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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF 3R (REDUCE, REUSE, AND RECYCLE) 

PROGRAM TROUGH WASTE BANK AS A STRATEGY OF 

COMMUNITY-BASED WASTE MANAGEMENT IN BANDAR 

LAMPUNG 

 

BY 

GHINA ULFARIDHA 

 

Waste Bank is a social engineering activity which conducts community to sort 

waste and emergestheir awareness to manage waste wisely in order to reduce the 

waste haulage to landfill. Waste Bank will emerge community’s awareness to sort, 

recycle, and utilize waste since it is valuable enough. This research intends to 

describe and analyze the implementation of 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) 

program through Waste Bank as a strategy of community-based waste 

management in Bandar Lampung and the factors that influence the 

implementation of Waste Bank.The type of this research is descriptive research 

which uses qualitative method. Hence, the technique of data collection are based 

on interview, documentation, and observation.The result of this research shows 

three offour indicators which are role and aim, project management, and 

measurement of organizational performance in the implementation program used 

in this research has been reached well. Meanwhile, one indicator which 

management control has not been maximized yet. The factors that influence West 

Banks’ implementation arethe convenient regulation to join as customer of Waste 

Bank in Bandar Lampung and the sufficient facilities and infrastructures. The 

problemsof Waste Bank’s implementation program are the lack support from 

Street Level Bureaucracy, the lack capability of human resource to operate the 

facility, the impermanent space as marketing recycle waste products place, and the 

imbalance value of waste. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM 3R (REDUCE, REUSE DAN RECYCLE) 

MELALUI BANK SAMPAH DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH 

BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

GHINA ULFARIDHA 

 

Bank Sampah merupakan kegiatan yang bersifat social engineering yaitu 

mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan 

mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah dapat menumbuhkan 

kesadaran kelompok masyarakat untuk memilah, mendaur-ulang dan 

memanfaatkan sampah, karena sampah memiliki nilai jual yang cukup baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelakasanaan 

implementasi program 3R (reduce, reuse, dan recycle) melalui Bank Sampah 

dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandar Lampung, 

serta faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program Bank Sampah. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

dokumentasi dan observasi.  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 4 

indikator implementasi program yang digunakan dalam penelitian ini tiga 

diantaranya sudah tercapai dengan baik, yakni pada indikator tugas dan tujuan, 

manajemen rencana, dan pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan satu indikator 

yaitu manajemen kontrol belum maksimal dalam pelaksanaanya. Faktor 

pendukung dalam pelaksanaan Bank Sampah adalah syarat yang mudah menjadi 

nasabah bank sampah di kota Bandar Lampung, faktor pendukung lainnya 

terdapat sarana dan prasarana yang memadai. Hambatan dalam implementasi 

program Bank Sampah adalah tidak adanya dukungan dari Street Level 

Bureaucracy, sumber daya manusia yang dimiliki belum mampu mengoperasikan 

fasilitas yang ada, tidak adanya tempat tetap dalam pemasaran produk daur ulang 

bank sampah, dan harga sampah yang tidak stabil. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Sampah, Program 3R, Bank Sampah  
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia berada di peringkat ke empat di dunia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk terbesar. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik pada tahun 2015 adalah sebanyak 255.461.700 jiwa. 

Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut akan meningkatkan laju konsumsi 

masyarakat yang diimbangi dengan pola hidup yang semakin modern. Pola 

konsumsi yang semakin modern memberikan kontribusi jenis sampah yang 

semakin beragam, salah satunya sampah kemasan yang berbahaya dan sulit 

diurai oleh proses alam. Hal ini akan mengakibatkan semakin bertambahnya 

volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, Sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan 

sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah 

spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya 

memerlukan pengelolaan khusus. Penghasil sampah adalah setiap orang dan / 

atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.  
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Pengelolaan sampah merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia. Jumlah 

timbunanan sampah yang mencapai 175.000 ton/ hari atau setara dengan 64 

juta ton/ tahun memerlukan pola pengelolaan sampah yang tepat. Berdasarkan 

hasil studi  yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan 

sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang 

(7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% 

kabupaten/ kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping, yaitu 

sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa 

perlakukan apapun. Upaya pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya 

masih sangat minim dan akhirnya sampah ditimbun di TPA. (Sumber: 

http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/ 

diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 10.59 WIB) 

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai 

barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu 

dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih beracuan pada 

pembuangan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan 

dibuang ke TPA. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di 

lokasi TPA berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan 

emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. 

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka 

waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. 

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pembuangan akhir sudah 

saatnya ditinggalkan dan pola hidup masyarakat yang beranggapan sampah 
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sebagai sesuatu yang harus dibuang dan tidak ada nilai ekonomis harus diganti 

dengan paradigma baru. Paradigma baru yang memandang sampah sebagai 

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, 

misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.  

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberikan dampak 

positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam Pengelolaan sampah 

memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 

pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha 

sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan 

efisien. 

Pemerintah menetapkan mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

Pasal 20 Ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep 3R Reduce: 

pengurangan sampah, Reuse: pembatasan timbunan sampah, Recycle: 

pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengelolaan 

sampah dengan konsep 3R berbasis masyarakat bertujuan untuk mengurangi 

sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan, 

memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku 

masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan 

konsep 3R ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat dengan megubah perilaku 

masyarakat, yang semula “membuang” sampah menjadi perilaku “mengelola” 

sampah. 
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Pemilihan sampah merupakan langkah awal yang dilakukan dari sumber 

sampah seperti pemukiman, sekolah, kantor, puskesmas, rumah sakit, pasar, 

terminal dan tempat-tempat manusia beraktivitas. Salah satu strategi penerapan 

pemilahan dalam upaya pembatasan sampah yang merupakan bagian penting 

dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat dengan pola insentif adalah 

Bank Sampah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank 

Sampah, Bank Sampah merupakan salah satu program pemerintah pusat yang 

ditujukan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA 

sehingga diperlukan pengelolaan sampah secara kompherensif dan terpadu dari 

hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat 

dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.  

 “Bank Sampah merupakan kegiatan bersifat social engineering yang 

mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan 

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada 

gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank Sampah 

dapat menumbuhkan kesadaran kelompok masyarakat untuk memilah, 

mendaur-ulang dan memanfaatkan sampah, karena sampah memiliki nilai jual 

yang cukup baik” (Profil Bank Sampah 2012).  

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Berdasarkan 

sensus penduduk tahun 2012 yang dilaksanakan BPS Kota Bandar Lampung, 

jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.212.129 jiwa yang terdiri 
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dari 20 (dua puluh) kecamatan yang terpecah menjadi 126 (seratus dua puluh 

enam) kelurahan. Total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Bandar 

Lampung tahun 2016 yaitu kurang lebih 850 ton/ hari (Wawancara Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung tahun 2016). Sampah 

tersebut diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Bakung. Berikut ini merupakan volume sampah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2014: 

 Tabel 1. Data Volume Sampah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 

 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015 

 

No Instansi 
Total Volume Perhari 

Ton 

1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 176,75 

2 Dinas Pasar 73,63 

3 Kec. Rajabasa 38,57 

4 Kec. Tanjung Seneng 42,83 

5 Kec. Kedaton 30,58 

6 Kec. Kemiling 31,36 

7 Kec. Tanjung Karang Barat 29,32 

8 Kec. Tanjung Karang Pusat 27,1 

9 Kec. Tanjung Karang Timur 25,68 

10 Kec. Teluk Betung Barat 21,08 

11 Kec. Teluk Betung Utara 35,16 

12 Kec. Teluk Betung Selatan 32,74 

13 Kec. Panjang 32,74 

14 Kec. Sukabumi 44,87 

15 Kec. Sukarame 25,49 

16 Kec. Way Halim 26,4 

17 Kec. Langkapura 22,81 

18 Kec. Teluk Betung Timur 25,7 

19 Kec. Bumi Waras 32,74 

20 Kec. Labuhan Ratu 24,7 

21 Kec. Kedamaian 25,1 

22 Kec. Enggal 22,7 

Total 854,34 
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Sampah di Kota Bandar Lampung tidak hanya dikelola oleh satu instansi 

pemerintahan saja, namun pengelolaannya dilakukan oleh beberapa instansi 

pemerintahan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) merupakan dinas 

yang bertanggung jawab mengenai kebersihan di Kota Bandar Lampung. DKP 

merupakan sektor pimpinan yang memiliki wewenang dalam menangani 

persoalan sampah di Kota Bandar Lampung. Hal ini tertulis dalam Peraturan 

Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 14 tahun 2008 tentang Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Akan tetapi dalam 

penerapan tugasnya, DKP membagi tugas ke beberapa dinas lainnya untuk 

mengawasi masalah kebersihan. DKP berkoordinasi dengan beberapa instansi 

yaitu, pengolahan sampah di wilayah terminal bis antar kota dan dalam kota 

menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan; pengolahan sampah di pasar-

pasar tradisional menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar; 

penanganan kebersihan dan sanitasi lingkungan menjadi tanggung jawab Dinas 

Pekerjaan Umum; pengolahan sampah perairan seperti di sungai-sungai 

ataupun irigasi menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; pengelolaan sampah di pemukiman menjadi tanggung jawab kelurahan 

masing-masing daerah melalui Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan 

(Sokli). Sokli merupakan badan penanganan kebersihan di lingkungan 

masyarakat.  

Kota Bandar Lampung memiliki masalah sampah dan pengelolaan yang cukup 

serius. Oleh karena itu diperlukan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan 

permasalahan ini. Permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung adalah 

tidak semua sampah terangkut ke TPA. Beberapa penyebab tidak terangkutnya 
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sampah ke TPA diantara lain yaitu kesadaran masyarakat dalam membuang 

sampah tidak sesuai dengan tempat dan waktu pembuangan sampah. 

Selanjutnya sebagian sampah yang tidak terangkut petugas sampah oleh 

masyarakat ada yang dibuang dengan cara ditimbun, dibuang ke sungai, 

dibakar dan berbagai cara lainnya. Selain itu keterbatasan jumlah Sokli yang 

dimiliki dalam pengelolaan sampah tidak sebanding dengan luas wilayah kota. 

Serta sulitnya mendapatkan lahan untuk dijadikan TPS dibeberapa kelurahan 

dengan kepadatan penduduk dan hunian yang relatif tinggi. Rendahnya model 

pelibatan masyarakat yang diupayakan pemerintah dalam pengelolaan sampah 

padat dikarenakan sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, 

sedangkan masyarakat hanya berkewajiban membayar sampah yang dibuang. 

(Buku Putih Sanitasi Kota Bandar Lampung Tahun 2015). 

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat Peraturan Daerah Nomor 05 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Wilayah Kota Bandar 

Lampung. Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 12 September 2015. 

Dalam Pasal 20 Ayat 1 yang berisi tentang pengurangan sampah dengan 

kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendaur ulang sampah 

(reuse), pemanfaatan kembali sampah (recycle). Melalui peraturan pemerintah 

Kota Bandar Lampung ini diharapkan bahwa masyarakat dapat mengelola 

sampahnya sehingga mengurangi timbunan sampah di TPA.  

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui DKP Kota Bandar Lampung 

bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala telah 

melakukan upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat bahwa 
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permasalahan sampah bukan tanggungjawab pemerintah saja tetapi menjadi 

tanggungjawab masyarakat juga. Upaya yang dilakukan tersebut dengan 

membuat Bank Sampah di beberapa pemukiman masyarakat. Sistem 

pengelolaan sampah dengan tabungan sampah melalui Bank Sampah 

melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah. 

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber rumah tangga sampai 

masyarakat luas. 

Implementasi program Bank Sampah di Kota Bandar Lampung sepenuhnya 

dilakukan oleh tim Agent of change (AOC). Tim AOC terdiri dari 10 orang 

yang dikukuhkan oleh Walikota Bandar Lampung pada Tanggal 26 September 

2014. Tim AOC bertugas untuk pengembangan Bank Sampah di 3 lokasi dan 3 

Bank Sampah Kota Bandar Lampung. 

