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Ringkasan Proposal 

Menghadapi permasalahan sampah Kecamatan Kedungwaru bekerjasama dengan Forum Komunikasi Karang 

Taruna (FKKT) Kecamatan Kedungwaru mendirikan “Bank Sampah Lestari”. Program Bank Sampah dinilai 

cukup efektif untuk mengurangi volume sampah. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampah an organik  yang sudah dipilah-pilah, dan hasil pilihan akan disetorkan ke tempat 

pembuatan kerajinan dari sampah atau tempat pengepul. Bank sampah didirikan untuk mengubah sampah menjadi 

sesuatu yang lebih berguna, misalnya untuk kerajinan yang memiliki nilai ekonomis, mengubah Sampah menjadi 

Berkah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. 

Sedangkan yang menjadi Nasabah adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank, semua perangkat desa se-

Kecamatan Kedungwaru dan masyarakat umum. Setiap Nasabah akan mendapatkan buku tabungan seperti 

menabung di bank. Pengelolaan Bank Sampah Lestari dilakukan secara profesional dengan menggunakan 

Mekanisme Sistim Bank Sampah yaitu: 

1. Pemilihan Sampah skala rumah tangga 

2. Penyetoran Sampah 

3. Penimbangan Sampah 

4. Pencatatan Jumlah Sampah 

5. Hasil Sampah dicatat dalam Buku Tabungan 

6. Pencairan Saldo Hasil Tabungan Sampah 

Dampak perubahan setelah pelaksanaan inovasi Bank Sampah “Lestari” sudah dirasakan nasabah, yaitu dapat 

membiayai sekolah, meningkatkan gizi keluarga dan dapat belajar berwirausaha mandiri sebagai pengrajin. Dan 

pada tingkat kepedulian masyarakat semakin antusias untuk menabung di Bank Sampah Lestari, telah mengurangi 

volume sampah an organik hingga 10 %. Sebelum adanya inovasi ini banyak masyarakat yang kurang peduli 

terhadap Sampah. 

Inovasi Bank Sampah dilaksanakan secara berkelanjutan karena berdampak positif khususnya bagi staf Kecamatan 

Kedungwaru dan masyarakat Kecamatan Kedungwaru, maka langkah kedepannya Kecamatan Kedungwaru 

bersama FKKT Kecamatan Kedungwaru akan melakukan pengembangan di 19 Desa Se-Kecamatan Kedungwaru, 

serta mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah organik dan an organik, mengubah pola pikir untuk peduli 

terhadap lingkungan dengan mengikuti program “DIET PLASTIK” serta menumbuhkan kreatifitas masyarakat 

memanfaatkan “BaBe” (Barang Bekas) menjadi Barektistik (Barang Ekonomis Tinggi & bernilai Artistik 

A. Tujuan Inisiatif 

1. Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan") munculnya inovasi ini  

Jawaban:  

Ide Utama program Bank Sampah berawal dari kepedulian masyarakat yang ditindaklanjuti Camat beserta staf 

Kecamatan Kedungwaru terhadap sampah. Kecamatan Kedungwaru merupakan masyarakat majemuk, mayoritas 

warga Kedungwaru bekerja sebagai wirausaha home industri. Terletak di daerah perkotaan, hal ini menunjang 

bertambahnya volume sampah. Sampah yang  menumpuk di tempat pembuangan sampah atau depo pembuangan 

terjadi karena volume sampah yang tidak sebanding dengan jumlah yang terangkut. Hal ini terbukti di Kabupaten 

Tulungagung dalam satu harinya, tumpukan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir mencapai 6 hingga 

7 ton dalam satu harinya.  Jumlah sampah yang tersisa masih puluhan ton, dan mayoritas sampah ini merupakan 

sampah rumah tangga, termasuk 40 persen dari sampah ini adalah sampah plastik. Menghadapi permasalahan 

sampah Kecamatan Kedungwaru bekerjasama dengan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kec. 

Kedungwaru mendirikan “Bank Sampah Lestari”. Tujuan Inovasi “Bank Sampah” adalah untuk membantu 

menangani pengolahan sampah an organik di Kecamatan Kedungwaru pada khususnya, selain itu untuk memberi 

contoh dan menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya lingkungan yang sehat, indah dan bersih serta untuk 

mengubah sampah menjadi berkah 



B. Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih 

2. Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih.  

