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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah selalu menjadi masalah di setiap tempat dengan intensitas dan 

kompleksitas makin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya 

populasi manusia. Sampah dimaknai sebagai barang atau bahan yang sudah tidak 

diinginkan atau terpakai/berguna yang biasanya dibuang oleh pemiliknya (Pinheiro, 2015). 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dengan jumlah populasi terbesar 

(lebih dari 220 juta jiwa) dan pertumbuhan 1,2% per tahun (Bank Dunia, 2009), 

menghadapi problem peningkatan jumlah sampah secara signifikan sehingga 

memerlukan pengelolaan yang tepat. Pengelolaan sampah yang aman dan efektif 

menjadi isu penting di negara-negara berkembang yang mengalami pertumbuhan 

populasi dan urbanisasi tinggi. Pengelolaan sampah adalah salah satu parameter yang 

dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan 

pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan (Mohsin & Chinyama, 2016: 69). 

Arti penting pengelolaan sampah bagi kehidupan tercermin dalam konsiderans 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah yang isinya : 

“bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga  pengelolaannya 
perlu dilakukan secara komprehensif dan  terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan 
manfaat secara  ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta  
dapat mengubah perilaku masyarakat”.  

 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya diatur di dalam Pasal 

19 huruf  a dan b UU No. 18/2008 yang mencakup dua kegiatan, yaitu: (1) Pengurangan 

sampah; dan (2) Penanganan sampah. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa 

pengurangan (reduce) sampah meliputi tiga kegiatan, yaitu: (a) pembatasan timbulan 

sampah; (b) pendauran ulang (recycle) sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali 

(reuse). Masyarakat dapat berperan serta di dalam pelaksanaan penanganan sampah, 

pendidikan dan pelatihan, pendampingan oleh kelompok masyarakat  kepada anggota 

masyarakat. Hal itu diatur di dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.   
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Masalah sampah seharusnya bukan menjadi urusan pemerintah saja tetapi juga 

menjadi urusan tiap orang. Hal ini menjadi alasan bahwa masyarakat perlu dilibatkan 

didalam upaya mengelola sampah. Alasan itu menimbulkan pemikiran bahwa pelibatan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah, sekaligus diharapkan mampu menumbuhkan 

ekonomi, memberdayakan komunitas lokal, memelihara serta memperbaiki kualitas 

lingkungan. Konsekuensinya, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah 

memerlukan wahana untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan di bidang-bidang 

ekonomi, sosial dan lingkungan.  

Kebutuhan wahana tersebut melahirkan konsep dan lembaga yang disebut “bank 

sampah”. Konsep bank sampah lahir di Thailand pada tahun 2006 sebagai upaya 

teroboson dalam menangani masalah sampah melalui “tabungan sampah”. Bank sampah 

adalah lembaga yang beroperasi menyerupai bank. Warga dapat menjadi nasabah 

dengan membuka akun tabungan di bank sampah. Objek yang ditabung bukan uang 

melainkan sampah anorganik. Sampah anorganik dikumpulkan dan disortir menjadi 

beberapa jenis dan kategori tabungan. Tabungan dapat ditarik oleh nasabah dan dijual ke 

kolektor untuk diolah dan didaur ulang. Di Indonesia, bank sampah pertama kali didirikan 

di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2008.  

Bank sampah adalah suatu gerakan untuk menangani sampah dengan cara 

membeli kembali sampah seperti menarik tabungan atau deposit dalam sistem perbankan 

(Pariatamby & Tanaka, 2014). Bank sampah beroperasi seperti bank yang sebenarnya. 

Warga masyarakat di desa, kecamatan, kota/kabupaten dapat menabung sampah dan 

menariknya kembali dalam bentuk sampah atau uang  (Friedberg & Hilderbrand,  2017).  

Model pengelolaan bank sampah tidak hanya berguna untuk menciptakan lingkungan 

yang bersih, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi berupa penghasilan 

(income) tambahan.  