Melalui Bank Sampah ini diharapkan masyarakat dapat memberikan pola 

perilaku yang baik dalam mengolah sampah sehingga masyarakat tidak lagi 

membuang sampah disembarang tempat. Bank Sampah ini memberikan 

manfaat kepada masyarakat secara ekonomi dan mendidik masyarakat menjadi 

lebih kreatif. Memilah sampah yang bernilai ekonomis, dikumpulkan dan 

selanjutnya disetorkan ke Bank Sampah dan diberikan reward berupa uang 

yang  di invetasikan (ditabung). 

Pelaksanaan Bank Sampah di Kota Bandar Lampung belum mampu 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan 3R, 

hal ini terlihat dari perkembangan Bank Sampah yang ada di Kota Bandar 

Lampung baru terdapat 3 (tiga) kelurahan dari 126 (seratus dua puluh enam) 
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kelurahan yang melaksanakan Bank Sampah. Sejauh ini Bank Sampah di Kota 

Bandar Lampung yang telah berkembang sebanyak 9 Bank Sampah. Bank 

Sampah percontohan berada di Kelurahan Panjang Selatan yang didirikan pada 

Februari 2014, Bank Sampah ini disebut dengan Bank Sampah Kampung 

Hijau. Bank Sampah lainnya berada di Kelurahan Kotakarang yang di 

resmikan pada 30 Juli 2016. Berdasarkan data dari LSM Mitra Bentala lokasi 

Bank Sampah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai Berikut: 

Tabel 2. Bank Sampah di Kota Bandar Lampung 

No. Kecamatan Kelurahan Sentral Unit Nasabah 

1. Panjang Panjang Selatan 1 4 182 

2. Panjang Panjang Utara 1  17 

3. Teluk Betung Timur Kotakarang 1 2 85 

Sumber: Mitra Bentala, diolah oleh peneliti,Tahun 2017 

Terlihat pada Tabel 2 partisipasi nasabah Bank Sampah dari 3 lokasi tersebut 

sangat minim sekali. Masyarakat Kelurahan Panjang Selatan terdapat 12.935 

jiwa penduduk, namun yang menjadi nasabah hanya 182 atau 1,4 % yang 

berpartisipasi. Kelurahan Panjang Utara berjumlah 13.521 jiwa dengan jumlah 

nasabah hanya 17 yaitu hanya 0,1 % dari jumlah penduduk yang pertpatisipasi. 

Kemudian penduduk Kelurahan Kota Karang berjumlah 6076 jiwa dan yang 

menjadi nasabah sebanyak 85 orang atau 1,3 % dari jumlah penduduk yang 

pertpatisipasi. (Sumber: BPS Kota Bandar Lampung dan LSM Mitra Bentala, 

diolah peneliti tahun 2016) 

Jumlah nasabah yang rendah ini dikarenakan sulit untuk mengubah pola pikir 

masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah sehingga bernilai ekonomis. 

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi nasabah Bank Sampah 
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menyebabkan proses pencapaian tujuan dari Bank Sampah tidak maksimal, 

padahal tujuan dari program 3R melalui Bank Sampah adalah mengurangi 

volume sampah yang masuk ke TPA. Alasan beberapa masyarakat tidak 

berpartisipasi yaitu beberapa masyarakat lebih memilih menggunakan Sokli 

karena tidak mempunyai waktu dalam memilah sampah tersebut. Apabila 

masyarakat menggunakan Sokli tidak adanya pemilahan sampah menjadi 

bernilai ekonomis tetapi akan langsung diangkut oleh Sokli dan langsung 

dibuang ke TPA mengakibatkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA tidak 

mengalami pengurangan.  

Masyarakat sebagai sasaran program Bank Sampah yang mempunyai peran 

penting justru masih cenderung tidak peduli dengan pengelolaan sampah 

dengan 3R, hal ini dikarenakan mindset masyarakat yang masih menganggap 

sampah adalah sesuatu yang seharusnya dibuang dan tidak memiliki nilai. 

Lingkungan sosial masyarakat Kota Bandar Lampung yang heterogenitas dan 

status sosial yang beragam mempengaruhi partisipasi pada pelaksanaan Bank 

Sampah terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam Bank Sampah yang masih 

sangat rendah. Masyarakat beranggapan bahwa mengumpulkan dan memilah 

sampah sama seperti pemulung sehingga masyarakat malu membawa sampah 

mereka ke Bank Sampah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Bank 

Sampah menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam program 

3R melalui Bank Sampah. Kurangnya pemahaman ini salah satunya 

disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor 

kepada masyarakat.  
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Permasalahan lainnya yang ditemukan peneliti pada prariset yaitu tidak adanya 

manajemen kontrol yang belum maksimal, sehingga pelaksanaan kebijakan ini 

mengalami kesalahpahaman pada pelaksanaanya. Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap Srigiso selaku pengurus Bank Sampah Unit 1 di 

Keluruhan Panjang Selatan, menyatakan bahwa masyarakat dalam membawa 

sampah dari rumah menuju unit tidak melakukan pemilahan terlebih dahulu, 

seharusnya ketentuan yang berlaku dalam Bank Sampah bahwa penabung 

diwajibkan melakukan pemilahan dari rumah, dengan memasukkan sampah 

kertas, plastik, dan botol/ kaleng/ kaca/ besi, dalam kantong tersendiri 

(terpisah). Tidak dilakukaknnya pemilihan terlebih dahulu oleh penabung 

menunjukan ketidaksesuaian antara mekanisme Bank Sampah dengan fakta di 

lapangan. 

Masalah lain yang ditemukan di lapangan adalah keterbatasan sumberdaya 

manusia yang dimiliki, seperti sedikitnya tenaga pengajar dalam pembuatan 

kerajinan dari bahan bekas dan kompos mengakibatkan sedikitnya produksi 

yang dihasilkan oleh Bank Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. 

Kurangnya tenaga pengajar ini dikarenakan kurangnya SDM yang mau 

sukarela mengajarkan pembuatan kerajinan daur ulang ini. Minimnya produksi 

kerajinan daur ulang juga dikarenakan kurangnya keseriusan dari nasabah 

untuk membuat kerajinan daur ulang tersebut yaitu pembuatannya hanya sekali 

pada hari minggu. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam 

mengoperasikan sarana prasarana yang dimiliki di beberapa Bank Sampah 

seperti halnya mesin pencacah plastik sehingga dalam membuat kerajinan 



12 

 

bahan plastik tersebut dicacah secara manual dan tidak tersedianya motor 

pengangkut sampah dari setiap unit ke sentral.  

Kendala lain yang dihadapi Bank Sampah di Kota Bandar Lampung yaitu pada 

harga satuan kilogram sampah, penetapan harga bersifat fluktuatif dan harus 

menyesuaikan dengan harga yang diberikan pengepul. Selain itu tidak adanya 

fasilitas tetap dalam pemasaran produk yang disediakan oleh pemerintah. 

Selama ini produk hanya dipasarkan lewat pameran-pameran tidak ada tempat 

tetap dalam memasarkan produk daur ulang tersebut. Kendala-kendala tersebut 

merupakan kendala yang dihadapi Bank Sampah di Kota Bandar Lampung. 

Tujuan dibuat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 

Pasal 20 tentang Pengelolaan Sampah dalam Wilayah Kota Bandar Lampung,  

untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang bersih dan nyaman dari 

sampah oleh karena itu suatu program harus di impelementasikan agar 

mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi 

kebijakan ditegaskan oleh Mulyadi (2015:45) yang mengatakan bahwa suatu 

kebijakan publik bukan hanya proses formulasi dan melegitimasi kebijakan 

saja, tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasinya. Sebaik apapun suatu 

substansi kebijakan publik yang dibuat atau diformulasikan, tidak akan berguna 

jika tidak terimplementasikan dengan baik dan sukses.  

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk  

melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi program 3R (reduce, reuse, 

dan recycle) melalui bank sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat di Kota Bandar Lampung”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) 

melalui Bank Sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program 3R 

(Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui Bank Sampah dalam upaya 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelakasanaan implementasi program 

3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui Bank Sampah dalam upaya 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandar Lampung. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  

dalam implementasi program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui 

Bank Sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, 

informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai 

fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup administrasi negara 

yaitu implementasi kebijakan publik. 

2. Secara Praktis, skripsi ini mampu memberikan masukan-masukan dan 

saran bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam 

implementasi program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui Bank 

Sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota 

Bandar Lampung. 



                                                                                                              

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan 

untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan 

publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh 

birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern 

adalah pelayanan publik, yang segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh 

negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan 

orang banyak. 

Dalam berbagai literatur banyak terdapat definisi mengenai apa yang 

dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi 

penekanan yang berbeda-beda. Menurut Friedrick dalam Sugandi 

(2011:78), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan 

seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu 

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut. 
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Menurut Anderson dalam Sugandi (2011:78), kebijakan publik adalah  

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah. Ini mengacu pada persoalan teknis dan administratif 

saja. Lebih lanjut Anderson mengatakan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

masalah. 

Menurut Dye dalam Thoha (2008:107-108), kebijakan publik adalah apa 

saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja 

yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak 

dilakukan pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap 

masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah. Dapat dibayangkan jika pemerintah mendiamkan atau tidak 

melakukan tindakan apa-apa terhadap kejahatan yang semakin merajalela 

di masyarakat, dengan demikian tindakan tidak melakukan apa-apa 

merupakan policy yang diambil pemerintah. Sebagaimana policy itu dapat 

dilakukan pemerintah dengan melakukan tindakan-tindakan. 

Menurut Easton dalam Thoha (2008:107), kebijakan publik adalah 

pengalokasian nilai-nilai secara sah/ paksa kepada seluruh masyarakat- 

tapi ternyata hanya pemerintah otoritatif yang dapat bertindak pada 

„seluruh‟ masyarakat, dan segala sesuatu yang pemerintah lakukan atau 

tidak dilakukan dalam alokasi nilai-nilai. 
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Menurut Dunn dalam Syafiie, dkk (1999:107), kebijakan publik adalah 

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh 

lembaga atau pejabat pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, 

mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh 

suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan 

suatu maksud. 

Menurut Sugandi (2011:79), kebijakan publik adalah keputusan-keputusan 

yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis 

besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang 

mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas 

politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang 

banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas 

nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh 

administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah tindakan-tindakan pemerintah yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan serta dialokasikan kepada 

seluruh masyarakat. Tindakan-tindakan ini memiliki tujuan memecahkan 

masalah. 

 

2. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh 

karena itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan 
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kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini 

memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.   

Menurut Anderson dalam Subarsono (2006:12), menetapkan proses 

kebijakan publik sebagai berikut: 

1. Formulasi masalah (Problem Formulation): Apa masalahnya? Apa 

yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana 

masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? 

2. Formulasi kebijakan (Formulation): Bagaimana mengembangkan 

pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah 

tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? 

3. Penentuan kebijakan (Adoption): Bagaimana alternatif ditetapkan? 

Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang 

akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk 

melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah 

ditetapkan? 

4. Implementasi (Implementation): Siapa yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak 

dari isi kebijakan? 

5. Evaluasi (Evalution): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 

kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa 

konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk 

melakukan perubahan atau pembatalan? 
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B. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Mulyadi (2015:45), suatu kebijakan publik bukan hanya proses 

formulasi dan melegitimasi kebijakan saja, tetapi terkait dengan 

implementasi dan evaluasinya. Sebaik apapun suatu substansi kebijakan 

publik yang dibuat atau diformulasikan, tidak akan berguna jika tidak 

terimplementasikan dengan baik dan sukses. Implementasi kebijakan 

merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu 

kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan 

yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai 

sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh 

formulasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan 

instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, 

namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. 

Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah 

undang-undang dan dana disediakan untuk membiayai implementasi 

kebijakan tersebut. 

Menurut Wahab (2012:133), dalam arti luas implementasi sering dianggap 

sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas 

yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 

kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan 

(stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik 
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secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan 

kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. 

Menurut Lane dalam Mulyadi (2015:57), implementasi sebagai konsep 

dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation + F (Intention, 

Output, Outcome). Sesuai dengan definisi tersebut, implementasi 

merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai 

produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan 

fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, 

Time). Sesuai dengan definisi tersebut, impelementasi merupakan fungsi 

yang terdiri kebijakan, pelaksana formasi, pelaksana implementasi, 

inisiator dan waktu.  

Grindle dalam Mulyadi (2015:57), bahwa proses implementasi baru akan 

dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan 

telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai 

sasaran. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135), 

merumuskan proses implementasi sebagai those actions by public or 

private individuals (or groups) that are directed at the achievement of 

objective set fort in prior policy decision yaitu implementasi kebijakan 

publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual/ pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.  
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Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2012:135-136), 

implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah 

sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus 

perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan 

publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 

maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau 

kejadian-kejadian. 

Selanjutnya Wahab (2012:136), mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 

menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang 

terlibat. Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik 

adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan sebuah 

kebijakan yang dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan (output) 

dan menghasilkan sebuah dampak (outcome) dari proses kebijakan 

tersebut. 
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2. Implementor Kebijakan Publik 

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers 

bukanlah jaminan bahwa kebiajakan tersebut pasti berhasil dalam 

implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok 

atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya 

policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar 

bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. 

 

Menurut Lipsky dalam Subarsono (2006:88), implementasi melibatkan 

usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucrats 

untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran 

(target groups). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya 

melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai Implementor, misalnya, 

kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di 

kelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan 

pengurangan kemiskinana di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi 

akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, 

pemerintah desa.  

 

Menurut Ripley dan Grace A. Franklin dalam Subarsono (2006:89), 

kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyak aktor atau 

unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi 

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang 

individual maupun variabel yang kompleks, baik variabel yang individual 
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maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh 

tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. 

 

3. Model Implementasi Kebijakan Publik 

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan para pakar analisis 

kebijakan menggunakan alat konseptual tertentu untuk membantu 

pekerjaan mereka dalam memvisualisasikan realita implementasi 

kebijakan yang kompleks. Diantara sejumlah alat konseptual yang ada, 

yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis berupa 

model-model atau tipologi-tipologi tertentu. Dengan bekal model-model 

tipologi-tipologi itu, analis kebijakan akan lebih dipermudah tugasnya 

dalam memahami bagaimana proses implementasi kebijakan itu 

berlangsung. 

 

Menurut Sabatier dalam Tarigan (2000:7), terdapat dua model yang 

berpacu dalam tahap impelementasi kebijakan, yakni model top down dan 

model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan 

kebijakan, model elit, model proses dan model inkremental dianggap 

sebagai gambaran pembuatan kebijkan berdasarkan model top down. 

Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok 

dan model kelembagaan. 

 

Model top down dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn model 

mereka yang disebut dengan istilah (a model of the policy implementation 

process). Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dengan istilah (perfect 

Implementation). Sabatier dan Mazmanian dengan istilah (a frame work 
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for implementation analysis). Model Goggin dan Bowman dan Lester 

dengan istilah (communication model). Model Merilee S. Grindle 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks impelentasinya. Model Edward 

III menegaskan masalah utama dari administratsi publik adalah lack of 

attention  to implementation. Model Nakamura dan Smallwood dengan 

istilah (environments influencing implementation). 

 

Sedangkan untuk model bottom up dikembangkan oleh Richard Elmore, 

Michael Lipsky, Benny Hjern, dan David O‟Porter yang dikenal dengan 

Model Elmore. Model selanjutnya model kesesuaian yang dikembangkan 

oleh David C. Korten. Model yang ketiga adalah Model Jaringan. 

Penelitian Bank Sampah di Kota Bandar Lampung menggunakan 

pendekatan bottom up berikut ini penjelasan dari model-model bottom up: 

 

a. Model Jaringan 

Model jaringan dalam Nugroho (2014:677), memahami bahwa proses 

impelemntasi kebijakan merupakan sebuah complex of interaction 

processes di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu 

jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi diantara 

para kator di dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan 

bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-

permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang 

diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.  

 

Model ini dikembangkan dalam sebuah buku (Manging Complex 

Networks: Strategies For The Public Sector tahun 1997) yang ditulis 
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oleh tiga orang ilmuwan Belanda, yaitu Walter Kickert, Erik-Hans 

Klijn, dan Joop Koppenjan. Pada model ini semua aktor di dalam 

jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing 

yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi 

koordinator. 

 

Pada pendekatan ini, koalisi dan/ atau kesepakatan di antara aktor 

yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari 

impelementasi kebijakan dan keberhasilannya. Pada gambar berikut, 

kita dapat melihatnya pada aktor A, B, C, D, E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Model Jaringan dalam Nugroho (2014:677) 

Gambar 1. Model Implementasi Jaringan 
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b. Model Kesesuaian 

Korten dalam Akib dan Tarigan (2000:19), menyatakan bahwa suatu 

program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga 

unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program 

dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh 

program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

(pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi 

pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh 

program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian 

antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu 

kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat 

memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh 

kelompok sasaran program. 

 

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa 

jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi 

kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan 

kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika 

organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan 

melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka 

organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat 

atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak 

dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak 

mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga 
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unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: David Korten dalam Akib dan Tarigan (2000:19) 

Gambar 2. Model Implementasi Kesesuaian 

 

c.  Model Elmore, dkk (1979) 

Menurut Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny 

Hjern dan David O‟Porter (1981) dalam Nugroho (2014:672-673), 

model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di 

dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, 

strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model 

implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang 

mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi 

kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya 

di dalam tataran rendah. Karena itu, kebijakan yang dibuat harus 

sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target atau 

kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi 

PROGRAM 

PEMANFAAT ORGANISASI 

Output Tugas 

Tuntutan 

Kebutuhan Kompetensi 

Putusan 
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pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya di prakasarai oleh 

masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga 

nirlaba kemasyarakatan (LSM).  

 

Menurut Wahab (2012:216-217), pendekatan ini dimulai dengan 

identifikasi jejaring aktor-aktor yang terlibat dalam peyampaian 

layanan di satu atau lebih area lokal, dan mereka kemudian ditanyai 

tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak yang sudah mereka buat. 

Selanjutnya kontak-kontak tersebut digunakan sebagai sarana 

pengembangan teknik pembentukan jejaringan untuk mengidentifikasi 

aktor-aktor lokal, regional, dan nasional yang terlibat selama proses 

perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program-program 

pemerintah maupun non pemerintah yang terkait. Sehingga 

memberikan pergerakan dari birokrat level bawah (bottom) hingga ke 

para pembuat kebijakan puncak (top) dalam sektor publik maupun 

privat. 

 

Pada prinsipnya model implementasi tersebut dapat dilihat pada 

tahapan sebgai berikut: 

1. Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan 

publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan 

implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat 

pemerintah di level bawah. 

2. Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keingin publik 

yang menjadi target. 
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3. Upaya masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga 

Swadaya Masyarakat. 

 

Elmore dalam Golembiewski (1997:766-769), mengatakan bahwa ada 

empat hal utama yang membuat implementasi kebijakan efektif, yaitu: 

1. Clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the 

intent of policy (tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat 

merefleksikan maksud dari suatu kebijakan) 

Implementasi kebijakan yang dalam hal ini terdiri dari satu set 

rincian dari tujuan pelaksanaan suatu kebijakan yang secara 

akurat mencerminkan maksud dari kebijakan tertentu, 

memberikan tanggung jawab dan standar kinerja kepada unit yang 

dapat melaksanakannya secara konsisten dengan tujuan dari 

kebijakan tersebut. Tugas dan tujuan organisasi pelaksana 

diasumsikan sebagai unit yang beroperasi dalam pelaksanaan 

kebijakan sebagai unit yang memiliki tugas dan tujuan yang jelas 

yang digunakan untuk mengatur semua tugas dan tujuannya. 

 

Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering dikaitkan dengan 

manajemen yang buruk. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu 

bahwasanya kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan 

disebabkan dari ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada seseorang terhadap hasil yang ingin dicapai 

dalam suatu kebijakan tersebut. Serta adanya orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab atas kinerja yang mereka lakukan. 
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Manajemen yang baik tentu saja adalah kebalikan dari semua hal 

di atas. Manajemen ini dimulai dari asumsi normatif bahwa 

manajemen yang efektif adalah yang melaksanakan tujuan yang 

diarahkan. 

 

2. A management plan that allocates tasks and performance 

standards to subunits (manajemen rencana yang mengalokasikan 

tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana) 

Manajemen perencanaan merupakan proses dimana perencanaan 

dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh, 

tugas, standar kinerja dapat digunakan dan berjalan secara efektif 

dan efisien dalam melaksanaan suatu kebijakan. Selain itu 

didalam manajemen perencanaan terdapat pengendalian 

operasional yang dilakukan sebagai proses untuk meyakinkan 

bahwa tugas-tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. 

 

Penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan dilakukan melalui 

proses perencanaan dalam mengalokasikan tugas dan standar 

kinerja. Manajemen perencanaan dan pengendalian di dalamnya 

memberikan pernyataan singkat tentang transisi dari kebijakan 

untuk operasi. Perencanaan strategis ini adalah sebagai proses 

untuk menentukan tujuan, sumber daya yang digunakan dalam 

mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya fungsi ini 

kemudian didistribusikan dalam urutan dari yang tertinggi sampai 
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tingkat terendah dalam organisasi. Secara bersama-sama mereka 

menggambarkan aturan umum keputusan untuk alokasi sumber 

daya yang optimal, tugas, dan standar kinerja organisasi 

pelaksana. 

 

3. An objective means of measuring subunit performance 

(pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan 

tujuan yang ingin dicapai) 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat konsistensi 

organisasi pelaksana kebijakan dengan tujuan dari program 

tersebut, namun dalam pelaksanaannya proses ini dapat bersifat 

dinamis, tidak statis, lingkungan terus memaksakan tuntutan baru 

yang membutuhkan penyesuaian internal apabila terjadi yang 

demikian dapat dibuat toleransi sebagai penyesuaian internal demi 

untuk mencapai tujuan kebijakan. Tetapi implementasi tetap 

selalu diarahkan untuk memaksimalkan tujuan dan nilai akhir 

yang diinginkan. Keberhasilan atau kegagalan organisasi 

pelaksana dapat dinilai dengan mengamati perbedaan antara 

deklarasi kebijakan dengan perilaku organisasi pelaksana yang 

meliputi fokus pada kejelasan, presisi, kelengkapan, dan 

kewajaran antara isi deklarasi kebijakan dengan hasil akhir 

kebijakan. 
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4. A system of management controls and social sanctions sufficient 

to hold subordinates accountable for their performance (sistem 

manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga bawahan 

agar tetap akuntabel) 

Implementasi sebagai proses kontrol administratif. Definisi ini 

berangkat dari asumsi serta kecenderungan umum bahwa 

organisasi pelaksana yang paling banyak terlibat dalam proses 

implementasi. Agen-agen pelaksana tersebut sangat mungkin 

membuat kesalahan ketika melakukan interpretasi atas kebijakan 

dan menerjemahkannya ke dalam berbagai program dan proyek, 

yang biasanya selalu disertai bias kepentingan, ideologi, dan 

kerangka acuan. Berdasarkan hal tersebut, karenanya keberhasilan 

implementasi akan ditentukan oleh tingkat penegakan kontrol atas 

organisasi pelaksana serta dilengkapi dengan arahan dan aturan 

yang jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan. 