Jawaban:  

Ide utama Inovasi Bank Sampah “Lestari” adalah Mengurangi jumlah volume sampah dengan membantu 

menangani pengolahan sampah an organik dengan mengubah gaya hidup, perilaku dan mind set masyarakat untuk 

lebih sadar menjaga kebersihan Lingkungan dan lebih peduli kepada alam sekitar. 

Inovasi Bank Sampah “Lestari” selaras dengan kategori kompetisi, yaitu kategori Perlindungan dan Pelestarian 

Lingkungan Hidup. Alasannya, pertama, latar belakang dan tujuan Inovasi Bank Sampah “Lestari” untuk 

mengurangi volume sampah di Kecamatan Kedungwaru. Kedua, Inovasi Bank Sampah “Lestari” Tumbuh dari ide 

masyarakat dan merupakan wujud dari kepedulian masyarakat Kedungwaru terhadap sampah. 

C. Signifikansi (Arti Penting) 

3. Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, 

administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus berdampak 

positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, 

orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda.  

Jawaban:  

Inovasi bank sampah “Lestari” memberi dampak yang sangat besar kepada Anggota/para nasabahnya, terutama 

bagi nasabah yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Pada awal berdirinya Tahun 2018 dapat merekrut 

nasabah sebanyak 25 orang terdiri dari staf kecamatan dan Anggota FKKT Kec. Kedungwaru. 

Managemen pengelolaan bank sampah yang transparant, tertib dan akuntabel berperan penting dalam mengatasi 

problem keuangan para nasabah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem perbankan yang dilakukan oleh 

petugas sukarelawan yang terorganisir dan setiap desa terdapat koordinator. Melalui bank sampah ini nasabah 

dapat membayar uang SPP sekolah dan keperluan keseharian. Dalam pengelolaannya dibuatkan peraturan bank 

sampah untuk ditaati bersama. Setiap koordinator desa bertugas mengepul dan menyetorkan sampah ke kantor 

kecamatan. Dalam jangka waktu 1 tahun nasabah meningkat menjadi 66 orang nasabah, dan upaya sosialisasi terus 

dilakukan dalam merekrut nasabah. Dan kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan terus berkembangnya 

jumlah nasabah 

D. Inovasi 

4. Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda.  

Jawaban:  

Bank sampah lestari menggunakan sistem perbankan bekerjasama FKKT Kedungwaru sebagai petugas 

sukarelawan. Setiap Nasabah mendapatkan buku tabungan untuk memudahkan pembukuan yang tertib dan 

transparan. Social marketing melalui sosialisasi warga dengan menyebarkan leaflet di tempat umum serta melalui 

pelatihan dan monitoring mandiri. 

 5. Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah itumerupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain.  

Jawaban:  

Bank sampah pertama kali dirilis di Kecamatan Kedungwaru, dengan Anggota seluruh staf Kec. Kedungwaru 

sebanyak 20 nasabah. Bank sampah berhasil meningkatkan jumlah nasabah dalam kurun waktu 1 tahun (2018). 

Hingga saat ini bertambah menjadi 67 nasabah. Karena capaian keberhasilannya bank sampah akan dirilis di 19 

Desa se-kecamatan Kedungwaru setelah 2 tahun pelaksanaan dan menjadi Inovasi yang terimplementasi dengan 

baik 

E. Transferabilitas 

6. Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) ke 

dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain) ? 

Jika ya, tolong jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya  



Jawaban:  

Inovasi bank sampah “Lestari” awalnya dilaksanakan di Kantor Kec. Kedungwaru. Keberhasilan Bank Sampah 

mendorong desa-desa untuk membuat bank sampah desa sebagai cabang dari Kec. Kedungwaru. Dan ada 2 Desa 

yang mulai membentuk Bank Sampah mandiri yaitu di Desa Winong dan Desa Boro 

F. Sumber Daya 

7. Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut? 

Pemangku kepentingan lain mana di dalam institusi yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam memunculkan 

dan melaksanakan inisiatif ini?  

Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh sumber daya 

internal maupun eksternal?  

Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya 

masih tersedia?  

Jawaban:  

Sejak pertama kali dicanangkan pada Th. 2018, dana berasal dari swadaya FKKT Kec. Kedungwaru. Untuk tenaga 

kepengurusan bersifat sukarela. Pelaksanaan bank sampah merupakan kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat  

bekerjasama menanggulangi masalah sampah. Bank sampah “Lestari” tidak membutuhkan keahlian khusus, yang 

terpenting mempunyai Niat dan Minat belajar merupakan modal awal pendirian bank sampah. 

8. Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berkelanjutan (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan yang 

berhubungan dengan lingkungan).  

Jawaban:  

Sebagian dari Anggota FKKT adalah wirausaha bergerak di bidang kerajinan sehingga hubungan mutualisme 

antara pengurus dan anggota bank sampah terjalin. 

Secara keseluruhan terdapat 4 orang pengurus dan 35 nasabah murni dan 30 orang nasabah sekaligus pengrajin 

homemade. Keberlanjutan sumber daya manusia dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan rekrutmen nasabah 

G. Dampak 

9. Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal 

misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan.  

Jawaban: Ya  

10. Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada:  

• Target/kelompok sasaran. 

• Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran. 

• Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, kolaborasi antar 

satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya, tingkat akuntabilitas). 

Jawaban:  

Bank Sampah “LESTARI” merupakan kolaborasi Pemerintah Kecamatan Kedungwaru, FKKT Kedungwaru dan 

masyarakat. Telah dilaksanakan evaluasi internal yang dilakukan Pengurus Bank sampah dengan membuat 

Laporan Keuangan Bulanan. Tahun 2018 Saldo akhir Bulan Desember Penerimaan sejumlah Rp.5.250.500,00 

dengan jumlah Nasabah 20 orang.Tahun 2019 ini keadaan saldo Kas sampai dengan bulan April sejumlah Rp. 

1.419.890,00 dengan Total nasabah 73 orang.Untuk rekrutmen nasabah baru dan lama supaya lebih rajin menabung 

dilakukan berbagai upaya dengan Ketersediaan Harga lebih tinggi di banding harga pasaran,untuk menjaga 

keterikatan antar nasabah dilakukan pendekatan secara emosional dengan memanfaatkan laba yang diperoleh untuk 

door prize nasabah yang rajin menabung. 

 



11. Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu  

Jawaban:  

Inovasi Bank Sampah “LESTARI” dalam melakukan evaluasinya menggunakan : 

1. Indikator Ketersediaan Harga yang sesuai pasaran dan Keterbukaan pengelolaan keuangan. 

2. Indikator Pengurangan volume sampah plastik dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat. 

 12. Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut?  

Jawaban:  

Hasil evaluasi yang dilakukan Tahun 2018 menunjukkan : 

1. Ketersediaan harga 10 % lebih tinggi dari harga pasar. 

2. Terdapat peningkatan 50 % Jumlah nasabah yang ada. 

Dampak berdirinya Bank Sampah “LESTARI” sudah dirasakan nasabah, yaitu dapat membiayai sekolah, 

meningkatkan gizi keluarga dan dapat belajar berwirausaha sebagai pengrajin. 

H. Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

13. Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini.  

Jawaban:  

Inovasi Bank Sampah “LESTARI” merupakan kolaborasi Pemerintahan Kecamatan Kedungwaru, FKKT 

Kedungwaru dan masyarakat. Meski baru 2 tahun berjalan telah mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Ibu 

Ketua Organisasi Wanita di Tulungagung yaitu, PKK dan Persit. 

Untuk meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas nasabah dalam pemanfataan sampah plastik, antar nasabah saling 

tukar pengalaman sehingga menghasilkan barang yang bernilai ekonomis tinggi. 

Untuk mendorong partisipasi masyarakat, program Bank Sampah disebarluaskan dalam kegiatan desa, pendidikan 

dan keagamaan untuk menyadarkan warga desa untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dengan mengikuti 

program “DIET PLASTIK” dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat memanfaatkan “Babe” (Barang Bekas) 

menjadi “Barektistik” (barang ekonomis tinggi & bernilai artistik) 

I. Pelajaran Yang Dipetik 

14. Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau 

gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan yang lebih cepat dan 

lebih luas.  

Jawaban:  

Inovasi Bank Sampah ini telah menunjukkan keberhasilan kolabarasi antara FKKT Kedungwaru dan Pemerintah 

Kantor Kecamatan Kedungwaru serta masyarakat dalam menanggulangi Masalah Sampah yang merupakan 

tanggungjawab bersama bukan hanya pemerintah dan dinas terkait. 

Pengelolaan sistem perbankan telah berhasil memberikan kepercayaan masyarakat. 

Dengan bank sampah telah merubah pola hidup sehat dengan tidak menumpuk sampah an organik sehingga 

kebersihan dan keindahan lingkungan terjaga. 

Dengan bank sampah telah mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah tidak harus dibuang, sampah an 

organik dapat ditabung sehingga dari sampah menjadi berkah 

 