Selain lingkungan menjadi bersih dan penghasilan tambahan, warga lokal juga 

memperoleh manfaat sosial berupa pemberdayaan melalui partisipasinya di dalam 

kegiatan bank sampah. Ada proses pembelajaran sosial (social learning) di dalam 

kegiatan bank sampah. Warga lokal diajari menangani dan mengelola sampah, 

dibangkitkan kesadarannya untuk menangani sampah dengan bijak agar tidak membakar 

atau membuangnya di lahan terbuka atau sungai (Asteria and Heruman, 2015).  

Bank Sampah adalah upaya rekayasa sosial (social engineering)  yang 

mengajarkan masyarakat menangani dan mengelola sampah untuk mereduksi jumlah 

sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Tujuannya adalah 

menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mengelola dan memanfaatkan sampah,  
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karena nilai jualnya cukup baik setelah dimanfaatkan lagi atau didaur ulang (Profil Bank 

Sampah 2012). Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 

2012, bank sampah ditetapkan menjadi salah satu program pemerintah pusat. Program 

bank sampah bertujuan mengelola sampah perkotaan secara kompherensif dan terpadu 

dari hulu ke hilir. Program tesebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi 

berupa penghasilan (income), perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, serta 

perbaikan kualitas lingkungan. 

Di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupatan Kendal,  ditemukan perilaku 

beberapa menyimpang seperti: menimbun sampah di lahan terbuka tanpa perlakuan, 

membuang sampah ke sungai/saluran irigasi, dan membakar sampah. Hal itu 

menimbulkan beberapa dampak antara lain: (1) pencemaran lingkungan (tanah,air, dan 

udara); (2) mempermudah penyebaran penyakit; (3) sedimentasi sungai atau saluran 

irigasi sehingga tidak berfungsi; (4) banjir luapan air hujan; dan (4) merusak keindahan 

lingkungan.  

Fakta-fakta empiris yang menyebabkan atau berkaitan dengan penyimpangan 

perilaku warga dalam menangani sampah antara lain: (1) Tidak ada tempat pembuangan 

sementara (TPS); sebagian besar warga tidak tahu cara menangani sampah dengan 

benar; (2) sampah ditangani sendiri oleh masing-masing warga; (3) belum ada komunitas 

yang menangani sampah secara terpadu; (4) tidak tahu atau tidak berpikir mengenai 

risiko sampah yang tidak tertangani dengan benar; dan (5) belum ada kesadaran dan 

kemauan mengelola sampah secara terpadu. 

Kondisi itu telah menggerakkan sebagian penduduk di tiga Rukun Warga (RW) 

untuk menjalankan program Bank Sampah secara mandiri. Prakarsa berasal dari 

sebagian warga yang telah sadar tentang arti penting serta manfaat pengelolaan bank 

sampah. Timbulnya kesadaran itu karena terinspirasi setelah mengamati kegiatan bank 

sampah di desa tetangga. Pemerintah desa Mororejo membantu berdirinya bank sampah 

dengan cara memberikan modal kerja awal untuk menjalankan bank sampah. Mencermati 

pelaksanaan sampah di tiga RW Desa Mororejo, ternyata ditemukan beberapa kendala 

sebagai berikut: 

a. Bank sampah kekurangan nasabah karena warga lebih memilih menjual sampah 

ke pengepul (kolektor) sampah perorangan. Harga jual di bank sampah lebih 

murah daripada harga jual dipengepul.  

b. Pemerintah belum berperan proaktif selaku pembina dan mitra pendamping, selain 

memberikan bantuan modal kerja awal. Pemerintah desa hanya mengamati 

secara pasif bagaimana hasil pelaksanaan bank sampah di tiga RW tersebut. 
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c. Pemerintah desa belum sadar mengenai peran, fungsi dan manfaat bank sampah 

bagi pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran 

sosial (social learning) dan perbaikan kualitas lingkubgan hidup. 

Permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, memerlukan intervensi pro-aktif 

berupa upaya mengembangkan bank sampah menjadi gerakan sosial pemberdayaan 

masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal dan perbaikan kualitas 

lingkungan. Hal ini dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah Desa Mororejo 

untuk menyusun kebijakan pengembangan bank sampah secara menyeluruh di tiap RW. 

Tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah Desa Mororejo, operasi bank sampah mandiri 

terancam mengalami kegagalan atau stagnasi karena daya saing ekonominya lemah 

terhadap kolektor sampah perorangan. 

Pada lingkup yang lebih luas upaya pengembangan bank sampah di Desa 

Mororejo adalah bagian dari perencanaan pembangunan wilayah perkotaan Kecamatan 

Kaliwungu dan/atau Kendal secara keseluruhan. Pada konteks ini, bank sampah mandiri 

yang telah dimulai oleh warga, dapat dikembangkan lebih luas melalui program bank 

sampah yang dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kendal.  Kasus bank sampah mandiri di 

desa Mororejo adalah “unik” karena berlawanan dengan kebiasaan yang lazim dijumpai di 

lapangan.  

Pada kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi program pemerintah, masyarakat 

biasanya pasif sementara pemerintah pro-aktif menggerakkan dan mendorong 

keterlibatan serta partisipasi warga. Di desa Mororejo yang terjadi adalah sebaliknya, 

dimana warga masyarakat menggerakkan dirinya sendiri untuk terlibat dan berpartisipasi 

pro-aktif, sedangkan pemerintah desa justru pasif. Bank sampah yang baru berdiri 

dibiarkan berjalan sendiri tanpa pembinaan dan pendampingan. Keunikan ini menjadi 

alasan kuat untuk dikaji dan dianalisis guna menjelaskan fenomena ketidaklancaran 

(stagnasi) operasi bank sampah mandiri yang dikelola warga. 

Problem dan kendala yang dihadapi oleh bank sampah mandiri di desa Mororejo 

tersebut telah menimbulkan beberapa asumsi mengenai pengelolaan bank sampah di 

desa Mororejo, yaitu: pertama, pelaksanaan bank sampah mandiri berada pada tahap 

awal dimana warga partisipan masih beradaptasi dan belajar mengenai pengelolaannya; 

kedua, keterlibatan pemerintah dan dukungan pemerintah desa Mororejo masih sebatas 

memberikan bantuan modal kerja awal, dan belum sampai pada level kebijakan serta 

pendampingan di tingkat operasional; ketiga, daya saing pasar dari bank sampah mandiri 

lemah sehingga membutuhkan intervensi pemerintah desa Mororejo dan/atau dinas 
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terkait; keempat, diperlukan konsep pengembangan bank sampah sebagai bagian 

integral dari perencanaan wilayah perkotaan. 

Mengacu pada empat asumsi tersebut, penulis tergerak untuk mengkaji dan 

menganalisis tentang upaya pengelolaan bank sampah di desa Mororejo dalam perspektif 

perencanaan wilayah perkotaan, dimana desa Mororejo menjadi bagian tak terpisahkan 

(sub-sistem) dari sistem perkotaan secara keseluruhan. Pada studi ini, praktik 

pengelolaan bank sampah disoroti memakai Teori Pengelolaan Sampah (Waste 

Management Theory) yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk menjelaskan tentang 

fenomena pengelolaan sampah. Pada kasus desa Mororejo, kajian ini punya arti penting 

untuk menemukan solusi atas ketidaklancaran atau stagnasi operasi bank sampah 

mandiri. Diperlukan konsep operasional pengelolaan yang tepat operasi bank sampah 

mandiri dapat berjalan secara efektif. 

Pada studi ini digunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor 

penyebab langsung atau tidak langsung yang tersembunyi dibalik fenomena 

ketidaklancaran (stagnasi) pengelolaan bank sampah. Penelitian ini termasuk dalam 

kategori studi eksplanatorik karena tujuannya adalah menjelaskan fenomena sosial yang 

terjadi di masyarakat. Berdasarkan keunikannya maka pada studi ini digunakan strategi 

studi kasus.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian 

dengan judul: “Analisis Pengelolaan Bank Sampah Mandiri Berbasis Partisipasi 

Masyarakat”. (Studi Kasus Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten 

Kendal). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan pra penelitian di lapangan,  peneliti berhasil 

mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan fenomena ketidaklancaran 

(stagnasi) pengelolaan bank sampah mandiri di desa Mororejo. Masalah-masalah 

tersebut antara lain: 

a. Perilaku sebagian besar warga dalam menangani sampah adalah menyimpang. 