 

Manajemen kontrol yang kuat menunjukkan bahwa organisasi 

telah mendekati nilai ideal dalam artian dapat memaksimalkan 

kinerja dari unit organisasi. Kinerja yang demikian dinilai dalam 

hal pencapaian, yakni adanya kesesuaian hasil target dengan 

standar kebijakan. Dalam prakteknya, biasa disebut sebagai 

kriteria kinerja yang cenderung untuk melihat lebih sebagai 

kesesuaian dengan standar kebijakan yang pada akhirnya dapat 

mencapai hasil yang memuaskan. 
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Selain mengidentifikasi hal-hal yang dapat membuat 

implementasi kebijakan efektif di atas, Elmore juga telah / 

mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya kegagalan 

dalam implementasi kebijakan diantaranya penyimpangan dari 

perencanaan, spesifikasi, dan kontrol. Artinya keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh perencanaan yang 

dibuat dan manajemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

 

Berdasarkan model-model implementasi kebijakan bottom up dari 

beberapa ahli di atas, peneliti menggunakan model implementasi 

Elmore, dkk. Peneliti memilih model ini, karena adanya kesesuaian 

model implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakannya 

didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat 

untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap 

melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah. Model 

implementasi ini nantinya dapat digunakan untuk menganalisis 

implementasi program 3R melalui Bank Sampah dalam mencapai 

hasil akhir yang diinginkan. 

 

C. Tinjauan Sampah  

1. Pengertian Sampah 

Sampah memiliki pengertian yang beragam, setiap orang dapat 

memberikan pengertian tentang sampah dengan rangkaian kata-kata yang 

definitif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Ciri-ciri 
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sampah dapat dibuat batasan definitif mengenai pengertian sampah. Ciri-

ciri sampah yaitu bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak 

digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian 

utamanya. Aspek sosial ekonomis sampah adalah bahan yang sudah tidak 

ada harganya. Aspek lingkungan sampah adalah bahan buangan yang tidak 

berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran  dan gangguan 

pada kelestarian lingkungan. 

 

Menurut Hadiwiyoto (1983:12), berdasarkan ciri-ciri diatas sampah adalah 

sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah 

diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah 

tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada 

harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau 

gangguan kelestarian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan 

sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau 

volumenya memerlukan pengelolaaan khusus. 

 

Berdasarkan pengertian sampah diatas, dapat disimpulkan bahwa sampah 

adalah sisa bahan, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi 

(barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya dari 

aktifitas manusia sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat.  
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2. Penggolongan Sampah 

Menurut Hadiwiyoto (1983: 23-25), penggolongan sampah didasarkan atas 

beberapa kriteria, yaitu didasarkan atas asal, komposisi, bentuk, lokasi, 

proses terjadinya, sifat dan jenisnya: 

1. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya sebagai berikut: 

a) Sampah dari hasil kegiatan rumah tangga. Termasuk dalam hal ini 

adalah sampah dari asrama, rumah sakit, hotel-hotel dan kantor. 

b) Sampah dari hasil kegiatan industri/ pabrik. 

c) Sampah dari hasil kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian meliputi 

perkebunan, kehutanan, perikanan, dan perternakan. 

d) Sampah dari hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar, 

sampah toko. 

e) Sampah dari hasil kegiatan pembangunan. 

f) Sampah dari jalan raya. 

2. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya. 

a) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota besar. 

b) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di 

luar perkotaan misalnya di desa, di daerah pemukiman, di pantai. 

3. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya. 

a) Sampah alami, ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, 

misalnya rontoknya daun-daunan dipekarangan rumah. 

b) Sampah non-alami, ialah sampah yang terjadinya karena 

kegiatan-kegiatan manusia. 
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4. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya. 

a) Sampah organik, adalah sampah yang mengandung senyawa-

senyawa organik. Karena itu tersusun dari unsur-unsur seperti C 

(Carbon),  H (Hidrogen), O (Oksigen), N (Nitrogen), dan lain-

lain. Bahan-bahan ini mudah terurai secara alami oleh 

mikroorganisme. Contohnya, daun-daunan, kayu, kertas, karton, 

tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah. 

b) Sampah anorganik, adalah sampah yang mengandung senyawa-

senyawa non organik. Sehingga sulit terurai oleh 

mikroorganisme. Contohnya, kaca, kaleng, alumunium, debu, 

logam-logam, dan sebagainya. 

5. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya. 

a) Sampah makanan (sisa-sisa makanan termasuk makanan ternak). 

b) Sampah kebun/ pekarangan. 

c) Sampah kertas. 

d) Sampah plastik, karet, dan kulit. 

e) Sampah kain. 

f) Sampah kayu. 

g) Sampah logam. 

h) Sampah gelas dan keramik. 

i) Sampah berupa abu dan debu. 
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Menurut Bahar (1986:5), sumber sampah dapat digolongkan atas tiga 

kelompok, yaitu sampah berasal dari kegiatan rumah tangga, (domestic 

refuse), dari kegiatan perdagangan (commercial refuse) dan dari kegiatan 

perindustrian (industrial refuse). 

1. Kegiatan rumah tangga (Domestic refuse), merupakan sisa makanan, 

dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi dalam rumah tangga, sisa 

pengolahan makanan, bahan pembungkus, bermacam-macam kertas, 

kain bekas, kaleng, dan lain-lain. 

2. Kegiatan perdagangan (commercial refuse), merupakan sampah yang 

berasal dari tempat-tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, 

pusat pertokoan, warung, dan tempat jual beli lainnya. Biasanya 

sampah yang berasal dari kegiatan perdagangan ini terdiri dari 

berbagai jenis, seperti bahan dagangan yang rusak. 

3. Kegiatan perindustrian (industrial refuse), merupakan sampah yang 

berasal dari kegiatan industri, jumlah dan jenisnya sangat tergantung 

pada jenis dan jumlah bahan yang diolah oleh perusahaan 

perindustrian tersebut. Suatu perindustrian biasanya membuang 

limbah dan sampahnya di sekitar perusahaan tersebut. Mengakibatkan 

lingkungan sekitarnya tercemar. 

 

3.    Dampak Yang Ditimbulkan Sampah 

Menurut Bahar (1986:7-8), masalah yang ditimbulkan oleh sampah 

menyebabkan turunnya nilai estetika lingkungan, menimbulkan berbagai 

penyakit, menurunkan nilai sumber daya, menimbulkan polusi, dan 

menyumbat saluran air.  
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1. Nilai estetika 

Sampah menumpuk dan dibiarkan pada tempat-tempat terbuka (open 

dumping), menyebabkan rendahnya nilai estetika di sekitar tempat 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh penampilan fisik yang tidak layak 

untuk dilihat, bau busuk yang tidak sedap, dan berkembangnya 

berbagai organisme. Banyaknya sampah yang berterbangan di 

karenakan angin di pemukiman penduduk sekitar tempat tersebut 

sehingga mengganggu kenyamanan. 

2. Polusi udara dan air 

Dengan pembakaran sampah secara terbuka dan tidak dikendalikan, 

dapat menimbulkan emisi pada atmosfir dengan peningkatan 

komponen-komponen polutan di udara, seperti gas Karbondioksida 

(CO2), Karbonmonoksida (CO), Nitrogen Monoksida (NO) dan 

partikel-partikel kecil di udara. Polutan ini dapat menyebabkan 

penyakit pernafasan, penyakit kulit, dan lain-lain. 

3. Sumber penyakit 

Tempat-tempat penumpukan sampah merupakan tempat 

perkembangan tikus, nyamuk, lalat dan insekta. Organisme tersebut 

dapat menimbulkan dan menyebarkan berbagai jenis penyakit kepada 

penduduk disekitar tempat penimbunan dan penampungan sampah. 

Penyakit ini bukan hanya menyerang manusia tapi dapat menyerang 

ternak di sekitar tempat tersebut yang akhirnya secara tidak langsung 

juga menyerang pada manusia. 
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4. Penyumbatan saluran air 

Kebiasaan buruk sebagian masyarakat adalah membuang sampah ke 

sungai, got, atau saluran air lainnya. Hal ini bisa menimbulkan polusi 

pada air dan menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan saluran 

air, sehingga bila hujan datang saluran air itu akan tersumbat dan 

menimbulkan banjir. 

 

4.  Pengelolaan sampah 

Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

yang bernilai ekonomis. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui 

pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah 

(reuse) dan pendaur ulang sampah (recycle). Dalam mengurangi sampah 

perlu dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu: 

1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 

sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah. 

2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. 

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari 

tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan 

sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir,  
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4) Pengolahan dalam bentuk meng-ubah karakteristik, komposisi, dan 

jumlah sampah,  

5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung 

jawab pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Peran serta masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam pengelolaan 

sampah. Dalam jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi faktor 

utama dalam susksenya pengelolaan sampah. Dalam program kebijakan 

pemerintah setiap rumah tangga disarankan dapat mengelola sendiri 

sampahnya melalui 3R ( reduse, reuse, dan recycle) yaitu: 

1. Reduse (mengurangi), yaitu meminamalisasi barang atau material 

yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material 

semakin banyak sampah yang dihasilkan 

2. Reuse (memakai kembali), yaitu memilah barang-barang yang bisa 

dipakai kembali, hindari barang-barang yang sekali pakai, buang. Hal 

ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi 

sampah. 

3. Recycle (mendaur ulang), tidak semua barang bisa didaur ulang, 

namun saat ini banyak sektor rumah tangga yang memanfaatkan 

sampah menjadi barang lain. 
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E. Tinjauan Tentang Bank Sampah 

 

1. Konsep Bank Sampah 

Bank Sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, dan 

Recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat 

masyarakat. Ide dari pelaksanaan program Bank Sampah di Indonesia 

berasal dari masyarakat Bantul, tepatnya Dusun Bandegan Yogyakarta. 

Program tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2008. Gagasan awal 

datang dari Bambang Suwerda dosen Politeknik Kesehatan Yogyakarta. 

Bank Sampah Bantul didirikan sebagai upaya untuk meminimalisir 

dampak lingkungan yang berada di masyarakat Badegan. Pengelolaan 

sampah pada Bank Sampah selain menabung sampah, di dalamnya juga 

ada upaya memberdayakan masyarakat untuk mengurangi sampah yang 

mereka hasilkan, memanfaatkan sampah dan melakukan daur ulang 

sampah.  

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 

Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah, Pasal 1 Ayat 2 Bank Sampah 

adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur 

ulang dan/ diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Tujuan didirikannya 

Bank Sampah, untuk memecahkan permasalahan sampah yang sampai saat 

ini belum juga dapat teratasi dengan baik, yaitu membiasakan warga untuk 

tidak membuang sampah sembarangan, menyadarkan warga untuk mau 

memilah sampah sehingga lingkungannya bersih, memaksimalkan 
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pemanfaatan barang bekas, menanamkan pemahaman pada masyarakat 

bahwa barang bekas bisa berguna, dan mengurangi jumlah barang bekas 

yang terbuang percuma. 

 

Manfaat Bank Sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan 

masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan 

lingkungan yang bersih dan sehat dan memupuk kesadaran diri masyarakat 

akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup. 

 

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli 

dengan sampah. Sistem pengelolaan Bank Sampah yaitu berbasis rumah 

tangga, dengan memberikan imbalan berupa uang tunai kepada mereka 

yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Sampah-

sampah yang disetorkan ke Bank Sampah dibedakan atas beberapa jenis 

seperti sampah organik maupun non organik, misalnya: plastik, besi, 

potongan sayur dan lainnya. Sampah yang masih bisa didaur ulang seperti 

sampah organik bisa digunakan sebagai pupuk. Selain itu, sampah plastik 

dimanfaatkan untuk tas, tempat tisu dan perabotan lainnya. 

