, jam setengah empat itu udah bangun 

bikin dagangan. Setengah 6 mereka harus berangkat untuk nguber orang 

itu sebelum ke pasar ke kantor dia minum jamu. Kalau dia mau nganterin 

mungkin waktu setelah pulang dari usaha. Itu pun kalau enggak 

kondisinya capek. Sudahlah besok lagi-besok lagi. Tapi kalau jemput 

bola, hari itu tinggal kejujurannya jemput bola saja. Wah punya si anu 

nih punya pak RT timbanglah ada setengah kilo oke. Satu lagi nih ada 

sekeluargaan, cuman ada seperempat, oke. Jemput bola di itu yang efektif 

bagi saya, begitu efektif. Kalau dia untuk diantar mau diantarnya ke 

mana? Kalo satu jurusan mungkin dari sini ke Bumi Waras, dia 

aktivitasnya tiap hari Bumi Waras ya jalan. Tapi kalau aktivitasnya ke 

sono kan dia harus muter dulu. Kalau dia untuk nguber-nguber waktu 

mungkin kendalanya waktu waduh mungkin hari ini saya enggak bisa, 

besok saja. Tapi kalau memang itu mau ada ya saya cuma biarin saja. 

I : Mungkin kalo dijemput lebih efektif kebanyakan juga kemarin 

masyarakat itu maunya ya dia orang mau tapi dijemput gitu. Iya, kan 

karena mungkin waktu terus mmm lokasinya belum tahu di mana gitu 

kan pak. Nah kalau sudah ada bank sampah bapak nih mmm bersedia 

enggak sih untuk berpartisipasi dalam bank sampah itu pak.  

W : Oh sangat-sangat mau. Emang sangat mau gitu. Karena program itu 

bagi saya emang mulia ya mengatasi sampah itu dari segi kepolisian juga 

menegakkan, ya. Dan pak wali juga sudah katakan Jumat bersih bahkan 

ada yang kelurahan lain itu Selasa bersih, gitu. Diadakan itu, cuman kan 

sekarang juga pak wali itu kan enggak, enggak bosan-bosannya dari RT 

digerakkan untuk Jumat bersih ada juga tugasnya masing-masing itu kan. 

Satu kelurahan mungkin sampean bisa tau pagi-pagi orang bawa roli itu 

ngambil sampah-sampah di pinggir karena enggak sekarang ibu-ibu kan 

praktis enggak mau buang ke laut taro saja ke jalan tinggal gitu. Kalau 

ruko benar, enak di situ, mungkin dia kena kontribusi ya.  

I : Heem iya.  

W : Tapi kalau masyarakat kan enggak. Tapi limbahnya masyarakat dia 

taruh di depan. Kalau limbah itu enggak bau, hah jadi benturan. Itu tiap 

hari saya liatin itu orang-orang tuh. Ada ibu-ibu yang ke pasar bawa naik 

sepeda. Nanti ada lagi yang mau diambilin sama mobil-mobil itu. Ya 

mungkin ya karena mereka ada tugas dari pak wali terus juga pak wali 

juga ada kontribusinya dari ruko-ruko itu untuk apa upah mereka ya 

check and balance  itu ya.  

I : Iya.  
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W : Nah itu berjalan kan gitu gitu. Makanya itu kalau gitu berjalan. Kalau 

sedikit pun saja terlambat yang nginep besok jadi suasana yang enggak 

sedap. Telat aja sedikit baru dia tarik nih jam enem dia buang jam tujuh 

udah gak keambil ketemunya besok lagi gitu saya kalo pagi itu kan 

orangnya pasti dipinggir-pinggir jalan itu dia tempelin emang bener. Ada 

petugas sokli itu ada, ada yang nyapu, yang seragamnya ada yang hijau-

hijau, ada yang abu. Itu mereka tugasin dari pak wali, itu berjalan. 

Cuman kan kita belum pernah namanya maksimal menghadap ke dalam 

masih banyak yang harus dibenahin. Karena pak wali juga gak 

mendapatkan adipura tapi semuanya bisa berjalan udah bersyukur gitu 

loh. Saya enggak pernah probleinm gitu, nah gitu. Ya jemput bola itu 

yang paling efektif.  

I : Ini sudah pak wawancaranya.  

W : Iya.  

I : Makasih ini sebelumnya pak sudah mau ngebantuin, dijawabin, sudah 

dibantuin untuk ngasih tahu informasinya tentang masyarakat, gitu kan 

pak. Nah, mungkin mmm kami langsung nih pak, untuk pak RT 

selanjutnya. 

W : Saya terima kasih banyak juga sampean sudah menggali dari kegiatan 

yang ada di warga saya. Ya nanti kalau ada pendapat atau sifatnya 

ulasan-ulasan yang saya sampaikan apa masyarakat sampaikan yang 

kurang berkenan kurang bagus ya jangan terlalu di ambil gitu, ambil 

yang positif ya itu dihilangin.  

 

 

Keterangan : W (Pak Waluyo), I (Inayah) 
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I : Langsung saja ya teh, kan kemarin kan mmm sudah kuesioner tuh yang 

tanya jawab, kalau ini mau mmm nanya lebih kek lebih dalem, kenapa 

sih mmm teteh tuh mau kemarin kan jadi pengelola gitu kan, mau nanya 

nih ke masyarakat, kan alesannya tuh kenapa sebenarnya kan mau jadi 

pengelola itu. 

D : Biar kita ada kerjaan saja, sehari-hari dapat pendapatan.  

I : Biar, biar ada kegiatan gitu ya teh ya. Selain itu ada lagi enggak sih teh 

kayak biar apa gitu biar, ya emang mau jaga lingkungannya kan emang 

mungkin teteh di sini eh kayak yang suka ngingetin jangan buang sampah 

sembarangan gitu kan. Atau teteh jadi pengelola biar masyarakatnya ini 

tergerak nih. Mau nih kayak ngelola sampah. Mau nih kayak biar enggak 

buang sampah sembarangan.  

D : Diorang emang sudah mau dari dulu kan. Heeh. Bersih itu indah, sehat 

apalagi musim-musim corona gini. Rumah itu harus bersih.  

I : Memang masyarakatnya juga mau gitu ya, Teh?  

D : Iya. Heeh.  

I : Nah, kalau misalnya di sini sendiri? Eh permasalahan sampahnya apa sih, 

Teh?  

D : Biar kita enggak mudah kena penyakit kan ya, numpuk-numpuk sampah 

itu sebetulnya di udara kurang sehat. Bener? Heem. Biar kita hidup sehat. 

Gimana sih kalau kita hidup sehat atasan wih Kota Bandarlampung rapih, 

bersih. Tolonglah ya kasih tau. Heeh.  

I : Iya biar  

D : Kan kalau bersih, rapi, indah, yang terkenal kan atasan. Uh Bandar 

lampung yaAllah sekarang mah rapih loh enggak ada sampah berserakan.  

I : Apalagi kan Keluaran Bumi Waras nanti jadi pada tahu oh Kelurahan 

Bumi Waras sudah rapi, sehat gitu kan ya.  

D : Kan bersih itu sebagian dari iman, enggak ada.  

I : Nah misalnya. Di sini pernah enggak teh kalau gara-gara sampah itu kena 

DBD atau kena penyakit.  

D : Pernah DBD orangnya langsung meninggal, kasihan loh. Namanya 

Andini anak kecil. Itu gara-gara DBD langsung dia.  

I : Itu Penanganannya kurang, maksudnya telat gitu ya teh?  

D : Enggak, orang rumahnya telat bawa ke rumah sakit. Coba langsung 

dibawa insya Allah tertolong.  

I : Ya itu sekitar tahu berapa itu teh?  

D : Udah lama. Ini udah mau setahun.  

I : Hmm udah mau setahun. Oh berarti baru tahun dua ribu sembilan 

belasan. Itu rumahnya yang di sekitar laut.  

D : Ini di belakang rumah ini.  

I : Oh ya. 

D : Rumah pager-pager.  
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I : Karena kan kalau di sampah-sampah di belakang situ numpuk gak si teh.  

D : Iya. kemarin udah dibersihin, tapi karena sampah masyarakat ini 

masyarakat belum separo menyadari, separuh tidak menyadari, bersih itu 

sehat. Nah, yang mengerti-mengerti aja dia bersih-bersih, yang tidak 

mengerti. Numpuk aja. Separuhnya menyadari yang separuhnya enggak 

kan, capek.  

I : Jadi kan mungkin kalau ada bank sampah ini kan kalau misalnya 

menyadari nih kan mungkin yang gerakin, jadi kan lama-lama mungkin 

yang lain, oh iya juga ya, kan bisa dapat penghasilan dari sampah 

daripada dibuang gitu kan ya the. Kalau menurut teteh nih eh kan 

kemaren ada nih kan program-programnya gitu kan dari bank sampah. 

Kalau menurut teteh ada nggak sih eh program yang harus dilaksanain 

gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat tuh program dari bank 

sampah. Program kegiatannya itu apa teh selain gotong royong. Itu kayak 

apa yang untuk kayak nambah kegiatan masyarakat gitu kan.  

D : Kegiatan masyarakat ini ya kemarin sudah dilaksanakan kan gotong 

royong. Ya alhamdulillah masyarakat pada turun. Ya sesu, sesudah itu 

ya, dia tidak menyadari lagi buang sampah sembarangan.  

I : Mungkin kayak gitu kan harus secara rutin.  

D : Iya.  

I : Pelan-pelan gitu ya teh.  

D : Kalau kita umpamanya kita bersih itu sehat, bersih itu sehat, sudah kita 

pegang, bersih itu sehat bersih sudah bersih rumah nya itu udah.  

I : Kalau misalnya yang ada keterampilan itu, yang untuk ibu-ibu kayak 

buat sampah itu dari mmm untuk kerajinan gitu, teteh setuju enggak sih 

kalau ada kayak gitu. 

D : Sangat setuju sekali.  

I : Nah itu kenapa tu teh? 

D : Karena di samping menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan, 

biar kita berterampil, gitu.  

I : Kan bisa terampil.  

D : Itu tujuan, tujuan teteh. Biar kita itu mengerti tuh bisa jadinya kalau 

dicampur mah bagus tuh.  

I : Iya.  

D : Ininya dikumpulin jadi apa gitu.  

I : Iya bisa jadi.  

D : Soalnya kan bagus-bagus itu tuh.  

I : Iya motif-motifnya kan banyak banget tuh yang kayak bisa jadi tiker, tas, 

baju gitu ya teh. Kan bisa mungkin di sini jadi pengrajin.  

D : Iya.  

I : Daripada mungkin di rumah.  

D : Bisa keterampilan kita dijual di depan laku. Bisa kita jadiin duit, 

sampahnya bisa jadi duit. Jadi dapurnya ngebul. Ini dapurnya lagi enggak 

ngebul-ngebul.  

 

 

 

I : Nah, kalau misalnya menurut teteh nih. Kan kalau dari bank sampah itu 
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kan nanti ada nih kayak mmm keuntungannya nih untuk masyarakat yang 

kayak uang tunai ataupun tabungan menurut teteh yang paling pas untuk 

masyarakat yang teteh lihat nih atau teteh mmm atau menurut teteh butuh 

juga tuh, apa sih gitu. Kalau sudah ngasih sampah nih masyarakat kan 

sudah mau nih kayak ngasih sampahnya terus mau mengelola sampahnya 

kira-kira apa nih biar masyarakat tuh semakin semangat gitu kan teh.  

D : Yuk kita himbaulah ke sini sedikit-sedikit kita kasih saran. Tolonglah 

gitu ya. Kan udah tahu. Kebersihan itu dari iman. Dah tolong kita sama-

sama ngerti aja, gitu kan. Saya kan memang lebih muda dari dia orang. 

Saya ini bukan ajarin. Takutnya saya ngajarin. Cuma saya banyak 

ngomongnya tolonglah. Heeh. Ke be, bersih itu sehat tuh, rapi, indah kan. 

Ndak bersih-bersih.  

I : Teteh emang suka banget bersih gitu ya.  

D : Iya. Kaya sampah gitu ya the. 

D : Kamar mandi ge saya sikat-sikatin. Karena dari kayak gitu tuh udara gitu. 

I : Iya kehirup udara mungkin ya teh, takutnya kan jadi penyakit, gitu kan.  

D : Apalagi musim kaya gini ni. Maaf ini mah.  

I : Nah kalau misalnya ni menurut teteh kalo masyarakat udah nukar sampah 

nih, mau digantinya pake apa sih teh?  

D : Boleh uang tunai. Itu yang diharapkan. Ya Allah ya lakinya kadang 

kadang kalau lagi ya kerja alhamdulillah tapi tidak cukup. Anaknya 

belanjanya kuat, kadang-kadang mau nguli apanih, maaf ini mah ya.  

I : Iya.  

D : Saya ngebantuin orang tua biar anak jajan. Ini sama orang tua. Makanya 

biar anaknya pada jajan. hobinya saya rajin baru kasih tahu. Hmm. 

Namanya kan dia sembari ngebantu kita. Diajarin anaknya ngasih makan. 

Suami kita lagi gini. 

I : Dulu kan mungkin masyarakat di sini kan kebanyakan ibu rumah tangga 

gitu ya kan. Kalau misalnya ada bank sampah mungkin kan untuk jadi 

kegiatan. Heem. Terus mmm kalau misalnya teteh sendiri emang waktu 

luangnya setiap hari atau gimana sih teh kebanyakan ibu-ibu di sini dan 

teteh gitu?  

D : Luang tiap hari sih kalau memang ada ke kenapa enggak. Heeh. Kalau 

ada kegiatan kenapa enggak? Karena dari kegiatan itu kita bisa 

menambah ilmu. Iya sedikit-sedikit pendapatan, gitu saya pinginnya 

begitu.  

I : Biarkan kalau misalnya ada kegiatan gitu kan bisa nambahin skill oh jadi 

bisa buat ini gitu ya teh.  

D : Pajangan-pajangan apa dari botol aqua bisa loh. Heeh. Bikin lampu 

lampuan itu gini nih.  

I : Tapi kan mungkin kalau sekarang kan belum ada kayak pelatihan, jadi 

kan enggak tahu, enggak ngerti caranya gitu ya teh.  

D : Iya. Kalau teh ana pernah dulu, tapi enggak diperdalam.  

I : Oh tapi enggak diperdalam.  

D : Coba diperdalam ya.  

 

 

I : Heem nah, menurut teteh nih, kalau nanti ada bank sampah  menurut 
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teteh, maunya bank sampahnya itu sistemnya yang gimana sih teh kayak 

cara kerjanya itu kayak mana menurut teteh?  

D : Yang biasa-biasanya saja pernah dulu per kilo berapa gitu. Kami mau, 

yang penting kiloan. Sampah non itu produktif, produktif campur biar ini, 

biar dapurnya ngebul, sampaikan si tolong mohon. Soalnya kita kan 

masyarakat miskin, butuh kerjaan. Ini mah bukan ngemis-ngemis ya 

butuh kerjaan. Kan biar dari jasa kita, tukar ke jasa lagi.  

I : Iya.  

D : Kalau ngemis mah saya enggak mau, kalau enggak minta-minta gak mau. 

Saya pengennya kerja.  

I : Untuk biar ada kegiatan ya the. 

D : Iya. suka.  

I : Mmm ini sudah teh wawancaranya mmm. Makasih ini sebelumnya ya 

teh. Kan data dirinya kemarin udah. Eh makasih sebelumnya ini eh maaf 

kalau ngeganggu waktunya ini ya teh ini kita langsung ini.  

 

 

Keterangan : D (Bu Diana), I (Inayah) 
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Nama   : Sri Indri (Masyarakat RT 11 / LK 01) 

Umur   : 34 Tahun 

Alamat   : Jl. Yos Sudarso 

Jenis Pekerjaan : Wiraswasta 

 

I : Jadi gini bu, kemarin kan saya sudah ke sini mmm untuk kuisioner tuh 

yang tanya jawab. Nah sekarang kan saya mau wawancara nih, di mana 

kan kalau masyarakat mmm yang mau jadi pengelola nih di bank sampah 

kemarin itu kan, saya wawancarain lagi gitu bu, mmm kenapa sih mereka 

mau jadi pengelola gitu kan bu. Nah mmm kalau misalnya di Bank 

Sampah sendiri kan yang kita tahu kemarin itu bu mmm sampah di 

masyarakat itu kan nanti diambilin tuh bu, kan ditukarkan tuh dalam 

bentuk uang atau tabungan atau listrik dan sebagainya gitu kan bu. Nah 

mmm kemarin kan data dirinya sudah tuh bu. Mmm sekarang 

kewawancaranya ya bu. Mmm saya mau nanya, sebenarnya 

permasalahan sampah di Bumi Waras ini gimana sih bu?  

