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ABSTRAK 
 

Permasalahan pengelolaan sampah semakin mendesak untuk diselesaikan karena dampak 

negatif yang ditimbulkannya semakin kompleks. Desa Karanganyar, Kabupaten Indramayu 

merupakan desa yang mendapatkan dampak dari tidak adanya pengelolaan sampah yang 

baik. Hampir setiap tahun dilanda banjir yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang 

kerap membuang sampah ke sungai. Akibatnya, hampir 80% lahan sawah dan empang yang 

dimiliki masyarakat terendam, sehingga menimbulkan kerugian petani padi dan pembudi-

daya lele. Atas dasar masalah tersebut, awal tahun 2015, beberapa kader lokal masyarakat 

Desa Karanganyar bersama PT Pertamina EP Jatibarang Field dan CARE LPPM IPB, 

mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendirian Bank 

Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui manfaat pendirian Bank Sampah, serta 

efektivitas Bank Sampah untuk menciptakan lingkungan yang lestari, khususnya di Desa 

Karanganyar. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2016, dengan teknik 

wawancara dan diskusi terfokus. Kajian ini menggunakan metode penelitian kaji tindak. 

Bank Sampah serbaguna Desa Karanglayung dipilih sebagai studi kasus kajian. Data 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Terciptanya 

kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik; (2) Jumlah nasabah Bank 

Sampah terus meningkat setiap bulannya; (3) Terjadi peningkatan pendapatan kelompok 

pengelola Bank Sampah dan nasabahnya; (4) Berjalannya usaha kerajinan berbahan 

sampah yang dikelola oleh ibu-ibu di Desa Karanganyar; dan (5) Terbangunnya kemitraan 

para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah. 
 

Kata kunci: kemitraan, lingkungan lestari, pengelolaan sampah. 

 

ABSTRACT 
 

The problem of garbage management is urge to resolve because the impact is very complex. 

Karanganyar village, Indramayu district is one of the affected area due to poor garbage 

management. Almost every year the village flooded due to the habits of the people who 

often throw garbage into the river. Nearly 80 percent of paddy fields and ponds owned by 

the community submerged that cause economic losses for farmer. Based on these problems, 

at 2015 some local cadres of Karanganyar village collaborated with PT Pertamina EP 

Jatibarang Field and CARE LPPM, to develop community-based waste management 

through the establishment of the garbage Bank. This study aims to determine the benefits 

of the establishment of garbage bank, the effectiveness of the garbage bank to create a 

sustainable environment, particularly in the village of Karanganyar. The datav were 

collected at June-July 2016, with interview and focused group discussion techniques. The 

study used action research methods. Garbage Bank village Versatile Karanglayung selected 

as a case study assessment. Data were analyzed descriptively qualitative. The results 

showed, (1) the creation of public awareness related to good garbage management, (2) the 

number of garbage bank costumers continues increase every month, (3) an increase in the 

income of manager and costumers of garbage bank, (4) the rise of the business of 

handicrafts made of garbage managed by woman in the village of Karanganyar, and (5) 

establishment of a partnership of the parties involved in garbage management. 
 

Keywords: garbage management, partnerships, sustainable environment. 



Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil PPM IPB 2016 

185 

PENDAHULUAN 

Sampah merupakan materi atau zat, baik yang bersifat organik maupun 

anorganik yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia (Notoatmodjo 2002). 

Permasalahan sampah di Indonesia sangat kompleks. Produksi sampah di Indonesia 

mencapai 200 ribu ton/hari. Produksi sampah di Indramayu mencapai lebih dari 700 

ton/hari pada tahun 2015 (BPS 2015). Lebih lanjut, volume timbunan sampah per 

kapita di Kota Indramayu mencapai 7000,13 ml/orang/hari. Artinya, tingkat 

produksi sampah di Kota Indramayu masih tinggi, terutama di wilayah perdesaan. 

Berdasarkan hasil social mapping, sampah menjadi isu penting di Desa Karang-

anyar. 

