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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Analisis Situasi 

 

 Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa 

Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama 

dengan candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu era Kerajaan 

Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini 

merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota dengan 

jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi 

berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Secara 

administratif, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan 

batas wilayah Kota Bekasi yaitu sebagai berikut: 

 

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok 

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta 

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi 

 

 Batas koordinat Kota Bekasi adalah 106o48’28”-107o27’29” Bujur 

Timur dan 6o10’6”-6o30’6” Lintang Selatan dan fungsional mencakup 

seluruh wilayah beserta ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah. 
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(Sumber gambar : http://www.bekasikota.go.id) 

Gambar 1.1. Peta Kelurahan Jakamulya 

 

 Kota Bekasi menjadi salah satu bagian dari megapolitan 

Jabodetabek. Usianya sebagai kota otonom memang belum lama, baru 20 

tahun. sebelumnya Kota Bekasi berstatus sebagai Kecamatan Bekasi yang 

Kelurahan 

Jakamulya 

http://www.bekasikota.go.id/
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kemudian menjadi kota administratif (Kotif) tahun 1982 di bawah Kabupaten 

Bekasi. 

 

 Rona Kondisi Eksisting Kota Bekasi menurut RTRW Kota Bekasi tahun 

2011-2031: Jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 1.845.005 jiwa, 

menempati area seluas 210,49 km2. Jadi, kepadatan penduduk rata-rata 

Kota Bekasi adalah 7.780 jiwa per km2. Jika ditinjau per kecamatan, 

kepadatan tertinggi di Kecamatan Bekasi Timur, yaitu 15.707 jiwa per km2, 

dan terendah di Kecamatan Jatisampurna yaitu 3178 jiwa per km2. 

 

 Dari data tahun 2015, kontribusi yang cukup signifikan membangun 

perekonomian Kota Bekasi yaitu sektor industri pengolahan (46,54%), 

kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 

(28,75%),sektor pengangkutan dan komunikasi (7,44%), sektor jasa-jasa 

(6,43%) Sedangkan sektor lainnya (10,84%) meliputi sektor bangunan, 

pertanian, listrik, dan gas rata-rata 2-3%. 

 

 Kota Bekasi lebih menonjol dengan sektor properti khususnya 

perumahan. Selain itu, kecamatan Bantargebang diprioritaskan 

sebagai pusat industri. Sejak tahun 2001 wilayah administrasi Kota Bekasi 

terbagi menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 52 kelurahan. 

Kota Bekasi memiliki kebijakan penataan ruang yang mengarah 

pada pengembangan sistem pusat pelayanan kota untuk mendukung 

perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Kawasan Strategis Kota (KSK). 

 

 

KSK tersebut dilaksanakan dengan melakukan: 

1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional 

berwawasan lingkungan; 

2. Penanganan masalah kemacetan pada perlintasan sebidang antara 

jalan dan rel kereta api melalui pembangunan jalan layang, underpass, 

dan sky cross; 

3. Penguatan pembangunan prasarana dasar, terutama prasarana 

pelayanan air minum, drainase, air limbah, sampah dan peningkatan 
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jalan kota, diintegrasikan dengan pengembangan sistem prasarana 

pada wilayah yang lebih luas; 

4. Pengembangan hunian vertikal sebagai penyediaan permukiman. 

            (Sumber : RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031) 

 

 

 Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah 

bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan 

pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang 

menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah 

daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. 

Penyusunan program dan kegiatan Kabupaten Kota Bekasi tahun 2013 -

2018 akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra SKPD, 

RKPD dan Renja SKPD.  

 

 Melalui kebijakan umum diperoleh rangkaian strategi melalui 

program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung 

pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan 

capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program 

lainnya. 

 

 Kebijakan Umum merupakan kumpulan dari beberapa strategi atau 

arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk merumuskan program 

pembangunan daerah agar masing-masing strategi tepat dan inheren.  

Adapun 27 (dua puluh tujuh) kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi 

sebagai berikut: 

 

1. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan 

yang baik.  

2. Peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur untuk mendorong 

percepatan pelayanan public.  

3. Integrasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip 

SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) dan 

visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal.  
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4. Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui 

pembangunan sistem kependudukan berbasis IT.  

5. Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi untuk 

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.  

6. Percepatan proses pelayanan publik.  

7. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas 

perkotaan.  

8. Perbaikan kualitas perumahan dan pemukiman dengan penyediaan 

rumah layak huni, rusunawa dan rusunami.  

9. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 

2031.  

10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, 

ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian 

pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk 

mencapai perolehan Adipura.  

11. Perbaikan prasarana dan sarana transportasi melalui integrasi  

12. Moda transportasi, pengendalian kemacetan, dan peningkatan 

kualitas dan kuantitas rambu.  

13. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk mendukung 

pencapaian rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan Kota 

Bekasi.  

14. Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan 

SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan 

kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan.  

15. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, 

perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian 

kesetaraan gender.  

16. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian 

pertumbuhan penduduk.  

17. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan.  

18. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana.  

19. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk 

mendorong peningkatan PAD  
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20. Peningkatan prasarana dan sarana perdagangan untuk mendorong 

laju investasi daerah.  

21. Peningkatan aktifitas UMKM dan koperasi untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.  

22. Membangun iklim usaha yang kondusif.  

23. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia dan perlindungan tenaga kerja untuk menekan tingkat 

pengangguran dan kemiskinan.  

24. Deregulasi kebijakan investasi dan pembentukan kelembagaan 

pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu untuk mendorong 

peningkatan investasi.  

25. Pengembangan budaya dan pariwisata yang berorientasi pada 

konservasi dan kemajemukan budaya melalui penyelenggaraan event 

wisata kreatif secara periodik dengan mendorong partisipasi 

masyarakat sebagai pemrakarsa dan pengelola event.  

26. Peningkatan aktualisasi peran pemuda dalam pembangunan melalui 

pelibatan organisasi kepemudaan, prestasi olahraga, wawasan 

kebangsaan, serta orientasi wirausaha berbasis kreativitas.  

27. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.  

 

  

Dari 27 (dua puluh tujuh) kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi maka 

program program prioritas  di wilayah PKW adalah Peningkatan kualitas 

lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau (point 

ke 10), karena  masalah lingkungan mengarah pada pengembangan sistem 

pusat pelayanan kota untuk mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi 

sebagai Kawasan Strategis Kota (KSK). 

