
PENGELOLAAN SAMPAH 
KOTA YOGYAKARTA:
Sebagai salah satu upaya pemberdayaan
ekonomi kerakyatan



LATAR BELAKANG

• Total timbulan sampah sekitar 250 ton/hari

• Komposisi sampah anorganik terus meningkat

• Keterbatasan TPA

• Pengelolaan sampah masih bertumpu di hilir

• Selalu defisit anggaran pengelolaan sampah

• Tingkat partisipasi stakeholder masih belum
optimal



• Cakupan layanan persampahan sekitar 85%

• Karena faktor geografis, sebagian wilayah
tidak terjangkau layanan persampahan
(beberapa di sekitar bantaran sungai)

• Wilayah ini identik dengan pemukiman warga
kurang mampu

• Penanganan yang tidak benar semakin
memperburuk kondisi sanitasi di area-area 
tersebut.

LATAR BELAKANG



PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH 
MANDIRI (PSM)

• Sejak tahun 2009 sudah diinisiasi program 
(PSM)

• Hakikat program ini merubah cara pandang
tentang sampah serta meningkatkan kapasitas
masyarakat sehingga mampu secara mandiri
mengelola sampah mereka secara benar dan
berwawasan lingkungan



Salah satu strategi Pemerintah Kota 
Yogyakarta dalam program PSM adalah
melalui BANK SAMPAH.

Di satu sisi efektif dalam memobilisasi
partisipasi warga dalam pengelolaan
sampah rumah tangga, di sisi lain 
merupakan salah satu peluang ekonomi
kerakyatan yang dapat diimplementasikan
dengan mudah.



MENGAPA BANK SAMPAH?

• Sarana edukasi yang efektif kepada masyarakat

• Potensi ekonomi bagi warga

• Bank sampah berpotensi menurunkan hingga 50% 
sampah yang harus dibuang ke TPA

• Memperpanjang usia pakai TPA

• Meringankan beban anggaran pengelolaan sampah

• Pelapak banyak tersebar di wilayah Kota Yogyakarta

• Sejalan dengan amanat UU 18/2008 dan Perda Kota 
Yogyakarta 10/2012 ttg Pengelolaan sampah



PROFIL BANK SAMPAH DI KOTA 
YOGYAKARTA

• Hingga Juni 2014 terdapat 315 
bank sampah

• Jumlah nasabah 10.750, 
sebagian besar ibu rumah
tangga

• Mampu menyerap 37 ton 
sampah anorganik/bulan (setara
18 dump truck sampah) dg nilai
transaksi mencapai 44 juta
rupiah/bulan

• Berada di level RW



PROFIL BANK SAMPAH DI KOTA 
YOGYAKARTA

• Sebagian besar tidak memiliki gudang sampah
permanen

• Beroperasi pada hari-hari tertentu
(Sabtu/Minggu)

• Memiliki produk layanan yang variatif



• Sebagian bank sampah melakukan upaya
daur ulang sampah kemasan menjadi
kerajinan kreatif bernilai tinggi

PROFIL BANK SAMPAH DI KOTA 
YOGYAKARTA



DUKUNGAN PEMKOT YOGYAKARTA 
TERHADAP BANK SAMPAH 

• Pendampingan melalui monitoring & evaluasi
secara rutin

• Peningkatan kapasitas faskel PSM

• Peningkatan kapasitas pengurus bank sampah
terutama terkait manajemen serta pelatihan
daur ulang

• Bantuan pemasaran produk daur ulang
sampah anorganik



• Sosialisasi kepada warga spy terlibat dalam
kegiatan bank sampah

• Bantuan timbangan, buku tabungan dan tas
pilah untuk bank sampah terseleksi

• Reward bagi bank sampah berprestasi

DUKUNGAN PEMKOT YOGYAKARTA 
TERHADAP BANK SAMPAH 



TARGET PEMKOT YOGYAKARTA

• 1 RW 1 Bank Sampah di tahun 2017

• Membentuk 1 bank sampah skala kota

• Membentuk 2 pilot project bank sampah di pasar
tradisional (Beringharjo & Gedongkuning)

• Terbentuknya bank sampah di tiap SKPD

• Terbentuknya bank sampah di tiap sekolah

• Terbentuknya bank sampah di tiap pondok pesantren

• Produk layanan pengelolaan sampah di bank sampah
diperluas mencakup sampah organik (biodigester)



TERIMA KASIH


