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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia menjadi negara penyumbang sampah terbesar kedua setelah 

Negara China, menurut nasional.republika.co.id mengatakan pada tahun 2019 

Indonesia sudah dapat menghasilkan sampah sekitar 66-67 juta ton sampah. Mantan 

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dalam nasional.republika.co.id 

mengatakan jumlah sampah tersebut akan semakin terus meningkat sampai tahun 

2020 dikarenakan semakin bertambahnya populasi manusia.   

 Faktor yang menjadi penyebab Indonesia menjadi penyumbang sampah 

kedua, menurut Susi Pudjiastuti adalah kebiasaan buruk masyarakat Indonesia yang 

masih membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah 

sembarangan ini berakibat akan memunculkan permasalahan yang baru. Salah satu 

permasalahan yang muncul adalah kerusakan lingkungan, muncul penyakit, dikutip 

dari liputan6.com sampah yang dibuang sembarangan dan tidak diolah dengan 

benar akan memunculkan Patogen (bakteri, parasit, jamur, dan virus) yang bisa 

terkontaminasi dengan tanah, udara, dan air.  

 Indonesia menjadi negara penyumbang sampah nomor dua di dunia, maka 

perlu melakukan sebuah solusi untuk menghindari permasalahan baru seperti 

munculnya penyakit. Ahli sampah Indonesia Profesor Enri Damanhuri mengatakan 

untuk mengurangi sampah diperlukan solusi yang tepat salah satunya dengan 

melakukan pengelolaan sampah. Proses mencari solusi dibutuhkan juga komunikasi 

yang baik lewat komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan digunakan untuk 
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dapat menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup seperti 

perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan pada sumber daya alam 

(Cangara,2018:32). 

 Langkah pengelolaan sampah inilah yang sudah diambil dan diterapkan 

langsung oleh Bank Sampah. Bank Sampah adalah suatu kebijakan berupa 

komunikasi strategi yang berprinsip pada tujuan dari pembangunan berkelanjutan 

yang menggabungkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Mirza, 2020). 

Bank sampah sendiri sudah tercantum dalam UU No 18 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Sampah. Konsep Bank Sampah adalah bentuk kegiatan berupa 

pemilahan sampah dengan memisahkan sampah anorganik dan organik. Sampah 

anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari produk sintetik dan proses 

terurai membutuhkan waktu yang lama. Sampah organik berasal dari makhluk 

hidup dan proses terurai membutuhkan waktu yang cepat. 

 Salah satu Bank Sampah yang sudah melakukan pengelolaan sampah adalah 

Bank Sampah Kitiran Emas Yosoroto atau dikenal Bank Sampah Kitiran. Bank 

Sampah Kitiran sudah beroperasi sejak tahun 2017. Bank Sampah Kitiran 

dipelopori oleh Ibu Denok Marty Astuti atau dikenal dengan sebutan Denok. Bank 

Sampah Kitiran ini juga menjadi pelopor utama dari kemunculan adanya bank 

sampah lainnya yang ada di Kota Solo.  

 Kemunculan dari adanya Bank Sampah Kitiran adalah mendidik masyarakat 

untuk mulai terbiasa dengan memilah sampah rumah tangganya sendiri. Sampah 

yang telah dipilah sesuai jenisnya dapat disetorkan di Bank Sampah Kitiran menjadi 

tabungan. Tabungan tersebut dibagi menjadi dua yaitu ada tabungan berupa uang 
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dan berupa emas. Denok mengatakan untuk tabungan emas, Bank Sampah Kitiran 

sudah melakukan kerjasama dengan pihak Pegadaian. Dari kegiatan menabung 

sampah ini selain mendidik juga menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.  

 Bank Sampah Kitiran dapat terbentuk dikarenakan kondisi Kampung 

Yosoroto pada tahun 2015 disebut sebagai kampung mati. Denok menjelaskan 

disebut kampung mati dikarenakan dulunya Kampung Yosoroto gersang dan 

tumbuhan sedikit dijumpai disekitar area perkampungan Yosoroto. Selain itu 

permasalahan sampah yang ada di Kota Solo. Permasalahan tersebut adalah 

pengelolaan sampah yang belum dilakukan dengan baik dan kondisi pembuangan 

akhir sampah yang sudah padat dengan tumpukan sampah. Dari hasil informasi 

dengan Denok mengatakan jumlah tumpukan sampah di Kota Solo setiap harinya 

bisa mencapai 300 ton, dihitung dari: 

Tabel 1.1 Jumlah Tumpukan Sampah Per Orang 

Sumber dari hasil wawancara Ibu Denok 

  Tumpukan sampah tersebut langsung dibawa ke Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) yang berada di Putri Cempo Mojosongo. Sampah tersebut tidak 

dikelola melainkan dibiarkan menumpuk di TPA Putri Cempo. Dengan luas lahan 

17 hektar dan setiap harinya menerima sampah sebanyak 300 ton maka dipastikan 

untuk kedepannya lahan TPA Putri Cempo akan berkurang. Berdasarkan informasi 

600 ribu jiwa (Penduduk Solo) 

= 0,5 kg (per orang) x 600.000 jiwa 

= 300.000 kg 

= 300 ton/ per hari 
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Denok menambahkan TPA yang ada di Kota Solo hanyalah TPA Putri Cempo saja 

dikarenakan Kota Solo belum memiliki lahan luas lagi untuk menampung sampah.  