S : Ya permasalahannya dari dulu itu sampah itu dah dibuang ke laut sama 

masyarakat di sekitar situ jadi lama-lama sampah itu jadi rata seperti 

tanah sehingga apa sampah itu bisa dibuat rumah di atas laut gitu dari 

zaman dulu sampe sekarang orang-orang situ buangnya sampah itu di 

laut.  

I : Mmm jadi emang masyarakat tuh dari dulu tuh mmm buang sampahnya 

itu ke laut ya bu, mmm jadi kan yang kemarin saya banyak wawancara 

ke masyarakat juga kan memang mereka tuh mmm kebanyakan buang 

sampah langsung gitu ya bu ke laut gitu ya bu?  

S : Ke laut itu karena dia orang tuh mudah, sudah begitu bangun tidur buka 

jendela langsung buang sampahnya ke laut tuh jadi sudah dari jaman dulu 

buangnya tuh ke laut.  

I : Nah, untuk itu tuh pernah enggak sih bu, kayak dari pemerintah tuh 

ngadain sosialisasi gitu bu?  

S : Belum ada. Sampai sekarang belum ada yang di pemerintahan itu 

datang ke daerah situ belum ada.  

I : Mmm dari mmm jadi pemerintahnya belum ke sini gitu ya bu belum 

pernah kayak ke sini untuk kayak mmm nanganin sampah ini gimana sih 

solusinya tuh belum pernah gitu ya bu langsung ke masyarakat.  

S : Belum pernah. Belum pernah ada yang datang ke desa itu belum ada. 

I : Kalau misalnya bantuan-bantuan dari pemerintah itu sudah ada sih 

sudah ada belum sibuk kayak untuk nanganin masalah sampah, kayak 

gerobak atau tosa itu sudah pernah belum sibuk di sini?  

S : Belum ada. Belum ada bantuan gerobak ataupun tempat sampah tuh 

belum ada.  

I : Jadi eh kalau misalnya dari dulu sampai sekarang tuh belum ada ya di 

RT sini untuk kayak nanganin sampah itu di sini ya bu?  

S : Belum ada sampai sekarang belum ada.  

I : Eh kan kemaren udah nih bu, bu eh kemaren kan bersedia nih kalau 

misalnya ada bank sampah gitu kan bu? Nah eh ibu bersedia gitu kan jadi 

pengelola gitu kan bu. Nah, bu kenapa sih bu bersedia gitu mau jadi 

pengelola di bank sampah itu bu?  
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S : Ya karena bisa untuk satu untuk kegiatan. Kita bisa untuk pemasukan 

kita kalau ada sampah yang bisa didaur ulang, bisa dipakai, bisa ini tapi 

kalau yang enggak ini kan bisa dipilah-pilih sampah itu. Jadi bisa untuk 

kegiatan kita untuk kebutuhan kita bisa untuk sehari-hari kita.  

I : Nah mmm kalau misalnya jadi pengelola itu kan mungkin mmm untuk 

lingkungannya gitu bu, biar bersih atau gimana nih menurut ibu?  

S : Ya, ya biar bersih di lingkungan sini biar bersih. Jadi, bisa untuk giniin 

anak-anak bisa sehat. Jadi lingkungannya bisa bersih, bisa sejahtera.  

I : Nah, kan kalau ada kegiatan nih bu, di bank sampah, gitu kan. Kayak 

misalnya gotong royong, ataupun kayak misalnya yang buat kerajinan 

gitu kan, bu. Nah, menurut ibu, mmm, ibu kan kemarin setuju tuh ada 

kegiatan itu, nah, itu kenapa sih bu? Mmm, kayak setuju gitu ada 

kegiatan itu atau mmm harus ada kegiatan lagi nih selain itu gitu?  

S : Ya kegiatan itu kan bisa kita dipakaiinnya hari Minggu supaya ini 

masyarakat sini bisa iniin sampah itu bisa untuk bantu listrik ataupun 

untuk sembako bisa untuk pemasukan kebutuhan sehari-hari itu, gitu. 

I : Kalau misalnya nih kalau mmm ada kegiatan kerajinan itu, itu bu, 

kayak misalnya mmm ibu buat, buat mmm apa gitu dari sampah gitu kan. 

Mungkin kayak gitu ya ibu-ibu mau gitu ya, kalau ada kerajinan kayak 

gitu ya bu. 

S : Iya, iya bisa kayak gitu kan bisa. Iniin masyarakatnya biar bisa ada 

kegiatannya gitu. 

I : Nah, kalau misalnya nih yang ibu bilang tadi kan mmm mungkin ibu 

mau imbalannya tuh berupa kayak listrik dan mmm ibu bilang tadi 

sembako gitu kan bu, kenapa sih ibu mau mmm imbalannya itu gitu dari 

bank sampah, bu?  

S : Ya karena listrik itu memang masyarakat sini nih terlalu berat karena 

listrik ini kan ibaratnya untuk kebutuhan kita sembako juga memang 

kebutuhan kita, ya itulah yang diperluin masyarakat sini yang utama itu 

ya sembako sama listrik.  

I : Mmm jadi mungkin kan mmm dari sampah itu dibandingkan dibuang 

gitu kan bu mending gitu kering gitu kan bu, di bank sampah. Nah, 

sampah-sampah itu nanti bisa ditukarkan mmm untuk bayar listrik 

maupun untuk sembako gitu maksudnya ya bu.  

S : Iya.  

I : Nah, kan kalau dilihat dari waktu luang ibu tuh yang ibu bilang tadi 

juga kan di hari Minggu gitu kan bu, kenapa sih bu ibu mau gitu di hari 

Minggu gitu bu?  

S : Kalau di hari Minggu ini banyak yang ibu-ibu libur. Kadang-kadang 

ada yang ibu-ibu ini kalau hari biasa itu ada yang kerja, jadi diambil hari 

Minggu ini supaya masyarakat sini bisa ngerjain kegiatan itu di hari 

Minggu.  

I : Eh ya mungkin kan karena kebanyakan di sini emang ibu rumah tangga 

tapi kan kayak ada mungkin yang mmm jadi buruh kemplang gitu kan bu 

kayak jadi jamu gitu kan bu penjual jamu. Nah Nah kalau misalnya nih 

menurut ibu cara kerja bank sampah mmm yang bagus untuk masyarakat 

dan menurut ibu nih, gimana sih bu, kan yang kemarin yang mmm kita 
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tahu kan ibu nih mau sampahnya dijemput gitu kan bu sama bank 

sampah. Nah itu mmm gimana sih menurut ibu?  

S : Ya memang sebaiknya sampah itu dijemput. Karena kan kadang-kadang 

kalau kita ngebuang apalagi kalau bank sampahnya ini jauh, jadi kan 

kadang-kadang masih tetap buangnya ke laut, tapi kalau dijemput 

mungkin masyarakat sini mungkin mau dia sampah-sampah itu 

ngumpulin sampah akhirnya terus sem, sampahnya dijemput.  

I : Mmm jadi kan mungkin ibu ini mau gitu kan bu jadi pengelola, tapi kan 

mungkin harus ada pelatihan gitu kan bu, karena kan yang kita tahu 

belum tentu nih semua masyarakat tahu nih apa sih bank sampah itu? 

Mmm gimana sih cara kerjanya gitu kan bu. Nah menurut ibu, ibu mau 

enggak sih kalau misalnya ada pelatihan gitu bu?  

S : Ya memang ya harus ada pelatihan karena masyarakat sini kan belum 

tahu gimana cara pembuat pengrajin, gimana cara pembuat apa pun di 

situ pengrajin apa, jadi kalau ada pemerintah apa pun yang pelatihan ya 

itu masyarakat ya tetap mau ngikutin pelatihan yang ada di masyarakat 

sini.  

I : Nah, kalau misalnya yang jadi pengelola itu ya ada kayak tukang 

pencatatnya, penimbangnya. Nah, mungkin itu juga harus kayak dilatih 

gitu kan bu, nah karena kan mungkin ibu belum tahu nih apa yang harus 

dicatat, apa yang harus ditimbang gitu ya bu?  

S : Iya, itu memang harus ada pencatat, harus ada yang nimbang itu 

memang harus ada.  

I : Dan mungkin harus dulu gitu ya bu.  

S : Ya harus ada pelatihan gitu. Kalau enggak ada pelatihan ya masyarakat 

sini ya belum tahu.  

I : Mmm ini makasih sebelumnya bu, mmm ini kan sudah wawancaranya 

sudah selesai.  

S : Iya.  

I : Mmm makasih sudah dibantuin, jawabin, pertanyaannya bu.  

S : Iya, sama-sama juga ibu makasih mau dateng ke desa sini, akhirnya bisa 

wawancara di sini diwawancarain. 

 

Keterangan : S (Bu Sri), I (Inayah) 
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Nama   : Abas (Masyarakat RT 42 / LK 03) 

Umur   : 46 Tahun 

Alamat   : Jl. Yos Sudarso, Bakau 2 

Jenis Pekerjaan : Sokli 

 

I : Mmm jadi gini pak, kemarin kan mmm saya sudah ke sini tuh untuk 

mmm kusioner tanya jawab. Nah sekarang saya ke sini untuk ngelakuin 

wawancara pak, di mana mmm wawancara ini nih untuk masyarakat 

yang mau jadi pengelola bank sampah gitu pak. Jadi kan eh untuk ditanya 

lebih dalam gitu, gimana sih masyarakat itu ketika ada eh bank sampah 

itu pak. Jadi kan eh kenapa sih masyarakat tuh mau gitu jadi pengelola di 

bank sampah itu sendiri. Yang kita tahu kan bank sampah ini kan 

kemarin itu eh masyarakat tuh menukarkan sampah gitu kan pak dengan 

uang ataupun dengan bentuk tabungan gitu. Nah saya langsung nih ya 

pak mmm untuk wawancaranya. Kan kemarin data dirinya sudah nih pak. 

Nah, mmm menurut bapak nih, gimana sih mmm permasalahan sampah 

di Bumi Waras ini sendiri pak?  

A : Mmm setau saya ya mbak. Terkadang masyarakat di sini tuh suka 

buang sampah itu di kali gitu. Karena ya begitulah masyarakat di sini, 

mbak.  

I : Mungkin kan karena udah terbiasa gitu kan ya, pak? Di sini kan yang 

emang saya tahu nih, kemarin dari beberapa masyarakat eh RT dan lurah 

gitu kan memang masyarakat tuh terbiasa untuk buang sampah. Kalau 

yang di lingkungan satu itu di laut, mungkin kan di lingkungan dua dan 

tiga itu kan jauh dari laut mungkin kan ada kali, di kali itu sendiri gitu 

kan ya, pak? Nah, menurut bapak nih, di sini kan untuk eh nanganin 

permasalahan itu sendiri nih, pernah enggak sih pak kayak diadain 

penyuluhan gitu tentang mmm nanggulangin sampah itu sendiri gitu pak?  

A : Mmm setahu saya belum sih mbak.  

I : Oh belum pernah gitu ya pak, jadi mmm pemerintah tuh belum pernah 

turun langsung gitu ya ke masyarakat mungkin kan pemerintah eh 

melalui lurah, lurah baru ke RT, RT nya baru ke masyarakat gitu ya, pak? 

A : Eh, kalau setahu saya sih belum sih, belum pernah kalau misalnya itu 

pun juga cuman seminggu sekali itu yang namanya Jumat bersih mbak. 

I : Oh ya yang emang kegiatan yang di mmm adain sama pemerintah jadi 

kan set mmm setiap RT tuh emang disuruh untuk Jumat bersih yang 

untuk gotong royong itu ya pak. Nah kalau untuk mmm kayak bantuan 

gitu pak dari pemerintah untuk sampah di sini kayak misalnya gerobak 

ataupun motor tosa tuh sudah pernah ada belum sih pak di sini?  

A : Ya kalau bantuan dari pemerintah ya mbak, itu mmm gerobak yang di 

depan mbak itu yang mbak lihat sekarang ini, ya kondisinya sudah, sudah 

mulai rusak juga mbak. Karena sudah lama juga bantuan gitu. Kalau 

misalnya mmm pemerintah pengen bantu ya seenggaknya dikasih lebih 

baik di gerobak inilah mbak kayak minimalnya mmm diperbaiki lagi 

gerobaknya gitu, kalau enggak tosa.  

I : Eh mungkin tosa itu ya pak, eh karena kan yang kita tahu TPS itu kan 

sudah enggak ada dikunyit tuh, pak. Sudah pindah tuh ke Sukaraja. Jadi 

kan eh masyarakat tuh kayak lebih jauh gitu buang sampahnya kan pak. 



260 

 
 

Jadi kan mungkin tosa nih bapak kan lebih eh mudah kan untuk ngantar 

sampahnya. Karena kan bapak sendiri bilang kemarin kan eh bapak tuh 

untuk eh mengangkut sampah tuh sebanyak 50 KK gitu kan pak. 

Mungkin kan untuk setiap sehari atau dua hari sekali bapak kan terlalu 

banyak gitu kalau pakai gerobak. Dan kalau pakai gerobak kan terlalu 

jauh jalannya, tenaganya gitu ya pak.  

A : Iya, iya, mbak.  

I :Nah, eh, bapak sendiri kan kemarin setuju nih kalo misalnya ada bank 

sampah gitu kan pak? Eh dan bapak juga udah bersedia nih jadi 

pengelola gitu kan Pak? Nah, bapak kenapa sih mau jadi pengelola bank 

sampah itu sendiri?  

A : Eh, alasan saya kan sebagai sokli jadi sekalian mbak, gitu. Sekalian 

ngangkut-ngangkut sampah dari warga masyarakat sekalian saya 

memberikan sampahnya ke bank sampah gitu mbak.  

I : Eh mungkin kan iya emang bapak kemarin juga kan bilang mmm bapak 

kan sambil ngangkutin mungkin gitu kan sekalian gitu narikin sampah di 

masyarakat yang memang sudah dipilah gitu kan pasar masyarakat yang 

organik maupun yang nonorganik nanti baru ditimbang nih mungkin gitu 

kan ya pak di eh bank sampah itu sendiri nah mmm menurut bapak nih 

kan kegiatan bank sampah itu kan ada banyak gitu kan pak, salah satunya 

mungkin kayak gotong royong ataupun untuk ibu-ibunya nih nanti dilatih 

nih keterampilannya kayak buat-buat kerajinan dari sampah itu sendiri, 

kayak buat tiker, baju, dan lain-lain. Tapi kan mungkin kalau untuk eh 

yang bapak-bapaknya sendiri nih, mungkin kan yang ada kata bapak tadi 

Jumat bersih gitu kan pak, untuk gotong royong. Nah, kenapa sih bapak 

emang setuju gitu di sini ada gotong royong gitu, pak? 

A : Mmm saya sih setuju sih mbak, diadakan mmm kegiatan gotong royong 

tiap satu, seminggu sekali gitu ya. Kesetujuannya ya biar masyarakat 

juga ikut andil gitu apa biar mereka sadar. Kalau mereka tinggal di sini 

juga mereka harus menjaga kebersihan lingkungan di sini juga, gitu ya. 

I : Ya mungkin kan memang mmm bagus gitu ya pak, mungkin ada yang 

penggeraknya di sini kan karena kan mungkin masyarakat tuh harus 

digerakin gitu kan pak, untuk biar mmm mau gitu mmm menjaga 

lingkungannya karena kan yang kita tahu sampah itu kan bisa jadi 

sumber penyakit gitu kan pak dan bisa juga untuk mmm mencemari 

lingkungan gitu kan pak? Nah, menurut bapak nih kan masyarakat sudah 

ngasih sampah nih nanti kan pak? Nah, ditukerin nih sama bank sampah 

nih pak. Bisa jadi uang ataupun bisa jadi bentuk tabungan, itu kan salah 

satu kayak mmm penghargaan nih dari bank sampah. Jadi biar 

masyarakat tuh bisa lebih semangat gitu pak, mmm untuk ngumpulin 

sampah itu sendiri. Nah bapak kan milih nih kemarin, itu untuk mmm 

kayak bentuk tabungan umum gitu pak. Kenapa sih bapak mmm mau 

ditukarin sampahnya itu jadi tabungan tuh kenapa pak? 