 

 

Secara khusus program Lingkungan Hidup berdasarkan RPJMD tahun 2013-

2018 adalah : 

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, 

ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian 

pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 
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2. Melakukan upaya meraih kembali Adipura. 

3. Melakukan perluasan cakupan pelayanan air bersih dan perluasan 

cakupan pengelolaan air limbah. 

4. Melakukan pengendalian terhadap dampak buruk limbah rumah 

tangga terhadap lingkungan. 

5. Mengoptimalkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana 

sosial bagi masyarakat. 

6. Mengembangkan sektor wisata lingkungan/ekowisata perkotaan. 

 
 

Tabel 1.1. Program Lingkungan Hidup 

 

No. Program Kegiatan Indikator Kinerja 

1. Program 
Pengembangan 

Kinerja 
Pengelolaan 

Sampah 

a. Prosentase Pelayanan/Pengangkutan  

b. Jumlah Kelompok Pengolah Sampah 

c. Persentase Limbah Yang Terolah 

d. Jumlah Teknologi Baru Pengolahan Sampah 

2. Program 
Pengelolaan 

Ruang Terbuka 
Hijau 

a. Jumlah Pohon yang ditanam pada area Ruang 
Terbuka Hijau 

sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 

 

1.2. Permasalahan Mitra 

 

 Fenomena perubahan lingkungan pada akhir-akhir ini menjadi suatu 

kejadian yang  menyetak pemikiran kita. Beberapa kejadian musibah yang 

diakibatkan menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan kita berpikir 

kebelakang dan menghubungkan kejadian  tersebut dengan proses 

pendidikan selama ini.  Permasalahan polusi udara di kota besar 

dikarenakan banyaknya  penggunaan kendaraan bermotor, sikap penduduk 

yang masih membuang sampah  sembarangan dan masih banyak 

penyimpangan perilaku yang dapat menurunkan kualitas  lingkungan.    

 

 Kota Bekasi memiliki pengelolaan dan pemrosesan sampah di TPA 

Sumurbaru, Kecamatan Bantargebang. TPA ini memiliki luas sekitar 12,4 

hektar. Dari 5 zona yang ada, sudah 4 zona yang ditutup akibat urugan 
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sampah sudah menggunung dengan sekitar 10 hektar. Saat ini yang masih 

berfungsi adalah zona 5 dengan luas sekitar 2,4 hektar. Direncanakan akan 

ada pembebasan lahan untuk zona 6, 7 dan 8.  

 

 Volume sampah Kota Bekasi mencapai 2.286,625 m3 per hari. Dengan 

jumlah penduduk mencapai 2.554.499 jiwa (2013) diperkirakan sampah 

yang dihasilkan per jiwa per orang mencapai 0,64 kg per orang per 

hari.  Sementara itu layanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh 

Dinas Kebersihan Kota Bekasi baru mampu melayani tidak lebih dari 

55,45%. Itu artinya ada sekitar 44,25% sampah masih berserakan di Kota 

Bekasi setiap harinya. Jika dikalkulasikan maka sampah yang terangkut ke 

TPA Sumurbatu setiap harinya hanya sebanyak 914.650 kg per hari atau 

hanya melayani sampah warga Kota Bekasi sebanyak 1.416.470 jiwa.  

 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli persampahan, 

jenis sampah yang ada dan masuk ke TPA Sumurbatu antara lain : 

1. Putrescible 58,56% (berasal dari perumahan, pasar dan jalan protokol 

dan kontainer) 

2. Sampah plastik 11,52% 

3. Sampah kertas 11,14% 

4. Tekstil 4,74% 

5. Gelas dan kaca 4,41% 

6. Logam 4,04% 

7. Karet 2,05% 

8. Lain-lain 3,55%    

 

 Selain ketidakmampuan mengolah sampah, Kota Bekasi mempunyai 

masalah lain yang cukup krusial selain sampah yaitu  terjadinya penurunan 

muka air tanah karena eksploitasi berlebihan cadangan air tanah. Jumlah 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi baru berkisar 50 persen dari 

target minimal yang ditetapkan undang-undang. Demikian pula, keberadaan 

sumur resapan dan lubang biopori belum mencapai target Pemerintah Kota 

(Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.   
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 Permasalahan diatas membuat kita berpikir apakah kepedulian 

masyarakat akan  lingkungan sedang mengalami krisis, apakah selama ini 

pendidikan yang mengupayakan  peningkatan kepedulian masyakat masih 

kurang atau kurang optimum. Hal tersebut yang menyebabkan kita harus 

berpikir bagaimana upaya-upaya yang perlu di tempuh agar masyarakat 

dapat meningkat kepeduliaannya terhadap lingkungan. 

 

Permasalahan di Kelurahan Jakamulya adalah dampak dari tidak optimalnya 

manajemen sampah adalah pada Kelurahan Jakamulya yang selalu terkena 

banjir akibat sampah dan Situ Wo yang tidak bisa menampung air. Upaya-

upaya untuk mengelola sampah dari sumbernya sudah dilakukan dengan 

bank sampah namun belum optimal.  

 

Pada Kelurahan Jakamulya setiap RW sudah memiliki Bank Sampah, 

manajemen sampah baru pada melakukan pemilahan sampah untuk di 

reuse (digunakan kembali) menjadi kompos  dan di recycle (didaur ulang) 

sampah plastik menjadi produk kerajinan namun belum bisa dipasarkan. 

Sampah yang tidak bisa di reuse dan di recycle harus di reduce (dikurangi) 

namun belum bisa dilakukan, salah satu cara mengurangi timbunan sampah 

di sumbernya adalah pembakaran sampah, namun pembakaran sampah 

dilingkungan pemukiman akan berdampak pada penyakit ISPA. Kesadaran 

masyarakat lingkungan Kelurahan Jakamulya masih rendah dalam hal 

memilah sampah dan menabung sampah.  

Menyoroti beberapa masalah yang terjadi di Kota Bekasi diantaranya : 

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah 

melalui Bank Sampah. 

