
 

39 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil dan pembahasan merupakan informasi yang sudah dituliskan oleh 

peneliti. Tujuan dari adanya hasil dan pembahasan secara kualitatif ini adalah ingin 

mengetahui apa saja hasil penelitian lewat observasi selain itu membuktikan data 

hasil di lapangan dengan teori yang sudah ditulis dalam penelitian (Sugiyono, 

2019:5). 

 

4.1 Gambaran Umum Bank Sampah Kitiran 

4.1.1 Profil Kampung Kitiran YosorotoBerjarak 150 meter (m) dari jalan utama 

Kota Solo dan 1 kilo meter (km) dari Stasiun Purwosari , 50 meter dari RS Kasih 

Ibu Solo. 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Bank Sampah Kitiran 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2021 
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Mencakup Rumah tangga (Rt) 01, Rt 02, Rt 03, Rt 04, Rt 05, RW 08. 

Kampung : Yosoroto 

Kelurahan  : Purwosari 

Kecamatan : Laweyan 

Luas wilayah : 5.62 Ha 

Jumlah Pend : 265 KK sebanyak 829 Jiwa 

Sumber Penghasilan Utama : 

Pedagang : 86% 

Pegawai : 4% 

Lainnya : 10% 

 

4.1.2 Sejarah Kampung Kitiran Yosoroto 

 Diawali pada tahun 2015 yang dulunya Kampung Yosoroto (sebelum ada 

nama Kitiran) disebut sebagai kampung yang mati. Disebut kampung mati 

dikarenakan dulunya Kampung Yosoroto sangatlah gersang tumbuhan sedikit 

dijumpai disekitar area perkampungan Yosoroto.  

Permasalahan lainnya adalah (sumber dari dokumentasi profil Bank Sampah 

Kitiran): 

1. Sampah harian warga yang setiap harinya langsung dibuang ke Tempat 

Pembungan Akhir (TPA) 

2. Wajah kampung yang gersang dan kusam 

3. Minimnya keterlibatan warga di kegiatan kemasyarakatan 
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4. Minimnya srawung warga (interaksi warga) di kehidupan sehari-hari sebagai 

bentuk kearifan lokal 

5. Jumlah warga lanjut usia dengan penghasilan rendah.  

Akhirnya pada tahun 2016, diadakan sebuah perkumpulan rapat rutin bagi warga 

Kampung Yosoroto dengan membahas topik mengubah kampung mati ini menjadi 

lebih hidup lagi. Dari rapat ini juga menentukan tahap selanjutnya sebagai titik balik 

warga Yosoroto untuk merubah. 

Hasil dari rapat adalah : 

1. Menyelesaikan masalah sampah mulai dari kampung dengan dibentuknya Bank 

Sampah. 

2. Wisata Kampung Kota berbasis Pengelolaan Sampah mandiri di rumah masing-

masing.  
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4.1.3 Kemunculan Bank Sampah 

Gambar 4.2 Kantor Bank Sampah Kitiran 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2021 

 

 Kemunculan adanya Bank Sampah milik Kampung Yosoroto ini banyak 

memiliki tahap-tahap yang harus dilewati untuk sampai bisa membangun Bank 

Sampah.  

 Diawali oleh salah satu penggiat bernama Ibu Denok Marty Astuti atau kerap 

disapa sebutan Denok. Denok memulai langkah awal untuk membangun ide bank 

sampah dan Denok juga sebagai pelopor adanya bank sampah di Kota Solo. Diawali 

dengan mengambil keputusan yaitu Per-Desember 2014 Denok mengundurkan diri 

dari pekerjaannya yang berada di PT Astra International Tbk yang berada di Jakarta 

Utara.  

 Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, Denok memutuskan untuk 

pulang ketempat asalnya yang ada di Kota Solo. Tiga hari setelah kepulangannya 
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dari Jakarta, Denok langsung mengambil inisiatif untuk mulai memperkenalkan 

sampah yang ada di Kota Solo. Pengenalan tersebut dilangkahi awal bukan di 

kampungnya terlebih dahulu melainkan berada di Rutan Kelas I di Kota Solo. 

 Denok memilih Rutan sebagai sosialisasi pertama dikarenakan Denok melihat 

salah satu penyumbang terbesar sampah juga berasal dari Rutan. Bisa dilihat berapa 

banyak jumlah pengeluaran sampah yang dikeluarkan oleh Rutan Kelas I yang 

dilihat jumlah tahanan juga semakin bertambah. Kalau hal kecil seperti itu tidak 

bisa dilihat dan ditangani maka hal besarpun sangatlah tidak mungkin ditangani 

dengan baik kata Denok.  