 

Bank Sampah dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingginya angka 

sampah di masyarakat dan di TPA, karena masyarakat memilah 

sampahnya sendiri, menukarkan sampahnya ke Bank Sampah dan 

membuang sampah yang tidak termasuk di Bank Sampah. Dengan begitu 

volume sampah yang ada di masyarakat dan di TPA  dapat berkurang atau 

yang biasa disebut dengan reduce (pengurangan volume). Jadi, Bank 

Sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan 
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gerakan 3R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya 

ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. 

Bank Sampah adalah suatu wadah untuk masyarakat dalam membuang 

sampah yang dapat didaur ulang sehingga bernilai ekonomis dan dapat 

menjadikan lingkungan yang bersih, indah dan sehat. 

 

2. Mekanisme Kerja Bank Sampah  

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2012 pasal 5 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 

Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, terdapat mekanisme kerja Bank 

Sampah yaitu: 

1. Pemilihan sampah 

Nasabah harus memilah sampah sebelum disetor ke Bank Sampah, 

dimana sampah yang dipilah berdasarkan jenis bahan: plastik, kertas, 

besi, kaca dan lain-lain. 

2. Penyerahan sampah ke Bank Sampah 

Waktu penyetoran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati. 

3. Penimbangan sampah 

Sampah yang sudah disetor ke Bank Sampah kemudian ditimbang 

sesuai dengan jenis sampah. 

4. Pencatatan 

Petugas mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil 

timbangan tersebut kemudian di konversi ke dalam nilai rupiah yang 

kemudian ditulis di buku tabungan. 
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5. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku 

tabungan; dan bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan 

pelaksana. 

6. Pengangkutan 

      Bank Sampah sudah bekerja sama dengan pengepul yang sudah 

ditunjuk dan disepakati, sehingga sampah yang sudah terkumpul 

langsung di angkat ke tempat pegolahan sampah berikutnya. 

 

E. Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini akan mengangkat judul “Implementasi Program 3R (Reduce, 

Reuse, dan Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung” yang akan 

dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung. Melakukan penelitian perlu 

dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

terkait dengan Implementasi Program 3R melalui Bank Sampah. Terdapat tiga 

penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

mengenai Implementasi Program 3R melalui Bank Sampah yaitu: 

1. Penelitian yang pertama yang digunakan penelitian sebagai tinjauan 

pustaka adalah skripsi yang ditulis oleh Yohanes Nanda Setiawan berjudul 

“Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dengan Program 3R 

Reduce, Reuse, Recycle (Suatu Studi Evaluasi Tentang Pengelolaan 

Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri PU NO.21/PRT/M/2006/ Di 
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Kelurahan Jember Kidul, Kebonsari, Jember Lor, Kabupaten Jember)”. 

Program Sarjana Ekstensi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 2013 

mengangkat tema tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

dengan Program 3R. Dalam penelitian Yohanes Nanda Setiawan 

permasalahan yang dibahas adalah masalah berjalannya program 3R 

(Reduce, Reuse, dan Recycle) tentang pengelolaan sampah semaksimal 

mungkin berawal dari sumbernya. Berdasarkan latar belakang tersebut 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pengelolaan sampah program 3R di eks kotatif Jember oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Cipta Karya dengan studi evaluasi program. Fokus 

penelitian menggunakan metode teknologi program 3R dalam petunjuk 

pelaksanaan DAK Sub Bidang Sanitasi untuk pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut yaitu bahwa 

Program 3R untuk sistem pewadahan, pengkomposan dan daur ulang 

sampah skala rumah tangga dikatakan tepat tetapi untuk di sinkronkan 

dengan juklak dari Kementerian Pekerjaan Umum masih belum terlaksana 

secara keseluruhan karena masyarakat hanya melakukan metode tersebut 

sepengetahuan mereka dan tidak pernah memahami tentang standarisasi 

dalam metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang keluarkan 
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oleh PU dalam juklaknya. Sedangkan untuk bantuan alat mesin pencacah 

sampah organik bagi warga untuk melaksanakan metode pengkomposan 

terlihat tidak berjalan semestinya atau dapat dikatakan tidak tepat sasaran 

bagi penerima bantuan tersebut. 

2. Penelitian yang kedua yang digunakan penelitian sebagai tinjauan pustaka 

adalah skripsi Diana Fildzah Aprilianti dalam penelitiannya yang berjudul 

“Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalu Program Bank Sampah 

(Studi di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar 

Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)”. Program Sarjana 

Ekstensi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur 2014. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat melalui program Bank 

Sampah. Fokus penelitian adalah dampak ekonomi dan fokus yang kedua 

adalah dampak sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah adanya Program Bank Sampah Bintang 

Mangrove memberikan dampak ekonomi yang positif dalam menambah 

penghasilan tetapi tidak pada jumlah tabungan yang dimiliki nasabah hal 

ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran nasabah akan 

menabung. Dampak sosial berdampak positif bagi masyarakat adanya 

perubahan pola pikir terhadap pemilahan sampah, kini masyarakat mampu 

memilah sampah berdasarkan jenisnya, hal ini pun dapat dikatakan bahwa 
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masyarakat turut mengaktifkan program Bank Sampah Bintang Mangrove. 

Kini masyarakat mampu menjaga kelestarian lingkungan. Pola pikir 

masyarakat berubah mengenai pekerjaan pemulung kini masyarakat tidak 

menganggap rendah pekerjaan pemulung. 

3. Penelitian yang ketiga yang digunakan penelitan sebagai tinjauan pustaka 

adalah skripsi Limbong Jenrianto dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektivitas Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah” Program 

Sarjana Ekstensi, Program Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 

Hasanuddin 2015. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh karakteristik sampah dalam sistem pengelolaan sampah di 

Bank Sampah dan mengetahui efektivitas pelaksanaan Bank Sampah 

dalam sistem pengelolaan sampah. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Fokus 

penelitian ini adalah perhitungan besaran timbangan sampah dan 

pengukuran volume sampah perhari dan jenis sampling yang digunakan 

sesuai standar SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan 

Pengukuran Contoh Timbulan Sampah Perkotaan. Penelitian ini 

menggunakan metode data dengan kuesioner dan pengamatan langsung di 

lapangan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah karakteristik persampahan melalui 

Bank Sampah Pelita Harapan untuk jenis sampah yang paling banyak di 

kelola adalah sampah kertas dan plastik, yaitu sekitar 85,5 persen 

sedangkan sisanya 14,5 persen merupakan sampah jenis besi dan kaleng, 
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dimana timbulan rata-rata sampah kertas lebih banyak dari sampah jenis 

palastik, yaitu 598,8/kg untuk kertas dan 353,6/kg untuk plastik. Untuk 

kondisi timbulan sampah, pada Bank Sampah dengan jumlah nasabah rata-

rata 31 orang memiliki jumlah timbulan sampah sebesar 32,1kg/ bulan. 

Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Pelita Harapan, secara 

keseluruan belum efektif karena pertama dari total 81 responden hanya 47 

yang menjadi nasabah Bank Sampah. Kedua, harga yang diterapakan Bank 

Sampah lebih rendah dari harga yang ada di pengepul sampah, sehingga 

masyarakat lebih memilih menjual sampahnya ke pengepul sampah. 

Dalam teknik operasional dan peran serta masyarakat sudah efektif karena 

memenuhi indikator dalam SNI 324. Pada aspek kelembagaan, 

pemantauan dan evaluasi sudah efektif karena adanya lembaga/organisasi 

yang mengelola Bank Sampah di RW 04 Kelurahan Ballaparang. 

Penjelasan diatas dapat digambarkan ke dalam tabel berikut: 
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Tabel 3. Matriks Perbandiangan Penelitian 

   Penelitian 

Pertama 

Penelitian 

Kedua 

Penelitian 

Ketiga 

 

Penelitian 

Keempat 

Nama Yohanes Nanda 

Setiawan 

Diana Fildzah 

Aprilianti 

Limbong 

Jenrianto 

Ghina Ulfaridha 

Judul Pengelolaan 

Sampah Berbasis 

Masyarakat Dengan 

Program 3R 

Reduce, Reuse, 

Recycle (Suatu 

Studi Evaluasi 

Tentang 

Pengelolaan 

Sampah 

Berdasarkan 

Peraturan Menteri 

PU 

NO.21/PRT/M/200

6/ Di Kelurahan 

Jember Kidul, 

Kebonsari, Jember 

Lor, Kabupaten 

Jember 

Dampak 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Melalui 

Program Bank 

Sampah (Studi 

di Bank Sampah 

Bintang 

Mangrove 

Kelurahan 

Gunung Anyar 

Tambak 

Kecamatan 

Gunung Anyar 

Kota Surabaya) 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Sampah Melalui 

Bank Sampah 

 

Implementasi 

Program 3R 

(Reduce, Reuse, dan 

Recycle) Bank 

Sampah dalam 

Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis 

Masyarakat Di Kota 

Bandar Lampung 

 

Tujuan Untuk mengetahui 

dan 

mendeskripsikan 

pengelolaan 

sampah program 3R 

di eks kotatif 

Jember oleh Dinas 

PU Cipta Karya 

dengan studi 

evaluasi program 

Untuk 

mengetahui dan 

menganalisis 

dampak 

pemberdayaan 

masyarakat 

melalui program 

Bank Sampah 

1. Untuk 

Memperoleh 

karakteristik 

sampah dalam 

sistem 

pengelolaan 

sampah di Bank 

Sampah. 

2. untuk 

Mengetahui 

efektivitas 

pelaksanaan 

Bank Sampah 

dalam sisitem 

pengelolaan 

sampah 

 

1. Untuk 

Mendeskripsikan 

pelakasanaan 

Implementasi 

Program 3R 

(Reduce, Reuse, 

dan Recycle) 

melalui Bank 

Sampah dalam 

Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis 

Masyarakat Di 

Kota Bandar 

Lampung. 

 

2. Untuk 

mengetahui dan 

mendeskripsikan 

faktor-faktor yang  

mempengaruhi 

dalam 

Implementasi 

Program 3R 

(Reduce, Reuse, 

dan Recycle) 

melalui Bank 

Sampah dalam 
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Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis 

Masyarakat Di 

Kota Bandar 

Lampung. 

 

Fokus 

Penelitian 

Menggunakan 

metode teknologi 

program 3R dalam 

petunjuk 

pelaksanaan DAK 

Sub Bidang Sanitasi 

untuk pengelolaan 

sampah berbasis 

masyarakat 

Fokus yang 

pertama yaitu 

dampak 

ekonomi dan 

fokus yang 

kedua adalah 

dampak sosial 

Perhitungan 

besaran 

timbangan 

sampah dan 

pengukuran 

volume sampah 

perhari dan jenis 

sampling yang 

digunakan 

sesuai standar 

SNI 19-3964-

1994 tentang 

Metode 

Pengambilan 

dan Pengukuran 

Contoh 

Timbulan 

Sampah 

Perkotaan. 

Menggunakan 

model 

implementasi 

Elmore,Yaitu: 

Tugas & tujuan 

yang jelas yang 

secara akurat 

merefleksikan 

maksud dari suatu 

kebijakan. 

Manajemen rencana 

yang 

mengalokasikan 

tugas dan standar 

kinerja ke 

organisasi 

pelaksana. 

Pengukuran kinerja 

organisasi 

pelaksana yang 

dinilai dengan 

tujuan yang ingin 

dicapai. Sistem 

manajemen kontrol 

dan sanksi sosial 

untuk menjaga 

akuntabilitas 

pelaksana. 