2. Peningkatan pengetahuan siswa dalam pengelolaan sampah melalui 

pendidikan di Sekolah 

3. Revitalisasi  dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH)  untuk 

mengurangi bahaya banjir. 
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BAB 2 
TUJUAN DAN SASARAN 

 

2.1 Tujuan Kegiatan 

Tujuan Program Kemitraan Wilayah Kota Bekasi adalah peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah dengan konsep 3R (reuse, 

recycle, reduce). Melalui pembentukan Bank Sampah di suatu wilayah 

Kelurahan Jakamulya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan ekonomi 

masyarakat dengan pengelolaan bank sampah.  

Selain beruapaya meningkatkan ptingkat partisipasi masyarakat dan 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan 

bank sampah secara terpadu, program ini diharapkan dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran berbasis lingkungan dengan 

mengoptimalkan manajemen sekolah tingkat SMP dan sederajat di kota 

Bekasi. Orientasi jangka panjang kegiatan ini, sekiranya masih dipercaya 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat adalah Mengembangkan Model 

Ekstrakurikuler Bank Sampah di berbagai jenjang pendidikan di Kota 

Bekasi.  

 Berdasarkan hasil diskusi antara Bappeda Kota Bekasi, Lurah 

Kelurahan Jakamulya diperoleh kesepakatan beberapa aktivitas program 

dalam Program PKW dari tahun 2018 hingga 2020.  

 

a. Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Kesejahteraan 

       Masyarakat 

Berdasarkan komposisi kimianya, maka sampah dibagi menjadi 

sampah organik dan sampah anorganik. Penelitian mengenai sampah padat 

di Indonesia menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik, dan 

diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali 

(Outerbridge, ed., 1991). 

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam 

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. 

Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi 
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pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan 

transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Kartikawan, 2007) sebagai 

berikut : 

1) Penimbulan sampah (solid waste generated) 

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu 

tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (solid waste is generated, not 

produced). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan 

yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan 

oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya. 

Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, 

harus dilakukan dengan suatu studi. Tetapi untuk keperluan praktis, 

telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen 

Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04- 1993-03 tentang 

Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. 

Dimana besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 

2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari. 

2) Penanganan di tempat (on site handling) 

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan 

terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di 

tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu 

material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih 

memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah 

pada tahap selanjutnya. 

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi 

pemilahan (shorting), pemanfaatan kembali (reuse) dan daur ulang 

(recycle). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk 

mereduksi besarnya timbulan sampah (reduce) 

3) Pengumpulan (collecting) 

Adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke 

lokasi TPS. Umunmya dilakukan dengan menggunakan gerobak 

dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS. 

4) Pengangkutan (transfer and transport) 

13 
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Adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi 

pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir. 

5) Pengolahan (treatment) 

Bergantung dari jenis dan komposisinya, sampah dapat diolah. 

Berbagai alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah, di 

antaranya adalah : 

a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan komponen sampah 

(shorting) dan pemadatan (compacting), yang tujuannya adalah 

mempermudah penyimpanan dan pengangkutan. 

b. Pembakaran (incinerate), merupakan teknik pengolahan sampah 

yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga 

volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meski merupakan 

teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan. 

Hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk 

menimbulkan pencemaran udara. 

c. Pembuatan kompos (composting), Kompos adalah pupuk alami 

(organik) yang terbuat dari bahan - bahan hijauan dan bahan 

organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses 

pembusukan, misalnya kotoran ternak atau bila dipandang perlu, 

bisa ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea (Wied, 2004). 

Berbeda dengan proses pengolahan sampah yang lainnya, maka 

pada proses pembuatan kompos baik bahan baku, tempat 

pembuatan maupun cara pembuatan dapat dilakukan oleh siapapun 

dan dimanapun. 

6)   Penambahan penghasilan (incame generate) 

Proses selanjutnya dari Transformasi fisik, meliputi pemisahan 

komponen sampah (shorting) yang tujuannya untuk daur ulang maka 

sampah bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.  

a. Proses pemilahan sampah plastik botol dan gelas bisa dicacah dan 

dijual kepada pengepul. Teknisnya diupayakan pengadaan mesin 

pencacah plastik dengan kapasitas 300 kg perhari. 

b. Barang bekas yang bisa digunakan sebagai bahan dasar produk 

daur ulang dipilah, ibu-ibu PKK bisa membuat produk daur ulang 

seperti bunga, tas, topi dan lainnya. 
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c. Daun dan sisa sampah dapur dibuat kompos dan eko enzim,  

dikemas untuk dijual kepada para petani budi daya tanaman 

organik dan PKK. 

d. Membentuk kelompok usaha bersama untuk mengelola semua 

kegiatan tersebut sehingga masalah manajemen keuangan dan 

manajemen pemasaran dapat dikelola dengan baik. 

 
Tabel 2.1. Program Pengelolaan Sampah Berbasis  

Kesejahteraan Masyarakat 

Aktivitas 
Program 

Luaran Program Indikator 

Program 
Meningkatkan  

Daur Ulang 

1 unit pengelolaan 
sampah terpadu 

berbasis teknologi 

1. Meningkatnya jumlah 
RW yang telah 

melaksanakan 3R 
dan berkurangnya 
sampah dari 

sumbernya. 
2. Menambahnya 

pendapatan 
masyarakat dari 
sampah yang proses 

mulai dari 
pengumpulan, 
pencacahan sampah 

dan penjualan ke 
pabrik bijih plastik. 

Program 
Optimasi  

Pemanfaatan  
Sampah 
berbasis 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

1 Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) 

 

Peningkatan 
kemampuan 

memanajemen usaha 
pada Kelompok Usaha 
Bersama dalam 

memasarkan produk 
hasil program 
pengelolaan sampah 

terpadu, daur ulang 
sampah menjadi 

kerajinan, pembuatan 
kompos dan hasil 
pertanian sayur dan 

buah organik. 

1 buah rumah daur 

ulang berbasis 
kerajinan bernilai 
ekonomis dan 

menjadi tempat 
edukasi bagi siswa 

SD, SMP dan SMA. 

Peningkatan 

keterampilan 
masyarakat mendaur 
ulang plastik menjadi 

produk bernilai 
ekonomis. 
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1 unit produksi 

kompos padat, 
kompos cair dan eko 
enzim yang bisa 

menjadi sumber 
pendapatan 

masyarakat 

1. Meningkatnya 

persentase sampah 
organik yang direuse 
untuk menjadi kompos 

dan digunakan sendiri 
dilingkungan RW. 