Sampah dibuang di lahan terbuka tanpa perlakuan (open dumping), sungai atau 

saluran irigasi dan kemudian dibakar. 

b. Warga di tiga RW sudah mulai sadar dan berinisiatif mendirikan bank sampah 

mandiri dengan bantuan modal kerja awal dari desa, tetapi operasi bank sampah 

tidak lancar (stagnasi) karena kekurangan nasabah.  

c. Nasabah enggan menjual menabung atau menjual sampahnya ke bank sampah 

karena harga di bank sampah lebih murah daripada kolektor perorangan. 
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d. Dukungan pemerintah desa Mororejo selain bantuan modal kerja awal adalah 

sangat kurang. Di awal proses, operasi bank sampah justru membutuhkan 

dukungan berupa kebijakan dan pendampingan agar bank sampah dapat 

beroperasi dengan lancar dan dapat mengembangkannya ke seluruh wilayah 

desa. 

e. Pemerintah desa seharusnya mempunyai konsep operasional untuk 

mengembangkan bank sampah dalam rangka mensukseskan program pemerintah 

pusat dan daerah dalam mengelola sampah. 

f. Kesadaran warga serta pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

bank sampah sesuai dengan peran dan fungsinya masih rendah. 

Ketidaklancaran bank sampah mandiri di tahap awal operasinya karena kurangnya 

dukungan kesadaran dan kemauan warga serta pemerintah desa, secara keseluruhan 

akan  akan mengancam keberhasilan dan keberlanjutan bank sampah di desa Mororejo. 

Ditinjau dari perspektif perencanaan kota Kecamatan Kaliwungu, keberhasilan bank 

sampah mandiri di tiga RW Desa Mororejo sekaligus mencerminkan keberhasilan Desa 

Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, dan Kabupaten Kendal di dalam menjalankan program 

pemerintah pusat sebagaimana diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah. Ketidaklancaran operasi bank sampah tersebut harus diatasi oleh 

pemerintah Desa Mororejo dengan melakukan intervensi secara pro-aktif. Intervensi yang 

dibutuhkan untuk mengatasi stagnasi adalah dukungan kebijakan dan pendampingan 

untuk menggerakkan partisipasi warga serta agar operasi bank sampah lebih dinamis. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan problematika yang telah teridentifikasi di sub-bab latar belakang dan 

identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan bank sampah mandiri di desa Mororejo? 

b. Bagaimana tingkat kinerja bank sampah apabila dibandingkan dengan tingkat 

kepentingan/harapan stakeholder atau masyarakat? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan  

a. Mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan kinerja pengelolaan bank 

sampah mandiri di desa Mororejo 
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b. Mengkaji dan menganalisis tentang tingkat kinerja pengelolaan bank sampah 

mandiri dibandingkan dengan tingkat kepentingan/harapan stakeholder atau 

masyarakat. 

 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi perilaku masyarakat desa Mororejo terkait masalah sampah 

dan bank sampah (pengetahuan, sikap, perilaku, aktivitas bank sampah, 

pengelolaan, peran pemerintah desa, sarana prasarana dan partisipasi 

masyarakat) 

2. Mengidentifikasi kinerja pengelolaan bank sampah desa Mororejo 

3. Menganalisis tingkat kinerja pengelolaan bank sampah dibandingkan dengan 

tingkat kepentingan menggunakan Teknik Important Performance Analysis 

4. Membandingkan kinerja pengelolaan bank sampah di desa Mororejo dengan 

peraturan terkait 

5. Memberikan rekomendasi dan saran terkait pengelolaan bank sampah yang 

ada di desa Mororejo 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran berupa proposisi-

proposisi atau konsep teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan teori perencanaan 

wilayah perkotaan pada umumnya, dan teori pengelolaan sampah pada khususnya. 

Praktik pengelolaan sampah sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, sejak manusia 

sadar bahwa sampah dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. 