A : Mmm gini mbak soalnya kalau misalnya kan dikasih upahnya tuh 

langsung gitu, jadi lebih baik itu tabungannya itu saya simpan atau saya 

bisa ambil itu sebulan sekali gitu mbak. Kalau misalnya saya sehari itu 

misalnya setiap sampah itu dihargai sehari saya dapat delapan ribu, 

delapan ribu itu terkadang sehari itu langsung habis mbak gitu kalau 
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misalnya saya upahnya sebulan sekali ya. Jadi ada inilah mbak, eh 

uangnya lebih apa lebih enak buat dinikmati gitu.  

I : Oh ya mungkin kan kalau eh misalnya bank sampah ini nanti eh 

ditimbang nih kalau misalnya per hari itu kan enggak kerasa gitu ya kan 

pak, misalnya diambil kan pasti langsung habis gitu kan kalau ditabung 

kan bisa ada simpanan gitu kan pak se mmm sewaktu-waktu kalau 

misalnya dibutuhkan baru diambil gitu maksudnya ya pak. Nah mmm 

kalau bank sampah ini sendiri kan mmm kegiatan ada kegiatannya gitu 

kan nah kan pasti mmm butuh waktu luang nih dari masyarakat itu 

sendiri kayak untuk mmm kegiatan dan sebagainya gitu pak. Nah 

menurut mmm bapak nih kan kemarin bapak tuh waktu luangnya ada di 

hari Sabtu dan Minggu gitu kan pak, nah kenapa sih bapak itu mmm 

waktu luang di hari Sabtu Minggu atau bapak libur atau gimana gitu Pak? 

A : Eh karena hari kerja ya mbak, kalau Senin Jumat hari kerja gitu. 

Biasanya kan saya hampir 50 KK itu mbak, untuk ngambil apa jemput 

sampah gitu jadi Senin dan Jumat itu ya, di hari itu saya kerjanya mbak, 

kalo Sabtu Minggu itu kalau misalnya enggak ada kegiatan, saya balik 

untuk istirahat di rumah gitu. Biasanya sih emang enggak ada kegiatan di 

Sabtu Minggu itu mbak.  

I : Oh mungkin eh waktu libur bapak di hari Sabtu dan Minggu gitu ya 

pak, mungkin kan untuk eh hari kerja itu kan bapak ngambilin 

sampahnya di hari kerja gitu kan pak? Nah eh yang kita tahu juga kan 

pak, eh nanti seandainya nih kalau ada bank sampah itu sendiri nih pak, 

pastikan eh kayak ada cara gitu pak atau kita bilang itu kan kayak sistem 

kerjanya atau cara kerja bank sampah itu gimana sih biar baik gitu pak, 

untuk masyarakat. Nah yang kita tahu kemarin tuh banyak tuh 

masyarakat yang emang mau sampahnya tuh dijemput gitu pak 

dibandingkan mereka ngambil mmm atau ngantar sendiri gitu. Nah itu 

kan alasannya mungkin karena lokasi enggak tahu di mana gitu kan pak 

atau mereka sibuk ataupun karena mmm nanti jauh dan sebagainya. Nah 

menurut bapak nih cara kerja bank sampah yang baik itu gimana sih pak? 

A : Iya mbak lebih baik mmm saya jemput gitu langsung ke rumahnya gitu. 

Kan yang sudah saya bilang dari awal mbak kalau misalnya masyarakat 

di sini itu kalau buang sampah kan eh suka sembarangan ya. Kadang-

kadang kalau itu mereka lagi malas itu dibuang ke kali begitu saja. Jadi 

kalau misalnya mmm sekaligus saya meng, ngantar sampah mereka itu 

biar kalinya enggak tambah parah tercemarnya mbak gitu.  

I : Mmm mungkin gitu ya pak, karena kan emang bapak nih dari awal 

bilang kan, waktu pertama kali jadi sokli itu kan ngeliat lingkungannya 

gitu kan pak, masyarakat banyak buang sampah sembarangan, sampah di 

mana-mana, eh mungkin kan emang harus ada penggeraknya nih pak, 

gitu kan. Biar masyarakat tuh emang terbiasa tuh sampah itu enggak 

dibuang secara sembarangan gitu kan pak? Mungkin kan salah satunya 

dengan ada bank sampah ini pak jadi kan masyarakat nukerin sampah 

nih. Ditukarinnya dengan bentuk uang ataupun tabungan itu sendiri tadi 

pak. Jadi masyarakat lebih mau nih ngumpulin sampah itu gitu kan pak? 

Nah ini sudah pak pertanyaannya.  

A : Oh iya.  
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I : Makasih nih pak. Iya. Sebelumnya sudah mmm mau bantuin jawab 

pertanyaan ini pak, mmm saya pak sekali lagi. 

A : Iya mbak sama-sama. 

 

 

Keterangan : A (Pak Abas), I (Inayah) 
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Nama  : Pitriani (Masyarakat RT 18 / LK 01) 

Umur  : 32 Tahun 

Pekerjaan : Buruh 

Alamat  : Jl. Ikan Julung Sekip Rahayu RT 018 LK 1 

 

 

I : Eh jadi kan gini Ibu. Eh saya kan kemarin udah ke sini nih, yang kemarin 

itu nanya tentang bank sampah.  

P : Iya.  

I : Di mana yang bank sampah itu kan dia ibu ngumpulin sampah nih nanti. 

Nah, sampah itu habis di kumpulin, terus nanti ditimbang. Nah, habis 

ditimbang, ibu ditukarin nih sama uang, sampahnya itu. Nah, kemarin kan 

mmm sudah nih bu yang tentang tanya jawab. Nah, ibu kan bersedia nih 

jadi pengelola. Nah, kalau misalnya mmm jadi pengelola itu, kan nanti 

diwawancarain ibu lebih dalam, biar lebih tahu nih, kenapa sih 

masyarakatnya mau nih mmm jadi pengelola bank sampah itu sendiri. 

Sebelumnya kan mmm data dirinya sudah nih bu. Nah, saya mau nanya, 

sebenarnya permasalahan sampah di Bumi Waras ini apa sih bu? 

P : Ya kayak gitu mbak, biasanya memang ya masyarakat sini buang ya ke 

belakang ke sana.  

I : Oh emang dari dulu tuh emang mmm buang sampahnya ke belakang ya 

bu?  

P : Iya, heeh.  

I : Kan mmm kemarin juga saya sudah sempat nih wawancara ke beberapa 

kayak RT, terus mmm ke masyarakat sudah nanya mmm sebenarnya 

emang mereka tuh buang sampah tuh kalau dibilang dari emang jaman 

nenek moyang gitu ya.  

P : Iya jadi ya itu mbak lihat sendirilah di belakang sana itu. Sampahnya 

numpuk-numpuk gitu mbak.  

I : Nah kalau misalnya nih mmm Ibu sendiri tahu enggak sih bu kayak 

mmm pernah enggak sih pemerintah itu ngadain penyuluhan gitu langsung 

ke masyarakat itu pernah enggak sih bu?  

P : Mmm enggak pernah kayaknya.  

I : Kalau untuk turun langsung enggak pernah ya bu?  

P : Belum pernah.  

I : Mungkin mmm RT-RT nya ya bu yang ngasih tahu.  

P : Paling Ketua RT sini yang ingat dengan mau ke sana, gitu.  

I : Nah, kalau misalnya nih kalau bantuan dari pemerintah tentang eh, untuk 

nanggulangin masalah sampah nih, Bu. Di sini ada enggak sih bu untuk 

kayak ngurangin sampah di sini.  

P : Kalau di sini kayaknya enggak ada mbak, paling mungkin RT yang lain 

kali ya mbak.  

I : Kalau di sini belum ada ya bu soalnya.  

P : Belum ada. 

I : Soalnya kan kalau di beberapa RT nih kayak ada mmm gerobak ataupun 

kalau ada kayak tosa itu, mungkin kalau di sini belum ada ya bu.  

P : Belum ada kayaknya belum ada yang masuk semua.  
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I : Nah kalau misalnya mmm untuk tentang bank sampah sendiri di sini tuh 

sudah pernah ada penyuluhan gitu belum sih bu tentang bank sampah?  

P : Enggak, enggak pernah.  

I : Oh disini belum pernah ya bu, kayak mmm ada kegiatan-kegiatan untuk 

sampah dan lain-lain tuh enggak ada ya bu di sini.  

P : Belum ada. 

I : Nah, sebenarnya kan kemarin sudah nanya nih, mmm ibu bersedia 

enggak sih sebenarnya kalau ada bank sampah itu. Nah, mmm dan ibu 

juga bersedia gitu kan kalau ada bank sampah tuh. Iya setuju mbak, kalau 

misalnya ada bank sampah. Dan mmm ibu juga bersedia nih kalau 

misalnya mmm jadi pengelola. Nah kalau boleh tahu lagi nih bu, kenapa 

sih bu sebenarnya mau jadi pengelola gitu bu?  

P : Ya enggak papa mbak biar apa namanya. Ya kan biar belajar biar ngerti 

juga gitu. Kan jadi kita tahu gitu cara kerja bank sampahnya gimana. 

Karena kan kita belum tahu gitu mbak. Kan bingung juga kalau belum 

dikasih tahu itu kan.  

I : Ya mungkin kan kalau mmm untuk bank sampah kan yang jadi 

pengelolanya tuh mungkin harus ada pelatihan ya Bu.  

P : Iya.  

I : Soalnya kan kalau bank sampah itu kan belum tentu semua masyarakat 

tahu gitu. Apa sih bank sampah. Gimana sih cara kerjanya, gitu kan, Bu? 

Apa sih bakal yang eh mereka dapatin gitu dari bank sampah? Seandainya 

emang jadi pengelola gimana nih cara kerjanya? Mungkin gitukan kata 

ibu, jadi nanti misalnya pencatat nih gimana sih nyatatin nyatatin apa gitu 

kan. Kalau jadi nimbang gimana nimbanginnya per kilonya berapa 

mungkin gitu kan bu. Ibu mungkin mau jadi pengelola tapi harus ada nih 

pelatihan mungkin gitu kan ya bu. 

P : Iya. Kayak gitu mbak. Jadi kan masyarakat yang mau jadi pengelola itu 

kan ngerti gitu mbak. 

I :  Ya mungkin lebih mmm harus ada kayak mmm teratur gitu ya bu kayak 

gimana nih sistemnya dan lain-lain gitu ya bu. Nah kalau misalnya nih 

menurut ibu mmm kan yang kita tahu kemarin di bank sampah tuh ada 

kegiatan gitu kan bu. Nah kalau menurut ibu nih kegiatan yang pas untuk 

bank sampah itu apa sih bu.  

P : Ya itu tadi mbak yang apa namanya yang ditukerin buang sampah jadi 

uang. Terus kalau bisa ya itu diajar-ajarin apa namanya. 

I : Keterampilan. 

P : Eh iya, kayak keterampilan itu. 

I : Kan kayak misalnya di bank sampah itu kan kayak kegiatannya tuh 

kayak misalnya ada gotong royong, ada yang untuk ibu-ibunya nih kan 

dilatih diterampilan gitu kan bu. Kayak mmm belum mmm kayak dilatih 

keterampilannya, terus nanti jadi eh sesuatu barang yang bisa bernilai 

ekonomis mungkin gitu ya, Bu, kayak bisa dijual.  

P : Iya.  

I : Yang Ibu kemarin sendiri eh bilang, Ibu udah pernah gitu kan bu kayak 

eh ngebuat-ngebut kerajinan gitu Bu. Kayak misalnya kayak dari botol 

Aqua itu kan. 

P : Untuk mainan anak gitu. 
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I : Iya, mungkin kan lebih kayak dilatih lagi gitu kan, Bu? Mungkin kan 

sekarang kan enggak tahu nih.  

P : Iya.  

I : Gimana nih caranya untuk kayak buat yang lain, buat tiker, ataupun buat 

baju dan lain-lain gitu kan, Bu. Tapi kalau emang ada eh kerajinan  emang 

Ibu mau gitu ya Bu, biar ada kegiatan mungkin ya bu.  

P : Kan lumayan itu mbak misalnya ada sampah-sampah berapa gitu 

dikumpulin, dibikin kayak gitu kan lumayan nanti hasilnya gitu ya.  

I : Nah mmm kalau misalnya bank sampah ini kan ada nih bu. Kayak ibu 

sudah nukerin sampah nih. Nah tapi kan pasti mmm ada imbalan gitu kan 

Bu dari bank sampah. Nah, sebenarnya eh imbalannya itu Ibu mau yang 

gimana sih Bu? Menurut Ibu apa tuh eh kayak imbalan yang emang pas 

gitu untuk masyarakat atau untuk Ibu sendiri. Kan kemaren Ibu bilang nih 

ibu mau nih kalau misalnya imbalannya itu berupa kayak tabungan umum 

yang sewaktu-waktu bisa ibu ambil, jadi kan dari nabung sampah itu kan 

ditabung dulu tuh bu, nanti kalau ibu butuh baru ibu ambil. Dan ada 

tabungan pendidikan juga bu yang ibu pilih. Jadi mungkin kan ibu masih 

punya anak Bu, eh nanti untuk sekolah sabungan anaknya, gitu kan, Bu? 

Nah, atau ada yang lain gitu Bu yang sebenarnya Ibu mau gitu, yang 

dikasih sampah karena Ibu udah eh bersedia berpartisipasi gitu, Bu. Dalam 

pengelolaan sampah itu Bu.  

P : Eh mungkin itu aja kali ya mbak atau enggak apa ya namanya uang tunai 

bisa gitu mbak.  

I : Mmm mungkin mmm kayak di mmm di-mix gitu maksudnya dicampur 

gitu ya bu. Kayak misalnya bisa uang tunai kayak kalau ibu pas habis 

nimbang langsung diambil.  

P : Iya.  

I : Atau kalau mmm lagi mau ditabung, ditabung gitu Bu, jadi kayak eh 

sewaktu-waktu Ibu bisa ngambil dan bisa juga ditabung gitu ya Bu?  

P : Lihat situasinya gitu Mbak, kalau misalnya ada kebutuhan kan ya udah 

tunai gitu, kalau misalnya ditabung ditabung gitu.  

I : Nah, kalau misalnya nih Bu, eh kan kalau bank sampah itu kan harus ada 

kayak eh waktu luang gitu kan, Bu? Nah, menurut Ibu nih, menurut Ibu 

nih eh waktu yang pas untuk kegiatan bank sampah itu kapan sih, Bu? Kan 

yang kemarin Ibu eh bilang sebenarnya Ibu bisa nih setiap hari. Ya bisalah 

dari Senin sampai Minggu mmm kali Minggu nih yang paling luang kata 

ibu kan. Kalau jamnya nih mmm jam pagi, siang, sore juga bisa nih kalau 

misalnya hari Minggu nih kan go. Nah, sebenarnya waktu luang ibu tuh 

emang bisanya mmm sih, Bu?  

P : Eh, kalau saya ini kan ibu rumah tangga. Ya, bisa aja Mbak, tiap hari 

gitu. Jam berapa juga bisa, gitu.  

I : Oh, mungkin kalau hari Minggu bisa gitu ya Bu. 

P : Bisa. 

I : Soalnya kan eh, Ibu kan manggang kemplang, kalo kata Ibu kan.  

P : Iya.  
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I : Eh, manggang kemplangnya pas ada yang order gitu maksudnya bu. Jadi 

bisa bagi waktunya gitu ya bu. Mmm yang kita tahu nih bu, kan mmm 

bank sampah ini ada nih bu kayak cara kerjanya nih bu, nah menurut ibu 

yang di mau masyarakat gitu bu. Kayak misalnya cara kerjanya mmm apa 

sampahnya mau dijemput gitu kan biar mungkin enggak repot gitu kan. 

Kan kita enggak tahu nih nanti lokasinya di mana. Dan mmm jauh atau 

dekat atau kan mungkin masyarakat tuh belum sempat gitu kan bu. Nah, 

menurut ibu nih mmm sistemnya tuh atau cara kerjanya bank sampah tuh 

yang sih bu?  

P : Ya enggak papa mbak yang kayak kemarin dijemput ya kalau enggak 

salah sama petugasnya kan jadi lebih enak, mudah gitu mbak. Kalau 

dijemput. Kalau misalnya itu kan kita enggak tahu di mana gitu kan 

tempatnya gitu.  