Hasil 

Penelitian 

Bahwa Program 3R 

untuk sistem 

pewadahan, 

pengkomposan dan 

daur ulang sampah 

skala rumah tangga 

dikatakan tepat 

tetapi untuk di 

sinkronkan dengan 

juklak dari 

kementerian 

pekerjaan umum 

masih belum 

terlaksana secara 

keseluruhan karena 

masyarakat hanya 

melakukan metode 

tersebut 

sepengertian 

mereka dan tidak 

pernah tahu tentang 

standarisasi dalam 

Adanya 

Program Bank 

Sampah Bintang 

Mangrove 

memberikan 

dampak 

ekonomi yang 

positif dalam 

menambah 

penghasilan 

tetapi tidak pada 

jumlah tabungan 

yang dimiliki 

nasabah hal ini 

disebabkan 

karena masih 

rendahnya 

kesadaran 

nasabah akan 

menabung. 

Dampak sosial 

berdampak 

Karakteristik 

persampahan 

melalui Bank 

Sampah Pelita 

Harapan di 

wilayah RW 04 

Kelurahan 

Ballaparang 

untuk jenis 

sampah yang 

paling banyak di 

kelola adalah 

sampah kertas 

dan plastik, 

yaitu sekitar 

85,5 persen 

sedangkan 

sisahnya 14,5 

persen 

merupakan 

sampah jenis 

besi dan kaleng, 
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metode pengelolaan 

sampah berbasis 

masyarakat yang 

keluarkan oleh PU 

dalam juklaknya. 

Sedangkan untuk 

bantuan alat mesin 

pencacah sampah 

organik bagi warga 

untuk 

melaksanakan 

metode 

pengkomposan 

terlihat tidak 

berjalan semestinya 

atau dapat 

dikatakan tidak 

tepat sasaran bagi 

penerima bantuan 

tersebut. 

positif bagi 

masyarakat 

adanya 

perubahan pola 

pikir terhadap 

pemilahan 

sampah, kini 

masyarakat 

mampu 

memilah 

sampah 

berdasarkan 

jenisnya, hal ini 

pun dapat 

dikatakan 

bahwa 

masyarakat turut 

mengaktifkan 

program Bank 

Sampah Bintang 

Mangrove. Kini 

masyarakat 

mampu menjaga 

kelestarian 

lingkungan. 

Pola pikir 

masyarakat 

berubah 

mengenai 

pekerjaan 

pemulung kini 

masyarakat 

tidak 

menganggap 

rendah 

pekerjaan 

pemulung. 

 

dimana 

timbulan rata-

rata sampah 

kertas lebih 

banyak dari 

sampah jenis 

palastik, yaitu 

598,8/kg untuk 

kertas dan 

353,6/kg untuk 

plastik. Untuk 

kondisi 

timbulan 

sampah, pada 

Bank Sampah 

dengan jumlah 

nasabah rata-

rata 31 orang 

memiliki jumlah 

timbulan 

sampah sebesar 

32,1 kg/bulan. 

Pengelolaan 

sampah melalui 

Bank Sampah 

Pelita Harapan, 

secara 

keseluruan 

belum efektif 

karena pertama 

dari total 81 

responden 

hanya 47 yang 

menjadi nasabah 

Bank Sampah. 

Kedua, harga 

yang 

diterapakan 

Bank Sampah 

lebih rendah 

dari harga yang 

ada di pengepul 

sampah., 

sehingga 

masyarakat 

lebih memilih 

menjual 

sampahnya ke 

pengepul 

sampah. Dalam  

teknik 

operasional dan 

peran serta 

masyarakat 

sudah efektif 

karena 

memenuhi 
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indikator dalam 

SNI 324 2008 

tentang 

pengelolaan 

sampah di 

pemukiman. 

Pada aspek 

kelembagaan, 

pemantauan dan 

evaluasi sudah 

efektif karena 

adanya 

lembaga/organis

asi yang 

mengelola Bank 

Sampah di RW 

04 Kelurahan 

Ballaparang 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2017 

 

F. Kerangka Pikir 

Pengelolaan sampah perlu dilakukaan secara kompherensif dan terpadu dari 

hulu ke hilir oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan cara 

memilah sampah yang bersumber dari hulu yaitu sampah yang dihasilkan oleh 

rumah tangga, agar mengurangi timbunan sampah yang berada hilir. Dalam hal 

ini Kementrian Lingkungan Hidup membuat kebijakan pengelolaan sampah 

dengan prinsip 3R melalui Bank Sampah tertuang dalam Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 dalam pasal 20 ayat 1 

tentang pengelolaan sampah dalam wilayah Kota Bandar Lampung, 

pengelolaan sampah dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan prinsip 

pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, dan recycle) dapat mengurangi 
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timbunan sampah di lingkungan masyarakat dan jangka panjangnya dapat 

mengurangi timbunanan sampah di TPA. 

Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah berbasis 

rumah tangga yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki 

nilai ekonomi. Konsep dasar Bank Sampah yaitu melakukan 5M; mengurangi 

sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan 

menabung sampah 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan. Kebijakan hanya akan sekedar impian yang 

tertuang dalam kertas kalau tidak diimplementasikan. Begitu juga dengan 

pelaksanaan Bank Sampah ini, kebijakan harus diimplementasikan karena 

proses kebijakan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. 

Pelaksanaan Bank Sampah di Kota Bandar Lampung belum berjalan maksimal 

disebabkan partisipasi yang masih rendah terlihat dari nasabah disetiap Bank 

Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Partisipasi yang rendah ini 

dikarenakan sulit untuk mengubah pola pikir masyarakat agar memanfaatkan 

sampah menjadi bernilai ekonomis. 

Jumlah Bank Sampah di Kota Bandar Lampung baru terdapat 3 (tiga) 

kelurahan dari 126 (seratus dua puluh enam) kelurahan yang melaksanakan 

Bank Sampah. Jumlah Bank Sampah ini belum mengurangi volume sampah 

yang ada di TPA.  Sejauh ini Bank Sampah di Kota Bandar Lampung yang 

telah berkembang sebanyak 9 Bank Sampah. Lokasi Bank Sampah tersebut 
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berada di Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan 

Kotakarang.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi Elmore, dkk. 

Bahwa ada empat hal utama yang membuat implementasi kebijakan efektif 

yaitu Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud 

dari suatu kebijakan, manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan 

standar kinerja ke organisasi pelaksana, pengukuran kinerja organisasi 

pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai, sistem manajemen 

kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana. 
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Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2017 

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian 

Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 05 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah 

dalam Wilayah Kota Bandar 

Lampung 

Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reduce, Reuse, dan Recycle melalui 

Bank Sampah 

Implementasi kebijakan Program 3R 

melalui Bank Sampah di Kota Bandar 

Lampung menggunakan indikator 

yang dikemukanan oleh Elmore, dkk 

(Golembiewski 1997:766-769)  yaitu: 

 Tugas dan tujuan yang jelas 

yang secara akurat 

merefleksikan maksud dari 

suatu kebijakan 

 Manajemen rencana yang 

mengalokasikan tugas dan 

standard kinerja ke organisasi 

pelaksana 

 Pengukuran kinerja organisasi 

pelaksana yang dinilai dengan 

tujuan yang ingin dicapai 

 Sistem manajemen kontrol 

dan sanksi sosial untuk 

menjaga akuntabilitas 

pelaksana 

1. Hanya sebagian 

masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

pengelolaan sampah 3R 

melalui Bank Sampah 

karena kurangnya 

kesadaran masyarakat 

dalam mengelola 

sampah. 

2. Baru terdapat 3 

kelurahan dari 126 

kelurahan yang ada Di 

Kota Bandar Lampung 

yang melaksanakan Bank 

Sampah. 

3. Masih banyaknya 

sampah yang menumpuk 

di TPA. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Implementasi Program 3R (Reduce, 

Reuse, dan Recycle) melalui Bank 

Sampah dalam Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis Masyarakat di Kota 

Bandar Lampung 

Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui 

Bank Sampah di Kota Bandar Lampung 



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon 

dan Taylor dalam Moleong (2013:4), berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu 

fenomena  sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan dimana data yang 

dihasilkan dengan kata-kata dari orang yang diamati. Peneliti menggunakan 

tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam  

memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi 

program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui Bank Sampah dalam upaya 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandar Lampung. 
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B. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2013:94), ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. 

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar 

suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti 

memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari 

penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan model 

implementasi kebijakan publik menurut Elmore, dkk dalam Golembiewski 

(1997:766-769). Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) Melalui Bank 

Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota 

Bandar Lampung: 

a) Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud 

dari program 3R melalui Bank Sampah. 

b) Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja 

dalam program 3R melalui Bank Sampah ke organisasi pelaksana. 

c) Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dari program 3R melalui Bank Sampah. 

d) Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial dalam pelaksanaan 

program 3R melalui Bank Sampah untuk menjaga akuntabilitas 

pelaksana. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program 3R 

(Reduce, Reuse, Dan Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya 

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung: 

a) Faktor-faktor pendukung dalam Implementasi Program 3R (Reduce, 

Reuse, Dan Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung. 

b) Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Program 3R (Reduce, 

Reuse, Dan Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan 

Sampah Berbasis Masyarakat Di Kota Bandar Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dalam lingkup wilayah Kota Bandar Lampung, 

alasan pemilihan penelitian di dalam lingkup Kota Bandar Lampung  

dikarenakan pengelolaan sampah dengan 3R melalui Bank Sampah di Kota 

Bandar Lampung yang belum optimal terlihat dari volume sampah di Kota 

Bandar Lampung yang masih mencapai 850 ton/hari di buang ke TPA. 

Pengelolaan sampah yang sudah menerapkan secara 3R yaitu baru terdapat 2 

kecamatan dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung 2 kecamatan tersebut 

yaitu Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Timur.  

 

Berdasarkan lokasi penelitian yang dipilih tersebut maka penelitian ini 

dilakukan pada unit lokasi penelitian yang antara lain Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung, Lencana Bumi Hijau, Bank Sampah di Kota Bandar 

Lampung antara lain: Bank Sampah di Kecamatan Panjang Kelurahan Panjang 

Selatan dan Kelurahan Panjang Utara dan di Kecamatan Teluk Betung Timur 
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Kelurahan Kotakarang. Serta masyarakat Kecamatan Panjang Selatan dan 

Kecamatan Teluk Betung Timur. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157), sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: 

1. Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi 

penelitian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang 

digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dan 

pengamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 

Lencana Bumi Hijau, Bank Sampah di Kota Bandar Lampung antara lain: 

Bank Sampah di Kecamatan Panjang Kelurahan Panjang Selatan dan 

Kelurahan Panjang Utara dan di Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kelurahan Kotakarang. Serta beberapa masyarakat yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. 

2. Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data 

primer. Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat-surat, 

instruksi presiden, peraturan daerah, koran, artikel dan data-data lainnya 
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yang berkaitan dengan impementasi program 3R melalui Bank Sampah 

dalalm upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, yaitu:  

1. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi pasif, 

yaitu peneliti tetap bisa mengamati penelitian tanpa harus mengikuti 

kegiatan yang dilakukan oleh objek diteliti. Peneliti melakukan observasi 

langsung ke lokasi Bank Sampah di Kota Bandar Lampung yaitu di 

Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Timur untuk 

mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Bank Sampah 

tersebut. Peneliti mengamati mekanisme pelaksanaan yang Bank Sampah 

mulai dari proses penyetoran sampah hingga pencatatan ke dalam buku 

tabungan. Dalam melakukan observasi peneliti megalami hambatan, yaitu 

kesulitan mendapatkan dokumen pembukuan keuangan, SOP, dan 

dokumentasi kegiatan foto. 

2. Wawancara (interview) 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:316), mendefinisikan 

wawancara sebagai berikut, wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untak bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstrusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 
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sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti. 

