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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup 

pesat (Subri,2003). Pembangunan yang terjadi hanya terpusat pada kota dan 

tidak merata pada semua wilayah sehingga terjadi ketimpangan antara Kota 

dan Desa. Ketimpangan ini menyebabkan berbagai masalah sosial dan 

ekonomi. Banyak penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan melihat pesatnya 

pembangunan di perkotaan menyebabkan mereka tertarik ke Kota untuk 

mengadu nasib. Selain itu, akses terhadap sumber daya dan potensi lahan di 

pedesaan semakin langka karena rasio lahan terhadap manusiannya semakin 

menciut (Wirakartakusumah, 1999). Namun karena penduduk yang datang dari 

pedesaan kurang memiliki modal pendidikan menyebabkan mereka hanya 

menjadi pekerja di sektor informal saja. Salah satu bentuk pekerjaan sektor 

informal adalah para pengumpul barang bekas, permintaan tenaga kerja untuk 

pekerjaan ini sangat tinggi sebab produksi sampah kota yang jumlahnya cukup 

banyak (Guinnes, 1985). Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 

18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 

Tahun 2012, serta kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Nasional yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup pada Oktober 2013 

mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam 

pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang menjadi 

pengeolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan 
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sampah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat mampu melaksanakan 3R 

(Reduce, Reuse, dan Recycle) melalui upaya – upaya cerdas, efisien, dan 

terprogram.  

Namun kegiatan ini masih mengalami kendala, yaitu rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan Bank Sampah yang 

merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat 

untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam 

pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah 

yang diangkut ke TPA. Pembangunan Bank Sampah ini harus menjadi 

momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai 

memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah 

mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang 

berwawasan lingkungan menjadi budaya baru sehingga Bank Sampah dapat 

berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan 

produk yang masa pakainya telah usai.  

Sejarah Bank Sampah di Indonesia berdiri pada tanggal 23 Februari 2008 

di Dusun Badegan Kabupaten Bantul Yogyakarta, Bank Sampah tersebut 

menjadi yang pertama di Indonesia dan di Dunia. Statistik perkembangan 

pembangunan Bank Sampah di Indonesia hingga bulan februari 2012 adalah 

471 unit Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 

47.125 orang dan volume sampah yang terkelola adalah 755.600 Kg/bulan 

dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka 
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statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data 

bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan volume 

sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 Kg/bulan serta menghasilkan uang 

sebesar Rp.3.182.281.000 perbulan (profil Bank Sampah Indonesia 2012).  

Pembangunan Bank Sampah sudah menyebar hampir di seluruh daerah di 

Indonesia dan salah satunya berada di Kota Malang. Perkembang 

perekonomian Kota Malang yang cukup pesat menyebabkan bertambahnya 

penduduk dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

Kota Malang yang mencapai 800.000 jiwa lebih di malam hari, dan di siang 

hari lebih banyak lagi karena Kota Malang adalah pusat pendidikan, wisata, 

perbelanjaan, dan industri. maka memiliki hubungan positif dengan tingkat 

konsumsi masyarakat Malang yang berdampak pada bertambahnya volume 

sampah (Sujiyanto, 2001). Produksi sampah Kota Malang sudah mencapai 400 

ton perhari, ini yang menyebabkan dinas kebersihan dan TPA supiturang 

kekurangan lahan untuk menampung sampah (www.malang-post.com).  

Karena prihatin dengan keberadaan sampah di Kota Malang, menggugah 

Ibu ketua tim PKK dan Kepala DKP Kota Malang melakukan sosialisasi dan 

pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah mulai dari hulu (sumber sampah) 

yang diawali dengan pemilahan sampah organik (basah) atau sampah an-

organik (kering) Sampai ke Hilir (pemasaran). Sampah basah dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan yang terbaru adalah biogas, untuk 

sampah kering bisa dijadikan kerajinan tangan dan dijual untuk di daur ulang 

oleh pabrik (plastik, kertas, botol, besi,dls) (bank sampah.org).  

http://www.malang-post.com/
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Nilai-nilai kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang 

memiliki nilai tambah secara sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Nilai 

inilah yang ditanamkan oleh tim PKK dan kepala DKP Kota Malang. 

Pengelolaan sampah di Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan PERDA Kota 

Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, maka berdirilah 

Bank Sampah Malang (BSM) yang diresmikan oleh Menteri Negara 

Lingkungan Hidup pada tanggal 15 November 2011.  

Tabel 1.1 perkembangan Unit Bank Sampah di Kota Malang pada Tahun 2012. 

Kecamatan Jumlah Unit Bank Sampah Persentase (%) 

Kedung Kandang 20 15,217 

Klojen 34 24,638 

Sukun 43 31,159 

Blimbing 21 15,217 

Lowokwaru 20 14,493 

Jumlah 138 100 

Sumber : Data Unit Binaan Bank Sampah Malang 2012 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa unit Bank Sampah yang berada 

di kecamatan Kedung Kandang sebesar 15,217% atau 20 unit Bank Sampah, di 

Kecamatan Klojen sebesar 24,638% atau 34 Unit Bank Sampah, sedangkan di 

Kecamatan Sukun sebesar 31,159% atau 43 unit Bank Sampah, di Kecamatan 

Blimbing sebesar 15,217% atau 21 Unit Bank Sampah, dan di Kecamatan 

Lowokwaru sebesar 14,493% atau  20 unit Bank Sampah.  
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Penelitian mengenai fenomena Bank Sampah sebagai alternatif 

pemecahan masalah sampah di Kota Malang menarik untuk diteliti dan dikaji 

lebih lanjut karena sampah yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai 

ekonomis dan hanya sebagai pencemar lingkungan. Dalam penelitian ini, 

peneliti tertarik untuk memfokuskan permasalahan tentang gambaran umum 

Bank Sampah di Kota Malang dan Kondisi Bank Sampah di masing-masing 

Kecamatan di Kota Malang. 

B. Rumusan Masalah  

Di Kota Malang menghasilkan sampah yang cukup besar yakni mencapai 

400 Ton per harinya. Namun Bank Sampah Malang hanya mampu 

menghimpun 3 Ton per hari. Dari uraian latar belakang di atas maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Gambaran Umum Bank Sampah Malang? 

2. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Bank Sampah di Kota Malang? 

3. Bagaimana Kondisi Bank Sampah di Masing-Masing Kecamatan? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar penelitian ini tetap terfokus 

pada tujuan penelitian. Maka dalam penelitian ini hanya membahas tentang 

gambaran umum, pengelolaan Bank Sampah di Kota Malang dan Kondisi 

Bank Sampah di masing-masing Kecamatan.  
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D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka didapatkan tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui gambaran Umum tentang Bank Sampah Malang. 

2. Mengetahui Mekanisme Pengelolaan Bank Sampah di Kota Malang. 

3. Mengetahui Kondisi Bank Sampah di masing-masing Kecamatan.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pelaku Bank Sampah 

Memberikan informasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan pekerja Bank Sampah.  

2. Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi sumber informasi sehingga 

dapat menambah referensi ilmiah penelitian.  

 

 


