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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kota Batu memiliki sekitar lebih dari 60 kelompok bank sampah yang tersebar di 

beberapa desa dan kelurahan dalam lingkup wilayah Kota Batu dan aktif dalam kegiatan 

pengelolaan sampah. Salah satu bank sampah yakni bank sampah Kartini Sejati di 

Kelurahan Temas. Partisipasi masyarakat melalui bank sampah sangat penting bagi 

pengelolaan sampah di Kota Batu, karena pada dasarnya apabila pengelolaan sampah 

hanya bergantung pada DLH Kota Batu maka pengelolaan sampah akan kurang berjalan 

optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui bank sampah juga dapat 

meminimalisir kontribusi sampah domestik dari permukiman masyarakat terhadap TPA 

Tlekung Kota Batu yang sudah penuh dengan sampah.  

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah Temas 

Bersinar terbagi ke dalam partisipasi masyarakat perencanaan dan perumusan program 

kegiatan pengelolaan sampah; partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pengelolaan sampah; partisipsi masyarakat dalam pemanfaatan program dan 

kegiatan pengelolaan sampah; dan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi 

pengelolaan sampah. Keempat kegiatan tersebut merupakan suatu kesatuan proses 

partisipasi masyarakat Kelurahan Temas khususnya masyarakat RW 6 dalam kegiatan 

pengelolan sampah bersama bank sampah. 
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Pada aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pengelolaan 

sampah, apabila dilihat dari segi jumlah anggotanya, maka keterlibatan anggota bank 

sampah masih sangatlah rendah. Perencanaan kegiatan hanya dilakukan oleh elit 

pengurus bank sampah Temas Bersinar saja. Dalam proses perencanaan tersebut 10 

orang pengurus dan tanpa melibatkan anggota biasa pada bank sampah Temas Bersinar. 

Selain itu, dalam konteks perencanaan juga tidak dilakukan dokumentasi atau 

pembukuan perencanaan yang telah ditentukan. Perencanaan hanya dilakukan secara 

informal oleh elit bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa bank sampah Temas 

Bersinar masih sangat lemah dalam hal tertib administrasi organisasi. 

Pada aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan 

pengelolaan sampah menunjukkan hal yang lebih baik dibandingkan tahap perencanaan. 

Partisipasi masyarakat harus terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah Reduce, 

Reuse, dan Recycle atau 3 R sehingga dapat berkontribusi kepada pengelolaan sampah 

dilingkup Kelurahan Temas, namun di lingkup Kota Batu. lebih lanjut, partisipasi dalam 

pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank sampah Temas Bersinar memiliki dua jenis 

kegiatan yakni kegiatan penyetoran sampah dan pelatihan pengelolaan sampah. Kegiatan 

penyetoran sampah ini seperti kegiatan menabung sampah dimana para anggota bank 

sampah menabung sampahnya. Kegiatan ini dilakukan tiap sebulan sekali atau ketika 

acara bazar sehat di balai RW 6 Kelurahan Temas. Kedua, yakni kegiatan pelatihan daur 

ulang sampah. Namun sementara ini kegiatan daur ulang ulang hanya sebatas daur ulang 

sampah menjadi kerajinan tangan saja, masih belum berupa kegiatan kompostig. 
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Selanjutnya, dari segi partisipasi masyarakat dalam  pemanfaatan program dan 

kegiatan pengelolaan sampah merujuk pada aspek manfaat yang diperoleh dalam 

kegiatan bank sampah. manfaat tersebut melipti manfaat secara ekonomi dan manfaat 

lingkungan. Kegiatan bank sampah memang secara keuntungan ekonomi masih kurang 

signifikan bagi para anggota. Karena hanya mendapat nominal sejumlah tersebut. 

Ditambah lagi dengan banyak pula anggota yang tidak aktf melakukan penyetoran atau 

penabungan sampah menjadikan hasil tabungan juga tidak begitu besar. Sedangkan  

manfaat lingkungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kehadiran bank sampah 

diharapkan dapat membuat lingkungan sekitar menjadi bersih dan sehat serta menjadi 

latar belakang munculnya konsep kampung ekologi di Kelurahan Temas. 

Meskipun partisipasi masyarakat telah terwujud dalam konteks perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan sampah. 

Akan tetapi, keseluruhan partisipasi tersebut masih memiliki beberapa permasalahan 

atau faktor penghambat yang mana meliputi menurunnya kesadaran masyarakat, tidak 

adanya perencanaan yang matang dan keterbatasan sumber daya anggaran. 

Permasalahan-permasalahan ini terdiri atas permasalahan yang bersifat psikologis dan 

budaya masyarakat yang rendah terhadap kepedulian untuk terlibat dalam pengelolaan 

sampah dan terkait aspek administratif atau lemahnya kemampuan oganisasi para 

pengurusnya bank sampah. 
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B. Saran 

Berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penghambat  partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah pada bank sampah temas bersinar maka diperlukan upaya 

untuk melakukan perbaikan dan mengatasi beberapa faktor penghambat atau 

permasalahan tersebut. sehingga diharapkan kedepannya partisipasi masyarakat dalam 

bank sampah dapat berjalan dengan optimal dan berkontribusi bagi penanganan masalah 

persampahan baik di Kelurahan Temas secara khusus dan Kota Batu secara umum. Oleh 

karena itu, pihak bank sampah harus mampu berinovasi dalam setiap kegiatan bank 

sampah agar mampu menarik kembali minat anggota bank sampah yang mulai menurun 

untuk aktif dalam kegiatan bank sampah. salah satunya yakni dengan melakukan 

kegiatan yang lenih menguntungkan secara ekonomi. Bank Sampah Temas Bersinar 

harus dintegrasikan dengan optimal dengan kampung ekologi Kelurahan Temas yang 

juga memiliki konsep wisata. 

Dari segi perencanaan, agar tiap kegiatan bank sampah dapat dilakukan dengan 

baik dan terarah, maka akan sangat penting perencanaan dilakukan secara formal dan 

didokumentasikan, layakanya rencana kerja organisasi. Bahkan bank sampah seharusnya 

memiliki rencana strategis atau rencana yang bersifat jangka menengah sebagai acuan 

renca tahunan kinerja bank sampah. Sedangkan untuk mengatasi masalah atau kendala 

anggaran yang terbatas, pihak bank sampah harus mampu dan berani bekerja sama 

dengan pihak swasta dengan memanfaatkan dana Corporatate Social Responsibility 

(CSR) atau dana tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga tidak hanya bergantung 
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pada DLH Kota Batu atau Kelurahan Temas. Karena kegiatan bank sampah bersifat 

swadaya.   

 

 