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan yang sesuai dalam panduan wawancara dengan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh informan. Dalam penelitian ini, informan yang 

diwawancarai adalah Dinas Lingkungan Hidup, Lencana Bumi Hijau, 

Bank Sampah di Kota Bandar Lampung, serta beberapa masyarakat yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Instrumen yang digunakan untuk 

melakukan wawancara ini meliputi taperecorder dan catatan-catatan kecil 

dari peneliti dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian 

adalah: 

Tabel 4. Daftar Nama Informan Wawancara 

 

No Nama Informan Keterangan 

1. Farid Yanuza, 

MM 

Kepala Seksi Pengelolaan 

Sampah 

Dinas Lingkungan 

Hidup 

2. Mashabi Divisi Program Lencana Bumi 

Hijau 

Ketua Eksekutif 

Mitra Bentala 

3. Hendrawan Ketua Lencana Bumi Hijau Ketua LSM  Walhi 

Lampung 

4. Nurahmad Ketua Bank Sampah Kelurahan 

Panjang Utara 

Mayarakat 

Kelurahan Panjang 

Utara 

5. Rini Ketua Bank Sampah Kelurahan 

Panjang Selatan 

Masyarakat 

Kelurahan Panjang 

Selatan LK 1  

6. Nur’aini Ketua Bank Sampah Kelurahan 

Kota Karang 

Masyarakat 

Kelurahan Kota 

Karang  

7. Nurfaidah Sekretaris Bank Sampah 

Kelurahan Kota Karang 

Masyarakat 

Kelurahan Kota 

Karang  

Sumber: Diolah oleh peneliti,Tahun 2017 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini berupa arsip-

arsip yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 

Mitra Bentala dan Bank Sampah di Kota Bandar Lampung. Serta buku-

buku maupun literatur yang sesuai dengan bahasan yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Tabel 5. Daftar Dokumen yang Didapatkan 

 

No  Dokumen  Substansi 

1. Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2012 

Kementrian Lingkungan Hidup 

Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reduce, Reuse, dan Recycle 

Melalui Bank Sampah 

Ruang lingkup, definisi, 

persyaratan, mekanisme, 

pelaksanaa, dan pelaksana. 

2. Profil Bank Sampah Indonesia 

2012 

Sejarah Bank Sampah di 

Indonesia 

3.  Buku Putih Sanitasi Kota 

Bandar Lampung Tahun 2015 

Rencana jangka menengah yang 

disebut Strategi Sanitasi Kota 

(SSK). SKK Kota Bandar 

Lampung  berisi visi, misi, dan 

tujuan pembangunan sanitasi kota 

Bandar Lampung  berikut strategi-

strategi pencapaiaannya. 

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2017 
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F. Teknik Analisis Data 

Bogdan dalam Sugiyono (2011:332), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain. Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (2011:334-343), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi Data (Reduction Data) 

Reduksi data diartikan proses pemilihan, focusing, penyederhanaan, 

abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk 

catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada dilapangan kemudian 

dirangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam tahap ini 

peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian 

pelaksanaan Program 3R (reduce, reuse, dan recycle) melalui Bank 

Sampah dan mana yang bukan. Kemudian peneliti akan memisahkan data 

yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan 

dengan pelaksanaan program 3R melalui Bank Sampah. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna 

untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau 

bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan 

sejenisnya utnuk menjelaskan impelementasi program 3R melalui Bank 

Sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat.  

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian 

berdasarkan sumber data primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban 

tentang implementasi program 3R melalui Bank Sampah di Kota Bandar 

Lampung. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. 
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Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Moleong 

(2013:324), terdapat kriteria dalam pemeriksaan data kualitatif, yaitu: 

1. Derajat kepercayaan (credibility) 

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonaktualitatif. Kriteria ini 

berfungsi: (1) Pengumpulan Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan 

Reduksi Data melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai, (2) mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan 

antara lain: 

a. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa 

dengan triangulasi, peneliti merecheck temuannya dengan jalan 
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membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, penyidik atau 

teori. 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan 

menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Informan tersebut berasal dari pihak Dinas Lingkungan 

Hidup, Lencana Bumi Hijau, Bank Sampah di Kota Bandar Lampung, 

serta beberapa masyarakat yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun kelapangan serta 

dokumentasi yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, Lencana 

Bumi Hijau, Bank Sampah di Kota Bandar Lampung. 

 

b. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian menelaahnya secara rinci 

sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan 

cara yang biasa. Untuk keperluan itu, teknik ini menuntut agar peneliti 

mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara 

tentatif dan penelaahan dilakukan secara rinci. 



 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Kota Bandar Lampung 

1. Profil Wilayah Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung, merupakan 

daerah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, 

pendidikan, kebudayaan dan juga sebagai pusat perekonomian di Provinsi 

Lampung. Provinsi Lampung memiliki letak yang strategis karena 

merupakan pintu gerbang antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. 

Sebagai Ibukota provinsi, Bandar Lampung memiliki keuntungan karena 

setiap kegiatan baik dari pemerintahan, politik, pendidikan, kebudayaan 

dan perekonomian lebih cepat bertumbuh dibanding dengan kabupaten-

kabupaten lain yang berada di Provinsi Lampung. 

2. Geografis Kota Bandar Lampung  

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5
0
20

’
 - 5

0
30

’
 Lintang 

Selatan dan 105
0
28

’
 - 105

0
37

’
 Bujur Timur. Ibukota Provinsi Lampung ini 

berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan pulau Sumatera. 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km
2
 yang terdiri dari 

20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif, Kota Bandar 

Lampung dibatasi oleh: 
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 – 700 meter diatas 

permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari: 

1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang. 

2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara. 

3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar 

Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau 

serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan. 

4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan. 

 

Pada tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti Way Halim, Way 

Balau, Way Awi, Way Simpur diwilayah Tanjung Karang, dan Way 

Kuripan, Way Balau, Way Kupan, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir 

di wilayah Teluk Betung. Daerah Hulu sungai berada dibagian barat, daerah 

hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah  

yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring 

meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4% 

total wilayah. 
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Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, seperti 

Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung 

Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, 

Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit 

Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, 

gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit 

Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana 

ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit 

Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat. 

 

Penduduk yang tinggal di Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai 

macam suku. Jumlah penduduk yang berada di setiap kecamatan di Bandar 

Lampung juga beraneka ragam sesuai dengan besarnya luas wilayah setiap 

kecamatan dan pertumbuhan yang secara alami terjadi baik kelahiran 

maupun kematian serta perpindahan penduduk. Jumlah penduduk, luas 

wilayah dan kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada 

tabel. 

 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 197,22 km2 yang 

terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi 

penduduk 979 287 jiwa (berdasarkan sensus 2015), kepadatan penduduk 

sekitar 4.478 jiwa/km2 dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 

2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan 

pusat jasa dan perdagangan serta perekonomian di Provinsi Lampung. 
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Tabel 6. Jumlah Penduduk Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per 

Kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2011 

Sumber: https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/2, diakses pada 

22 September 2016 Pukul 12.10 WIB 

 

B. Lencana Bumi Hijau 

 

Lencana Bumi Hijau (LBH) ini awalnya sekelompok orang yang tergabung 

karena dilatarbelakangi kepedulian terhadap lingkungan yang diberi nama 

Agent Of Change (AOC). AOC dibentuk pada 26 September 2014 oleh 

Walikota Bandar Lampung di Hotel Emersia. Anggota dari AOC berjumlah 10 

orang yang berasal dari kalangan aktivis lingkungan hidup yang beranggotakan 

dari LSM Mitra Bentala, LSM Walhi, Guru, Masyarakat, dan Mahasiswa. 

Kecamatan 

 

 

Subdistrict 

Jumlah 

Penduduk 

 

Population 

Luas 

Wilayah 

 

Area (Km
2
) 

Kepadatan 

Penduduk 

 

Population Density 

Teluk Betung Barat 29 799 11,02 2 704 

Teluk Betung Timur 41 645 14,83 2 808 

Teluk Betung Selatan 39 353 3,79 10 383 

Bumi Waras 56 742 3,75 15 131 

Panjang 74 506 15,75 4 731 

Tanjung Karang Timur 37 108 2,03 18 280 

Kedamaian 52 592 8,21 6 406 

Teluk Betung Utara 50 593 4,33 11 684 

Tanjung Karang Pusat 51 126 4,05 12 624 

Enggal 28 084 3,49 8 047 

Tanjung Karang Barat 54 710 14,99 3 650 

Kemiling 65 637 24,24 2 708 

Langkapura 33 944 6,12 5 546 

Kedaton 49 055 4,79 10 241 

Rajabasa 48 027 13,53 3 550 

Tanjung Senang 45 775 10,63 4 306 

Labuhan Ratu 44 843 7,97 5 626 

Sukarame 56 921 14,75 3 859 

Sukabumi 57 334 23,6 2 429 

Way Halim 61 493 5,35 11 494 

2015 979 287 197,22 4 965 

2014  960 695 197,22  4 871 

2013 942 039 197,22 4 777 

2012 902 885 197,22 4 578 

2011 891 374 197,22 4 520 

https://bandarlampungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/2
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AOC berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan Bank 

Sampah.  

 

Nama AOC hanya berstatus sementara, tim AOC sepakat mengganti nama 

menjadi Lencama Bumi Hijau (LBH) bertempat di kediaman Notaris 

Imansyah, SH. MKn. LBH bertugas sebagai pengembangan Bank Sampah di 

Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan Panjang Utara dan Kelurahan Kota 

Karang. LBH sementara ini berkantor di LSM Mitra Bentala yaitu di Jalan 

Sejahtera PAL 10 Gg. Salak RT. 15, LK II No. 07 Sumberejo, Kemiling 

Bandar Lampung Kode Pos 35153. 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber:Dokumen Lencana Bumi Hijau Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2017 

 

Gambar 4. Struktur Lencana Bumi Hijau 

 

Tugas LBH meliputi: 

1. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Bank Sampah 

2. Memonitoring pelaksanaan kegiatan Bank Sampah 

3. Membina pelaksanaan Bank Sampah 

4. Menyelenggarakan rapat bulanan untuk membahas kemajuan dan 

permasalahan kegiatan Bank Sampah minimal sebulan sekali 

Ketua 

Hendrawan 

Divisi 

Program 

Mashabi 

Divisi 

Pelatihan 

Iman 

Divisi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Nurahmad 

Divisi 

administrasi 

Qori 
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5. Membuat rencana kegiatan hal-hal yang diperlukan dalam Bank Sampah 

6. Memastikan bahwa pelaksanaan Bank Sampah sesuai dengan pedoman 

yang ada 

7. Memfasilitasi penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) 

 

C. Bank Sampah di Kota Bandar Lampung 

1. Sejarah Bank Sampah di Kota Bandar Lampung 

Program Bank Sampah telah diterapkan di Panjang Selatan sejak tahun 

2009. Beberapa kelompok masyarakat aktif menggalang penyelamatan 

lingkungan dengan menggagas kampung hijau yang didalamnya terdapat 

kegiatan Bank Sampah. Bank Sampah di Kelurahan Panjang Selatan LK 1 

Kecamatan Panjang ini pertamakali diperuntukan untuk anak-anak yang 

bergabung dalam kelompok belajar Laskar Hijau, yaitu mengajak anak-

anak untuk bermain sambil belajar, pada saat belajar anak-anak tersebut 

diharuskan membawa sampah. Cara ini cukup efektif untuk mengurangi 

sampah yang ada disekitar lingkungan tersebut dikarenakan anak-anak 

tersebut aktif setiap minggu dan diikuti 40 anak.  

