
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 Sampah telah menjadi isu global di semua negara di dunia. Seiring 

pertambahan dan penyebaran penduduk dunia, sampah juga berakumulasi jumlah 

dan jenisnya. Menurut laporan tahunan UNEP (2009), lebih dari dua milyar ton 

sampah dari 6,9 milyar penduduk dunia, di buang ke alam/lingkungan. Informasi 

ini menunjukkan masih banyak negara yang belum mengelola dan memanfaatkan 

sampah secara optimal. Masalah sampah merupakan hasil dari intensifikasi proses 

urbanisasi, pertumbuhan industri dan peningkatan standar hidup yang 

berkontribusi pada pertambahan, peningkatan kuantitas dan diversifikasi jenis 

sampah yang dihasilkan (Scortar 2009). Indonesia termasuk yang  berkontribusi 

terhadap produksi sampah dunia karena negara kita memiliki populasi penduduk 

keempat terbesar di dunia.  

 Sampah merupakan permasalahan nasional yang harus segera ditangani, 

karena menurut data BPS (2016) penduduk Indonesia sudah mencapai jumlah 256 

juta jiwa pada tahun 2015. Tingginya populasi berdampak pada sampah yang 

dihasilkan karena jumlah sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk. 

Menurut hasil survei Litbang Kompas/UMI dan ITB di Harian Umum Kompas 

tertanggal 25 Maret 2015, menyebutkan bahwa sebanyak 57%  jumlah penduduk 

Indonesia saat ini mendiami dan bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Padatnya 

populasi penduduk di perkotaan menimbulkan permasalahan sampah yang cukup 

kompleks dan beragam,  sehingga cukup berat mengatasinya. Dibutuhkan 

kerjasama dan dukungan semua pihak untuk mengatasi dan menangani masalah 

sampah, baik pihak pemerintah, masyarakat, kalangan praktisi dan stakeholders. 

 Informasi yang dikeluarkan dalam laman resmi Kementerian Lingkungan 

Hidup, menyebutkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia, menghasilkan 0,8 kg 

sampah/jiwa/hari atau setara dengan 200 juta kg sampah/hari dari jumlah total 

penduduk. Pada tahun 2015, timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebesar 

204.000 ton sampah/hari atau setara 74 juta ton sampah/tahun. Sumber utama 

sampah di Indonesia adalah rumah tangga, yang secara nasional mencapai 44% 

dari total timbulan sampah.  Menurut hasil survei yang dilakukan terhadap rumah 

tangga di Indonesia, teridentifikasi bahwa hanya 1 dari 5 sampling rumah tangga 

yang melakukan  pemilahan sampah.  Persentase perilaku rumah tangga dalam 

memilah sampah ditunjukkan pada Gambar 1. 
 

 
Sumber :    BPS (2012)  

 

Gambar 1 Persentase rumah tangga di Indonesia menurut perilaku pemilahan 

sampah  
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Data ini menunjukkan kurang dari 25% rumah tangga melakukan pemilahan 

sampah,  yang berarti perilaku dan kepedulian masyarakat terhadap sampah masih 

sangat rendah. Perilaku pemilahan sampah sangat penting untuk selalu dilakukan 

oleh masyarakat sebagai upaya menangani dan mengatasi permasalahan sampah 

khususnya sampah dari rumah tangga di setiap daerah. Menurut data BPS (2013 

dan 2014) di 33 propinsi di Indonesia, memperlihatkan terjadi penurunan kegiatan 

pemilahan sampah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Persentase rumah tangga dalam memilah dan tidak memilah sampah 

organik dan non organik di 33 propinsi pada tahun 2013 dan 2014 
 

Provinsi  

Tahun 2013 Tahun 2014 

Sampah 

dipilah   

 Sampah  

tidak dipilah  

Sampah  

dipilah   

  

Sampah 

tidak dipilah 

  