Kenyataan itu  menimbulkan kebutuhan untuk mengelola sampah agar manusia terhindar 

dari gangguan kesehatan dan pencemaran yang menurunkan kualitas lingkungan. Muncul 

praktik-praktik pengelolaan sampah dengan berbagai model dan varian.  

Di dalam perkembangannya, praktik pengelolaan membutuhkan definisi, 

klasifikasi, dan kategori mengenai apa hakikat, jenis, bentuk dan sifat dari sampah. Hal itu 

diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan teknis di lapangan ketika melaksanakan 

praktik pengelolaan sampah. Definisi sampah menjadi faktor krusial yang menentukan 

prioritas serta metode pengelolaannya. Definisi sampah berkembang dari waktu ke waktu 

untuk memenuhi kebutuhan praktis. Hal itu berdampak pula terhadap perkembangan 

konsep teoritis pengelolaan sampah mulai dari 3R, 5R, dan yang terakhir adalah 7R. 
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Pada akhirnya, perkembangan definisi dan konsep teoritis itu melahirkan teori baru yang 

disebut “Teori Pengelolaan Sampah (Waste Management Theory/WMT)” yang terus 

mengalami perkembangan hingga saat ini (Pongrácz, Phillips & Keiski, 2004). 

Sehubungan dengan uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran berupa konsep efektif pengelolaan sampah yang dapat melengkapi 

dan bahkan mengembangkan konsep yang sudah ada saat ini. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa Mororejo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berupa saran-saran 

mengenai: (1) Kebijakan; (2) Aktualisasi peran pemerintah sebagai mitra 

pendamping; (3) proteksi bank sampah mandiri agar dapat mengembangkan diri; 

(4) meningkatkan perekonomian warga dan/atau desa melalui pengelolaan bank 

sampah. 

b. Bagi Bank Sampah Mandiri 

Hasil studi ini yang berupa Kerangka kerja konseptual pengelolaan bank sampah 

terpadu diharapkan bermanfaat bagi bank sampah mandiri agar dapat mengelola 

bank sampah lebih efektif.  

c. Bagi Institusi/Dinas Terkait 

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi institusi/dinas terkait, 

dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kendal untuk mengefektifkan pengawasan, 

pembinaan, dan integrasi bank sampah mandiri dengan bank sampah program. 

d. Bagi Warga Nasabah dan/atau Calon Nasabah Bank Sampah Mandiri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nasabah, calon nasabah 

atau warga desa sebagai pengetahuan tentang kemanfaatan bank sampah untuk 

membangun perekonomian warga pada khususnya, dan perekonomian desa pada 

umumnya. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penelitian pada proyek akhir ini meliputi ruang lingkup 

ruang dan kewilayahan, ruang lingkup keilmuan, dan ruang lingkup materi/objek studi. 

Penetapan ruang lingkup dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap cakupan wilayah 

lokasi studi, bidang keilmuan, dan materi/substansi objek studi 
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1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah Lokasi Studi 

Penelitian dilakukan di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 

Cakupan wilayah kegiatan bank sampah mandiri di Desa Mororejo yaitu terdapat pada 

RW 1, RW 2 dan RW 5, namun untuk RW 2 dan RW 5 sudah tidak aktif lagi. Sehingga 

pada penelitian ini yang akan dianalisis adalah pengelolaan bank sampah yang ada di 

RW 1 saja dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang ada di RW 

1.  

Berkenaan dengan hal itu, operasi bank sampah mandiri di Desa Mororejo 

seharusnya diintegrasikan dengan program pengelolaan sampah yang dimonitor dan 

dibina oleh institusi/dinas terkait. Pengintegrasian itu dimaksudkan agar operasi bank 

sampah mandiri dapat bersinergi dengan program pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. Manfaat pengintegrasian bagi bank sampah mandiri 

dapat berupa fasilitasi, pendampingan, dan bantuan program. Pada konteks perencanaan 

wilayah perkotaan di Kabupaten Kendal secara keseluruhan, upaya pengelolaan sampah 

secara terpadu melalui bank sampah dapat menimbulkan efek: pertumbuhan ekonomi, 

pemberdayaan sosial masyarakat lokal, dan perbaikan kualitas lingkungan menjadi 

bersih, sehat, aman, dan indah. 