2. Peningkatan 
keterampilan 
masyarakat mendaur 

ulang sampah rumah 
tangga (kulit buah dan 

sayur) menjadi eko 
enzim untuk antiseptik 
yang ramah lingkungan 

tanpa alkohol 

Penerapan 3 R 

(Reuse, Reduce, 
Recycle) 

berbasis 
Teknologi pada 
lingkungan RW 

1  unit incenering 

mini ramah 
lingkungan 
terpasang di RW 

pada kelurahan 
Jakamulya. 

Meningkatnya 

persentase sampah 
yang direduce dengan 
penggunaan incenerator 

portabel. 

 

b. Program Bank Sampah Sekolah 
 

 Siswa dapat menambung sampah-sampah anorganik yang mereka 

bawa dari rumah atau yang mereka hasilkan di sekolah. Manfaatnya, 

tabungan sampah tersebut dapat menambah uang saku atau uang jajan bagi 

siswa. Selain siswa, setiap kelas yang ada pada sekolah juga dapat membuka 

tabungan sampah melalui ketua kelas, seketaris dan bendahara. Mereka 

kemudian bertugas untuk mengumpulkan sampah agar dapat ditabung ke 

bank sampah yang ada di sekolah dan hasilnya bisa dijadikan uang kas 

untuk kelas. 

 

 Selain keuntungan secara ekonomi, hadirnya bank sampah di sekolah 

juga dapat merubah perilaku siswa dalam membuang sampah. Intensitas 

membuang sampah sembarangan juga diyakini akan berkurang kerena para 

siswa akan lebih memilih membuang sampah di tong sampah yang ada pada 

kelas mereka. 

 

         Tujuan utama Bank Sampah Sekolah menanamkan kebiasaan 

membuang sampah yang benar agar generasi muda mempunyai budaya 

peduli lingkungan terutama sampah. Menabung sampah saja belum cukup 
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jika tidak adanya keterampilan dalam pengolahan sampah tersebut. Sebuah 

solusi yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam ilmu 

keterampilan dengan pemanfaatan bank sampah sekolah melalui mata 

pelajaran seni budaya. Siswa akan dilatih untuk menciptakan sebuah karya 

seni di mata pelajaran seni budaya yang bernilai ekonomis dengan 

memanfaatkan barang-barang bekas yang mereka tabung di bank sampah 

sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencipatakan generasi yang dapat berpikir 

kreatif dalam persaingan di era globalisasi pada saat ini. 

 
Tabel 2.2. Program Bank Sampah Sekolah 

 

Aktivitas 
Program 

Luaran Program Indikator 

Program Bank 
Sampah Sekolah 

Dalam Rangka 
Edukasi 

Lingkungan 
Bersih  
 

1 Sekolah 
mempunyai 

program bank 
sampah berbasis 

pendidikan 
lingkungan,seni 
dan budaya. 

1.  Meningkatkan 
keterampilan siswa 

dalam mendaur ulang 
sampah menjadi karya 

seni yang bernilai 
ekonomis.  

2.  Membangun budaya  

menabung sampah 
sehingga lingkungan 
sekolah menjadi bersih 

 

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di Kelurahan Jaka Mulya 

Kota Bekasi maka disepakati oleh pihak perguruan tinggi pengusul, Bappeda 

Kota Bekasi dan Kelurahan disepakati akan dilaksanakan beberapa program 

pengembangan selama tiga tahun dalam program PKW ini.  

Program yang diusulkan dalam Program PKW ini merupakan solusi yang 

ditawarkan dari permasalahan Kelurahan Jaka Mulya Kota Bekasi 

sebagai Kawasan Strategis Kota (KSK). 

 

 

 

Tabel 2.3 Program PKW 2018-2020 

Permasalahan 
 

Aktivitas Program 
 

Luaran Program 

Tahun Pertama 

Upaya-upaya untuk 

mengelola sampah dari 
sumbernya sudah 

Program 

Meningkatkan  Daur 
Ulang 

1 unit pengelolaan 

sampah terpadu 
berbasis teknologi 
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dilakukan dengan bank 

sampah namun belum 
optimal.  

Pada Kelurahan 
Jakamulya setiap RW 
sudah memiliki Bank 

Sampah, manajemen 
sampah baru pada 

melakukan pemilahan 
sampah untuk di reuse 
(digunakan kembali) 

menjadi kompos  dan di 
recycle (didaur ulang) 
sampah plastik menjadi 

produk kerajinan 
namun belum bisa 

dipasarkan. 
 

Program Optimasi  
Pemanfaatan  Sampah 
berbasis 

Kesejahteraan 
Masyarakat 

1 Kelompok Usaha 
Bersama (KUBE) 
 

1 unit produksi 

kompos padat dan 
kompos cair  yang bisa 
menjadi sumber 

pendapatan 
masyarakat 

Tahun Kedua 

Sampah yang tidak bisa 
di reuse dan di recycle 

harus di reduce 
(dikurangi) namun 

belum bisa dilakukan, 
salah satu cara 
mengurangi timbunan 

sampah di sumbernya 
adalah pembakaran 

sampah, namun 
pembakaran sampah 
dilingkungan 

pemukiman akan 
berdampak pada 
penyakit ISPA. 

 

Penerapan 3 R (Reuse, 
Reduce, Recycle) 
berbasis Teknologi 
pada lingkungan RW 

1 unit incenering mini 
ramah lingkungan 

terpasang di 
kelurahan Jakamulya. 

1 bank sampah 
menjadi tempat 

edukasi bagi siswa. 

Tahun Ketiga 

Kesadaran masyarakat 
lingkungan Kelurahan 

Jakamulya masih 
rendah dalam hal 
memilah sampah dan 

menabung sampah.  

Program pembinaan 
Bank Sampah Sekolah 

Dalam Rangka 
Edukasi Lingkungan 
Bersih  

 

1 Sekolah mempunyai 
program bank sampah 

berbasis pendidikan 
lingkungan. 