Hingga saat ini pengelolaan sampah di Indramayu masih menggunakan 

konsep lama, yaitu dikumpulkan kemudian diangkut dan berakhir ditempat pembu-

angan. Cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah sampah. Teknik pengolahan 

sampah yang di kenal dengan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) belum diterapkan 

dengan baik di wilayah perdesaan, khususnya di wilayah Karanganyar. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui Desa Karanganyar hampir setiap 

tahun di landa banjir. Pada tahun 2014, di wilayah ini terkena banjir cukup panjang. 

Hal ini berdampak negatif bagi petani dan pembudidaya ikan lele, di mana hampir 

80% lahan sawah dan empang terendam banjir. Selain curah hujan tinggi dan 

tanggul jebol, salah satu isu lingkungan yang dipercaya menjadi penyebab banjir 

adalah pola hidup masyarakat yang masih kerap membuang sampah ke sungai. 

Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi 

dan mengelola persoalan mengenai sampah adalah telah dirumuskannya Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). 

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masya-

rakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga harus bertanggung jawab 

menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Mengacu pada UUPS, untuk 

mengatasi masalah dibutuhkan program-program pengelolaan sampah agar tidak 

hanya menjadi timbunan sampah di TPA, tetapi menjadi sesuatu barang yang 

memiliki nilai guna dan nilai jual. 
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Partisipasi dari berbagai pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu 

kegiatan ataupun program yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, 

penilaian, dan pemanfaatan hasil (Sumardjo 2009). Partisipasi masyarakat tersebut 

dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap suatu kegiatan. Persepsi memiliki 

pengertian berupa proses penginderaan dan penafsiran rangsangan suatu objek atau 

peristiwa yang diinformasikan sehingga seseorang dapat memandang, mengartikan, 

dan menginterpretasikan rangsangan yang diterima sesuai dengan keadaan dirinya 

dan lingkungan di mana ia berada sehingga ia dapat menentukan tindakannya 

(Diwyacitra 2014). 

Kegiatan pengelolaan sampah di Desa Karanganyar belum dapat terintis 

dengan baik. Hal tersebut disebabkan kurangnya upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat perdesaan untuk menjaga lingkungannya. Kondisi pengelo-

laan sampah di wilayah perdesaan tersebut telah mendorong munculnya ide untuk 

penerapan Bank Sampah sebagai salah satu kegiatan dalam pengelolaan sampah 

masyarakat (Juliandoni 2013). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka PT. 

Pertamina Asset 3 Jatibarang Field bekerja sama dengan CARE LPPM IPB mem-

bentuk program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud program CSR perusa-

haan berupa kepedulian terhadap lingkungan. Program tersebut berupa pember-

dayaan melalui inovasi pengelolaan sampah. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain yang digunakan dalam kajian ini adalah descriptive research dengan 

metode survei langsung ke lokasi pengamatan. Descriptive research merupakan 

suatu metode penelitian melalui pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Program kegiatan Inovasi Pengelolaan Sampah (Bank Sampah) bersifat partisipatif 

melalui teknik pemberdayaan dan pendampingan. Metode partisipatif, artinya 

masyarakat ditempatkan sebagai subjek dalam setiap aktivitas kegiatan pemberda-

yaan (Sumardjo & Firmansyah 2015). 

Pengamatan ini dilakukan dari bulan Juni–Juli 2016. Lokasi kajian ini adalah 

di wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Karawang. 
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Pengamatan difokuskan pada peran Bank Sampah di wilayah Desa Karanganyar 

terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang lestari. 

Metode kajian adalah kaji tindak. Sampel dalam penelitian ini adalah kelom-

pok usaha Bank Sampah (6 orang) dan kelompok ibu-ibu kerajinan (6 orang). 

Sementara itu, jumlah nasabah Bank Sampah adalah 83 orang yang tergabung 

dalam 5 unit pengelola Bank Sampah. Teknik pemilihan sampel, yakni dilakukan 

secara purposive dengan ketentuan sampel sudah mengikuti program Bank Sampah 

lebih dari 6 bulan. Hal ini bertujuan agar memperoleh informasi yang akurat. 