 

 
     Sumber : Hasil survey, 2019 

Gambar 1. 1  
RW 1 
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   Sumber: Hasil Survey, 2019 

Gambar 1. 2  
RW 2 

 

     Sumber: Hasil Survey, 2019 

Gambar 1. 3 
RW 5
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Peta 1 Administrasi desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu
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1.6.2 Ruang Lingkup Keilmuan 

Lingkup keilmuan dari kegiatan penelitian pada proyek akhir ini mencakup 

beberapa disiplin antara lain: 

a. Ilmu Lingkungan 

Upaya pengelolaan sampah bertolak dari persoalan lingkungan yang menjadi 

tercemar oleh timbunan sampah sehingga kualitas lingkungan menurun. Sorotan 

atas upaya pengelolaan sampah melalui bank sampah, harus berpijak dari hakikat, 

substansi, dan dampak sampah ditinjau dari sudut pandang ilmu lingkungan. 

b. Ilmu Ekonomi 

Jika dipandang secara keseluruhan (holistik), kegiatan pengelolaan sampah 

sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

sejenis Sampah Rumah Tangga dan Permen. LH No. 13/2012 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah adalah dimaknai 

sebagai upaya pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan di bidang apapun selalu 

membutuhkan sumber daya ekonomi dan keuangan dan harus dapat memberikan 

manfaat ekonomi dan keuangan pula. Upaya pengelolaan bank sampah harus 

dapat memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan penghasilan (income) 

bagi pelaku/aktor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi desa secara 

keseluruhan. Konsekuensinya, pemikiran, argumentasi atau proposisi mengenai 

pengelolaan bank sampah harus dipandang sebagai kegiatan ekonomi/bisnis 

pasar yang menjadi bidang kajian ilmu ekonomi.  

c. IImu Sosial 

Menurut UU RI No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, upaya 

pengelolaan sampah di wilayah perkotaan adalah urusan yang menjadi kewajiban 

dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berkewajiban 

meneyelenggarakan pelayanan publik termasuk diantaranya mengelola sampah 

perkotaan agar jumlahnya dapat dikurangi sampai pada batas aman yang tidak 

membebani lingkungan. Upaya pengelolaan sampah itu dapat memberikan hasil 

dan manfaat optimal apabila masyarakat dilibatkan di dalamnya. Masyarakat 

dilibatkan untuk berpartisipasi agar memberdayakan dirinya sendiri, untuk 

memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan sambil memperoleh 

penghasilan. Pelibatan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan bank sampah 
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adalah bentuk pembelajaran dan pemberdayaan sosial yang menjadi bidang 

kajian ilmu sosial. 

d. Ilmu Perencanaan Perkotaan (Urban Planning) 

Upaya pengelolaan sampah menggunakan bank sampah sebagai model 

pemberdayaan sosial di wilayah perkotaan Kabupaten Kendal termasuk Desa 

Mororejo, membutuhkan perencanaan perkotaan (urban planning) yang 

komprehensif dan terpadu. Pengelolaan bank sampah mandiri di Desa Mororejo 

harus disoroti dari aspek perencanaan wilayah perkotaan di Kabupatan Kendal 

yang menjadi bidang kajian dari ilmu perrencanaan perkotaan (urban planning). 

Urban planning adalah cabang disiplin ilmu terapan dalam sub-sistem ilmu sosial. 

 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi/Objek Studi 

Materi/objek yang dikaji dan dianalisis dalam kegiatan penelitian pada proyek akhir 

ini terdiri dari tiga unit/aspek analisis, yaitu: 

a. Unit/Aspek Internal 

Bank sampah mandiri di Desa Mororejo dipandang sebagai satu kesatuan (entitas) 

berupa lembaga/institusi yang mewadahi kegiatan para pelaku/aktor. Aktor/pelaku 

bank sampah mandiri meliputi: pengelola/ pengurus, kader, dan nasabah bank 

sampah. Aspek internal dari pengelola, kader, dan nasabah perlu dianalisis untuk 

mengkaji kesiapan dan kemampuannya mengelola bank sampah. 