 Aceh    18,79    81,21   17,23 82,77 

 Sumatera Utara    19,61    80,39   15,02 84,98 

 Sumatera Barat    17,47    82,53   13,05 86,95 

 Riau    20,87    79,13   16,04 83,96 

 Jambi    16,10    83,90   11,14 88,85 

 Sumatera Selatan    23,18    76,82   12,3 87,70 

 Bengkulu    18,90    81,10   10,76 89,24 

 Lampung    16,29    83,71   15,31 84,69 

 Kep. Bangka Belitung    23,32    76,68   13,58 86,42 

 Kepulauan Riau    20,01    79,99   15,77 84,23 

 DKI Jakarta    14,23    85,77   11,34 88,65 

 Jawa Barat    30,52    69,48   22,64 77,36 

 Jawa Tengah   27,41    72,59   22,04 77,96 

 DI Yogyakarta    31,26    68,74   27,6 72,40 

 Jawa Timur    19,93    80,07   15,49 84,51 

 Banten    18,42    81,58   17,31 82,69 

 Bali    31,17    68,83   25,66 74,33 

 Nusa Tenggara Barat    17,83    82,17   11,71 88,29 

 Nusa Tenggara Timur    29,63    70,37   27,82 72,18 

 Kalimantan Barat    15,80    84,20   15,03 84,98 

 Kalimantan Tengah    23,84    76,16   24,12 75,87 

 Kalimantan Selatan    20,11    79,89   16,67 83,33 

 Kalimantan Timur    29,03    70,97   19,56 80,43 

 Sulawesi Utara    34,95    65,05   28,49 71,51 

 Sulawesi Tengah    29,95    70,05   20,12 79,88 

 Sulawesi Selatan    28,58    71,42   31,88 68,11 

 Sulawesi Tenggara    26,78    73,22   22,25 77,75 

 Gorontalo    22,25    77,75   14,38 85,62 

 Sulawesi Barat    20,52    79,48   14,22 85,78 

 Maluku    15,59    84,41   14,66 85,34 

 Maluku Utara    16,59    83,41   8,18 91,82 

 Papua Barat    27,98    72,02   25,9 74,10 

 Papua    16,98    83,02   18,1 81,90 

 Indonesia    23,69    76,31   18.84 81.16 

Sumber :  BPS 2013 dan 2014 
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Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memiliki konsisteni dan 

kepedulian terhadap sampah karena perilaku dan kebiasaan mengelola sampah 

belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sin Yee dan Sheu Ting (2016) 

menyebutkan bahwa empat atribut yang mempengaruhi perilaku pemilahan 

sampah dalam masyarakat yaitu aksesibilitas ke tempat sampah daur ulang, 

informasi terkait kegiatan pemilahan sampah, insentif pemilahan sampah, dan 

pengingat kepada pengguna/masyarakat untuk memisahkan sampah. 

Pemerintah menyadari adanya kompleksitas yang tinggi dalam penanganan 

masalah sampah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan 

Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Kabinet Terbatas tertanggal 23 Juni 

2015, yang dikutip dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup 

menyebutkan “Kegiatan pengelolaan sampah menjadi program pemerintah yang 

sangat penting dan harus dilakukan terpadu oleh semua pihak. Pengelolaan 

sampah harus memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan serta harus dapat 

mengubah perilaku masyarakat.”  Menurut Beranek (1992) pengelolaan sampah 

sangat penting dalam kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah seharusnya ada 

perhatian khusus dan komitmen dalam penanganannya sebagaimana upaya dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Pemerintah berkomitmen penuh dan 

berusaha untuk menangani permasalahan sampah yang berlangsung di masyarakat 

karena menyadari tidak dapat melakukannya sendiri. Pemerintah menghimbau dan 

mengajak semua kalangan dan elemen bangsa, untuk  bersinergi dan bekerjasama 

menangani dan mengatasi permasalahan sampah.  

Kota Depok menjadi salah satu kota yang mengalami permasalahan sampah 

karena jumlah penduduk yang cukup besar. Pertambahan jumlah penduduk dan 

produksi sampah di kota Depok menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 

4 tahun terakhir sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.  
 

Tabel  2  Jumlah penduduk dan produksi sampah penduduk kota Depok periode 

tahun 2012-2015 
 

Tahun Jumlah Penduduk 
Produksi Sampah  

Hari (ton)a Tahun (ton) 

2012 1 898 567 1 139 415 786 

2013 1 962 160 1 177 429 713 

2014 2 033 508 1 220 445 338 

2015 2 121 386 1 273 464 584 
 

Sumber :  BPS Depok  (2016) dan data DKP kota Depok (diolah) 
a Penduduk kota Depok menghasilkan 0,6 kg sampah/jiwa/hari 

 

Informasi pertambahan penduduk kota Depok menurut laman Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sebesar 5,4% setiap tahunnya. 