Diskusi atau FGD dilakukan untuk menambah informasi yang diperlukan. 

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder 

diperoleh dari pihak lain yang terkait seperti ketua pengelola serta informasi-

informasi lainnya, seperti dari buku, jurnal, atau literatur lain yang terkait dengan 

topik penelitian. Data sekunder meliputi daftar nasabah bank sampah, pengelola 

Bank Sampah, dan lainnya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

responden. Data primer meliputi karakteristik contoh, jenis sampah yang dikum-

pulkan di Bank Sampah, jumlah pendapatan dari pengelolaan Bank Sampah, dan 

evaluasi dari masing-masing kegiatan pengelolaan Bank Sampah. 

Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan 

Microsoft Office Excel. Skala penilaian diberikan sesuai dengan skala yang diguna-

kan pada setiap data yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis dengan meng-

kombinasikan hasil diskusi terfokus. Bentuk kegiatan pengelolaan Bank Sampah 

dilakukan dengan metode partisipatif, yakni masyarakat dilibatkan sebagai subjek 

dalam setiap kegiatan. 

Pemetaan Sosial 

Pemetaan sosial merupakan identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan 

suatu desa yang akan dijadikan program. Pada tahap ini terjadi pertukaran informasi 

dan data mengenai potensi sumber daya dan kebutuhan sesungguhnya masyarakat 

sehingga keputusan program berdasar pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat. 

Pemetaan sosial dilakukan pada bulan Maret–April 2015.  
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a. Awareness Program 

Kegiatan ini dilakukan untuk memaparkan konsep program pengembangan 

masyarakat yakni Bank Sampah dan pemanfaatan pekarangan kepada aparat 

desa serta pemaparan oleh aparat desa kepada pendamping mengenai kondisi 

dan wilayah yang potensial untuk pelaksanaan implementasi program. Kegiatan 

ini juga mencakup penyusunan struktur organisasi program dan aturan-aturan 

yang disepakati bersama. 

b. Pelatihan Bank Sampah 

Pelatihan Bank Sampah merupakan suatu pengenalan kepada masyarakat 

sasaran mengenai program yang akan dilaksanakan. Setelah pelatihan, masya-

rakat diharapkan langsung dapat mempraktikkannya dan mulai mengelola 

sampah secara bijak, serta masyarakat menjadi antusias dan berpartisipasi dalam 

kegiatan Bank Sampah. 

c. Pembangunan Bank Sampah 

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun satu unit bangunan Bank Sampah 

yang dijadikan kegiatan menabung sampah di masyarakat sasaran. Bangunan ini 

berguna untuk sarana berkumpul dan belajar masyarakat sasaran serta berbagi 

pengalaman sebagai peningkatan keterampilan. Infrastruktur yang dibangun 

meliputi tempat pengumpulan sampah yang telah terpisah, saung belajar, dan 

kantor pengelola. 

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengadakan semua sarana dan prasarana yang 

telah disetujui bersama dalam RAB. Prasarana yang diadakan meliputi alat 

pengolahan sampah, timbangan, tiga buah karung untuk dibagikan kepada setiap 

rumah yang terlibat, serta ATK. 

e. Training dan Produksi Cacahan Plastik 

Kegiatan ini berupa pelatihan penggunaan mesin cacahan oleh trainer dari 

mitra yang menjual mesin dan pelatihan produksi cacahan plastik. Training 

berlangsung satu minggu dari tanggal 30 November–6 Desember 2015 dan 

dilanjutkan dengan produksi rutin. 
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f. Pendampingan Operasional Bank Sampah 

Kegiatan ini merupakan pendampingan dalam produksi cacahan plastik dan 

kerajinan. Cacahan plastik yang diproduksi Bank Sampah Serbaguna Karang-

anyar setiap minggunya mencapai 1 kw. Sedangkan untuk produksi kerajinan 

dalam satu minggu, ibu-ibu dapat menghasilkan 3–5 produk (tas, dompet, dll). 

