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PERMASALAHAN 

Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah 

Pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip 

reduce, reuse dan recycle

Pengelolaan sampah belum dilakukan secara 

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir



PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK 

SAMPAH

Salah satu inovasi pelaksanaan 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle)

Pembentukan Bank Sampah bertujuan untuk 

mengelola sampah mulai dari sumbernya.

Pedoman Pelaksanaan : Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan 

Recycle (3R) melalui Bank sampah



PENGERTIAN BANK SAMPAH

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan 

pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau 

diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (tempat untuk 

mengelola sampah dengan system 3R)

3R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi 

segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah 

(Reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang 

layak pakai (Reuse) dan kegiatan mengolah sampah 

untuk dijadikan produk lain (recycle)



TUJUAN DAN MANFAAT PEMBENTUKAN 

BANK SAMPAH

Tujuan : agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai 
dari sumbernya dengan cara 3R dan selanjutnya dapat 
ditabung /dihibahkan di bank sampah sehingga dapat 
menambah penghasilan masyarakat

Manfaat : 

1. Mengurang pencemaran lingkungan

2. Mengurangi timbulan/Volume sampah

3. Lingkungan bersih sehat

4. Mendidik masyarakat utk bertanggung jawab terhadap   

sampah yang dihasilkan

5. Meningkatkan rasa gotong royong /kepedulian sosial

6. Menambah penghasilan anggota



CARA PEMBENTUKAN

BENTUK STRUKTUR ORGANISASI

SUSUN ATURAN PENGELOLAAN
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STRUKTUR ORGANISASI

Ketua/Direktur

Sekretaris

Bendahara

Teller

Pelaksana Teknis/urusan/bagian/seksi/divisi

Anggota



SUSUN ATURAN PENGELOLAAN

Sistem Pengelolaan (shodakoh/bank sampah)

Tata cara pengumpulan penyetoran sampah

Waktu pelayanan, penyetoran sampah (hari, jam kerja pelayanan, peminjaman)

Jenis sampah yang dapat disetor dan kondisi sampah yang dapat diterima, berat minimal sampah 

Sistem bagi hasil (Bank sampah)

Tata cara penarikan tabungan

Pemanfaatan hasil (Shodakoh sampah)

Jasa Penjemputan/pengambilan sampah

Tata cara peminjaman uang



MEKANISME MENABUNG DI BANK SAMPAH

Sampah 

dipilah di 

rumah tangga

Bagi hasil
Penjualan 

sampah
Penyimpanan 

ke gudang

Penyerahan 

sampah ke 

Bank sampah

Penimbangan 

sampah
Pencatatan ke 

buku tabungan



PERSYARATAN BANK SAMPAH

PERSYARATAN KONSTRUKSI

STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH
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PERSYARATAN KONSTRUKSI
NO KOMPONEN SPESIFIKASI

1. Lantai Kuat/utuh, bersih, pertemuan lantai dan dinding berbentuk lengkung, 

kedap air, rata, tidak licin, luas lantai kurang lebih 40 m2

2. Dinding Kuat, rata, bersih, berwarna terang, kering

3. Ventilasi Lubang ventilasi paling sedikit 15 % X luas lantai

4. Atap Bebas serangga dan tikus, tidak bocor, kuat

5. Langit-langit Tinggi min 2,7 m dari lantai, kuat, warna terang, mudah dibersihkan

6. Pintu Bank Sampah Dapat mencegah masuknya serangga dan tikus, kuat, membuka arah luar

7. Lingkungan Bank Sampah

a. Pagar Aman, kuat

b. Halaman Bersih, tidak berdebu/becek, tersedia tempat sampah tertutup

c. Taman Indah dan rapi, ada pohon perindang

d. Parkir Terpisah, bersih, rapi

8. Drainase sekitar Ada sumur resapan, biopori, air mengalir lancar

9. Ruang pelayanan Terdapat ruang pemilahan sampah; terdapat meja kursi, timbangan, 

almari, alat pemadam api; ada instrumen Bank sampah; bebas serangga 

dan tikus; tidak berbau ; pencahayaan 100-200 lux; suhu 22o-24oC (AC) 

atau suhu kamar (non AC)



STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH

NO KOMPONEN SUB KOMPONEN

1. Penabung Sampah a. Penyuluhan Bank Sampah minim 3 bulan sekali

b. Pemberian tempat sampah terpilah bagi penabung

c. Pemberian buku tabungan ke penabung

d. Telah melakukan pemilahan sampah

e. Telah melakukan upaya mengurangi sampah

2. Pelaksana Bank Sampah a. Memakai alat pelindung diri saat pelayanan

b. Cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah pelayanan

c. Direktur Bank sampah berpendidikan minimal SMA/sederajat

d. Telah mengikuti pelatihan Bank Sampah

e. Monev setiap bulan

f. Jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang

g. Pengelola mendapat gaji/insentif per bulan



STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH
NO KOMPONEN SUB KOMPONEN

3. Pengepul/ pembeli sampah a. Tidak melakukan pembakaran sampah

b. Mempunyai naskah kerjasama/mou sbg mitra bank sampah

c. Mampu menjaga kebersihan lingkungan

d. Mempunyai izin usaha

4. Pengelolaan sampah di a. Sampah layak tabung diambil

Bank sampah b. Sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan Bank sampah

c. Sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal

d. Sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 kali seminggu

e. Cakupan wilayah pelayanan paling sedikit 1 kelurahan (500 KK)

f. Sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya

g. Jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya

h. Adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain



EVALUASI BANK SAMPAH

KOMPONEN MANAJEMEN

KOMPONEN SARANA PRASARANA
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KOMPONEN PELAYANAN

KOMPONEN JENIS KEGIATAN
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