Pemanfaatan lahan 

untuk tanaman sayur 
dan buah organik 

Program Budi Daya 

Tanaman Sayur dan 
Buah Organik 

1 unit usaha pertanian 

organik 
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2.2 Sasaran Kegiatan 

Sasaran Program Kemitraan Wilayah Kota Bekasi adalah  

a. Masyarakat di Perumahan Surya Mandala RT.05, RW.13, Kelurahan 

Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Masyarat 

yang berpartisipasi merupakan kelompok Ibu-ibu PKK yang bergerak dalam 

kegiatan Bank Sampah Mutiara. 

b. Sekolah SMP 21  Kota Bekasi, dimana para guru sebagai pendidik siswa 

diberikan pembekalan materi untuk penguatan kurikulum pengelolaan bank 

sampah berbasis sekolah. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN 

 

3.1 Program Pelaksanaan Tahun 2018 

3.1.1 Mendirikan Bank Sampah Mutiara  

Bank Sampah Mutiara sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis 

teknologi, Pondok Suryamandala, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi 

Selatan, Kota Bekasi. 

 

 
Gambar 3.1 Diagram organisasi pelaksanaan PKW Kota Bekasi 

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, masih rendahnya 

tingkat pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bekasi yang bertanggungjawab mengelola sampah. Masih 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga 

diperlukan upaya mengurangi sampah dari sumbernya (rumah tangga). 

Upaya yang dilakukan oleh Program PKW untuk mengurangi volume sampah 



      BANK SAMPAH MUTIARA 

19 

 

yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang adalah dengan 

program Bank Sampah Mutiara Kelurahan Jakamulya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan 

melakukan pengurangan sampah dan pemilahan sampah antara sampah 

organik dan sampah non organik sehingga beban TPA dalam menampung 

sampah akan semakin berkurang. Upaya pengurangan sampah yang 

dilakukan oleh masyarakat melalui gerakan 3R yaitu: reduce (mengurangi 

sampah), reuse (menggunakan kembali bahan-bahan yang potensial menjadi 

bermanfaat) dan recycle (mendaur ulang kembali sampah).  

Aktor –aktor yang berperan dalam kegiatan bank sampah antara lain 

ketua bank sampah, nasabah bank sampah, pengepul, Pemerintah Daerah 

(Dinas LH Kota Bekasi) dan Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi. 

Nasabah bank sampah sebagian besar merupakan ibu rumah tangga hal 

tersebut terjadi karena ibu rumah tangga bersentuhan langsung terhadap 

pengelolaan sampah domestik atau rumah tangga. Bank sampah adalah 

tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah non organik yang 

sudah dipilah sesuai dengan jenisnya yang dari rumah tangga yang 

bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah dan mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna 

atau bernilai ekonomis bagi masyarakat melalui proses daur ulang.  

Tempat Pengelolaan Sampah dengan memilah berdasarkan 3 R 

(Reduce, Reuse dan Recycle) TPS 3R dengan basis teknologi sudah dirancang 

oleh team PKW sejak 2018 diantaranya adalah : 

 

a. Pengumpulan (collecting), adalah kegiatan pengumpulan sampah dan 

sumbernya menuju ke lokasi TPS 3R. Umunmya dilakukan dengan 

menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS 

3R. 

b. Pengolahan (treatment), bergantung dari jenis dan komposisinya, sampah 

dapat diolah. Berbagai alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah, 

di antaranya adalah: Transformasi fisik, meliputi pemisahan komponen 

sampah (shorting) dan pemadatan (compacting), yang tujuannya adalah 

mempermudah penyimpanan dan pengangkutan; Pembakaran 

(incinerate), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah 
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sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 

90-95%; Pembuatan kompos (composting), Kompos adalah pupuk alami 

(organik) yang terbuat dari bahan - bahan hijauan dan bahan organik lain 

yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan, 

misalnya kotoran ternak atau bila dipandang perlu, bisa ditambahkan 

pupuk buatan pabrik, seperti urea (Wied, 2004).  

c. Penambahan penghasilan (incame generate), proses selanjutnya dari 

Transformasi fisik, meliputi pemisahan komponen sampah (shorting) yang 

tujuannya untuk daur ulang maka sampah bisa menghasilkan tambahan 

pendapatan bagi masyarakat.  

 Proses pemilahan sampah plastik botol dan gelas bisa dicacah dan dijual 

kepada pengepul. Teknisnya diupayakan pengadaan mesin pencacah 

plastik dengan kapasitas 1000 kg perminggu. 

 Barang bekas yang bisa digunakan sebagai bahan dasar produk daur 

ulang dipilah, ibu-ibu PKK bisa membuat produk daur ulang seperti 

bunga, tas, topi dan lainnya. 

 Daun dan sisa sampah dapur dibuat kompos dan eko enzim,  dikemas 

untuk dijual kepada para petani budi daya tanaman organik dan PKK. 

 Membentuk kelompok usaha bersama untuk mengelola semua kegiatan 

tersebut sehingga masalah manajemen keuangan dan manajemen 

pemasaran dapat dikelola dengan baik. 

 

Operasional TPS 3R kunci penanganan sampah berbasis masyarakat 

(komunal) ini sebenarnya terletak pada rantai proses di tingkat rumah tangga 

dan di tingkat RT (yaitu di TPS 3R). Yang melibatkan langsung masyarakat 

sebagai pengelola plus (pemilik home industri). Tanpa system komunal ini 

mustahil sampah dapat diatasi dengan tuntas atau berkelanjutan 

(sustainable). Penanganan Sampah dengan Peran Aktif Masyarakat di 

Kelurahan Jakamulya Kota Bekasi dalam Program Kemitraan Wilayah 

dengan cara : 

a. Mengupayakan agar sampah dikelola, dipilah dan diproses tahap awal 

mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri (dalam hal ini mayoritas 

adalah lingkungan rumah tangga). Upaya ini setidaknya dapat 
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mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke 

TPS sehingga bebannya menjadi berkurang. 

b. Pada fase awal di tingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk 

mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik 

dipilah serta dikumpul menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk 

di daur-ulang.  

c. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan sampah di Tempat Pengolah 

Sampah Terpadu yang dikelola oleh Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi. 

d. Tahapan akhir adalah pengangkutan sisa akhir sampah, sampah yang 

tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi di TPS 

sekitar 20-40 % sampah menuju TPA. Pada fase ini barulah proses 

penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan 

menggunakan incinerator. 

 

3.1.2 Instalasi Satu Unit Mesin Pencacah Plastik  

Pada tahun pertama kegiatan PKW adalah instalasi mesin pencacah plastikk 

dengan ukuran pisau 10 inch dengan kecepatan produksi 100 kg/8 jam. 