 Melihat jumlah pengeluaran sampah yang begitu besar setiap harinya di 

Kota Solo. Pengelolaan sampah menjadi hal yang utama dilakukan dalam Bank 

Sampah Kitiran. Pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan menabung 

sampah. Konsep menabung sampah ini adalah mengumpulkan sampah yang sudah 

dipilah untuk dikelola kembali sesuai dengan jenis sampah yang ada. Jenis sampah 

tersebut mulai dari sampah plastik termasuk anorganik akan dikelola kembali 

menjadi plastik daur ulang. Sampah organik seperti sisa makanan, daun nantinya 

akan dikelola menjadi kompos.  

 Konsep menabung sampah pada Bank Sampah Kitiran dilakukan dengan 

gerakan kampanye menabung sampah yang dimana strategi komunikasi digunakan 

dalam menjalankan kegiatan menabung sampah. Gerakan kampanye menabung 

sampah dengan melakukan pemilahan sampah ini, juga sebagai kegiatan unggulan 

menurut Denok. Lewat kegiatan kampanye ini banyak masyarakat menjadi 

mengenal dan tertarik untuk menabung sampah yang ada di Bank Sampah Kitiran. 

 Konsep strategi komunikasi menurut Middleton (1980) dalam Cangara 

mengatakan strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik yang pernah ada 

dari semua elemen komunikasi yang ditemui mulai dari komunikator, pesan, saluran 

(media), penerima sampai pada pengaruh yang timbul (efek) yang dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu (Cangara,2014:64). Dari situlah keberhasilan kegiatan 

komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. 

Pentingnya strategi komunikasi diterapkan dan dilakukan oleh Bank Sampah 
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Kitiran untuk dapat membuat masyarakat kampung Yosoroto di Kota Solo tertarik 

mengikuti kegiatan yang ada di bank sampah lewat pesan yang sudah disampaikan 

sampai tahap akhir dapat menimbulkan perubahan.  

 Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan 

tujuan menciptakan pengaruh tertentu kepada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu- Rogers dan Storey 

(1987) dalam Venus (2019:9). Kampanye sosial adalah gerakan kampanye yang 

bersifat non komersial dan pada dasarnya memiliki tujuan menginginkan adanya 

perubahan yang baik. Melihat arti dari kampanye tersebut yang pada intinya ingin 

menyampaikan sebuah pesan dengan tujuan timbul pengaruh perubahan yang 

terjadi di dalam masyarakat Bank Sampah Kitiran berharap dengan melakukan 

kegiatan kampanye menabung sampah ingin melihat apakah ada perubahan yang 

muncul setelah adanya gerakan menabung sampah. Perubahan tersebut terlihat dari 

munculnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. 

 Maka pada fokus kajian ini yang dimaksud strategi komunikasi diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan sampah dengan cara melakukan kampanye gerakan 

menabung sampah. Strategi komunikasi yang dijalankan juga nantinya dapat 

mengubah pola pikir yang positif pada pengetahuan, sikap, dan perilaku 

(Cangara,2018:34) lewat gerakan menabung sampah. Berdasarkan hal tersebut 

maka dinilai menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi 

komunikasi pada kampanye tentang menabung sampah. Dengan kata lain, dalam 

istilah ilmu komunikasi, “Strategi Komunikasi Bank Sampah Kitiran Dalam 
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Mengkampanyekan Gerakan Menabung Sampah Di Kampung Yosoroto Kota 

Solo”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Bank Sampah Kitiran menerapkan strategi komunikasi dalam 

kampanye gerakan menabung sampah di Kampung Yosoroto Kota Solo?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah penulis tulis diatas, penelitian ini 

bertujuan supaya dapat mendeskripsikan dan menganalisis apa saja strategi 

komunikasi bank sampah kitiran dalam mengkampanyekan gerakan menabung 

sampah di kampung Yosoroto Kota Solo yang berfokus pada pengelolaan sampah 

dengan cara pemilahan sampah.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni: 

 a. Memperoleh pemahaman tentang strategi komunikasi dalam gerakan 

 kampanye menabung sampah yang ada di Bank Sampah Kitiran. 

 b. Memperoleh pengembangan pengetahuan pada konsep awal Bank 

 Sampah dalam menabung sampah. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

 a. Memperoleh hasil penelitian yang nantinya dapat dijadikan bagi  

  Pemerintah Kota Solo untuk menjaga kelestarian lingkungan berfokus  

  pada pengelolaan sampah melalui kegiatan bank sampah. 

 b. Memberikan pemahaman awal kepada masyarakat Kota Solo terkait  

  adanya Bank Sampah Kitiran yang dapat memberikan dampak  

  lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih baik terhadap masyarakat. 

  

  


