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Abstrak
Pemerintah Kota Yogyakarta menganjurkan pengelolaan sampah harus dapat dilakukan secara mandiri
salah satu nya dengan penerapan prinsip 3-R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam wujud bank sampah. Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta memiliki target “1 RW 1 Bank Sampah”, Kelurahan Bener
mewujudkan dari 7 RW yang ada telah terbentuk 6 Bank Sampah. Namun bank sampah yang sudah ada
mengalami kendala dalam pengelolaannya disebabkan kurang pahamnya pengelola bank sampah akan
sistem manajemen bank sampah, sehingga bank sampah belum berfungsi secara optimal. Melalui kondisi
tersebut, maka diadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah kepada semua
pengurus bank sampah. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan bank
sampah berfungsi secara optimal dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi nasabah bank
sampah. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat adalah seluruh pengurus bank sampah Kelurahan Bener.
Sosialisasi bank sampah dilakukan pada saat pertemuan rutin pengelola Bank Sampah, jadwal pengumpulan
sampah, dan pertemuan RT/RW. Pelatihan bank sampah dilakukan pada saat pertemuan rutin pengelola
bank sampah dan rapat evaluasi bank sampah. Kesimpulan kegiatan ini yaitu penataan dan sosialisasi bank
sampah di lakukan untuk menarik dan mengajak masyarakat yang belum bergabung menjadi nasabah bank
sampah; Pelatihan pengelolaan bank sampah dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola
bank sampah tentang jenis sampah yang layak jual, administrasi bank sampah, dan konversi sampah.
Kata kunci: Bank Sampah, Kelurahan Bener, Pengelolaan Bank Sampah

1. PENDAHULUAN

5), RW 6 (Bank Sampah Gardena), RW 7 (Bank
Sampah Bejokarto Mandiri).
Namun bank sampah yang sudah ada mengalami
kendala dalam pengelolaannya disebabkan kurang
pahamnya pengelola bank sampah akan sistem
manajemen bank sampah, sehingga bank sampah
belum berfungsi secara optimal. Melalui kondisi
tersebut, maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi
dan pelatihan dalam pengelolaan bank sampah
kepada semua pengurus bank sampah. Tujuan dari
dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang
pengelolaan bank sampah ini adalah agar dapat
memperbaiki sistem pengelolaan bank sampah
sehingga bank sampah berfungsi secara optimal
dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat
yang menjadi nasabah bank sampah. Yaitu dapat
menambah pendapatan nasabah dari sampah yang
telah di kumpulkan dan di setorkan ke bank
sampah.
Permasalahan pertama yaitu bank sampah berada di
wilayah padat penduduk, sehingga kantor bank

Pemerintah Kota Yogyakarta menganjurkan
pengelolaan sampah harus dapat dilakukan secara
mandiri dalam rangka meminimalisir volume
sampah yang dibuang ke TPA Piyungan. Salah satu
nya dengan penerapan prinsip 5-R (Reduce, Reuse,
Recycle, Replace, Repair) dalam wujud program
bank sampah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta
memiliki target “1 RW 1 Bank Sampah”, saat ini
jumlah bank sampah di seluruh Kota Yogyakarta
adalah 433 bank sampah atau sekitar 70% dari total
616 RW yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan
adanya program dari pemerintah Kota Yogyakarta
tersebut, Kelurahan Bener mewujudkan dari 7 RW
yang ada telah terbentuk 6 Bank Sampah. Enam
bank sampah tersebut yaitu: RW 1 (Bank Sampah
Binari), RW 2 (Bank Sampah Salingsih), RW 3
(Bank Sampah Tren), RW 5 (Bank Sampah Simul
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sampah dibuat minimalis dengan lahan milik salah
satu pengelola bank sampah. Bank sampah juga
tidak begitu terlihat dari jalan. Permasalahan kedua
yaitu Belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi
pengelolaan Bank sampah dengan metode yang
benar. Permasalahan ketiga yaitu minimnya
pendidikan pengelola Bank sampah akan sistem
perbankan. Belum pernah diberikan pengetahuan
tentang pendidikan pengelolaan bank sampah
dengan sistem perbankan dan belum mengetahui
cara menghitung penjualan sampah (sampah yang
dikumpulkan nasabah di nilai dengan rupiah sesuai
harga sampah). Belum pernah dilakukan pelatihan
cara menghitung sampah dalam rupiah.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Penataan Bank Sampah
Penataan bank sampah diperlukan agar bank
sampah terlihat menarik dan juga tidak
membingungkan bagi para nasabahnya. Jadwal
operasional pelayanan bank sampah harus di
sosialisasikan menyeluruh kepada masyarakat
Kelurahan Bener. Hal ini agar tidak menutup
kemungkinan penambahan nasabah yang baru atau
masyarakat yang berminat bergabung menjadi
nasabah bank sampah. Jadwal operasional bank
sampah ini meliputi hari dan jam pelayanan bank
sampah. Lokasi bank sampah juga harus jelas dan
jika memungkinkan tidak berpindah-pindah atau
menetap. Selain itu papan nama atau spanduk bank
sampah juga harus terlihat jelas, informatif dan
mudah terbaca. Berikut beberapa spanduk bank
sampah yang ada di Kelurahan Bener pada gambar
1:

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan
pada Bulan Mei 2019 - Oktober 2019 (selama 6
Bulan). Lembaga/ mitra kegiatan pengabdian
masyarakat dengan tema pengelolaan bank sampah
adalah bank sampah Kelurahan Bener yang
beralamat di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo
Kota Yogyakarta. Metode pelaksanaan kegiatan
menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan
solusi yang ditawarkan untuk mengatasi
permasalahan
mitra adalah sebagai berikut:
pertama, bersama para pengurus menata bank
sampah dan membuat spanduk bank sampah yang
menarik juga informatif; Kedua, memberikan
sosialisasi tentang sistem pengelolaan bank sampah
melalui media power point pada saat pertemuan
rutin pengelola bank sampah dengan nasabah bank
sampah, jadwal pengumpulan sampah, dan
pertemuan
RT/RW;
Ketiga,
memberikan
pengetahuan tentang pengelolaan bank sampah
melalui media power point dan mengadakan
pelatihan menghitung sampah di konversikan
dalam rupiah sesuai harga sampah pada saat
pertemuan rutin pengelola bank sampah dengan
nasabah bank sampah dan rapat evaluasi bank
sampah.
Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan maka di
adakan kegiatan monitoring dan evaluasi, hal ini
berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan
justifikasi atau penilaian terhadap pengelolaan bank
sampah. Evaluasi ini berfungsi untuk melihat dan
mempertimbangkan kembali semua solusi yang
dilaksanakan
telah
berhasil
menyelesaikan
permasalahan mitra atau belum. Selain itu, sebagai
strategi dalam menyelesaikan masalah yang sama
di daerah yang lain serta memperbaiki apa yang
masih kurang dalam strategi yang telah
direalisasikan.

Gambar 1. Spanduk Bank Sampah

Agar nasabah tidak bingung dan kesulitan, maka
alur bank sampah juga harus dibuat secara
sistematis. Maka perlu dibuat alur bank sampah
yang jelas, sehingga ketika nasabah datang ke bank
sampah langsung menuju bagian pertama dari
proses pengumpulan sampah. Berikut pada gambar
2 penggambaran alur bank sampah di Kelurahan
Bener yang telah diterapkan.
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Mei 2019 di Aula Kelurahan Bener dengan jumlah
undangan 30 orang dan dihadiri oleh 29 orang.
Hampir seluruh undangan menghadiri kegiatan ini,
satu orang berhalangan hadir. Berikut gambar 5
suasana pada saat kegiatan sosialisasi:
Gambar 2. Work Flow Bank Sampah

Selain alur yang jelas penataan bank sampah juga
sistematis. Penataan meja setiap proses alurnya
dibuat searah dan tidak bolak-balik menghindari
adanya saling tabrakan antar nasabah. Sampah yang
dibawa nasabah satu dengan nasabah yang lainnya
juga diberikan tempat atau antrian khusus untuk
menghindari bercampurnya atau tertukarnya
sampah yang dibawa. Berikut adalah gambar 3
bank sampah sebelum dan sesudah di lakukan
penataan.

Gambar 5. Suasana Sosialisasi Kepada Pengurus
Bank Sampah

Hal ini membuktikan semangat para pengurus bank
sampah cukup tinggi. Kegiatan rapat rutin ini
dilakukan sebulan sekali. Kegiatan ini sebagai
sarana koordinasi antar pengurus bank sampah,
penyampaian informasi dari faskel bank sampah
dan pelaporan penggunaan dana stimulan dari
Persada. Perkumpulan Persada Yogyakarta bersama
dengan Yayasan Unilever menjalankan sebuah
program yang bernama Yogyakarta Green and
Clean (YGC). Selain dana stimulan yang diberikan
setiap tahunnya juga memberikan bantuan berupa
buku besar bank sampah, buku registrasi bank
sampah, dan buku tabungan bank sampah (gambar
6).

(a)
(b)
Gambar 3. (a) Kondisi sebelum penataan; (b)
Kondisi setelah penataan

Pemasangan spanduk agar bank sampah terlihat
jelas, dengan banner yang cukup besar dan design
warna yang mencolok. Selain memberikan
informasi lokasi bank sampah juga diharapkan
dapat menarik masyarakat yang belum bergabung
menjadi nasabah bank sampah. Berikut gambar 4
Banner tersebut:

Gambar 6. Buku Bantuan dari Persada

Melalui kegiatan sosialisasi ini lalu dilanjutkan
penyampaian materi dengan menggunakan power
point dan melakukan tanyajawab serta diskusi.
Antusiasme cukup tinggi, hal ini terlihat saat
pemaparan materi dan sesi tanyajawab serta diskusi

Gambar 4. Banner Bank Sampah

3.2 Sosialisasi Pengelolaan Bank Sampah
Kegiatan sosialisasi pengelolaan bank sampah di
Kelurahan Bener dilaksanakan pada hari kamis, 30
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berjalan cukup bersemangat seperti terlihat pada
gambar 7.