Mesin ini dibeli dari dana PKW Kemenristekdikti Tahun 2018. 

 

Gambar 3.2 Mesin pencacah plastic 

Selanjutnya penanganan sampah plastik dicacah menggunakan mesin 

pencacah plastic. Hasil cacahan dikumpulkan didalam karung dan disimpan 

digudang untuk kemudian dijual ke PT. Majestik Buana. 
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Gambar 3.3 Hasil cacahan sampah 

 
Hasil penjualan cacahan lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan 

menjual langsung sehingga bisa menghasilkan pendapatan untuk Bank 

Sampah dan warga. Hasil cacahan dijual ke PT. Majestik Buana, dalam satu 

bulan hasil penjualannya baru sekitar 3-5 juta. 

 

 

3.1.3 Instalasi Satu Unit Insenerator Mini  

Pada tahun pertama juga dilakukan instalasi satu unit Insenerator Mini 

dengan kapasitas pembakaran 1 M3 (kubik) per jam yang digunakan untuk 

membakar sampah di wilayah Bank Sampah Mutiara agar tidak mengganggu 

lingkungan perumahan. 

 

Gambar 3.4 Instalasi insenerator mini  
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Gambar 3.5 Pelatihan penggunaan insenerator mini pada warga 

Dengan adanya insemerator dapat mengurangi jumlah sampah yang 

dibawa ke Bantar Gebang. 

 

 

3.1.4 Tong POC (Pupuk Cair Organik)  

Penerapan Tong POC sebanyak  5 unit untuk mengakomodasi 5 blok 

perumahan dikawasan RT 05/RW 13 Kelurahan Jakamulya. 

 

Gambar 3.6 Ibu-ibu sedang belajar membuat pupuk cair 
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Gambar 3.7 Tong POC untuk membuat pupuk cair 

 

3.2 Program Pelaksanaan Tahun 2019 

3.2.1 Pembangunan Rumah Bank Sampah Mutiara  

Rumah Bank Sampah ini digunakan untuk menunjang kegiatan warga. 

Pendanan dilakukan dari sumber dana PKW, dana warga dan Pemerintah 

Kota Bekasi. Pembangunan ini menggunakan sebagian dana PKW dari 

Kemenristekdikti dan sebagian dari swadaya masyarakat. 

 

Gambar 3.8 Pembangunan gedung bank sampah 
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Gambar 3.9 Bank sampah mutiara 

3.2.2 Pemasangan Water Osmosis  

Instalasi water osmosis untuk program sedekah air dan penukaran sampah 

dengan air gallon dapat meningkatkan partisipasi warga aktif di bank 

sampah. 
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Gambar 3.10 Instalasi water osmosis 

 

3.2.3 Instalasi green house dan bak komposter  

 

Gambar 3.11 Pembangunan green house dan komposter 

 

Pada intalasi green house digunakan untuk sarana penanaman tanaman 

bunga dan tanaman obat. Sedangkan bak komposter digunakan untuk 

membuat kompos kering. Ditahun 2019 instalasi green house dan bak 

komposter belum sempurna karena keterbatasan pendanaan dana PKW. 

Sehingga disempurnakan ditahun ketiga. 

 
3.2.4 Sosialisasi Pembuatan Ecobrick 
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Ecobrick adalah pengolahan sampah plastik menjadi material ramah 

lingkungan. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi menumpuknya 

sampah plastik. Material ramah lingkungan tersebut dibuat dengan 

memasukkan dan memadatkan sampah plastik yang sudah bersih dan 

kering ke dalam botol plastik bekas serta menggunakan tongkat kecil untuk 

memadatkan sampah plastik ke botol tersebut. 

Ecobrick merupakan metode untuk meminimalisir sampah dengan media 

botol plastik yang diisi penuh dengan sampah anorganik hingga benar-benar 

keras dan padat. Tujuan dari ecobrick sendiri adalah untuk mengurangi 

sampah plastik, serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk 

dijadikan sesuatu yang berguna. Contoh pemanfaatannya adalah untuk 

pembuatan meja, kursi, tembok, maupun barang kesenian lainnya yang 

bahkan memiliki nilai jual.  

  

Bahan Ecobricks Ecobricks 

Gambar 3.12 Pembuatan ecobrick 

 

Masyarakat RT 05 RW 13 Kelurahan Jakamulya bersemangat  saat 

diberdayakan untuk membuat ecobrick Modul segi enam adalah 

hasil ecobrick yang termudah. Dibuat dari dempul silikon sederhana, 

modul-modul ini tahan lama dan menjadi perabot dalam ruang yang luar 

biasa praktis. Modul dapat digunakan sendiri-sendiri sebagai tempat 

duduk atau dirangkai seperti lego untuk menghasilkan meja, tempat tidur, 

bangku, dan banyak lagi. Modul-modul ini dapat dengan mudah ditumpuk 

dan disimpan. Satu botol plastik berukuran 600 mililiter dapat diisi 

dengan 250 gram sampah plastik atau setara 2500 bungkus makanan 

dalam kemasan plastik. Bayangkan saja, betapa mudahnya kita dapat 
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meminimalisir sampah plastik berserakan di sekitar kita 

dengan ecobrick ini. 

 

Gambar 3.13  Rangkaian ecobrick meja dan kursi sederhana 

 

3.3 Program Pelaksanaan Tahun 2020 

3.3.1 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 

Ruang Terbuka Hijau sebagai satu kesatuan dengan area lingkungan bank 

sampah akan menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan kegiatan di 

area tersebut. Selain berfungsi sebagai taman juga bisa berfungsi sebagai 

tempat penanaman tanaman yang bermanfaat bagi warga sekitar. 

                        

                                      
Gambar 3.14  Pembuatan ruang terbuka hijau 
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Gambar 3.15  Budidaya tanaman di ruang terbuka hijau 

 

3.3.2 Pembibitan Bunga pada Greenhouse 

Greenhouse yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya kemudian 

dioptimalkan pada tahun ketiga dengan penanaman bunga. Bunga hasil 

pembibitan kemudian di jual ke warga sekitar yang hasilnya dikelola dalam 

pengelolaan bank sampah. 