I : Oh iya mungkin kan ini ya bu, mmm enggak tahu sekarang lokasinya di 

mana. Takut jauh gitu kan bu. Jadi mungkin emang kebanyakan 

masyarakat kan kemarin maunya dijemput gitu kan, mungkin nanti ada 

setiap RT nih bu, kayak mmm ada ketua-ketuanya nih yang mmm kayak 

koordinasi. Ini siapa yang ngambil, siapa yang ngambil di setiap RT kan 

mungkin lebih mudah gitu kan. 

P : Enggak apa-apa enakan gitu mbak. 

I : Jadi lebih terkoordinasi mungkin gitu ya bu. Mmm ini makasih 

sebelumnya bu. Pertanyaannya sudah selesai. Mmm makasih atas 

waktunya sudah mau dibantuin untuk jawab pertanyaannya.  

P : Iya sama-sama.  

 

 

Keterangan : P (Ibu Pitriani), I (Inayah) 
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Nama  : Listiawati (Masyarakat RT 28 / LK 01) 

Umur  : 42 Tahun 

Pekerjaan  : Pedagang 

Alamat  : Jl. Ikan Julung Gg. Mawar. 

 

 

 

I : Saya kan dari ITERA lagi penelitian, nah penelitian saya ini kan kayak 

perencangaan bank sampah kalau misalnya nanti di Kelurahan Bumi 

Waras diadain bank sampah. nah bank sampah ini sesuai sama maunya 

masyarakat kek mana maunya bank sampahnya gitu. Sebelumnya mbak 

udah tau belum bank sampah itu apa? 

L : Itu yang di tv itu, apa sih yang bawa-bawa atum-atum itu terus ditimbang 

ya. 

I : Iya kan biasanya kalau sampah langsung dibuang, nah itu missal masih 

bisa dipisah-pisahin nanti dapet duit. Misalnya nanti duitnya bisa berupa 

uang tunai atau tabungan gitu-gitu. Nah sebelumnya nama mbaknya siapa? 

L : Listiawati, Yulis. Ibu Lis.  

I : Usianya berapa? 

L : 42 tahun. 

I : Pekerjaanya apa?  

L : Dagang. 

I : Pendidikan terakhirnya?  

L : SMA. 

I : Pendapatannya kira-kira per bulan itu berapa?  

L : Berapa ya. Nggak tau ya.  

I : Kurang dari 1,5 juta perbulan ? perkiraannya gitu bu. 

L : Kira-kira segitulah. 

I : Ibu disini pernah nah bisa bedain belum bu sampah organik sama yang 

non organik itu yang gimana?  

L : Kalau organik itu yang sampahnya yang basah ya.  

I : Iya, iya, iya.  

L : Heeh. Iya  

I : Yang kayak sayuran makanan gitu. Nah kalau misalnya di sini mau 

diadain penyuluhan gitu tentang kayak sampah biar misalnya lebih tahu 

sampah organik itu gimana? Terus gimana cara pengelolaannya itu kira-

kira ibu mau atau enggak?  

L : Mau  mau aja sih kita. 

I : Alasannya kenapa bu? 

L : Alasannya apa ya mungkin biar lebih tahu ya. 

I : Disini ada enggak bu kayak tokoh masyarakat yang suka ngingetin 

jangan buang sampah sembarangan.  

L : Siapa ya?  

I : Ada enggak? 

L : Enggak ada kayaknya.  

I : Di sini kalau untuk yang fasilitas kayak mmm pengelolaan sampahnya 

ada enggak bu kayk gerobak atau kayak motor sampah.  

L : Enggak ada.  
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I : Belum ada ya bu. Nah kalau misalnya dari pemerintah nih, kan biar 

mmm buang sampahnya enggak sembarangan, diadain bank sampah, kira-

kira ibu mau atau enggak gitu.  

L : Mau.  

I : Alasannya kenapa?  

L : Mungkin mmm biar ini ya ber mmm kan bisa dapat duit.  

I : Oh biar dapet duit ya bu. Kalau misalnya sudah ada bank sampah nih. Ibu 

mau enggak mau ngikutin kegiatan-kegiatan bank sampahnya kayak 

mungkin gotong royong. Terus dilatih untuk buat kerajinan gitu.  

L : Jika ada waktu mah bisa bisa saja ya.  

I : Kalau misalnya ada waktu mau ya bu.  

L : Iya mau.  

I : Nah kira-kira eh Ibu ada waktu luangnya kapan? Kalau misalnya ada 

kegiatan yang Ibu bisa ikutin tuh di hari apa?  

L : Apa ya?  

I : Ada waktu luang dan ibu bisa gitu ngikutin dari senin sampai minggu. 

L : Paling hari minggu. 

I : Itu kenapa hari minggu bu? 

L :  Yakan hari minggu udah enggak ada kerjaan. Kalau hari biasa kan 

banyak sales datang jadi enggak bisalah banyak kerjaan dagang mah 

enggak bisa. 

I : Kira-kira itu jam berapa itu luangnya siang, pagi atau sore? 

L : Siang. 

I : Itu kenapa bu siang? 

L : Kalau pagi nyuci, masak enggak ada waktu jadinya.  

I : Kalau ibu misalnya disuruh milahin sampah organik sama sampah non 

organik gitu diajarin ibu ma atau enggak? 

L : Iya mau. 

I : Itu mau kenapa bu? Sampah-sampah atum itu termasuk kok bu. Itu 

kenapa mau misahin kira-kira gitu bu 

L :  Kalau atum bisa dijual mbak kalau yang itu enggak bisa dijual.  

I : Oh karena bisa dijual ya bu yang atum-atumnya. Nah kalau ada gotong 

royong kira-kira ibu mau ikut gotong royong enggak bu? 

L : Enggak tau tapi ya kalau ada waktu ikutlah ya. 

I : Nak kira-kira ibu maunya berapa kali dalam sebulan atau dalam per 

Minggu satu kali Minggu atau satu bulan sekali, satu bulan sekali sebulan 

sekali. Itu kenapa mau satu bulan sekali? 

L : Satu bulan sekali. 

I : Satu bulan sekali ya. Itu satu bulan sekali kenapa bu? 

L : Kalau seminggu sekali takut repot. 

I : Ibu pernah nggak sih Bu kayak misalnya ba eh sampah itu dijadiin 

barang yang lebih berguna. 

L : Enggak langsung dibuang gitu ya. 

I : Oh langsung dibuang gitu ya. Kalau misalnya ada bank sampah. Ibu mau 

terlibat enggak dalam pengelolaan bank sampah itu atau nasabahnya? Atau 

jadi pegawainya yang nimbangin.  

L : Mau. 

I : Mau, kenapa?  
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L : Mau aja kan dapet duit. 

I : Iya kayak gitu.  

L : Ya mau aja lah. 

I : Nah, kira-kira kalau mau ibu mau jadi apa? Cuma jadi yang.. 

L :  Jadi apa saja oke. Bagian nimbang juga oke.  

I : Kira-kira yang lebih mau jadi pencatatnya penimbangnya atau apa? 

L : Penimbang aja.  

I : Kenapa alasannya?  

L : Sudah biasa nimbang. 

I : Nah kalau untuk nyetorin sampah nih, kira-kira kan nyetor sampah di 

bank sampah nanti kira-kira ada waktu luangnya tuh siang, pagi atau sore 

gitu. 

L : Siang. 

I : Siang. Kenapa nyetorin sampahnya siang-siang.  

L : Ya karena waktunya itu tadi.  

I : Karena waktu luang tadi ya. Itu maunya ngantar sendiri atau di dijemput 

sama petugas gitu bu. Ntar kana da yang  nganter sendiri terus ada yang 

mau dijemputin sama petugasnya. 

L : Dijemput aja. 

I : Dijemput. Itu kenapa mau dijemput?  

L : Enaklah dijemput biar enggak repot.  

I : Nah kalau dari bank sampah ini kan nanti dari nyetor sampah dapat 

imbalan. Nah, kira-kira ibu mau imbalannya tuh kayak mana bu, kan ini 

ada boelh milih lebih dari satu. Habis ngasih sampah langsung dapat uang, 

atau jadi tabungan biasa, tabungan umum yang sewaktu-waktu bisa 

diambil atau bisa dijadiin pendidikan untuk anak. Atau eh dijadiin 

tabungan listrik, untuk bayar listrik, untuk kesehatan, atau pas lebaran kan 

ntar jadi sembako atau mungkin kayak mmm ibu-ibu PKK atau kek Arisan 

gitu. Kira-kira ibu mau imbalan dari bank sampah.  

L : Tabungan listrik saja. buat listrik.  

I : Terus ada lagi boleh lebih dari satu bu?  

L : Oh milih lagi gitu?  

I : Heeh. Kalau ada yang mau dipilih lagi kira-kira.  

L : Tabungan ini apa tabungan umum ini. 

I : Kenapa bu milih yang tabuungan umum sama yang listrik kira-kira? Kan 

kalau di bank sampah ini biasanya mmm ada nih bu, program simpan 

pinjam, ibu mau tahu enggak, jadi ntar ibu bisa minjam dan bayarnya itu 

pakai sampah. 

L : Nah boleh itu apa itu. 

I : Nah kira-kira kan tapi itu ada syaratnya tu bu kalau misalnya mau 

minjem, ibu kira-kira mmm besaran pinjamannya itu kira-kira berapa? 

Kalau kan kurang dari seratus lima puluh, dia harus ngumpulin sampahnya 

satu kali dalam seminggu. Nah, satu kilo dalam satu minggu. Atau yang 

seratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh itu dua kali dalam 

seminggu. Besar sampahnya satu koma lima kilo sampahnya. Itu sampah 

kayak plastik, kaleng gitu. Nah atau dua ratus lima puluh sampai tiga ratus 

lima puluh itu tiga kali dalam seminggu. Itu mmm minimal sampahnya 

dua kilo. Sedangkan kalau yang tiga ratus lima puluh sampai lima ratus itu 
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setiap hari ngumpulin sampahnya. beratnya itu tiga kilo, bisa dari plastik 

sama kaleng-kaleng bersih gitu. Kira-kira yang Ibu eh mau itu yang 

gimana?  

L : Yang seratus lima puluh ribu aja  

I : Seandainya dari bank sampah ini nanti kalau dikasih bibit gitu ibu mau 

enggak kayak ada bibit sayuran atau buah-buahan. 

L : Enggak maulah tempatnya ada tah. 

I : Ini sudah bu. 

 

Keterangan : L (Ibu Listiawati), I (Inayah)
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Uji Validitas (Karakteristik Masyarakat)

Reliabilitas (Karakteristik Masyarakat)  

 

 

Correlations 

 Usia Jenis Kelamin Jenis Pekerjaan Pendidikan 

Terakhir 

Pendapatan Tingkat 

Pengetahuan 

VAR1 

Usia 

Pearson Correlation 1 ,239
*
 ,118 ,225

*
 ,150 ,187 ,597

**
 

Sig. (2-tailed)  ,012 ,220 ,018 ,120 ,051 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Jenis Kelamin 

Pearson Correlation ,239
*
 1 ,498

**
 -,088 ,278

**
 ,011 ,425

**
 

Sig. (2-tailed) ,012  ,000 ,362 ,003 ,912 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Jenis Pekerjaan 

Pearson Correlation ,118 ,498
**
 1 ,142 ,420

**
 ,053 ,588

**
 

Sig. (2-tailed) ,220 ,000  ,140 ,000 ,585 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Pendidikan Terakhir 

Pearson Correlation ,225
*
 -,088 ,142 1 ,366

**
 ,517

**
 ,689

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,362 ,140  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Pendapatan 

Pearson Correlation ,150 ,278
**
 ,420

**
 ,366

**
 1 ,238

*
 ,679

**
 

Sig. (2-tailed) ,120 ,003 ,000 ,000  ,013 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Pengetahuan 

Mengenai Perbedaan 

Sampah 

Pearson Correlation ,187 ,011 ,053 ,517
**
 ,238

*
 1 ,530

**
 

Sig. (2-tailed) ,051 ,912 ,585 ,000 ,013  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,597
**
 ,425

**
 ,588

**
 ,689

**
 ,679

**
 ,530

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,604 6 
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Validitas (Faktor Keberhasilan Bank Sampah) 

 
Realibilitas (Faktor Keberhasilan Bank Sampah) 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Usia 17,46 5,380 ,277 ,600 

Jenis Kelamin 19,44 6,915 ,293 ,688 

Jenis Pekerjaan 13,89 5,729 ,345 ,657 

Pendidikan Terakhir 18,02 4,777 ,389 ,644 

Pendapatan 17,64 5,399 ,479 ,601 

Tingkat Pengetahuan 19,70 6,491 ,381 ,661 

 

Correlations 

 Tokoh 

Masyarakat 

Ketersediaan 

Sarana 

Prasarana 

Total 

Tokoh Masyarakat 

Pearson Correlation 1 ,470
**
 ,811

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 30 30 30 

Ketersediaan Sarana 

Prasarana 

Pearson Correlation ,470
**
 1 ,898

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,811
**
 ,898

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Validitas (Benefit Yang Diberikan Ke Masyarakat) 

 
Reliabilitas (Benefit Yang Diberikan Ke Masyarakat) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,623 2 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tokoh Masyarakat 1,58 ,246 ,470 ,658 

Ketersediaan Sarana 

Prasarana 
1,83 ,139 ,470 ,683 

 

Correlations 

 Benefit Bank 

Sampah 

Program 

Simpan Pinjam 

Pemanfaatan 

Pekarangan 

Total 

Program Simpan Pinjam 

Pearson Correlation -,003 1 ,206
*
 ,366

**
 

Sig. (2-tailed) ,976  ,032 ,000 

N 30 30 30 30 

Pemanfaatan Pekarangan 

Pearson Correlation ,141 ,206
*
 1 ,369

**
 

Sig. (2-tailed) ,146 ,032  ,000 

N 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,988
**
 ,336

**
 ,339

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,613 2 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Program Simpan Pinjam 1,70 ,213 ,206 ,770 

Pemanfaatan Pekarangan 1,91 ,084 ,206 ,684 
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Validitas (Kegiatan Bank Sampah) 

 

 

 

Kesediaan 

Mengikuti 

Ketrampilan

Hari 

Mengikuti 

Kegiatan

Waktu 

Mengikuti 

Kegiatan

Kegiatan 

Pemilahan 

Sampah

Penyuluhan 

Bank 

Sampah

Kegiatan 

Gotong 

Royong

Intensitas 

Kegiatan 

Bank 

Sampah

Kegiatan 

Produk 

Kerajinan

Implementasi 

3R
Total

Pearson 

Correlation
1 0,078 -0,09 ,716

**
,595

**
,809

** -0,076 ,647
** -0,037 ,572

**

Sig. (2-tailed) 0,426 0,358 0 0 0 0,436 0 0,702 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
0,078 1 0,024 0,067 0,054 0,054 -0,024 0,078 0,032 ,656

**

Sig. (2-tailed) 0,426 0,809 0,493 0,578 0,578 0,806 0,426 0,745 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
-0,09 0,024 1 -0,185 -0,15 -0,15 0,126 -0,027 0,103 ,481

**

Sig. (2-tailed) 0,358 0,809 0,057 0,123 0,123 0,198 0,78 0,29 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
,716

** 0,067 -0,185 1 ,890
**

,890
** -0,157 ,524

** -0,069 ,574
**

Sig. (2-tailed) 0 0,493 0,057 0 0 0,107 0 0,479 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
,595

** 0,054 -0,15 ,890
** 1 ,740

** -0,127 ,595
** 0,064 ,631

**

Sig. (2-tailed) 0 0,578 0,123 0 0 0,191 0 0,512 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
,809

** 0,054 -0,15 ,890
**

,740
** 1 -0,127 ,595

** -0,116 ,631
**

Sig. (2-tailed) 0 0,578 0,123 0 0 0,191 0 0,232 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
-0,076 -0,024 0,126 -0,157 -0,127 -0,127 1 -0,129 -0,044 ,485

**

Sig. (2-tailed) 0,436 0,806 0,198 0,107 0,191 0,191 0,186 0,655 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
,647

** 0,078 -0,027 ,524
**

,595
**

,595
** -0,129 1 0,092 ,559

**

Sig. (2-tailed) 0 0,426 0,78 0 0 0 0,186 0,348 0

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
-0,037 0,032 0,103 -0,069 0,064 -0,116 -0,044 0,092 1 ,446