g. Studi Banding Bank Sampah 

Studi Banding merupakan suatu kegiatan yang dapat menambah wawasan 

kelompok guna mengaplikasikan segala hal yang kiranya baik untuk kemajuan 

Bank Sampah. Kegiatan dilaksanakan di Bank Sampah Hijau Lestari, Bandung 

pada tanggal 31 Maret 2016. 

h. Pemanfaatan Pekarangan 

Kegiatan ini meliputi pelatihan mengenai pemanfaatan pekarangan, pem-

buatan demplot pekarangan, pembuatan lubang biopori. Kegiatan dilakukan 

pada bulan Maret–Mei 2016. 

i. Monitoring dan Evaluasi 

Monev dilakukan setiap 4 bulan. Monev mengacu kepada indikator-indikator 

kunci yang sudah ditetapkan, yaitu jumlah anggota yang menerima manfaat, 

produksi, dan manfaat secara ekonomis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bank sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk 

produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai sehingga sebagian 

tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggung-

jawab pelaku usaha. Penerapan prinsip 3R diharapkan dapat menyelesaikan masa-

lah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan 

Pengelolaan Sampah Indonesia dilaksanakan dengan baik. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2014) pembangunan Bank Sampah di 

Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah. Jumlah Bank Sampah yang 

sudah berjalan telah memiliki jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah 

sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang 
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sebesar Rp1.648.320.000 /bulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah 

Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung 

sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 

kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp3.182.281.000/bulan. 

Program ini tentunya memiliki dampak positif bagi penerima manfaat, warga 

sasaran, dan aparat desa. Dalam kegiatan ini terdapat kelompok usaha Bank 

Sampah dan kelompok ibu-ibu kerajinan rumahan. Nama kelompok usaha tersebut 

adalah Kelompok Serbaguna Karanganyar. Serbaguna artinya kegiatan usaha ini 

tidak hanya membeli sampah, mengelola, dan memasarkan tetapi kegiatan ini 

terbuka bagi masyarakat Karanganyar terutama RW 06 untuk saling mengingatkan 

dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan, sarana belajar, sarana gotong 

royong, sarana mengembangkan inovasi dan kreativitas, keterampilan, dan sarana 

untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 

Hasil kajian menunjukkan, program-program kegiatan inovasi pengelolaan 

bank sampah yang difokuskan di wilayah Karanganyar sudah baik. Hal ini dilihat 

dari banyaknya masyarakat Desa Karanganyar yang lebih sadar terhadap pengelo-

laan sampah. Saat ini bank sampah di Desa Karanganyar telah mengembangkan 5 

unit bank sampah. Target nasabah minimal setiap unit 30 orang. Faktanya, masih 

terdapat unit bank sampah yang belum memiliki nasabah hingga 30 orang. Namun, 

secara umum jumlah nasabah bank sampah dari awal kegiatan hingga bulan April 

2016 terus meningkat (Gambar 1). Hal ini dapat menunjukkan keberhasilan 

program bank sampah di Desa Karanganyar. 

Bank sampah pertama di Indonesia adalah bank sampah yang didirikan oleh 

masyarakat Dusun Bandengan, Bantul, Yogyakarta dengan nama Gemah Ripah 

menjadi pelopor bank sampah di Indonesia (Novianty 2013). Dampak dari kegiatan 

bank sampah dibagi kedalam 3 aspek yakni, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Indikator keberhasilan dari program ini dilihat dari sebelum program dan sesudah 

program. Adapun penjelasan secara rincinya disajikan pada penjelasan dibawah ini. 

Kondisi sosial sebelum adanya program ini adalah tidak adanya lembaga yang 

bergerak dalam pengelolaan sampah. Selain itu, belum ada keterampilan dalam 
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pengelolaan sampah dan perilaku membuang sampah sembarangan masih tinggi. 

Hal ini menjadi permasalahan sosial di wilayah ini. 

 

Gambar 1 Pertumbuhan jumlah nasabah. 