 
Gambar 3.16 Pembibitan tanaman bunga di greenhouse 
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3.3.3 Peningkatan Fasilitas Rumah Bank Sampah 

Peningkatan fasilitas rumah bank sampah merupakan upaya untuk 

menjadikan bank sampah lebih baik. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya 

pemlesteran lantai untuk tempat pengeringan hasil cacahan, pengectan 

tembok dan penambahan beberapaa bagian ruang. 

 

Gambar 3.17 Peningkatan fungsi bank sampah untuk penjemuran hasil 

cacahan dan penggunaan ruangan 
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3.3.4 Program bank sampah berbasis pendidikan lingkungan dengan 

penerapan teknologi 3R di SMP 12 &  SMP 21 

Masalah yang dihadapi sekolah dalam pendidikan lingkungan untuk siswa 

biasanya terkait dengan sarana yang dimiliki Sekolah dalam memberikan 

contoh pembelajaran pengolahan sampah dengan teknlogi berbasis 3R. 

Pembelajaran pendidikan lingkungan di Sekolah SMP belum adanya model 

penerapan teknologi berbasis 3R yang bisa diberikan contoh nyata kepada 

siswa.  Program Bank Sampah Sekolah dalam rangka edukasi lingkungan 

bersih menjadi kegiatan Tahun 2020 dengan sosialisasi guru ke lokasi dan 

kegiatan daring.  Harapannya Sekolah SMP dapat memiliki program bank 

sampah berbasis pendidikan lingkungan dengan penerapan teknologi 

berbasis 3R bekerjasama dengan Bank Sampah Mutiara. Luaran dari 

program ini adalah handout pembelajaran linkungan berbasis manajemen 

sekolah dan Buku Bank Sampah Mutiara sebagai contoh bentuk model 

pembelajaran untuk siswa. 

 

 

Gambar 3.18 Sosialisasi ke sekolah dalam rangka penyusunan model 

pendidikan lingkungan 
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Gambar 3.19. Kegiatan FGD daring dengan guru dan kunjungan ke Sekolah 
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BAB 4 
KELUARAN YANG DICAPAI 

 

 

Luaran yang dicapai dari program ini adalah  

a. Publikasi pada Environment Journal 

http://article.sapub.org/10.5923.j.env.20180803.02.html 

 

 

b. Publikasi pada International Journal of Scientific & Technology Research 

http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1119-24921 

 
 

 
 
 

http://article.sapub.org/10.5923.j.env.20180803.02.html
http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-1119-24921
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c. Video kegiatan PKW yang diunggah di Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=mvO6ndJlHuc 

 

 

d. Hak Cipta model kegiatan pengolahan sampah berbasis 3R dalam bentuk 

poster 

 

 

e. Berita Media Massa Online 

https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/03/30/manajemen-sampah-

berbasis-masyarakat-ala-bank-sampah-mutiara 

https://www.youtube.com/watch?v=mvO6ndJlHuc
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/03/30/manajemen-sampah-berbasis-masyarakat-ala-bank-sampah-mutiara
https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/03/30/manajemen-sampah-berbasis-masyarakat-ala-bank-sampah-mutiara


      BANK SAMPAH MUTIARA 

35 

 

 

 

 

https://www.industry.co.id/read/63394/bank-sampah-mutiara-libatkan-

masyarakat-manajemen-sampah 

 

 

https://cakrabhayangkaranews.com/2020/07/25/sertu-mulyadi-bersama-3-pilar-

pantau-kesiapan-kampung-siaga-di-perumahan-surya-mandala-jakamulya/ 

https://www.industry.co.id/read/63394/bank-sampah-mutiara-libatkan-masyarakat-manajemen-sampah
https://www.industry.co.id/read/63394/bank-sampah-mutiara-libatkan-masyarakat-manajemen-sampah
https://cakrabhayangkaranews.com/2020/07/25/sertu-mulyadi-bersama-3-pilar-pantau-kesiapan-kampung-siaga-di-perumahan-surya-mandala-jakamulya/
https://cakrabhayangkaranews.com/2020/07/25/sertu-mulyadi-bersama-3-pilar-pantau-kesiapan-kampung-siaga-di-perumahan-surya-mandala-jakamulya/
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http://www.wartamerdeka.info/2020/07/sertu-mulyadi-bersama-3-pilar-

pantau.html?m=1 

 

 

f. Buku / Bahan ajar / handout untuk pendidikan lingkungan sekolah SMP. 

 

  

http://www.wartamerdeka.info/2020/07/sertu-mulyadi-bersama-3-pilar-pantau.html?m=1
http://www.wartamerdeka.info/2020/07/sertu-mulyadi-bersama-3-pilar-pantau.html?m=1
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BAB 5 
MANFAAT YANG DIPEROLEH 

 
5.1 Dampak Ekonomi dan Sosial 

Dampak sosial keberadaan Bank Sampah Mutiara Pondok Suryamandala 

Kota Bekasi salah satunya dapat dilihat dari ada tidaknya pengaruh dan 

dorongan terhadap warga sekitar (pada tingkat rumah tangga) untuk 

melakukan pemilahan sampah, walaupun perubahan pola perilaku tersebut 

tidaklah mudah karena berkaitan dengan cara perubahan kultur dan cara 

pandang. Perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah rumah 

tangganya dilihat dari perilaku masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

bank sampah di wilayah ini. Salah satu manfaat sosial adanya bank sampah 

yaitu mampu melibatkan masyarakat dengan adanya aktivitas kegiatan 

masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Warga masyarakat di sekitar 

bank sampah sangat antusias dalam kegiatan yang dilakukan setiap hari 

Jumat. 

Adanya dampak yang positif terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat di Pondok Surya Mandala setelah adanya pembangunan Bank 

Sampah Mutiara, warga semakin guyub melakukan kegiatan. Ini 

ditunjukkan dengan peningkatan tabungan bank sampah milik masyarakat 

walaupun sedikit tetapi memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. 

Tidak hanya pendapatan saja yang mengalami peningkatan, tetapi 

kesehatan, dan interkasi sosial yang lebih baik diantara masyarakat juga 

yang paling penting adalah lingkungan yang lebih bersih juga mengalami 

peningkatan dari waktu ke waktu. 