Pada aspek internal terdapat tiga faktor yang dianalisis, yaitu: 

1) Pengetahuan 

2) Sikap 

3) Perilaku 

4) Sarana prasarana 

b. Unit/Aspek Eksternal 

Unsur-unsur di luar kesatuan bank sampah mandiri dipandang sebagai unit 

eksternal. Unit eksternal meliputi para pemangku kepentingan antara lain: 

pemerintah Desa Mororejo, komunitas kolektor sampah (pengepul), warga 

masyarakat desa Mororejo, Lembaga Swadaya Masyarakat, instansi/dinas terkait. 

Pemangku kepentingan diharapkan peran dan aksinya untuk memberikan 

dukungan, fasilitasi, partisipasi, pembinaan, dan pendampingan agar operasi bank 

sampah mandiri dapat berjalan lancar dan semakin berkembang. 

Aspek-aspek yang dianalisis pada faktor eksternal meliputi: 
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1) Peran/fungsi fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Desa Mororejo dan/atau 

institusi/dinas terkait. 

2) Peran/fungsi fasilitasi dan pendampingan dari LSM 

3) Peran/fungsi pengawasan dan pembinaan dari institusi/dinas terkait. 

4) Partisipasi langsung atau tidak langsung warga Desa Mororejo. 
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1.7 Kerangka Pikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 4 

 Kerangka Pikir 

 

 

LATAR BELAKANG 
Fenomena :  1. Perilaku menyimpang : open dumping, buang sampah di sungai, bakar sampah 
  2. Timbunan sampah & pencemaran lingkungan (tanah, air, udara) 
Intervensi : Didirikan bank sampah mandiri di 3 RW, tetapi tidak lancar (stagnasi) 

IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Bank sampah tidak lancar karena kekurangan nasabah. Harga sampah di bank sampah lebih rendah daripada harga kolektor  

2. Tidak rutin pembinaan & pendampingan dari pemerintah desa. Bank sampah dibiarkan jalan sendiri 
3. Kesadaran & tingkat partisipasi warga masyarakat dalam pengelolaan bank sampah mandiri rendah  

4. Tidak ada konsep efektif pengelolaan bank sampah terpadu 

1. Identifikasi, Analisis & Pemetaan Masalah  Root Cause Analysis (RCA) 
2. Identifikasi, Analisis & Pemetaan  Stakeholder 

RUMUSAN MASALAH 

1. Faktor – faktor apa yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah mandiri?  

2. Bagaimana peran dan dukungan pemerintah Desa Mororejo dalam menjalankan kewajiban mengelola sampah di wilayahnya? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola dalam menjalankan operasi bank sampah manidiri di Desa Mororejo? 

4. Bagaimana konsep efektif pengelolaan bank sampah mandiri di desa Mororejo? 

TUJUAN 
1. Menganalisis faktor-faktor yang menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah mandiri 
2. Menganalisis peran dan dukungan pemerintah Desa Mororejo dalam menjalankan kewajiban mengelola sampah di wilayahnya  

3. Menganalisis kendala yang dihadapi pengelola dalam menjalankan operasi bank sampah mandiri di Desa Mororejo 

4. Merumuskan konsep efektif pengelolaan bank sampah mandiri di Desa Mororejo  

Pengumpulan Data 

Tabulasi & Pengolahan 
Data 

Analisis Deskriptif & Important Performa Analysis 

Interpretasi & Penarikan Kesimpulan 

Konsep Efektif Partisipasi dalam Pengelolaan Bank Sampah Terpadu 

Simpulan dan Saran 

DATA SEKUNDER 

1. Studi pustaka 

2. Dinas PUPR dan DLH 

3. Profil Desa 

 

DATA PRIMER 
1. Kuesioner 
2. Wawancara  
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INPUT PROSES OUTPUT

Identifikasi & Analisis
Kinerja Bank Sampah

Mandiri

Important Performance
Analysis (IPA)