 

Hasil studi, menunjukkan adanya keberhasilan dari program pengelolaan 

sampah yang dikembangkan oleh PT. Pertamina Asset 3 Jatibarang Field dengan 

CARE LPPM IPB. Saat ini, Desa Karanganyar telah memiliki kelembagaan Bank 

Sampah Serbaguna, dan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masya-

rakat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut, saat ini masyarakat dapat memilah 

sampah organik dan non organik serta menabung di bank sampah (Gambar 2), 

sehingga, persentase siklus membuang sampah di sungai berkurang. 

 

Gambar 2 Kegiatan menabung sampah di unit pengelolaan sampah. 

 

Kondisi ekonomi wilayah Desa Karanganyar sebelum adanya program bank 

sampah memiliki rata-rata pendapatan anggota Rp300.000/bulan. Terjadi pening-
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katan jumlah pendapatan dari 30–50% dari jumlah sebelumnya. Sementara itu, 

untuk jumlah pendapatan total kelompok cukup baik. 

Aspek ekonomi dilihat dari keuntungan nasabah dalam penjualan sampah 

yang telah dikumpulkan. Menurut hasil wawancara, diketahui keuntungan yang 

telah didapat kelompok dari hasil penjualan selama ini adalah Rp7.623.350. 

penjualan ini dilakukan berdasarkan jenis sampahnya. Adapun grafik penjualan 

berbagai jenis sampah dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Grafik penjualan sampah berdasarkan jenisnya. 

 

Berdasarkan data Gambar 3, diketahui bahwa jumlah sampah plastik (1180 

kg) di Desa Karanganyar masih tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil kajian 

sebelumnya, bahwa sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak. 

Apabila dilihat dari gaya hidup konsumen saat ini cenderung memiliki kebiasaan 

konsumsi produk dengan kemasan plastik (Sehrawet & Kundu 2004).  

Aspek Lingkungan merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus pem-

bentukan program inovasi pengelolaan sampah ini. Berdasarkan hasil kajian 

diketahui, terdapat perubahan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan seiring 

dengan berjalannya program inovasi pengelolaan sampah. Saat ini masyarakat 

sekitar lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Laksono 

dan Sjabadhyni (2012), perilaku individu sadar lingkungan akan meningkat seiring 

dengan meningkatknya sosialisasi pendidikan tentang peduli terhadap lingkungan. 

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk memberikan 

suatu pemahaman atau gagasan untuk mengendalikan lingkungan (Doughty 2010). 
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Melalui program-program yang telah dilaksanakan kini masyarakat meman-

faatkan lahan tidur menjadi lahan produktif untuk bank sampah. Sampah-sampah 

yang ada disekitar rumah masyarakat dimanfaatkan dan diolah sesuai dengan 

jenisnya. Sampah organik diolah menjadi pupuk (Gambar 4), sementara sampah 

anorganik menjadi kerajinan atau cindera mata dengan nilai jual yang baik. 

Peran Bank Sampah sebagai wujud dalam inovasi pengelolaan sampah selain 

untuk melestarikan lingkungan, dan meningkatkan pendapatan. Program ini juga 

bertujuan untuk dapat meningkatkan kapabilitas (keterampilan) binaan. Melalui 

program kerajinan rumah serbaguna binaan dilatih untuk menciptakan suatu karya 

dari sampah plastik dan sampah anorganik lainnya dengan nilai jual tinggi. 

 

Gambar 4 Pembuatan pupuk organik. 

 

Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Karanganyar 

tergolong aktif dan sering menjadi perwakilan desa atau kecamatan untuk meng-

ikuti lomba di tingkat kabupaten. Anggota kelompok kerajinan merupakan 

kelompok PKK. Kelompok ini memilah bungkus foil untuk dijadikan kerajinan. 

Kegiatan kerajinan dilakukan di kantor Bank Sampah Serbaguna. Produk yang 

sudah dihasilkan adalah tas, kantong belanja, dompet, tikar, dan tempat pensil 

(Gambar 5). 
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Gambar 5 Kerajinan produk pemanfaatan sampah anorganik. 

