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1. Latar	  belakang	  
Adalah	  Aditya,	  sanitarian	  UPTD	  
Puskesmas	  Girijaya	  Kabupaten	  
Sukabumi,	  yang	  prihatin	  melihat	  
kondisi	  kesehatan	  lingkungan	  di	  
desa	  desa	  yang	  menjadi	  wilayah	  
dampingannya.	  Sampah	  dibuang	  
atau	  dibakar,	  akses	  ke	  sanitasi	  
dasar	  kurang.	  Melihat	  kondisi	  
tersebut,	  agar	  masyarakat	  tertarik	  
karena	  ada	  nilai	  ekonominya,	  serta	  
bermanfaat	  untuk	  peningkatan	  
kesehatan	  masyarakat,	  dimulailah	  

embrio	  Bank	  Sampah	  di	  RT	  04/04	  Kampung	  Cijulang,	  Desa	  Darmaraja,	  dan	  saat	  ini	  berkembang	  
di	  40	  RW	  atau	  Posyandu	  di	  4	  desa	  di	  kecamatan	  Nagrak	  Sukabumi.	  Bank	  Sampah	  berbasis	  
Posyandu	  merupakan	  inisiatif	  yang	  relatif	  baru,	  dan	  dapat	  diaplikasikan	  di	  daerah	  lainnya.	  
	  
	  

2. Deskripsi	  

• Masyarakat	  yang	  akan	  berobat	  ke	  Posyandu	  dapat	  membawa	  sampah	  sebagai	  pembayaran	  
layanan	  kesehatan	  ke	  Posyandu	  atau	  sebagai	  tabungan.	  

• Posyandu	  sebagai	  salah	  satu	  fasilitas	  untuk	  promosi	  kebersihan	  lingkungan	  

• Kader	  Posyandu	  sebagai	  kader	  pengelola	  Bank	  Sampah	  

• Bank	  Sampah	  mempunyai	  kontrak	  kerja	  dengan	  kader	  Posyandu	  untuk	  proses	  
pengumpulan	  sampah	  

• Pengelolaan	  secara	  sederhana	  dan	  tidak	  memerlukan	  administrasi	  yang	  rumit:	  



a. Masyarakat	  membawa	  sampah	  ke	  tempat-‐tempat	  terdekat	  (Posyandu,	  sekolah);	  
b. Masyarakat	  langsung	  mendapatkan	  buku	  tabungan	  yang	  berisi	  catatan	  jumlah	  

tabungan	  yang	  dihasilkan	  dari	  sampah	  yang	  diserahkan	  ke	  Bank	  Sampah.	  
• Uang	  hasil	  dari	  usaha	  Bank	  Sampah	  sebagian	  digunakan	  kembali	  untuk	  penyediaan	  sarana	  

kesehatan	  lingkungan	  
• Masyarakat	  mendapat	  manfaat	  berupa	  pengurangan	  sampah	  di	  lingkungannya	  dan	  dapat	  

menggunakan	  sarana	  MCK	  umum,	  jamban	  keluarga,	  rumah	  sehat,	  dan	  pupuk	  organik	  untuk	  
kegiatan	  pertanian;	  yang	  dibangun	  atau	  disediakan	  oleh	  Bank	  Sampah	  

• Cakupan	  pelayanan	  mencapai	  8.443	  KK	  di	  4	  desa,	  dalam	  kurun	  waktu	  ±	  18	  bulan	  
	  
	  

3. Pembelajaran	  
• Masyarakat	  sangat	  merasakan	  manfaatnya	  berupa	  

berkurangnya	  timbulan	  sampah	  di	  tempat-‐tempat	  umum	  
dan	  di	  jalanan;	  

• Masyarakat	  mendapatkan	  tambahan	  penghasilan	  untuk	  
kebutuhan	  rumah	  tangga;	  

• Masyarakat	  mendapatkan	  pelayanan	  kesehatan	  (lebih	  
rajin	  datang	  ke	  Posyandu)	  

• Masyarakat	  mendapatkan	  akses	  sanitasi	  dasar	  melalui	  
jamban	  keluarga	  atau	  MCK	  umum	  	  

• Mengurangi	  pengangguran	  di	  masyarakat,	  masyarakat	  
menjadi	  lebih	  rajin	  bekerja	  mengumpulkan	  sampah	  atau	  
mengangkut	  sampah	  ke	  tempat	  pengumpulan	  Bank	  
Sampah	  
	  
	  

4. Tantangan	  
• Mengembangkan	  cakupan	  layanan	  ke	  desa	  lainnya	  di	  kecamatan	  Nagrak,	  rencana	  untuk	  

perluasan	  ke	  desa-‐desa	  lainnya	  dengan	  dukungan	  masyarakat	  setempat	  dan	  juga	  Muspida	  
Kabupaten	  Sukabumi	  

• Mengembangkan	  sistem	  pengelolaan	  Bank	  Sampah,	  agar	  siap	  dikelola	  sesuai	  dengan	  
perkembangan	  jumlah	  nasabah	  	  	  

	  
	  

5. Kontak	  person	  
Aditya,	  HP	  0856.9378.4707	  –	  0877.4267.9155;	  Email:	  
aditya.banksampah@yahoo.co.id	  
Kp.Cirendeu	  RT	  02/02	  Desa	  Girijaya	  Kecamatan	  Nagrak,	  Kabupaten	  
Sukabumi	  

	  