Materi pelatihan meliputi penyampaian jenis
sampah yang dapat dikumpulkan ke bank sampah.
Semua jenis sampah laku dan layak jual seperti:
botol plastik, gelas plastik, bungkus mie instan,
kertas duplek, kertas kardus, kertas hvs, botol kaca,
dll. Sampah yang tidak laku atau tidak layak jual
yaitu diapers, pembalut, pecahan kaca (beling),
bungkus kopi, kain. Namun untuk kain bisa
dijadikan sebagai pot bunga oleh pengrajin bank
sampah gambar 10.

Gambar 7. Sesi Tanya Jawab

Selain pada pertemuan rutin pengurus bank
sampah, sosialisasi juga dilakukan pada kegiatan
pertemuan RT dan RW untuk mengajak masyarakat
yang belum bergabung menjadi nasabah bank
sampah (gambar 8). Hal ini dimaksudkan agar
masyarakat ikut mengumpulkan sampah layak jual
ke bank sampah. Pada saat pertemuan RT (setiap
bulan tanggal 5) dan pertemuan RW (setiap bulan
tanggal 15) disampaikan manfaat apa saja yang
dapat diberikan oleh bank sampah. Selain dapat
meningkatkan ekonomi juga dapat menciptakan
lingkungan lebih bersih, sehat dan membiasakan
diri untuk tertib dalam memilah jenis sampah.

Gambar 10. Pot Bunga Dari Kain Bekas

Pelatihan administrasi bank sampah dilaksanakan
pada tanggal 11 Oktober 2019 di rumah salah satu
pengurus bank sampa. Pelatihan ini bertujuan agar
setiap pengurus bank sampah paham dalam
melakukan pencatatan yaitu memiliki catatan bank
sampah yang sistematis, informatif dan rapih
(gambar 11).

Gambar 11. Pelatihan Administrasi Bank Sampah

3.4 Pelatihan Konversi Sampah
Pelatihan konversi sampah dilaksanakan pada
tanggal 24 Agustus 2019 setelah jam pelayanan
bank sampah berakhir (gambar 12). Kegiatan
pelatihan ini dilakukan oleh pihak pengepul kepada
pengurus bank sampah. Pelatihan ini bertujuan agar
seluruh pengurus memahami dan mengerti harga
sampah setiap jenisnya. Dimana harga sampah
selalu fluktuatif dari bulan ke bulan, namun ada
beberapa jenis sampah yang memang harganya
stabil (gambar 13).

Gambar 8. Sosialisasi di Pertemuan RT

3.3 Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah
Setelah kegiatan sosialisasi dilanjutkan
pelatihan (gambar 9).

sesi

Gambar 9. Pelatihan oleh Faskel Bank Sampah
400

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

Gambar 12. Pelatihan Konversi Sampah

Gambar 14. Rapat Monev dan Rekap Tabungan

Selain melakukan rapat evaluasi bulanan, bank
sampah juga di maju untuk mengikuti kompetisi
antar bank sampah se kecamatan yang ada di Kota
Yogyakarta (gambar 15). Hal ini dilakukan agar
semua pengurus dan nasabah tergerak dan
termotivasi bersaing dengan bank sampah yang
lainnya. Selain itu untuk mendapatkan posisi bank
sampah yaitu Blue, Silver dan Gold. Posisi bank
sampah ini mempengaruhi dana stimulan yang
turun dari Persada yaitu antara Rp250.000 hingga
Rp 25.000.000.

Gambar 13. Konversi Sampah
Gambar 15. Penilaian Oleh Persada & Unilever

3.5 Evaluasi dan Monitoring Bank Sampah
Kegiatan monitoring ini sekaligus sebagai bahan
evaluasi kedepan. Evaluasi berkaitan dengan
kemampuan untuk melakukan justifikasi atau
penilaian terhadap operasional bank sampah.
Evaluasi ini berfungsi untuk melihat dan
mempertimbangkan kembali semua solusi yang
dilaksanakan
telah
berhasil
menyelesaikan
permasalahan mitra atau belum. Dalam kegiatan
evaluasi ini dilakukan rapat evalusi setiap selesai
melakukan penimbangan sampah, hasil sampah
yang terkumpul direkap (gambar 14).

4. KESIMPULAN
Kesimpulan dan saran sebagai berikut:
1) Penataan dan sosialisasi bank sampah di lakukan
untuk menarik dan mengajak masyarakat yang
belum bergabung menjadi nasabah bank
sampah.
2) Kegiatan pelatihan pengelolaan bank sampah
dapat
meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman pengelola bank sampah tentang
jenis sampah yang layak jual, administrasi bank
sampah, dan konversi sampah, di sisi lain juga
memperoleh kepercayaan dari nasabah dengan
bersikap
transparan dalam
memberikan
penjelasan ketika ada nasabah yang bertanya.
3) Solusi dapat digunakan sebagai strategi dalam
menyelesaikan masalah yang sama di bank
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sampah yang lain dan memperbaiki apa yang
masih kurang dalam strategi yang telah
direalisasikan.
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