 

2. Latar Belakang Bank Sampah di Bandar Lampung 

a. Selama ini penerapan pengelolaan sampah adalah dari sumber (rumah 

tangga/masyarakat) langsung dibuang ke tong sampah dan selanjutnya 

diambil oleh petugas gerobak baik dari partisipasi masyarakat/RW 

atau Dinas Lingkugan Hidup diangkut ke TPS dan dari TPS diangkut 

oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup ke TPA Bakung. Belum ada 

proses pengelolaan sampah dengan menggunakan metode 3R (reduce, 
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reuse dan recycle) dari sumber. Sampah yang diangkut ke TPA 

Bakung setiap hari mencapai 800 ton. 

b. Sebagian besar masyarakat belum peduli terhadap pengelolaan 

sampah dan walaupun ada pengelolaan sampah masih bersifat 

individual dan belum terorganisir secara terpadu, sehingga intensitas 

kebersamaan dalam sosial kemasyarakatan sangat rendah.  

c. Belum ada nilai ekonomis terhadap pengelolaan sampah, selain 

masyarakat belum paham terhadap pengelolaan sampah yang 

mempunyai nilai ekonomis dengan 3R dan sebagian besar kesadaran 

terhadap pengelolaan sampah masih rendah dikarenakan masyarakat 

masih menganggap bahwa sampah merupakan sisa dari sebuah proses 

yang tidak diinginkan dan tidak mempunyai nilai ekonomis.  

d. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada 

tempatnya terutama di sungai/ saluran dan dibakar yang menyebabkan 

lingkungan menjadi kotor, timbulnya berbagai macam penyakit, 

pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem.  

 

3. Kegiatan yang dilakukan  

Bank Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung berfokus pada bidang 

lingkungan karena dasar terbentuknya Bank Sampah adalah mengajak 

masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya salah satunya dengan 

permasalahan sampah. Tujuan akhir dari kegiatan tersebut adalah untuk 

menyelamatkan lingkungan rumah dari permasalahan sampah. Berikut 

kegiatan yang sampai saat ini masih dilakukan Bank Sampah yang ada di 

Kota Bandar Lampung: 
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a. Menanamkan anggotanya untuk melakukan pemilihan sampah 

(organik dan anorganik) sejak/ mulai dari sumber sampah yaitu rumah 

tangga anggota Bank Sampah. Pemilihan sampah sejak/ mulai dari 

sumber sampah adalah kunci dari kesuksesan pengolahan sampah 

dengan baik dan benar, karena kondisi sampah masih bersih dan tidak 

berbau. Sampah organik langsung dapat diolah menjadi kompos dan 

sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang kerajinan. 

b. Memberdayakan anggota Bank Sampah dan warga sekitar untuk 

mengolah sampah organik menjadi kompos. Proses pengomposan 

sejak awal dari sumber sampah rumah tangga ini dapat langsung 

berdampak terhadap volume sampah yang dibuang ke TPS/TPA. 

Kompos hasil rumah tangga dapat dimafaatkan langsung warga untuk 

pupuk tanaman di rumah. Kegiatan composting ini lebih banyak 

dilakukan oleh para pengurus maupun anggota Bank Sampah. 

c. Menggerakan anggota Bank Sampah untuk belajar mendaur ulang 

(recycle) sampah anorganik menjadi barang kerajinan yang 

bermanfaat dan bernilai ekonomis. Misalnya: tas dari bungkus 

deterjen, Kotak tisu dari bahan koran. Tempat minuman dari bahan 

minuman gelas kemasan, Lampu hias dari bahan sendok plastik, dan 

produk kerajinan lainnya.  

 

4. Pola Pendanaan di Bank Sampah 

Sejak awal berdiri, pendanaan yang terdapat di setiap Bank Sampah di 

Kota Bandar Lampung bersifat swadaya. Seiring dengan berkembangnya 

kegiatan Bank Sampah ini, pola pendanaan untuk operasional 
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menggunakan kas yang berasal dari hasil penjualan sampah daur ulang 

serta penjualan hasil kerajinan. Dan Bank Sampah di Kota Bandar 

Lampung juga menjadi CSR dari PT.Indofood dan PT.Pertamina. 

 

5. Jaringan kerjasama antar lembaga-lembaga lain dan masyarakat sekitar 

Bank Sampah di Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Koordinasi tersebut berupa 

memberikan fasilitas seperti timbangan, mesin pencacah. Dalam 

pemasaran kerajinan Bank Sampah kota Bandar Lampung dibantu oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memasarkan produk dari Bank 

Sampah tersebut. 

 

6. Struktur dan pembagian kerja organisasi Bank Sampah  di Kota Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Bank Sampah Kota Bandar Lampung  Tahun 2016, Diolah Oleh 

Peneliti, Tahun 2017 

 

Gambar 5. Struktur Bank Sampah di Kota Bandar Lampung 

 Manajer/Ketua 

Kep.ADM 

/Sekretaris 

Bendahara 

Marketing 

Penimbangan 

Pencatatan 

Pemilahan 

Anggota Anggota Anggota 

Nasabah Nasabah Nasabah 
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Sebagaiamana terlihat pada gambar tersebut, stuktur yang digunakan di 

setiap Bank Sampah cukup sederhana.  Pada prakteknya struktur tersebut 

tidak bersifat kaku melainkan fleksibel. Pada prinsipnya pembagian kerja 

pada organisasi di Bank Sampah tersebut cukup jelas yaitu: 

a) Ketua  : Bertanggung Jawab mengawasi segala urusan  

     kegiatan Bank Sampah 

b) Sekretaris  : Bertanggung Jawab atas segala urusan admnistratif 

     Bank Sampah 

c) Bendahara : Bertanggung jawab mengatur keungan Bank  

     Sampah 

d) Marketing  : Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk  

     daur ulang  

e) Penimbang : Bertanggung jawab terhadap kegiatan timbang- 

     menimbang sampah yang bisa dilakukan pada hari  

     sabtu dan minggu. Dari menimbang berat sampah  

     yang disetor nasabah hingga mencatat tabungan  

     sampah nasabah 

 

7. Profil Bank Sampah di Kota Bandar Lampung 

a) Bank Sampah Di Kecamtaan Panjang 

Bank Sampah yang berada di Kecamatan Panjang terdapat di 2 

Keluruhan yaitu Kelurahan Panjang Selatan dan Kelurahan Panjang 

Utara. Berikut profil Bank Sampah yang Berada dikecamatan Panjang. 
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1) Bank Sampah Kelurahan Panjang Selatan 

Nama    : Bank Sampah Laskar Hijau 

Alamat   : Jalan Selat Malaka 3 Piler 3 LK 1   

     Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan  

     Panjang 

Nomor Telepon : 081379039624 

Penanggungjawab : Rini 

Mulai Kegiatan : Februari 2014 

Jenis kegiatan : Bank Sampah dan Pelatihan daur ulang 

Bank Sampah Laskar Hijau memiliki 1 sentral dan 4 unit. Unit I 

dinamai Laskar Hijau dan memiliki nasabah sebanyak 102 

nasabah. Unit II Daun Hijau terdapat 18 nasabah. Unit III Selat 

Hijau memiliki 22 nasabah. Unit IV Teluk Hijau memiliki 20 

nasabah.  

2) Bank Sampah Kelurahan Panjang Utara 

Nama    : Bank Sampah Iklim Lestari 

Alamat   : Jalan Dhian Remaja Kp. Baru III   

      Kelurahan Panjang Utara Kecamatan  

      Panjang 

Nomor Telepon  : 082179925422 

Penanggung Jawab   : Nurahmad 

Mulai Kegiatan   : 19 Maret 2016 

Jenis Kegiatan   : Bank Sampah 
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Bank Sampah di Kelurahan Panjang Selatan hanya memiliki 

sentral karena Bank Sampah ini baru 1 tahun berdiri sehingga 

belum terdapat unit. Bank Sampah Iklim Lestari memiliki 17 

Nasabah. 

b) Bank Sampah di Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bank Sampah yang berada di Kecamatan Teluk Betung Timur 

terdapat di 2 Keluruhan yaitu Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan 

Pulau Pasaran. Berikut profil Bank Sampah yang Berada di 

Kecamatan Teluk Betung Timur. 

1) Bank Sampah Kelurahan Kota Karang 

Nama    : Bank Sampah Karang Bahari 

Alamat   : Jalan Teluk Bone No. 168 Gg Musdalifah  

     Rt 07 Lk 2 Kelurahan Kota Karang   

     Kecamatan Teluk Betung Timur 

Nomor Telepon : 085377999399 

Penanggungjawab : Nur’aini 

Mulai Kegiatan : Maret 2016 

Jenis kegiatan : Bank Sampah dan Pelatihan daur ulang 

Bank Sampah Kota Karang terdapat 1 sentral dan 2 unit. Sentral 

dinamai Karang Bahari yang memiliki nasabah 200. Unit I  

terdapat 70 nasabah. Unit II memiliki 30 nasabah.  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarakan hasil penelitian, pembahasan dan analisis implementasi 

program 3R melalui Bank Sampah, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa implementasi program 3R ini sudah terlaksana secara efektif 

sebagai berikut: 

a. Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan 

maksud dari suatu kebijakan 

Berkaitan dengan tugas dan tujuan program 3R Melalui Bank 

Sampah para pelaksana sudah memahami tugas dan tujuan dari 

program Bank Sampah dan sudah menjalankan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 10 

Tahun 2012 Kementrian Lingkungan Hidup Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. 

b. Manajemen Rencana Yang Mengalokasikan Tugas Dan Standar 

Kinerja Ke Organisasi Pelaksana  

Terkait dengan manajemen rencana pada Bank Sampah, telah 

menerapkan manajemen perencanaan yang efektif untuk 

mengalokasikan tugas dan standar kinerja yaitu melalui workshop 

dan rapat yang telah dilakukan oleh fasilitator Bank Sampah 
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c. Pengukuran Kinerja Organisasi Pelaksana Yang Dinilai Dengan 

Tujuan Yang Ingin Dicapai  

Para pelaksana program sudah cukup baik karena dapat 

menyesuaikan kinerja pelaksana dengan perubahan lingkungan yang 

ada untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yaitu dengan 

melaksankan Bank Sampah sesuai waktu yang telah ditetapkan, lalu 

melaksanakan Bank Sampah dengan menerapkan sistem 3R. 

d. Sistem Manajemen Kontrol Dan Sanksi Sosial Untuk Menjaga 

Bawahan Agar Tetap Akuntabel  

Dari sudut pandang sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial, 

untuk menjaga bawahan agar tetap akuntabel, pelaksanaan 

monitoring program Bank Sampah di Kota Bandar Lampung belum 

maksimal. Hal ini dari ketiadaan sanksi dalam bentuk apapun apabila 

terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program 3R melalui 

Bank Sampah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di 

Kota Bandar Lampung: 

a) Faktor pendukung dalam implementasi program Bank Sampah di 

Kota Bandar Lampung adalah syarat yang mudah untuk menjadi 

nnasabah Bank Sampah dan faktor pendukung lainnya terdapat 

sarana dan prasarana yang memadai pada Bank Sampah Kota 

Bandar Lampung. 

b) Faktor Penghambat dalam implementasi program Bank Sampah di 

Kota Bandar Lampung adalah tidak adanya dukungan dari Street 



139 
 

Level Bureauracy, sumber daya manusia yang dimiliki belum 

mampu mengoperasikan fasilitas yang ada, tidak adanya tempat 

tetap dalam pemasaran produk daur ulang Bank Sampah, dan harga 

sampah yang tidak stabil. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Pemerintah kota Bandar Lampung dapat memberikan reward kepada 

masyarakat yang telah mampu menyetor sampah dengan jumlah besar 

kepada Bank Sampah. Pemberian reward ini dapat mendorong partisipasi 

masyarakat kota Bandar Lampung untuk ikut berpartisipasi menjadi 

nasabah di Bank Sampah. 

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyediakan tempat pemasaran 

produk-produk daur ulang Bank Sampah di pusat kota, untuk 

memudahkan pemasaran. Pemerintah kota Bandar Lampung dapat 

bekerjasama dengan dinas parawisata untuk pemasaran, agar produk daur 

ulang sampah tersebut dapat menarik wisatawan lokal mapupun asing. 

3. Penambahan Bank Sampah di setiap kecamatan yang ada di Kota Bandar 

Lampung, dari 20 kecamatan yang ada minimal terdapat satu Bank 

Sampah di setiap kecamatan. Penambahan ini dapat memaksimalkan 

pencapaian tujuan dari Bank Sampah yaitu mengurangi sampah yang 

masuk ke TPA. 
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