*

Sig. (2-tailed) 0,702 0,745 0,29 0,479 0,512 0,232 0,655 0,348 0,011

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pearson 

Correlation
,572

**
,656

**
,481

**
,574

**
,631

**
,631

**
,485

**
,559

**
,246

* 1

Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Penyuluhan 

Bank Sampah

Kegiatan Gotong 

Royong

Intensitas 

Kegiatan Bank 

Sampah

Kegiatan Produk 

Kerajinan

Implementasi 

3R

Total

Correlations

Kesediaan 

Mengikuti 

Ketrampilan

Hari Mengikuti 

Kegiatan

Waktu Mengikuti 

Kegiatan

Kegiatan 

Pemilahan 

Sampah
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Reliabilitas (Kegiatan Bank Sampah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100 

Excluded
a
 0 0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,696 9 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kesediaan Mengikuti 

Ketrampilan 
20,80 3,254 ,143 ,667 

Hari Mengikuti Kegiatan 15,32 1,936 ,046 ,685 

Waktu Mengikuti Kegiatan 20,63 2,614 ,056 ,664 

Kegiatan Pemilahan 

Sampah 
20,79 3,316 ,074 ,684 

Penyuluhan Bank Sampah 20,79 3,321 ,098 ,683 

Kegiatan Gotong Royong 20,79 3,321 ,098 ,683 

Intensitas Kegiatan Bank 

Sampah 
20,63 2,595 -,027 ,664 

Kegiatan Produk Kerajinan 20,80 3,272 ,115 ,673 

Implementasi 3R 21,59 3,188 ,039 ,685 
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Validitas (Partisipasi Masyarakat) 

 

 

Reliabilitas (Partisipasi Masyarakat) 

 

 

 

Correlations 

 Peran 

Partisipasi 

Dalam 

Pengelola Bank 

Sampah 

Kesediaan 

Mengikuti 

Kegiatan Bank 

Sampah 

Kesediaan 

Dalam 

Pengelolaan 

Bank Sampah 

Total 

Kesediaan Mengikuti 

Kegiatan Bank Sampah 

Pearson Correlation -,090 1 ,700
**
 ,650

**
 

Sig. (2-tailed) ,356  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

Kesediaan Dalam 

Pengelolaan Bank Sampah 

Pearson Correlation .
a
 ,700

**
 1 ,806

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,957
**
 ,650

**
 ,806

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,797 2 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kesediaan Mengikuti 

Kegiatan Bank Sampah 
1,98 ,018 ,700 ,718 

Kesediaan Dalam 

Pengelolaan Bank Sampah 
1,96 ,036 ,700 ,796 
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Validitas (Teknis Operasional Bank Sampah) 

 

Realibilitas (Teknis Operasional Bank Sampah) 

 

 

 

Correlations 

 Waktu 

Penyetoran 

Sampah 

Teknik 

Pengangkutan 

Sampah 

Pengelola Bank 

Sampah 

Total 

Waktu Penyetoran Sampah 

Pearson Correlation 1 ,028 -,227 ,369
**
 

Sig. (2-tailed)  ,776 ,203 ,000 

N 30 30 30 30 

Teknik Pengangkutan 

Sampah 

Pearson Correlation ,028 1 -,279 ,422
*
 

Sig. (2-tailed) ,776  ,116 ,022 

N 30 30 30 30 

Total 

Pearson Correlation ,359
**
 ,222

*
 ,459

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,022 ,007  

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,633 2 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Waktu Penyetoran Sampah 1,06 ,053 ,028 ,653 

Teknik Pengangkutan 

Sampah 
1,59 ,471 ,028 ,628 
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Sub Variabel Kode Transkip Code Pemadatan Kalimat Interpretasi Keseluruhan Narasumber 

Permasalahan 

Sampah 

(a) 

1a 

Permasalahan sampah di sini emang enggak pernah 

terealisasi walaupun kita ke kota gitu loh. Karena 

mereka buang sampah ke laut, tertimbun jadi 

reklamasi, itu pun jadi timbunan rumah. Ditimbun 

lagi dengan urukan jadilah sebuah daratan. Makanya 

emang budaya dari dulu saya kecil juga emang 

buang sampahnya ke laut, enggak ada sokli. 

Adanya reklamasi pantai 

akibat masyarakat membuang 

sampah ke laut 

 Kesadaran masyarakat 

rendah mengenai 

sampah 

 Masyarakat membuang 

sampah ke laut  

 Adanya reklamasi dan 

tumpukan sampah yang 

sangat besar di laut 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

2a 

Iya. kemarin udah dibersihin, tapi karena sampah 

masyarakat ini masyarakat belum separo menyadari, 

separuh tidak menyadari, bersih itu sehat. Nah, yang 

mengerti-mengerti aja dia bersih-bersih, yang tidak 

mengerti. Numpuk aja. Separuhnya menyadari yang 

separuhnya enggak kan, capek. 

Kesadaran masyarakat rendah 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

3a 

Ya permasalahannya dari dulu itu sampah itu dah 

dibuang ke laut sama masyarakat di sekitar situ jadi 

lama-lama sampah itu jadi rata seperti tanah 

sehingga apa sampah itu bisa dibuat rumah di atas 

laut gitu dari zaman dulu sampe sekarang orang-

orang situ buangnya sampah itu di laut. 

Tumpukan sampah yang 

sangat besar akibat 

masyarakat membuang 

sampah ke laut 

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 

01  

4a 

Mmm setau saya ya mbak. Terkadang masyarakat di 

sini tuh suka buang sampah itu di kali gitu. Karena 

ya begitulah masyarakat di sini, mbak. 

Masyarakat buang sampah ke 

laut 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

5a 

Ya kayak gitu mbak, biasanya memang ya 

masyarakat sini buang ya ke belakang ke sana. Iya 

jadi ya itu mbak lihat sendirilah di belakang sana itu. 

Sampahnya numpuk-numpuk gitu mbak. 

Sampah di laut menumpuk 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 

Penyuluhan 

Pemerintah 

(b) 

1b 

….itu sering saya sosialisasi masyarakat tentang 

kesehatan sampah tentang dampak penyakitnya 

banyak. 

Sering sosialisasi tentang 

sampah 

 Adanya penyuluhan 

pemerintah kota dan 

provinsi mengenai 

sampah melalui RT  

 Pemerintah tidak 

memberikan 

penyuluhan secara 

langsung turun ke 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 

2b 

Ya kalau pemerintah biasanya ke RT ya. RT, 

petugas-petugas kepolisian, itu sudah kalo dilihat di 

sini kan enggak mungkin kita ngumpulin 

masyarakat kan, banyak penuh nanti. Kita arahkan 

di sini ke RT gitu hanya menyampaikan, pernah kita 

buat struktur sokli itu sama saya, saya buat. Terus 

Penyuluhan pemerintah 

melalui RT untuk disampaikan 

ke masyarakat 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 
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Sub Variabel Kode Transkip Code Pemadatan Kalimat Interpretasi Keseluruhan Narasumber 

masalah biaya juga pernah ngadain ke masyarakat, 

tapi tingkat RT. Terus masyarakat penuh nanti, 

makanya RT hanya nyampaikan saja nanti ke 

masyarakat. 

masyarakat 

 Secara teknis adanya 

sosialisasi pemerintah 

seperti Dinas 

Lingkungan Hidup 

(DLH) setelah bank 

sampah terealisasi 3b 

Cuman kan kita penyuluhan ke masyarakat sudah. 

Andai kata memang mau diadakan sokli, sistemnya 

seperti apa, begitu, nagih seumpamanya bulanan 

dari masyarakat, apa masyarakat sendiri bayar ke 

sokli masyarakatnya juga sulit ditagihnya. 

Udah adanya penyuluhan ke 

masyarakat  

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

4b 

Masalah sampah, dari kota sudah, dari provinsi 

sudah. Udah pernah itu pun di Gunung Kunyit sana 

ngadainnya. 

Adanya penyuluhan dari 

pemerintah kota dan provinsi 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

5b 

Kalau turun langsung enggak pernah, tapi kalau di 

kelurahan sudah, sudah pernah artinya sampah itu 

sudah ada penyuluhan gitu dari kota tapi enggak 

pernah turun ke lapangan. 

Penyuluhan pemerintah kota 

di Kelurahan 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

6b 

“Pemerintah pernah turun langsung gak sih pak 

untuk penyuluhan ke masyarakat?” Eh, kalau setahu 

saya sih belum sih, belum pernah kalau misalnya itu 

pun juga cuman seminggu sekali itu yang namanya 

Jumat bersih mbak. 

Belum adanya penyuluhan 

pemerintah ke masyarakat 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

7b 

“Pemerintah pernah ngadain sosialisasi gak bu turun 

langsung ke masyarakat?” Mmm enggak pernah 

kayaknya. Belum pernah. 

Belum ada sosialisasi 

langsung ke masyarakat 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 

8b 

Ada organisasinya udah itu untuk menjalankan itu 

yaitu mereka yang bagian personal itu yang 

terbentuk daripada organisasi itulah yang mmm 

bersama dengan kelurahan dengan RT itu bekerja di 

lapangan bersama kita juga memang kalo memang 

di undang karena kita sebagai narasumber atau 

mentor gitu ya agar masyarakat yang pertama mmm 

tahu apa sih bank sampah itu tujuannya apa, apa sih 

kegunaannya, apa manfaatnya, apa sih hasilnya dari 

bank sampah itu apa yang mereka hasilkan. 

 

Sosialisasi DLH ketika sudah 

adanya organisasi bank 

sampah 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 
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Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

(c) 

1c …..kita buat lagi itu sokli baru ada buat sekitar 15 

gerobak sokli. 

15 gerobak untuk petugas 

sokli 

 Ada bantuan 15 gerobak 

dan 3 tosa dari 

pemerintah kota dan 

LKM untuk menangani 

masalah sampah 

 Belum menyebarnya 

bantuan gerobak di 

seluruh wilayah 

Kelurahan Bumi Waras 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 

2c 

Bantuan gerobak? “Gerobak atau motor” Itu, tosa itu 

“Oh tosa itu dari pemerintah ya pak?” Iya, warna 

kuning dari pemda kota itu. Kalau yang dua ini dari 

LKM. Ini kan untuk kegiatan gotong royong, ada 

ampah numpuk gitu dijalanan satgas ini keliling 

(nunjuk tosa). 

Bantuan gerobak dan tosa dari 

pemerintah kota serta LKM 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 

1c 

Gerobak kan dari pemerintah. Kalo gerobak kan kita 

dari pemerintah termasuk tosa itu dari pemerintah. 

Iya murni dari pemerintah. Dari pemerintah kota, 

kebanyakan dari pemerintah kota sih. Kemarin kita 

masalah sampah yang waktu gerobak sampah ya 

dari pemerintah kota gitu. Cuma kalau pemerintah 

itu sudah enggak kurang-kurang sih ngurusin 

masalah sampah. 

Bantuan gerobak pemerintah 

tidak kurang-kurang untuk 

masalah sampah 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

3c 

“…udah ada bantuan sarana prasarana dari 

pemerintah gak bu?” Belum ada. Sampai sekarang 

belum ada yang di pemerintahan itu datang ke 

daerah situ belum ada. "Jadi belum ada ya bu 

bantuan dari pemerintah?" Belum ada. Belum ada 

bantuan gerobak ataupun tempat sampah tuh belum 

ada. 

Belum ada bantuan sarana dan 

prasarana dari pemerintah  

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 

01 

1c 

Ya kalau bantuan dari pemerintah ya mbak, itu 

mmm gerobak yang di depan mbak itu yang mbak 

lihat sekarang ini, ya kondisinya sudah, sudah mulai 

rusak juga mbak. Karena sudah lama juga bantuan 

gitu. 

Bantuan gerobak pemerintah 

yang sudah lama dan rusak 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

3c 

"Kalo bantuan sarana dan prasarana disini udah ada 

belum buk dari pemerintah?" Kalau di sini kayaknya 

enggak ada mbak, paling mungkin RT yang lain kali 

ya mbak. Belum ada kayaknya belum ada yang 

masuk semua. 

 

Belum adanya bantuan sarana 

dan prasarana di seluruh RT 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 
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3c 

"Di sini kalau untuk yang fasilitas kayak mmm 

pengelolaan sampahnya ada enggak bu kayk 

gerobak atau kayak motor sampah." Enggak ada. 

Belum ada bantuan sarana dan 

prasarana 

Listiawati, 42 Tahun 

Masyarakat RT 28/LK 

01 

Pengelola Bank 

Sampah 

(d) 

1d 

Kita koordinasi nanti kan di sebagian pengurusnya 

di sini kan kita punya sokli itu kan ada. Tiap-tiap 

lingkungan dia jadi ketua soklinya, kalau untuk itu 

kan di sini kita punya LPM kan. LPM itukan yang 

kita di masyarakat kan yang kayak gitu yang ada 

organisasinya. Paling LPM itu yang kita bentuk 

nanti, Karang Taruna juga ada. Memang harus ikut 

pelatihan dulu itu kan. 

Koordinasi untuk menjadi 

pengurus bank sampah 

melalui sokli, karang taruna 

dan LPM 

 Untuk pengelola bank 

sampah dibentuk 

melalui koordinasi 

Lurah, RT dan 

masyarakat yaitu dari 

sokli, karang taruna atau 

pemuda-pemuda, dan 

LPM Kelurahan Bumi 

Waras 

 

 Banyak masyarakat 

yang berpotensi, kreatif, 

dan antusias dalam 

pengadaan bank sampah 

 Masyarakat bersedia 

menjadi pengelola 

karena untuk menambah 

pengetahuan, kegiatan, 

menambah penghasilan, 

serta membuat 

lingkungan menjadi 

bersih 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 

2d 

"Pak Lurah ada rembukan nih kalau misalnya yang 

dijadiin pengelolaan tuh yang awal-awal kayak 

organisasi yang sudah terbentuk gimana sih menurut 

bapak?" Kalau saya sebenarnya jangan organisasi 

yang udah terbentuk. Kalau memang dia organisasi 

yang sudah terbentuk tapi di bawah naungan 

kelurahan seperti sokli enggak jadi masalah. Seperti 

kan sokli, kita kan ada sokli di sini. Ada sokli, kalau 

yang sokli yang menjalankan enggak masalah gitu 

loh. 

Pengelola melalui organisasi 

dibawah naungan kelurahan 

seperti sokli. 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

3d 

Banyak yang berpotensi di sini. Jadi intinya bank 

sampah itu masyarakat kami ini sangat antusias. 

Adanya bank sampah insya Allah ibu-ibu dan 

pemuda sangat potensi berkreatif. 

Banyaknya masyarakat yang 

berpotensi, kreatif dan 

antusias dalam bank sampah 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

4d 

“…kira-kira dari masyarakat bapak nih mau enggak 

sih pak mmm kalau misalnya ada yang jadi 

pengelola gitu pak?” Ada. Ya kami-kami pemuda ini 

yang mengelola. Jadi hasilnya emang dari 

masyarakat untuk masyarakat lagi. Seperti dapat 

hasil, ehh hasil sekian ribu. Ya kami kembalikan ke 

masyarakat. Apa masyarakat maunya? Seperti 

misalnya pak RT kami butuh untuk pemuda, kami 

kasih kebutuhan untuk pemuda. Jadi bukan untuk 

kepentingan pribadi, ya ada sebagian yang khusus 

Pemuda-pemuda yang 

menjadi pengelola bank 

sampah 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 
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mengelola, itu dikasih sekian persen. Tapi enggak 

semua mutlak untuk si pengelola. 

5d 

Biar kita ada kerjaan saja, sehari-hari dapat 

pendapatan. Diorang emang sudah mau dari dulu 

kan. Heeh. Bersih itu indah, sehat apalagi musim-

musim corona gini. Rumah itu harus bersih. Biar 

kita enggak mudah kena penyakit kan ya, numpuk-

numpuk sampah itu sebetulnya di udara kurang 

sehat. Bener? Heem. Biar kita hidup sehat.  

Menjadi pengelola untuk ada 

kerjaan, biar bersih, dan 

mendapat penghasilan dari 

bank sampah 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

6d 

Ya karena bisa untuk satu untuk kegiatan. Kita bisa 

untuk pemasukan kita kalau ada sampah yang bisa 

didaur ulang, bisa dipakai, bisa ini tapi kalau yang 

enggak ini kan bisa dipilah-pilih sampah itu. Jadi 

bisa untuk kegiatan kita untuk kebutuhan kita bisa 

untuk sehari-hari kita. Ya, ya biar bersih di 

lingkungan sini biar bersih. Jadi, bisa untuk giniin 

anak-anak bisa sehat. Jadi lingkungannya bisa 

bersih, bisa sejahtera. 