Berdasarkan informasi tersebut maka diasumsikan pertambahan jumlah sampah 

yang dihasilkan penduduk adalah sebesar 3,3% per tahun. Menurut data dari 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok, jumlah sampah penduduk 

mencapai lebih dari 1250 ton sampah/hari di tahun 2015. Jumlah sampah tersebut 

terbagi menjadi 20% sampah non organik dan 80% sampah organik dari total 

jumlah sampah per hari. Hasil sampah tersebut dikelola DKP di unit pengolahan 

sampah (UPS) yang tersebar di 63 kelurahan. Sampah yang telah dipilah dan 
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dikelola di UPS selanjutnya diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir 

(TPA) di Cipayung, Depok. Kendala yang dihadapi oleh pemkot Depok adalah 

keterbatasan fasilitas, sarana, prasarana dan aparat kebersihan serta lahan yang 

dapat menampung sampah dari masyarakat yang terus berkurang.   Menurut 

kepala DKP kota Depok, Suryahati yang dikutip dari artikel harian umum 

Kompas (2016), menyatakan “... sebanyak 750 ton sampah di angkut dan dibuang 

ke tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung, 250 ton sampah yang dipilah dan 

diolah di 36 unit pengelolaan sampah (UPS) ... “ Sisa sampah yang belum dapat 

tertangani oleh DKP kota Depok berjumlah 250 ton sampah per hari. Sehubungan 

dengan banyaknya sampah yang belum dapat ditangani, maka Pemkot Depok 

bersama masyarakat harus berupaya secara lebih intensif melakukan pengelolaan 

sampah dari hilir yaitu rumah tangga hingga ke hulu, berupa tindakan  

pengurangan produksi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah 

yang masih dapat dimanfaatkan.    

Timbulan sampah berupa limbah padat, dapat memiliki manfaat ekonomi 

jika dikelola secara kreatif dan inovatif selain untuk melindungi lingkungan dari 

polusi (Moghadam dan Mokhtarani 2009). Salah satu upaya pengelolaan sampah 

yang dapat dimanfaatkan dan menambah nilai ekonomi keluarga diantaranya 

adalah mengembangkan bank sampah. Pemkot Depok menjalin kerjasama dengan 

masyarakat dalam  penyelenggaraan bank sampah, yang diharapkan kegiatan bank 

sampah mampu  memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam mengelola 

sampahnya dan peduli terhadap sampah dan lingkungan sekitarnya. 

Penyelenggaraan bank sampah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 13 tahun 2012 yang berisikan Pedoman Pelaksanaan Bank Sampah. 

Pemberlakuan pedoman ini menjadi acuan masyarakat dan pemerintah dalam 

menjalin kerjasama untuk mengelola sampah, yaitu tentang proses dan mekanisme 

penyelenggaraan bank sampah,  kegiatan 3R,  pemberdayaan masyarakat, dan 

pengelolaan  sampah.  

Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) didirikan pada tahun 

2009, berlokasi di RT 001 / RW 013 kecamatan Pancoran Mas kota Depok. Bank 

sampah ini diinisiasikan oleh salah seorang warga setempat karena  

keprihatinannya atas perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dan keinginan 

untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Bank sampah WPL 

menjalankan tanggung jawab sosial untuk merubah perilaku dan cara pandang 

masyarakat terhadap sampah serta berperan mengedukasi masyarakat agar 

konsisten dalam memilah dan mengelola sampah. Namun ditengarai bahwa 

kegiatan bank sampah WPL tidak dapat berkembang dengan baik karena beberapa 

hambatan, diantaranya lemahnya kualitas SDM, pendanaan dan pemasaran. 

Meskipun telah berupaya untuk memasukkan unsur kewirausahaan dalam 

kegiatannya, bank sampah WPL belum mampu mendapatkan keuntungan 

sebagaimana yang diharapkan agar tetap berkelanjutan (sustainable).   

Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

dominan yang dapat mempengaruhi perkembangan bank sampah WPL baik faktor 

eksternal maupun internal dan menentukan skala prioritas faktor apa yang harus 

dikendalikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini berpotensi besar 

untuk dikembangkan sepanjang kegiatan bank sampah WPL konsisten, memiliki 

perencanaan bisnis yang jelas dan fokus, memperluas jaringan atau networking  

dan penentuan pasar.  Pengembangan bank sampah dapat dilanjutkan dengan 
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memperhatikan faktor-faktor tersebut yang kemudian diolah melalui metode 

penelitian  untuk mendapatkan faktor dominan yaitu dengan analisis SWOT dan 

AHP. 

 

Perumusan Masalah 

 

 Keterbatasan lahan, jumlah sarana prasarana dan fasilitas pelayanan 

kebersihan yang kurang memadai, menjadi permasalahan yang dialami oleh 

pemkot Depok dalam menangani sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Pemkot 

Depok mensiasati permasalahan ini bersama masyarakat dengan menjalin  

kerjasama yang intensif dalam mengelola sampah.  Upaya pengelolaan sampah 

dengan memberdayakan masyarakat dilakukan melalui kegiatan bank sampah. 