 

Kendala yang dihadapi kelompok kerajinan adalah belum adanya pemasaran 

yang optimal. Selama ini pembeli produk masih berasal dari para tetangga atau 

kerabat anggota kelompok. Hingga akhir April 2016 total produk yang terjual 

adalah 7 buah tas dan 2 buah bros. Pada tanggal 3 April 2016 kelompok mengikuti 

kegiatan pameran kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral di Gedung Sate Bandung (Gambar 6). 

 

Gambar 6 Kegiatan pameran kewirausahaan. 

Sikap kepedulian terhadap lingkungan ditingkatkan dengan mengkom-

binasikan kegiatan ini dengan pemanfaatan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan 

adalah memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah secara optimal/intensif. 

Pekarangan mempunyai banyak fungsi, yaitu untuk agroforestri, konservasi sumber 

daya alam yang bersifat genetika, tanah dan air, produksi pertanian, serta hubungan 

sosial budaya di area pedesaan. Karakteristik dan struktur pekarangan sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat, 

sifat ekologis tanaman, dan jenis hewan (Wurianingsih 2010). 
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Pelatihan pemanfaatan pekarangan dihadiri oleh ibu-ibu dari RW 06 Desa 

Karanganyar. Mereka sangat antusias dalam pelatihan. Rangkaian pelatihan ini 

terdiri dari cara menyemai benih, pindah tanam, dan juga dikenalkan pada hidro-

ponik sistem sumbu (wick system). Sistem sumbu adalah sistem budi daya hidro-

ponik dengan menggunakan gaya kapilaritas pada sumbu untuk mengalirkan air 

bernutrisi ke akar tanaman sehingga akar tanaman dapat menyerap unsur hara yang 

disediakan. Prinsip kerja sumbu mirip dengan mekanisme sumbu pada kompor, 

dimana sumbu berfungsi untuk menyerap air. Sumbu yang dipilih adalah yang 

memiliki daya kapilaritas tinggi dan tidak mudah lapuk. Berdasarkan beberapa 

percobaan, kain flanel merupakan sumbu yang terbaik untuk wick system 

(Nurwahyuni 2012). 

Kegiatan penanaman untuk pekarangan baru dilakukan di halaman sekitar 

bank sampah. Halaman bank sampah ditanami tanaman sayuran, obat, dan buah-

buahan. Tanaman sayuran ditanam dengan hidroponik sistem sumbu (Gambar 7), 

sedangkan tanaman obat dan buah-buahan ditanam di dalam pot. 

 

Gambar 7 Hidroponik sistem sumbu (wick system). 

 

KESIMPULAN 

Bank sampah sebagai inovasi dalam pengelolaan sampah berdampak positif 

terhadap kesadaran lingkungan masyarakat Desa Karanganyar. Pengaruh yang 

dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada meningkatnya kesadaran terhadap 

kelestarian lingkungan, namun secara ekonomi dan kapabilitas nasabah dan ang-

gota bank sampah juga meningkat. Hasil kajian membuktikan, terjadi peningkatan 
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jumlah pendapatan nasabah setelah bergabung dengan kegiatan bank sampah 

hingga 30–50%/bulan. 

Hampir seluruh warga antusias dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan dan 

ibu-ibu sudah mulai menerapkan konsep pemanfaatan pekarangan di rumah 

masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas program ini terhadap 

kesadaran masyararakat pada kelestarian lingkungan sudah baik. Ibu rumah tangga 

yang masuk kelompok kerajinan kini memiliki kesibukan dan keterampilan, produk 

kerajinan pun sudah banyak dihasilkan. Namun pemasaran sampah dan hasil 

kerajinan belum optimal. 

Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung keber-

hasilan program ini, utamanya pada dukungan pemasaran produk hasil kerajinan 

ibu-ibu PKK. Selain itu, sosialisasi program bank sampah ini perlu ditingkatkan 

agar dapat terpublikasi secara luas. 
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