Menjadi pengelola untuk 

kegiatan, pendapatan, dan 

lingkungan bersih. 

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 

01 

7d 

Eh, alasan saya kan sebagai sokli jadi sekalian 

mbak, gitu. Sekalian ngangkut-ngangkut sampah 

dari warga masyarakat sekalian saya memberikan 

sampahnya ke bank sampah gitu mbak. 

Menjadi pengelola sekalian 

mengangkut sampah ke bank 

sampah.  

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

8d 

Ya enggak papa mbak biar apa namanya. Ya kan 

biar belajar biar ngerti juga gitu. Kan jadi kita tahu 

gitu cara kerja bank sampahnya gimana. Karena kan 

kita belum tahu gitu mbak. Kan bingung juga kalau 

belum dikasih tahu itu kan. 

Menjadi pengelola untuk lebih 

mengerti cara kerja bank 

sampah 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 

9d 

Alasannya apa ya mungkin biar lebih tahu ya. 

Mungkin mmm biar ini ya ber mmm kan bisa dapat 

duit. Mau aja kan dapet duit. 

Menjadi pengelola untuk lebih 

tau dan mendapat uang dari 

bank sampah 

Listiawati, 42 Tahun 

Masyarakat RT 28/LK 

01 

Program 

Kegiatan 

(e) 

1e 

Iya kalau untuk kegiatan kita kan punya PKK ya. 

Iya ada, ibu PKK juga siap. Kan sering ada 

mengikuti pelatihan. Ya PKK itu PKK. Bikin 

kembang plastik kan ya. 

 

Pemberdayaan PKK untuk 

kegiatan keterampilan  

 Kegiatan keterampilan 

melalui pemberdayaan 

masyarakat dan ibu-ibu 

PKK untuk menambah 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 
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2e 

Polisi laut udara, saya kebetulan kemarin mau 

ngasih tau mbaknya lupa juga. Nah ini kemarin kita 

habis bersih laut, bersihin laut. "Itu lokasi bersihin 

lautnya dari mana ke mana itu pak?" Dari pinggir 

Sungai Kunyit sampai batas reklamasi. Kita kemarin 

kebetulan dokumentasi bersih-bersih laut. 

Gotong royong bersih-bersih 

laut  

kegiatan,  pengalaman, 

dan penghasilan 

 Kegiatan gotong royong 

untuk menjaga 

kebersihan lingkungan 

 Secara teknis adanya 

kegiatan pemilahan 

sampah untuk 

ditukarkan ke bank 

sampah 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

3e 

Kalo kata saya keterampilan sih. Kaya buat tas-tas, 

kaya botol-botol itu bisa buat ketranpilan kaya tas 

kalo ibu-ibunya kreatif rajin gitu. Seperti bekas-

bekas torabika. 

Kegiatan ketrampilan dari 

bekas botol dan torabika 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

4e 

Atau bank sampah itu bisa dijual apa kreatifnya 

dijadikan keterampilan? Bisa, itu kami, kami punya 

anak-anaknya kami punya. Kalau anak-anak sini nih 

pak RT sudah ngerahin, semua kumpul. Karena 

kami punya persatuan dan punya grup. 

Anak-anak diarahkan ketua 

RT untuk membuat 

ketrampilan 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

5e 

Kegiatan masyarakat ini ya kemarin sudah 

dilaksanakan kan gotong royong. Ya alhamdulillah 

masyarakat pada turun… 

Masyarakat turun langsung 

mengikuti gotong royong 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

6e 

Karena di samping menambah pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, biar kita berterampil, 

gitu. Itu tujuan, tujuan teteh. Biar kita itu mengerti 

tuh bisa jadinya kalau dicampur mah bagus tuh. 

 

Mau ada ketrampilan untuk 

menambah pengalaman dan 

terampil 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

7e 

Mmm saya sih setuju sih mbak, diadakan mmm 

kegiatan gotong royong tiap satu, seminggu sekali 

gitu ya. Kesetujuannya ya biar masyarakat juga ikut 

andil gitu apa biar mereka sadar. Kalau mereka 

tinggal di sini juga mereka harus menjaga 

kebersihan lingkungan di sini juga, gitu ya. 

Diadakan gotong royong 

untuk menjaga kebersihan 

lingkungan 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

8e 

Ya itu tadi mbak yang apa namanya yang ditukerin 

buang sampah jadi uang. Terus kalau bisa ya itu 

diajar-ajarin apa namanya. "Keterampilan." Eh iya, 

kayak keterampilan itu. 

 

 

Diajarkan ketrampilan untuk 

menambah penghasilan 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 
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9e 

Yang kalau organiknya dipilah misalnya, sampah 

kardus apa. Itulah yang ditimbang oleh mereka 

masing-masing di suatu RT itu disuatu titik itu 

dibawa lah ke bank sampah. Kemudian di situ udah 

dipisah lah itu, kalo yang plastik-plastik yang 

kardus-kardus dan sebagainya. 

Kegiatan pemilahan sampah 

oleh masyarakat untuk dibawa 

ke bank sampah 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Keuntungan 

(f) 

1f 

Jadi kalau memang ada bank sampah ya bisa aja 

nanti diambil per bulan atau apa mereka itu. Kaya 

tabungan mereka nyetor sampah nih ditabung dulu, 

nanti sebulan sekali mereka bisa ambil. Kan bisa 

untuk kebutuhan lain-lainnya. 

Hasil bank sampah ditabung 

dan diambil setiap bulan 

 Tabungan umum yang 

diambil setiap bulan 

 Sembako dan bahan 

pokok untuk kebutuhan 

sehari-hari 

 Uang tunai 

 Listrik untuk kegiatan 

sehari-hari 

 Secara teknis sistem 

bank sampah ada dalam 

bentuk tabungan dan 

pembayaran tunai 

 Keuntungan ekonomi 

untuk masyarakat 

 Sampah dapat dijadikan 

pupuk 

 Keuntungan yang 

didapatkan yaitu 

lingkungan menjadi 

bersih 

 

 

 Masyarakat menerima 

keuntungan apa saja 

mengikuti arahan RT 

setempat 

 Secara teknis adanya 

kampung hijau berupa 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

2f 

Terutama masyarakat itu kan membutuhkan 

sembako, seperti beras, minyak, sayur, eh telur. Itu 

yang bahan pokok sehari-hari Walaupun tidak 

dijadikan duit yang penting ditukar sembako juga 

mereka mau. Sudah pasti mau, sangat mau. Karena 

ada iming-imingnya. Nih, kalau punya kamu nih 

satu kilo saya tukar dengan beras satu kilo misalnya. 

Itu saja sudah sangat antusias gitu loh. Di 

menjanjikan banget, daripada mereka buang sampah 

ke laut, dikumpulkan jadi satu karung jadi minyak 

sem mmm seperempat itu sudah sangat senang 

sekali masyarakat kami. Apalagi semuanya dapat 

gitu kan, sangat senang. 

Ditukarkan dengan bahan 

pokok atau sembako untuk 

kebutuhan sehari-hari 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

3f 

Ya, keuntungannya itu kan gampanglah untuk kalau 

untuk yang namanya duit, untungnya bersih, itu aja 

udah. Kalau misalnya udah bersih lingkungan aja itu 

kan salah satu keuntungan juga ya kan untuk 

lingkungan itu. 

Lingkungan bersih menjadi 

salah satu keuntungan. 

Sohani, 69 Tahun 

Ketua RT 03/LK 01 

4f 

Kalau saya sih ya kalau dari kacamata masyarakat 

sebenarnya berjalannya itu saja masyarakat sudah 

bersyukur sih, apalagi anti ada iming-iming itu ya 

mereka itu yang namanya nominal, apalagi 

berbentuk barang atau berbentuk sembako. Mereka 

tuh gimana dari kitanya saja. 

Masyarakat menerima 

keuntungan apa saja 

mengikuti arahan RT setempat 

Waluyo, 56 Tahun 

Ketua RT 08/LK 01 
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 cocok tanam dengan 

kerjasama antar 

pemerintah 

 Dalam sistem bank 

sampah terdapat 

keuntungan yaitu 

adanya koperasi dan 

WaSerDa (Warung 

Serba Ada) untuk 

pengelola bank sampah 

5f 

Boleh uang tunai. Itu yang diharapkan. Ya Allah ya 

lakinya kadang kadang kalau lagi ya kerja 

alhamdulillah tapi tidak cukup. 

Mengharapkan uang tunai 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

6f 

Ya kegiatan itu kan bisa kita dipakainya hari 

Minggu supaya ini masyarakat sini bisa iniin 

sampah itu bisa untuk bantu listrik ataupun untuk 

sembako bisa untuk pemasukan kebutuhan sehari-

hari itu, gitu. 

Bantuan berupa  listrik dan 

sembako untuk kegiatan 

sehari-hari 

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 

01 

7f 

Mmm gini mbak soalnya kalau misalnya kan dikasih 

upahnya tuh langsung gitu, jadi lebih baik itu 

tabungannya itu saya simpan atau saya bisa ambil 

itu sebulan sekali gitu mbak. 

Keuntungan berupa tabungan 

yang diambil setiap bulan 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

8f 

Eh mungkin itu aja kali ya mbak atau enggak apa ya 

namanya uang tunai bisa gitu mbak. "oh di mixed 

gitu ya bu kaya dua-duanya tabungan sama uang 

tunai." Lihat situasinya gitu Mbak, kalau misalnya 

ada kebutuhan kan ya udah tunai gitu, kalau 

misalnya ditabung ditabung gitu. 

Lihat kondisi dan kebutuhan 

untuk ditabung atau uang 

tunai 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 

9f 

"Kira-kira ibu mau imbalan apa dari bank sampah." 

Tabungan listrik saja. buat listrik. "Terus ada lagi 

boleh lebih dari satu bu?" Tabungan ini apa 

tabungan umum ini. 

Imbalan berupa tabungan 

umum dan listrik 

Listiawati, 42 Tahun 

Masyarakat RT 28/LK 

01 

10f 

Dan itu ada penimbangan-penimbangan dan proses 

selanjutnya itu administrasi-administrasinya yang 

ada. Kemudian pembayaran itu ada yang bersifat 

langsung atau ditabung gitu kan, kalo yang ditabung 

berarti dia dikumpulin apa dan itu memang arahnya 

pegadaian dulu baru menabung sampah memilah 

sampah dapat emas sebenernya disitu. Jadi ada yang 

langsung dibayar atau di di tabung. 

Sistem pembayaran berupa 

uang tunai dan tabungan 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

11f 

Kemudian yang, yang organik ini ini menjadi daur 

ulang itu menjadi recycle. Jadi didaur ulang disitu, 

dari organik ini bisa bank sampah ini bisa 

mengembangkan satu lagi dengan mendapatkan nilai 

Keuntungan berupa nilai 

ekonomi dan sampah 

dijadikan pupuk 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 



287 

 
 

Sub Variabel Kode Transkip Code Pemadatan Kalimat Interpretasi Keseluruhan Narasumber 

ekonomi ini sampah anorganik dan dia juga bisa 

mendapatkan, dia bisa juga mendapatkan sampah 

organik ini dibuat pupuk taman baik itu secara 

proses alami maupun dibuat secara non alami ya ada 

fermentasinya itu ya pake tong pake drum pake 

cairan N4 itu namanya. 

12f 

Mungkin ada semacam kampung hijau gitu ya. Jadi 

suatu, suatu wilayah ini BW ini misalnya satu RT 

atau satu dua ini adalah populasi kumpulan daripada 

anggota Bank Sampah. Kemudian kita ingin supaya 

hijau bagus, itu mungkin kasih kembang-kembang 

atau bunga-bunga gitu ya nah ini ada kerja sama 

dengan, dengan pihak-pihak pemerintah, atau pihak 

swasta juga ya jadi nggak pemerintah sendiri. Jadi, 

kelihatan ini ada suatu beda khusus dengan yang RT 

lain yang tidak mengikuti anu yang tidak 

mempunyai bank sampah itu dengan RT yang dia 

mempunyai bank sampah itu. 

Adanya kampung hijau berupa 

cocok tanam dengan 

kerjasama antar pemerintah 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

13f 

Dikembangkan lagi kalau sudah berjalan normal. Itu 

ada koperasinya, abis itu ada waserda nya warung 

serba adanya, nah dikatakan bank sampah ini udah 

punya, punya tempat dulu, punya rumah, punya 

kantor, gitu ya. Pertama koperasi untuk apa? Ya 

untuk anggota-anggota ini yang, yang jadi anggota 

ini dengan dia minjem uang di koperasi itu saling 

menguntungkan dia juga sama-sama perlu, koperasi 

juga ada nilai tambahnya, itu juga hasil salah 

satunya nanti juga untuk anggota juga itu juga. 

Adanya koperasi dan 

WaSerDa (Warung Serba 

Ada) untuk pengelola bank 

sampah 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Waku Luang 

(g) 

1g 

Luang tiap hari sih kalau memang ada ke kenapa 

enggak. Heeh. Kalau ada kegiatan kenapa enggak? 

Karena dari kegiatan itu kita bisa menambah ilmu. 

Waktu luang setiap hari 
 Kegiatan di hari libur 

atau tidak bekerja yaitu 

sabtu dan minggu 

 Waktu luang setiap hari 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

2g 

Kalau di hari Minggu ini banyak yang ibu-ibu libur. 

Kadang-kadang ada yang ibu-ibu ini kalau hari biasa 

itu ada yang kerja, jadi diambil hari Minggu ini 

supaya masyarakat sini bisa ngerjain kegiatan itu di 

Kegiatan di hari libur yaitu 

minggu 

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 

01 
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hari Minggu. 

3g 

Eh karena hari kerja ya mbak, kalau Senin Jumat 

hari kerja gitu. Biasanya kan saya hampir 50 KK itu 

mbak, untuk ngambil apa jemput sampah gitu jadi 

Senin dan Jumat itu ya, di hari itu saya kerjanya 

mbak, kalo Sabtu Minggu itu kalau misalnya enggak 

ada kegiatan, saya balik untuk istirahat di rumah 

gitu. 

Kegiatan di waktu tidak 

bekerja yaitu sabtu dan 

minggu 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

4g 
Eh, kalau saya ini kan ibu rumah tangga. Ya, bisa 

aja Mbak, tiap hari gitu. Jam berapa juga bisa, gitu. 

Bisa setiap hari dan setiap 

waktu 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 

5g 

Paling hari minggu. "Kenapa hari minggu bu?" 

Yakan hari minggu udah enggak ada kerjaan. Kalau 

hari biasa kan banyak sales datang jadi enggak 

bisalah banyak kerjaan dagang mah enggak bisa. 

Kegiatan hari minggu waktu 

tidak ada kerjaan 

Listiawati, 42 Tahun 

Masyarakat RT 28/LK 

01 

Pelatihan 

Masyarakat 

(h) 

1h 

Iya minimal ada pelatihan gitu loh. Apa saja yang 

barang yang bisa dibawa ke bank sampah, apa saja 

yang tidak kan. Kalau masyarakat kan memang 

kalau yang paham dengan bank sampah mah enak. 

Kita enggak perlu lagi sosialisasi ke masyarakat. 

Nah sebenarnya mereka, mereka kan banyak yang 

belum paham, bank sampah itu apa sih? Manfaatnya 

apa sih buat kita gitu? Cuman kalau sebenarnya 

kalau bank sampah itu terjadi. Kalau sudah tahu 

manfaatnya, hasilnya sudah tahu, pasti masyarakat 

banyak yang mau saya yakin. Cuman karena 

masyarakat tuh banyak yang belum tahu bank 

sampah itu seperti apa sih? Nah, itu. Cuman kalau 

mereka tahu pasti saya yakin mereka mau. 

Adanya pelatihan untuk 

masyarakat tentang manfaat 

dan cara kerja bank sampah  

 Adanya pelatihan untuk 

masyarakat tentang 

pembuatan kerajinan, 

manfaat dan cara kerja 

bank sampah 

 Adanya himbauan ke 

masyarakat mengenai 

kebersihan lingkungan 

 Secara teknis pelatihan 

dan himbauan ke 

masyarakat dilakukan 

melalui arahan 

pemerintah dan 

pengurus bank sampah  

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

2h 

Yuk kita himbaulah ke sini sedikit-sedikit kita kasih 

saran. Tolonglah gitu ya. Kan udah tahu. Kebersihan 

itu dari iman. Dah tolong kita sama-sama ngerti aja, 

gitu kan. 