 

5.2 Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan 
Pada pelaksanaan aktivitas program tersebut semua mitra yang terlibat 

memberikan kontribusi antara lain: 

a. Pemerintah Kota Bekasi, berkontribusi dalam fasilitasi awal dalam 

membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat Kelurahan 

Jakamulya. Selain itu Pemerintahan Kota Bekasi juga berkontribusi 

dalam pemberian tanah fasilitas sosial untuk kegiatan bank sampah 

mutiara. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun kedua dan ketiga tidak 
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memberikan dana dalam kegiatan ini karena adanya efisiensi akibat 

penurunan pendapatan daerah dan terjadinya pandemik Covid-19. 

b. Universitas Islam Assafiiyah sebagai universitas mitra, dalam 

pelaksanaan program PKW ini memberikan kontribusi berupa 

pendampingan kegiatan seperti kegiatan memberikan kontribusi 

narasumber dalam FGD di tingkat kelurahan. 
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BAB 6 
FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG 

MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT 
 
6.1 Faktor yang Menghambat/ Kendala 

 
Adanya pandemik Virus Covid-19 mulai awal maret sampai sekarang 

menyebabkan kegiatan PKW tidak berjalan dengan baik. Pandemi 

menyebabkan pembatasan kegiatan disemua bidang termasuk kegiatan di 

Bank Sampah Mutiara. Proses pemilahan sampah yang dilakukan Ibu-ibu 

PKK sebagai pengelola Bank Sampah sempat terhenti kegiatannya. Hal ini 

dikarenakan Kota Bekasi sebagai sebagai kota penyangga Ibu Kota harus 

menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Setelah PSBB Kota 

Bekasi diperlonggar barulah kegiatan di Bank Sampah Mutiara mulai 

sedikit-sedikit berjalan dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.  

Kendala lain dari permasalah PKW ini adalah tidak terealisasinya pendanaan 

dari Mitra Kota Bekasi untuk program-program penunjang. Sejak awal 

pandemi di Tahun 2020 ini turut berimbas pada pemberian bantuan untuk 

kegiatan di Tahun 2020, karena Pemerintah Kota Bekasi fokus 

pendanaannya untuk penanganan Covid-19. 

 

6.2 Faktor yang Mendukung 
Faktor yang mendukung dari kegiatan PKW ini adalah partisipasi warga di 

Perumahan Suryamandala RT. 05 RW. 13 Kelurahan Jakamulya ini sangat 

baik sekali. Pembangunan Bank Sampah selain dari dana PKW dari 

Ristekbrin juga diberikan dari swadaya masyarakat untuk pembangunan 

sarana dan prasarana. Fasilitas lahan sebagai fasum milik pemerintah kota 

diberikan untuk kegiatan PKW 

 

 
6.3 Solusi dan Tindak Lanjutnya 
Adanya keterbatasan dan kendala di Tahun 2020 ini tidak serta 

menurunkan aktivitas kegiatan. Solusi dan tidan lanjut kegiatan tetap 

dilakukan melalui kegiatan daring untuk koordinasi dan sosialisasi. 
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6.4 Rencana Selanjutnya 

Program kegiatan selanjutnya dari PKW ini adalah fokus pada 

a. Program pembinaan  Bank Sampah Sekolah dalam rangka edukasi 

lingkungan bersih melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan bank sampah. 

b. Program budi daya tanaman sayur dan buah organik memanfaatkan 

greenhouse yang sudah terpasang. 

 

6.5 Langkah-Langkah strategis untuk realisasi selanjutnya 
 
a Melanjutkan program pembinaan Bank Sampah Sekolah dalam rangka 

edukasi lingkungan bersih melalui penerapan teknologi pengolahan 

sampah berbasis 3R dengan bentuk kerjasama antara Sekolah dan Bank 

Sampah Mutiara. 

b Melakukan tindak lanjut kegiatan dengan melakukan peresmian Bank 

Sampah Mutiara oleh Walikota sebagai model tempat pengolahan sampah 

berbasis 3R di lingkungan perumahan dan model pendidikan untuk siswa. 
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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

7.1 Kesimpulan 
 

a. Bank sampah Mutiara Pondok Suryamandala di Kelurahan Jakamulya 

Kota Bekasi berbasis TPS 3R menjadi kunci penanganan sampah berbasis 

masyarakat (komunal) sangat efektif untuk pengelolaan sampah yang 

langsung masyarakat sebagai pengelola plus (pemilik home industri). 

Tanpa system komunal ini mustahil sampah dapat diatasi dengan tuntas 

atau berkelanjutan.  

b. Membudayakan cara pembuangan sampah yang baik mulai dari 

lingkungan rumah tangga hingga dengan cara menyerahkan sampah ke 

Bank Sampah adalah metoda efektif di tingkat masyarakat yang akhirnya 

akan memandirikan masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri. 

c. Menata TPS 3R menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan 

anorganik secara maksimal merupakan program pengelolaan sampah 

berbasis komunal yang secara pasti akan memotong mata rantai 

distribusi sampah dari TPS 3R ke TPA. 

 

7.2 Saran 

a. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup diharapkan 

berkontribusi sesuai dengan kewenangannya. 

b. Dalam pengelolaan Bank Sampah juga diperlukan jiwa sosial yang tinggi 

agar menjaga keberlangsungan suatu usaha yang melibatkan banyak 

orang. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pernyataan komitmen warga 
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Gambar 2. Diskusi pada kegiatan FGD 

 

Gambar 3. Presentasi ketua PKW pada FGD 
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Gambar 4. Sambutan LPPM UNJ pada kegiatan FGD 

 

 

Gambar 5. Diskusi stakeholder pada kegiatan FGD 
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Gambar 6. Lokasi Bank sampah 

 

 

Gambar 7. Kegiatan masyarakat di Bank Sampah  

 

 

 

 

 



      BANK SAMPAH MUTIARA 

47 

 

 

 

 

Gambar 8. Kegiatan masyarakat di Bank Sampah 
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Gambar 9. Kegiatan pelatihan penggunaan insenerator mini 

 

 

  

Gambar 10. Pemaparan materi pembuatan kompos cair 
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Gambar 11. Kegiatan pembuatan kompos cair oleh ibu-ibu PKK 
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Gambar 12 Aktivitas bank sampah  

 

Gambar 13 Pengisian air isi ulang di water osmosis  
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MODEL PENDIDIKAN LINGKUNGAN SEKOLAH 
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