Matriks IPA

Identifikasi
Faktor-faktor 

Pengelolaan Bank 
Sampah

Analisis
Deskriptif

Deskripsi 
Faktor-Faktor
Pengelolaan

Bank Sampah

1.8 Kerangka Analisis 

Berikut merupakan kerangka analisis dari penelitian ini yang akan digambarkan 

dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5  
Kerangka Analisis 

1.9 Definisi Operasional 

Berikut merupakan definisi operasional yang akan dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel I. 1  
Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi Operasional 

Indikator Alat Ukur Skala 

Pengetahuan 

Jenis , Bentuk, , sifat Kuesioner Likert 

Bank sampah, Kuesioner Likert 

Pencemaran Kuesioner Likert 

Perlakuan Kuesioner Likert 

 

Sikap 

Persepsi Kuesioner Likert 

Dukungan Kuesioner Likert 

Resistensi/penolakan Kuesioner Likert 

Niat berperilaku Kuesioner Likert 

Perilaku 

Penanganan sampah Kuesioner Nominal 

Akun bank sampah Kuesioner Nominal 

Tabungan Kuesioner Nominal 

Penerapan 3R Kuesioner Nominal 

Bank sampah 

Kelembagaan Kuesioner Likert 

Pengelola Kuesioner Likert 

Kader Kuesioner Likert 

Nasabah Kuesioner Likert 

Pengelolaan 

Aktualisasi (Actuating) Kuesioner Likert 

Perencanaan (Planning) Kuesioner Likert 

Pengorganisasian (Organizing) Kuesioner Likert 

Pengawasan Kuesioner Likert 

Peran  

Pemerintah   

Kebijakan Kuesioner Likert 

Fasilitasi Kuesioner Likert 

Rekomen

dasi dan 

saran 
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Variabel 
Definisi Operasional 

Indikator Alat Ukur Skala 

Desa Proteksi Kuesioner Likert 

Pendampingan Kuesioner Likert 

Sarana  

Prasarana 

Lahan Kuesioner Likert 

TPA Kuesioner Likert 

Sarana pengolahan Kuesioner Likert 

Bak/Tong sampah Kuesioner Likert 

Lembaga/organisasi Kuesioner Likert 

Komunitas Kuesioner Likert 

Partisipasi 

Informasi Kuesioner Likert 

Konsultasi Kuesioner Likert 

Saran/Advis Kuesioner Likert 

Kerjasama Kuesioner Likert 

Kesamaan hak Kuesioner Likert 

Sumber : Analisis, 2019 

1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab I  berisi tentang  latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang  

lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah, ruang lingkup keilmuan, dan ruang lingkup 

materi/objek studi, kerangka pikir,  kerangka analisis serta sistematika penulisan laporan 

proyek akhir.  

BAB II  : TEORI TERKAIT PERSAMPAHAN DAN BANK SAMPAH 

Bab II berisi tentang landasan teori, analisis akar masalah, analisis stakeholder, analisis 

partisipasi, serta konstruksi tema dan abstraksi konsep efektif pengelolaan bank sampah 

terpadu. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BANK SAMPAH  MANDIRI  BER-

BASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA MOROREJO 

Bab III berisi tentang gambaran umum berupa kondisi fisik yaitu fisik alam seperti litologi,  

klimatologi, topografi serta penggunaan lahan, kondisi non  fisik yaitu kependudukan serta 

kondisi sarana prasarana terkait pengelolaan bank sampah di Desa Mororejo, Kecamatan 

Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 

BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN BANK SAMPAH  MANDIRI  BER- 

                 BASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA MOROREJO  

Bab IV berisi mengenai analisis atas temuan-temuan yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian di lapangan. Hasil analisis digunakan umtuk menjawab 

pertanyaan penelitian sebagaimana yang dirumuskan di bagian rumusan masalah. 

Keluaran dari proyek akhir ini adalah kerangka konseptual yang efektif untuk 
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mengoperasikan pengelolaan bank sampah secara terpadu di Desa Mororejo, Kecamatan 

Kaliwungu, Kabupaten kendal. 

BAB V :  PENUTUP   

Bab V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi  dari hasil analisis yang telah  

dilakukan. Saran atau rekomendasi ditujukan kepada pelaku/aktor dan para pemangku 

kepentingan pengelolaan bank sampah di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Kendal. 