Adanya himbauan ke 

masyarakat mengenai 

kebersihan lingkungan 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 

3h 
Ya memang ya harus ada pelatihan karena 

masyarakat sini kan belum tahu gimana cara 

Adanya pelatihan pembuatan 

kerajinan 

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 
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pembuat pengrajin, gimana cara pembuat apa pun di 

situ pengrajin apa, jadi kalau ada pemerintah apa 

pun yang pelatihan ya itu masyarakat ya tetap mau 

ngikutin pelatihan yang ada di masyarakat sini. 

01 

4h 

Jadi ketika itu dibentuk dalam suatu titik di RT atau 

di beberapa RT makanya ini yang anggota-

anggotanya yang dari struktur ini mmm 

menghimpun mmm atau mengarahkan memilah 

memilih itu. Jadi sampah itu ada anorganik, 

organiknya gitu.  

Pengurus bank sampah 

menghimpun masyarakat 

untuk pelatihan 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Sistem Kerja 

Bank Sampah 

(i) 

1i 

Ya dijemput lah. Enak dijemput pake sokli. Kalau 

mereka sendiri setor itu sulit, lama nunggu banyak 

nanti baru disetor. Cuman kalau dua hari sekali, tiga 

hari sekali diambil, insya Allah mereka juga pasti 

seneng kalo sampahnya diambilin. 

Dijemput oleh sokli 

 Sampah dijemput oleh 

petugas atau karyawan 

bank sampah untuk 

meminimalisir 

masyarakat buang 

sampah secara 

sembarangan  

 Sampah dipilah dan 

ditimbang untuk 

ditukarkan dengan uang 

 Secara teknis sampah 

dapat dijemput oleh 

petugas atau diantar 

sendiri oleh masyarakat 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

2i 

Misalnya ada yang sempat monggo diantarin. Kalau 

enggak sempat kami jemput bola, karena kan kami 

punya satu karyawan, punya karyawan di situ yang 

harus mengelola bank sampah nah kalau misalnya 

tadi saya bilang apa tadi ya, dia sangat antusiaslah 

kalau mmm terutama itu kami tergantung market 

nya ini apa? 

Karyawan bank sampah 

menjemput atau masyarakat 

dapat mengantar sendiri 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

3i 

Kalau sistem ya bagusnya kita jemput bola, harus 

jemput bola, kalau mereka itu disuruh antar umpama 

di sini antar ke Bumi Waras, sedangkan mereka itu 

jam empat, jam setengah empat itu udah bangun 

bikin dagangan. Setengah 6 mereka harus berangkat 

untuk nguber orang itu sebelum ke pasar ke kantor 

dia minum jamu. Kalau dia mau nganterin mungkin 

waktu setelah pulang dari usaha. 

Sampah dijemput oleh petugas  
Waluyo, 56 Tahun 

Ketua RT 08/LK 01 

4i 

Yang biasa-biasanya saja pernah dulu per kilo 

berapa gitu. Kami mau, yang penting kiloan. 

Sampah non itu produktif, produktif campur biar ini, 

biar dapurnya ngebul, sampaikan si tolong mohon. 

Soalnya kita kan masyarakat miskin, butuh kerjaan. 

Sampah dipilah dan ditimbang 

per kilonya 

Diana, 43 Tahun 

Masyarakat RT 03/ LK 

01 
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Ini mah bukan ngemis-ngemis ya butuh kerjaan. 

Kan biar dari jasa kita, tukar ke jasa lagi. 

5i 

Ya memang sebaiknya sampah itu dijemput. Karena 

kan kadang-kadang kalau kita ngebuang apalagi 

kalau bank sampahnya ini jauh, jadi kan kadang-

kadang masih tetap buangnya ke laut, tapi kalau 

dijemput mungkin masyarakat sini mungkin mau dia 

sampah-sampah itu ngumpulin sampah akhirnya 

terus sem, sampahnya dijemput. 

Sampah dijemput untuk 

meminimalisir masyarakat 

buang sampah ke laut 

Sri Indri, 34 Tahun 

Masyarakat RT 11/ LK 

01 

6i 

Iya mbak lebih baik mmm saya jemput gitu 

langsung ke rumahnya gitu. Kan yang sudah saya 

bilang dari awal mbak kalau misalnya masyarakat di 

sini itu kalau buang sampah kan eh suka 

sembarangan ya. Kadang-kadang kalau itu mereka 

lagi malas itu dibuang ke kali begitu saja. Jadi kalau 

misalnya mmm sekaligus saya meng, ngantar 

sampah mereka itu biar kalinya enggak tambah 

parah tercemarnya mbak gitu. 

Sampah dijemput untuk 

mencegah masyarakat buang 

sampah sembarangan 

Abas, 46 Tahun 

Sokli RT 42/LK 03 

7i 

Ya enggak papa mbak yang kayak kemarin dijemput 

ya kalau enggak salah sama petugasnya kan jadi 

lebih enak, mudah gitu mbak. Kalau dijemput. 

Kalau misalnya itu kan kita enggak tahu di mana 

gitu kan tempatnya gitu. 

Sampah dijemput oleh petugas 

Pitriani, 32 Tahun 

Masyarakat RT 18/ LK 

01 

8i 

"Itu maunya ngantar sendiri atau di dijemput sama 

petugas gitu bu. Ntar kana da yang  nganter sendiri 

terus ada yang mau dijemputin sama petugasnya." 

Dijemput aja. "Dijemput. Itu kenapa mau dijemput?" 

Enaklah dijemput biar enggak repot 

Sampah dijemput agar tidak 

repot 

Listiawati, 42 Tahun 

Masyarakat RT 28/LK 

01 

9i 

Caranya itu sudah teknis di lapangan ya kalau bank 

sampah itu kan teknisnya ini dijemput, ada yang 

dijemput, ada yang di antar gitu ya. Bank sampah 

sendiri harus punya kendaraan misalnya roda tiga itu 

perlu, kemudian pencatatan dan seterusnya itu 

bagian administrasinya dan strukturnya punya 

bagian-bagian itu. 

Secara teknis sampah dapat 

dijemput oleh petugas atau 

diantar sendiri oleh 

masyarakat 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 
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Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana  

Bank Sampah 

(j) 

1j 

Pikir juga sekarang ya, enggak jadi dibangun, 

kendala tempatnya enggak ada, lokasinya dan dana 

juga. 

Tidak adanya lokasi dan dana 

untuk pembangunan bank 

sampah 

 Belum terealisasinya 

bank sampah karena 

tidak adanya lahan dan 

dana 

 Secara teknis dalam 

pembangunan bank 

sampah perlu lahan atau 

lokasi yang tidak 

bermasalah 

 Adanya kesediaan 

pembangunan bank 

sampah dengan 

pemberian tempat untuk 

pembangunan yaitu di 

RT 06, 03, dan 08  

 Secara teknis lokasi 

bank sampah dapat 

ditentukan di satu atau 

dua RT 

 Fasilitas sarana dan 

prasarana disediakan 

oleh pemerintah dan 

swasta melalui 

pengajuan proposal 

bank sampah 

Henry Yanes S.Sos, 56 

Tahun 

Lurah Bumi Waras 

2j 

Makanya saya kan dulu saya pernah disuruh saya 

takutnya seperti itu. Itu satu, yang kedua lahan kita 

kan butuh lahan, sudah pasti lahan itu yang tidak 

bermasalah yang pertama. Yang kedua, kira-kira 

untuk pekerjanya mau atau tidak di masyarakat. 

Butuh lahan yang tidak 

bermasalah untuk 

pembangunan bank sampah 

Slamet Prayitno, 38 

Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

3j 

"Asalkan ada fasilitatornya gitu kan ya pak? Mmm 

ya gimana pak?" Kalau untuk tempat kami ada. "Oh 

kalo tempat untuk itunya ada ya pak, tinggal 

sebenarnya fasilitatornya ini ya pak." 

Ada tempat untuk 

pembangunan bank sampah 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

4j 

Masih ada dek ketuanya itu si Dalena tuh. Apa 

namanya ketua JPRP tuh apabila nanti mau andai 

kata memang iya mau diadain seperti apa namanya 

bank sampah mungkin itu tempat bisa dipakai. 

Orangnya ini saya suruh pergi, suruh bersihin bisa 

itu saya panggil juga ininya, ketuanya masih ada 

ketuanya. Yang namanya Dalena itu. 

Tempat kompos dibersihkan 

dan dijadikan lokasi untuk 

bank sampah  

Sohani, 69 Tahun 

Ketua RT 03/LK 01 

5j 

Enggak banyak enggak usah banyak-banyak satu RT 

atau dua RT. Tapi sekopnya seperti anunya 

organisasi bank sampah Kelurahan BW ini atas 

nama kelurahan. Hmm gak di RT satu, RT dua 

enggak. Cuman kalau kita nentuin titik yang mau 

dijalankan itu kita bisa menentukan ya dititik mana 

titik mana 

Lokasi bank sampah 

ditentukan di satu atau dua RT 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

6j 

Jadi fasilitas itu mmm kayak contoh di Kemiling itu. 

Heem ada ada mesinnya, ada timbangannya, ada 

bangunannya itu dari pemerintah. Bank sampah ini 

mungkin kalo sudah berjalan ini sudah terbentuk, 

mungkin timbangannya masih sementara timbangan 

gantung umpamanya belum ada mesin gitu ya. Tapi 

aktivitas pemilahan sampah penjualan sampahnya 

ini sudah berjalan nah saya bilang tadi ini ada eh 

kaitannya dengan pengajuan bantuan kepada 

Fasilitas sarana dan prasarana 

disediakan oleh pemerintah 

dan swasta melalui pengajuan 

proposal bank sampah 

Drs. Anisar, Kepala 

Bidang Pengelolaan 

Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 
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pemerintah atau pihak swasta juga bisa misalnya 

yang sesuai eh kaya PT. Semen Batu Raja atau BA 

(Bukit Asaam), tapi sudah ada strukturnya semacam 

proposal lah ya ada kerangkanya ini, siapa sih yang 

mengajukan ini. Tapi kaya yang di Kemiling emang 

dari pemerintah pusat, itu mesinnya juga dari 

pemerintah pusat, kita jalani makanya ini gak 

dianukan dengan masyarakat karena ini asetnya 

adalah aset pemerintah. 

 

Paparan Mengenai Pengadaan Bank Sampah Pemadatan Kalimat Interpretasi Keseluruhan Narasumber 

Terus yang di sini kita pernah juga ngadakan bersih-bersih 

laut jadi setiap itu kan sampah suatu ketika pernah kita beli 

gitu kan dulu. Kita beli buat masyarakat bahwa sampah 

kita beli. Jadi satu karung itu kita beli 3000, 3000 dari laut. 

Untuk supaya masyarakat itu, oh iya berarti emang. 

Berjalan setahun menyangkut anggaran rupanya kan, kita 

hanya untuk contoh masyarakat tujuan awalnya itu emang 

untuk bank sampah. Tujuan awalnya itu bank sampah, biar 

masyarakat oh berarti lautnya harus bersih. 

Sampah masyarakat pernah dibeli 

untuk tujuan awal bank sampah agar 

lautnya menjadi bersih 

  Sebelum bubar pernah 

dibentuk rumah kompos 

melalui LSM yaitu organisasi 

JPRP yang mensosialisasikan 

dan membina ibu-ibu di bagian 

wilayah pesisir untuk memilah 

sampah dan dibeli per kilonya 

 Pernah adanya sosialisasi dan 

rencana pengadaan bank 

sampah dari pemerintah 

maupun swasta seperti WALHI 

di RT 22 dan RT 06 pada tahun 

2015 atau 2016 tetapi tidak 

terealisasi karena tekait lokasi, 

dana, dan belum adanya 

rembuk pekon ke masyarakat 

 Pernah adanya pengajuan 

pengadaan bank sampah ke 

pemerintah oleh Pak Camat 

dan Pak Lurah 

 Adanya penampungan limbah 

secara mandiri oleh masyarakat 

 Saat ini tempat rumah kompos 

Henry Yanes S.Sos, 56 Tahun 

Lurah Bumi Waras 

Kedua saya pernah saya coba rencana ada mau buat bank 

sampah tadi, bank sampah kita coba lokasi itu kebanyakan 

emang tanahnya harus lebar, dan tanahnya di sini kan 

punya masyarakat semua kebanyakan. Enggak ada yang 

namanya dinelotok rencana dulu saya digunung kunyit 

sana di RT 22. Itu enggak berjalan karena memang 

anggaran dana juga kita kan membangun masalah 

dananya. Pikir juga sekarang ya, enggak jadi dibangun, 

kendala tempatnya enggak ada, lokasinya dan dana juga. 

Pernah adanya rencana pengadaan 

bank sampah di Gunung Kunyit RT 

22 terkendala masalah tanah atau 

lokasi serta dana 

Henry Yanes S.Sos, 56 Tahun 

Lurah Bumi Waras 

"….mau dibangun nih pak yang di eh kunyit itu yang 

katanya bank sampah itu tuh awalnya mau dibangun itu 

tuh berdasarkan emang masyarakatnya atau eh itu wacana 

dari bapak atau gimana itu pak?" Program pemerintah, dari 

WALHI sama satu lagi apa hmm. Mereka dulu yang adain 

penyuluhan mereka WALHI-WALHI itu. Dari WALHI, 

Adanya rencana program pemerintah 

bersama WALHI untuk membangun 

bank sampah pada tahun 2015 atau 

2016 

Henry Yanes S.Sos, 56 Tahun 

Lurah Bumi Waras 
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dari pemrintah itu, merekalah yang mau melatihnya. Dulu 

juga itu pernah studi banding ke Malang tentang itu tapi 

saya gak ikut "Itu mau ada bank sampahnya itu tahun 

berapa itu pak?" Hmm udah lama 2015 apa 2016 gitu. 

dijadikan kandang ayam karena 

ketua pengurus organisasinya 

pindah dan tidak ada yang 

meneruskan 

 Masyarakat kecewa karena 

pembangunan bank sampah 

yang tidak terealisasi 

Dulu saya pernah di suruh sama Pak Camat sama Pak 

Lurah juga disuruh buka bank sampah di situ. Memang 

kebetulan saya nya enggak mau, enggaklah kata saya. 

Karena mengelola bank sampah itu kan harus ibaratnya 

rembuk pekon dulu, masyarakat itu harus dikasih tau dulu 

loh cara pengelolaannya seperti apa caranya memisah, 

memilahnya seperti apa, sistem pembayarannya, sudah itu 

sistem setornya, kan masyarakat harus dikasih tahu. Kalau 

kita tau-tau mendadak buka bank sampah kan bingung 

masyarakatnya. 

Pembangunan bank sampah di Kunyit 

tidak terealisasi karena belum adanya 

rembuk pekon ke masyarakat 

Slamet Prayitno, 38 Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

"Nah selain di dulu yang di Kunyit itu kan katanya sempat 

mau ada tuh pak di situ nah itu tuh emang dari pemerintah 

atau dari eh kayak Pak Lurah mengajukan atau gimana 

itu?" Mengajukan "Mengajukan gitu Pak. Mengajukan ke 

pusat gitu Pak." Iya ke pemerintah termasuk Pak Camat 

dulu, makanya dulu itu pernah disuruh. 

Adanya pengajuan pembangunan 

bank sampah ke pemerintah oleh Pak 

Lurah dan Pak Camat Bumi Waras 

Slamet Prayitno, 38 Tahun 

Ketua RT 22/LK 01 

"Nah, kan kalau misalnya yang dari swasta, itu tuh mereka 

mensosialisasikan langsung atau bapak tuh pernah yang 

mengajukan gitu pak sebelumnya?" Mereka yang 

mensosialisasikan. Mereka yang mengumpulkan warga, 

mereka yang menjanjikan tapi tidak terealisasi. 

Pernah adanya sosialisasi bank 

sampah oleh pihak swasta tetapi tidak 

terealisasi 

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 

"…gimana sih pak ceritanya itu dari pemerintah atau 

swasta itu pak." Dari swasta. Ya jadi dari swasta itu pernah 

datang ke kami, dia menjanjikan bank sampah, sudah itu 

dua kali, yang kedua kali juga begitu gak nongol pula. Ya 

sudahlah, enggak bisa diharapin, ya kami sih berharap 

kalau emang adik-adik ini bisa merealisasikan bank 

sampah, kami sangat antusias masyarakat sini karena kami 

sudah pernah mengumpulkan, kecewa ibu rumah tangga, 

ngapain dikumpul-kumpulin jadi sampah tumpukan di 

rumah saya aja kata dia, anggur buang sampah ke laut aja. 