Salah satu bank sampah yang memberdayakan masyarakat di Pancoran Mas kota 

Depok dalam pengelolaan sampah adalah bank sampah WPL.  

 Bank sampah WPL memiliki potensi untuk dikembangkan karena selain 

menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial untuk merubah perilaku dan cara 

pandang masyarakat terhadap sampah, bank sampah juga berperan untuk 

mengedukasi warga masyarakat agar konsisten memilah dan mengelola 

sampahnya. Bank sampah WPL mulai memasukkan kewirausahaan dalam 

kegiatannya dengan memanfaatkan sampah non organik yang akan memberikan 

nilai tambah ekonomi kepada keluarga dan masyarakat. Diharapkan dari 

penyelenggaraan bank sampah ini, masyarakat dapat secara mandiri dan bersama-

sama mengelola sampah, memanfaatkan sampah dan memberikan nilai positif 

bagi masyarakat dan lingkungan.  

 Realisasi dari penyelenggaraan bank sampah WPL tidak terlepas dari  

hambatan/permasalahan dalam pengembangannya. Menurut Prawiranegara (1994)  

permasalahan yang kerap dialami lembaga atau kegiatan sosial/kemasyarakatan 

dalam pengembangannya dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. 

Permasalahan internal bank sampah WPL berupa belum memiliki perencanaan 

bisnis dan sistem manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

rendah,  pendanaan kegiatan, jaringan atau relasi kerja dengan pihak-pihak  terkait, 

kemampuan dalam pemanfaatan informasi teknologi, proses produksi,  pangsa 

pasar serta pemasaran. Sedangkan permasalahan eksternal disebabkan oleh unsur 

dukungan dari pemerintah daerah atau setempat dalam hal perijinan usaha, 

bantuan sosialisasi program kebersihan dan lingkungan, pemberian pendampingan 

dan pelatihan kepada SDM, pemberian akses dan layanan dalam pengembangan 

usaha, cara pandang dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

melalui kegiatan bank sampah. Akibat hambatan/permasalahan yang dihadapi ini, 

bank sampah WPL cendrung mengalami perkembangan yang jalan di tempat 

(stagnan) dengan kegiatan/program yang dicanangkannya sehingga jumlah 

masyarakat yang bergabung dengan bank sampah WPL sedikit dan tidak 

mengalami penambahan yang signifikan dari sejak awal didirikan. Hal ini jelas 

menghalangi upaya untuk memperluas keikutsertaan dan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan bank sampah. 

 Berdasarkan penjabaran tersebut, maka rumusan masalah dari kegiatan 

bank sampah WPL ini adalah:        

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di 

Bank Sampah WPL ? 



 

6 

2. Bagaimana merumuskan strategi pengembangan Bank Sampah WPL yang 

berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan faktor internal dan faktor 

eksternal ? 

3. Bagaimana menentukan faktor dominan/prioritas dari strategi pengembangan 

Bank Sampah WPL agar tetap dapat berkelanjutan (sustainable)? 

 

Tujuan Penelitian 
 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk : 

1. Menganalisis proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah di Bank Sampah 

WPL.  

2. Menganalisis rumusan strategi pengembangan Bank Sampah WPL yang 

berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan faktor internal dan faktor 

eksternal.  

3. Menganalisis penentuan faktor dominan/prioritas dari strategi pengembangan 

Bank Sampah WPL agar tetap dapat berkelanjutan (sustainable). 

 

Manfaat Penelitian 
 

Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat : 

1.  Menambah wawasan, ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan 

kegiatan yang dijalankan oleh Bank Sampah.  

2.  Menjadi  referensi bagi umum berupa ilmu pengetahuan dan informasi dalam  

pengelolaan sampah dan kegiatan bank sampah.  

3.  Memberikan pengetahuan/informasi,  ketrampilan  dan  nilai tambah kepada 

masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan kegiatan bank 

sampah.   

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini meliputi kegiatan pengenalan sampah organik dan non-

organik, proses pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah dan permasalahan 

dalam mengatasi sampah khususnya sampah yang bersumber dari rumah tangga. 

Pembahasan penelitian dibatasi dalam lingkup kajian strategi pengembangan bank 

sampah dan penerapannya terhadap bank sampah WPL. Ruang lingkup penelitian 

mencakup kegiatan bank sampah WPL, faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi kegiatan, strategi pengembangan berdasarkan faktor prioritas hasil 

analisis SWOT dan AHP. Tahapan penetapan implikasi manajerial sepenuhnya 

disampaikan kepada pihak bank sampah WPL. 

  