Masyarakat kecewa akibat bank 

sampah yang tidak terealisasi oleh 

pihak swasta  

Aprizal, 39 Tahun 

Ketua RT 06/LK 01 
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Kalo nggak ada, emang nggak ada realisasinya. Tapi 

kayaknya kami eh berharap gitu loh. Kayak tong sampah, 

organik, dan lain-lain kami belum punya selama saya jadi 

RT belum punya, gitu.  

Udah dek, itu rumahnya tuh. Akhirnya dibuat kandang 

ayam sama orangsama si penunggunya itu. 

Pernah ada rumah kompos yang saat 

ini menjadi kandang ayam 

Sohani, 69 Tahun 

Ketua RT 03/LK 01 

Dia ditunjuk itu namanya Nurhayati, ditunjuk sebagai 

ketua JPRP tuh. Nah, setelah dia pergi dari sini setelah 

pergi dari sini dia digantiin ada yang namanya apa itu ya 

yang dekat rumah sakit baru itu rumahnya. Anggota JPRP 

ini apa itu Dahlena, Dahlena apa namanya itu. Digantiin 

dia itu. Ujungnya laut itu tadi, Dek. Rumah kompos itulah 

bahkan saya, saya tidak secara langsung ini apa nanem 

labu, tau ya? 

Pernah berjalan rumah kompos oleh 

organisasi JPRP (Jaringan Perempuan 

Pesisir)  

Sohani, 69 Tahun 

Ketua RT 03/LK 01 

Jadi dek pada waktu itu. Enggak, tapi enggak jadi ya, 

enggak ada bank sampah itu. Pada waktu itu ya 

sosialisasinya itu ya ke apa jadi jangan dibuang ke laut 

buanglah ke sini cuman tolong sampah organik sama non 

organik dipisah katanya gitu nanti bang, nanti katanya kita 

timbang. Mau diatur sama dia orang itu. Kita timbang, 

yang penghasilannya itu mungkin seminggu atau sebulan 

sekali gitu diambil gitu. Sudah ada sosialisasi kaya gitu. 

Tapi akhirnya bubar kaya gitulah, karena orangnya pergitu 

itu. Iya. Yang awalnya LSM itu, yang akhirnya ngebentuk 

apling gitu terus kelanjutannya ngebina ibu-ibu itu dijadiin 

apa namanya JPRP itu judulnya itu. Hmm. Jaringan 

perempuan pesisir itu. Dari Panjang sono, Panjang Selatan 

sono. Dari Karang Maritim sono ek? Tahu? 

Sebelum rumah kompos bubar pernah 

dibentuk melalui LSM yaitu 

organisasi JPRP yang 

mensosialisasikan dan membina ibu-

ibu di bagian wilayah pesisir untuk 

memilah sampah 

Sohani, 69 Tahun 

Ketua RT 03/LK 01 

…Ya sekarang kalau ada penampungan terus dia juga ada 

penampungan ada lokasinya, mereka mau. Mereka di sini 

ada penampungan yang kayak limbah-limbah itu, ada di 

atas tuh, ada. Cuman kan itu sifatnya mandiri. 

Adanya penampungan limbah 

sampah yang bersifat mandiri 

Waluyo, 56 Tahun 

Ketua RT 08/LK 01 
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Proses Pembentukan Bank Sampah Pemadatan Kalimat Interpretasi Keseluruhan Narasumber 

Yang pertama memang bank sampah ini ada ada 

beberapa unit, satu kewenangan dari pemerintah ya satu, 

ada kewenangan atau partisipasi dari pihak swasta terus 

ada juga partisipasi dari donatur yang memang 

partisipasi paling mendasar itu dari masyarakat. Bank 

sampah ini memang dari pemda atau pemkot, kemudian 

kami mendorong, mensosialisasikan, mengarahkan 

kepada eh masyarakat ini langsung ke masyarakat aja ya. 

Pembangunan bank sampah 

merupakan kewenangan pemda dan 

pemkot melalui partisipasi swasta 

sebagai donatur serta masyarakat 

 Bank sampah dibentuk 

berdasarkan kewenangan pemda 

dan pemkot  melalui partisipasi 

pihak swasta dan masyarakat.  

 Pembuatan struktur bank sampah 

melalui SK Lurah dan diadakan 

sosialisasi serta aksi ke lapangan.  

 Setalah anggota bank sampah 

terbentuk selanjutnya melakukan 

pelatihan ke masyarakat 

mengenai bank sampah yaitu 

manfaat bank sampah sehingga 

dapat mengurangi sampah di 

TPA dan bernilai ekonomi untuk 

masyarakat.  

 Setelah bank sampah ini berjalan 

tidak hanya berhenti pada 

pemilahan dan pengolahan tetapi 

adanya nilai kekeluargaan bagi 

pengelola bank sampah.  

 Ketika bank sampah sudah 

berjalan, adanya penyediaan 

fasilitas sarana dan prasarana 

yang diberikan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) untuk 

menunjang kegiatan bank 

sampah. 

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Agar bank sampah di masyarakat itu terbentuk gitu, 

terbentuknya apa dari organisasinya dulu. Organisasi ini 

sampai nanganin yang, yang membuat kewenangan SK 

nya adalah lurah. Jadi bank sampah itu kita dorong untuk 

terbentuk dimasyarakat, ada organisasinya. Struktur itu 

SK nya dari lurah, nanti ada mmm ketuanya, ada 

bendaharanya. 

Struktur bank sampah dibentuk 

melalui SK Lurah  

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Nah itu kita sampaikan, setelah disampaikan dua tiga 

kali secara teori terus langsung aksi pada dasarnya bank 

sampah itu adalah dari, dari anggota itu bersama dengan 

masyarakat dan hasilnya eh, nilai ekonominya juga dari 

untuk mereka untuk mereka. 

Adanya sosialisasi ke masyarakat 

kemudian aksi ke lapangan 

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Anggota-anggota inilah yang sudah terbentuk dari 

organisasi inilah yang mem bagaimana caranya 

masyarakat kami memilih apa, menabung sampah di 

lingkungan itu misalnya di kelurahan BW ini ya, 

Kelurahan BW ini kita ambil RT berapa. 

Anggota pengelola yang terbentuk 

melakukan pelatihan ke masyarakat 

mengenai bank sampah 

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Berarti dia sudah mempunyai kesadaran, itu program 

pemerintah sudah memilah sampah dan menjadikan 

sampah itu sebagai nilai ekonomi. Kedua dia mempunyai 

suatu organisasi bank sampah itu ya. Ketiga, sampah 

yang tidak berguna atau residu yang sudah terpilih itu 

menjadi lebih sedikit atau lebih mudah untuk dibawa ke 

TPS atau juga ke Bakung, jadi itu yang ketiga. Jadi kan 

dengan partisipasi itu memilah memilih itu satu 

menjadikan nilai ekonomi dan menjadikan organisasi 

bank sampah ini menjadi besar jadi hidup. 

Dengan adanya bank sampah dapat 

mengurangi sampah di TPA dan 

dapat bernilai ekonomi 

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 
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Proses Pembentukan Bank Sampah Pemadatan Kalimat Interpretasi Keseluruhan Narasumber 

…ketika bank sampah ini sudah berjalan dan normal 

semua maka pemerintah Dinas Lingkungan Hidup ini 

ada semacam apaya ya semacam bantuan apa gitu ya. 

Apa sih yang diinginkan dari bank sampah itu, bisa nanti 

ada pengajuannya ke pemerintah oh iya kami perlu 

ngajuin tong sampah misalnya gitu kan tolong dibantu. 

Nah itu kan melalui proses tapi kan dengan star, dengan 

standar bank sampah ini sudah berjalan normal. Artinya 

sudah berdiri, ada penimbangan, sudah bergerak, ada 

yang bawa sampahnya, sudah ada yang jualnya, gitu kan. 

dari pemerintah minta bantuan ini gitu ya, simpelnya aja 

tong sampah. Karena gini, eh ketika bank sampah ini 

sudah berjalan di masyarakat ketika kita menyuruh 

mereka memilah sampah jangan dicampurin berarti 

mereka membutuhkan tempat keranjanglah misalnya ya 

keranjang. Keranjang itu misalnya dua, satu tempat 

sampah basah organik sama non organik. 

Ketika bank sampah sudah berjalan 

adanya bantuan sarana dan 

prasarana dari DLH  

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 

Intinya bank sampah ini tidak, tidak bergerak 

dipemilahan sampah dan di sampah ekonomi aja. Jadi 

bisa dikembangkan disitu tapi dengan tujuan untuk 

akomodasi azaznya untuk mereka bukan untuk orang 

luar, nggak boleh. Untuk pengurusnya saja untuk 

anggota-anggota ini. 

Bank sampah tidak hanya bergerak 

di pemilahan dan nilai ekonomi 

tetapi untuk kesejahteraan anggota 

pengelola bank sampah 

Drs. Anisar, Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup 
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PANDUAN KUISIONER 

 

BANK SAMPAH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENANGANAN 

MASALAH PERSAMPAHAN DI TELUK PESISIR BANDARLAMPUNG 

(Studi Kasus : Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras) 

Inayah Vera Aulia - 22117029 

 

 

 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan 

Institut Teknologi Sumatera 

 

Kecamatan Bumi Waras Tanggal   

Kelurahan/ Lingkungan Kelurahan Bumi Waras / LK  Nama Surveyor  

 

Petujuk Pengisian Kuesioner 

Pilihlah jawaban dengan singkat dan jelas. Pilihlah jawaban yang menurut anda benar 

dengan cara melingkari jawaban dan boleh lebih dari 1 jawaban.  

 

Identitas Responden 

Nama   :  

Alamat   : ……………………………………..................RT/LK…………… 

Usia   : …………….. Tahun 

Jenis Kelamin  : L/P 

Jenis Pekerjaan  : a. IRT   d. PNS   g. Pelajar 

  b. Pegawai Swasta  e. Tidak Bekerja h. Lainnya…... 

  c. Buruh   f. Nelayan 

Pendikan Terakhir : a. Tidak Sekolah  c. SMP   e. Diploma 

  b. SD    d. SMA  f. Sarjana 

Pendapatan  : …………………………………………………………………… 
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Pertanyaan Kuesioner 

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat membedakan sampah organik dan non organik?  

(organik: sayuran, buah-buahan, dll & non organik: plastik, botol, besi, dll) 

a. Ya, sebutkan……………. 

b. Tidak 

2. Jika tidak, apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti penyuluhan? 

b. Ya 

c. Tidak 

3. Apakah disini ada tokoh masyarakat yang mempelopori pengelolaan sampah? 

d. Ya, sebutkan……………. 

e. Tidak  

4. Apa saja fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia disini? (dapat memilih lebih dari 

1) 

a. Tidak ada 

b. Tong sampah 

c. Timbangan 

d. Mesin pencacah 

e. Gerobak  

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia jika diadakan bank sampah? 

a. Ya  

b. Tidak 

6. Jika Ya, apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti program kegiatan bank 

sampah? 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti kegiatan pelatihan ketrampilan untuk 

masyarakat? 

a. Bersedia  

b. Tidak bersedia 
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8. Jika bersedia, kapankan kegiatan itu dapat Bapak/Ibu/Saudara ikuti? 

1. Hari Kegiatan 

a. Senin   d. Kamis  e. Minggu  

b. Selasa   e. Jumat 

c. Rabu   f. Sabtu 

Alasan……………………………………………………………………………....... 

2. Waktu Kegiatan 

a. 08.00-10.00 WIB 

b. 13.00-15.00 WIB 

c. 15.00-17.00 WIB 

Alasan……………………………………………………………………………....... 

9. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti pemilahan sampah organik dan non 

organik? 

a. Bersedia  

b. Tidak bersedia 

10. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti kegiatan gotong royong? 

a. Bersedia  

b. Tidak bersedia 

11. Jika bersedia, kapankan kegiatan itu dapat Bapak/Ibu/Saudara ikuti? 

a. 1 kali seminggu 

b. 2 kali sebulan 

c. 1 kali sebulan 

d. Lainnya  

12.  Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti pengarahan dan penyuluhan mengenai 

bank sampah? 

a. Bersedia 

b. Tidak bersedia 

13. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengikuti kegiatan pembuatan produk kerajinan? 

a. Bersedia 

b. Tidak bersedia 
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14. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengikuti kegiatan implementasi 3R (reduce, 

reuse, recycle)? 

a. Pernah, sebutkan…………… 

b. Belum pernah  

15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk terlibat dalam pengelolaan bank sampah? 

a. Bersedia  

b. Tidak bersedia 

16. Jika bersedia, apakah keterlibatan peran yang akan Bapak/Ibu/Saudara ambil? (boleh 

memilih lebih dari 1) 

a. Nasabah  

b. Pengelola bank sampah/karyawan bank sampah 

c. Pengepul/pembeli sampah di bank sampah 

17. Jika menjadi pengelola bank sampah, apakah keterlibatan peran yang akan 

Bapak/Ibu/Saudara ambil menjadi karyawan bank sampah? (boleh memilih lebih dari 

1) 

a. Pencatatan  

b. Penimbangan 

c. Pengangkutan  

18. Kapankah waktu penyetoran sampah yang diinginkan Bapak/Ibu/Saudara sesuai 

dengan waktu luang yang dimiliki?  

a. 08.00-10.00 WIB 

b. 13.00-15.00 WIB 

c. 15.00-17.00 WIB 

19. Bagaimanakah pengangkutan sampah yang Bapak/Ibu/Saudara inginkan untuk ke bank 

sampah? 

a. Pengantaran secara individu 

b. Dijemput oleh petugas bank sampah 

20. Apakah bentuk penghargaan/imbalan jasa yang masyarakat inginkan dari bank sampah 

setelah mengumpulkan sampah? (boleh memilih lebih dari 1) 

a. Uang tunai 

b. Tabungan umum 
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c. Tabungan pendidikan 

d. Tabungan listrik 

e. Tabungan kesehatan 

f. Tabungan hari raya 

g. Sembako 

h. Tabungan kelompok 

21. Apakah Bapak/Ibu/Saudara ingin adanya program simpan pinjam? 

a. Bersedia, adanya syarat dan ketentuan peminjaman: 

 <150.000 – pengumpulan sampah 1 kali seminggu (minimal 1 kg sampah dengan jenis plastik 

dan kaleng bersih). 

 150.000-250.000 – pengumpulan 2 kali seminggu (minimal 1,5 kg sampah dengan jenis plastik 

dan kaleng bersih). 

 250.000-350.000 – pengumpulan 3 kali seminggu (minimal 2 kg sampah dengan jenis plastik 

dan kaleng bersih). 

 350.000-500.000 – pengumpulan sampah setiap hari (minimal 3 kg sampah dengan jenis 

plastik dan kaleng bersih). 

b. Tidak bersedia 

22. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk memanfaatkan pekarangan untuk kegiatan 

bank sampah (bercocok tanam) yang diberikan bibit oleh bank sampah? 

a. Bersedia  

b. Tidak bersedia  
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PANDUAN WAWANCARA 

 

BANK SAMPAH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENANGANAN 

MASALAH PERSAMPAHAN DI TELUK PESISIR BANDARLAMPUNG 

(Studi Kasus : Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras) 

 

 

 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan 

Institut Teknologi Sumatera 

 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Surveyor : 

 

Ο Pak RT  Ο Pak Lurah  Ο Masyarakat    *Beri tanda ( √ ) 

 

Identitas Responden 

Nama   :  

Alamat   : ……………………………………..................RT/LK…………… 

Usia   : …………….. Tahun 

Jenis Kelamin  : L/P 

Jenis Pekerjaan  : a. IRT   d. PNS   g. Pelajar 

  b. Pegawai Swasta  e. Tidak Bekerja h. Lainnya…... 

  c. Buruh   f. Nelayan 

Alamat   : ………………….……………………RT….LK………………...                                                                             
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Pertanyaan Wawancara 

1. Apa sajakah permasalahan mengenai pengelolaan sampah disini? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dari 

pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Apakah ada bantuan pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya untuk pengelolaan 

sampah disini? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.  Apakah ada dukungan dari pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya  mengenai 

pengadaan bank sampah? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Apakah bapak/ibu bersedia diadakannya bank sampah? Jelaskan! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Apakah bapak/ibu bersedia menjadi pengelola bank sampah? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 