 Didalam Rutan Kelas I, Denok mulai menjelaskan mengenai permasalahan 

sampah itu seperti apa dan apa akibatnya dari tumpukan sampah yang terus menerus 

meningkat. Setelah itu memberikan penjelasan terkait potensi apa sajakah yang 

dapat diambil dari sampah. Potensi tersebut diantara lainnya adalah: 

1. Sampah bisa dijadikan sebagai pupuk organik seperti pembuatan kompos 

2. Sampah bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan 

 Setelah berhasil memberikan penyuluhan terkait permasalahan sampah di 

Rutan Kelas I Solo, Denok melakukan misinya yang ada di kampungnya sendiri di 

Kampung Yosoroto. Melihat kampungnya sendiri yang mati, gersang tidak enak 

dipandang, mulailah Denok untuk mengubah kampung ini menjadi lebih baik. 

Sebelum membangun Bank Sampah, Denok terlebih dahulu melakukan penyuluhan 

sampah kepada warga.    

 Denok mulai melakukan penyuluhan  ke Kampung Yosoroto di rw 08, 

penyuluhan dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat. Lewat penyuluhan 
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tersebut mulailah banyak respon tanggapan masyarakat yang positif mengenai 

pemanfaatan sampah yang harus diterapkan di rumah tangga terlebih dahulu. 

Setelah memiliki banyak respon tanggapan yang positif dari masyarakat, Denok 

mulai membuat tim atau pengurus untuk membentuk Bank Sampah pada tahun 

2017. 

 Kemunculan dari adanya Bank Sampah ini dapat mendorong untuk 

mengurangi sampah dengan cara mengelola sampah. Pada penerapan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bisa dilakukan 

dengan cara 3R yaitu Reuse, Recycle, Reduce. Dengan adanya penetapan peraturan 

Pengelolaan Sampah ini akan membawa dampak baik. Dampak baik tersebut adalah 

sampah yang dulu dipandang tidak berguna sekarang sampah dinilai memiliki 

manfaat baik salah satunya lingkungan menjadi bersih. Selain itu dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat lewat pembuatan sampah daur ulang seperti tas 

daur ulang, kompos. 

 Bank Sampah tersebut diberi nama Bank Sampah Kitiran yang memiliki arti 

filosofi yang kuat yaitu ingin supaya kedepannya Bank Sampah Kitiran ini dapat 

berjalan terus sampai akhir. “Kitiran itukan dari bahasa jawa yang artinya muter 

terus, kami ingin kampung kami seperti itu bergerak terus (dinamis) tidak statis” 

kata Denok.  

 Bank Sampah Kitiran juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak 

Pegadaian. Alasan utama mengajak kerjasama dengan Pegadaian adalah ingin 

membuat Bank Sampah Kitiran ini semakin bergerak maju dan dinamis terus 

bergerak mengalami perubahan yang lebih baik lagi sesuai dengan prinsip 
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kampung. Pegadaian memiliki investasi yang dinilai baik bagi Bank Sampah 

Kitiran salah satu investasi yang baik dari Pegadaian adalah program tabungan emas 

yang ditawarkan. Untuk jumlah nasabah Bank Sampah Kitiran ada 60 nasabah. 

 

Gambar 4.3 Tabungan Lama   Gambar 4.4 Tabungan Baru 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2021.  

 

4.1.4 Visi dan Misi Bank Sampah Kampung Kitiran Emas 

 Setiap organisasi maupun lembaga yang sudah dibentuk pastinya akan 

mempunyai visi dan misi. Gunanya visi dan misi ini untuk mengingatkan tujuan 

oragnisasi maupun lembaga itu dibentuk apa. Visi dan misi yang dimiliki oleh Bank 

Sampah Kitiran adalah: 

Visi  

 Menciptakan wisata kampung kota berbasis pengelolaan sampah dengan cara 

lewat bank sampah. 
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Misi  

1) Mengurangi jumlah sampah yang lari ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  

2) Melakukan kegiatan pengelolaan sampah lewat pemilahan sampah rumah 

tangga. 

3) Menggiatkan Bank Sampah Kitiran Emas untuk lebih berkembang lagi. 

 

4.1.5 Struktur Organisasi Bank Sampah Kitiran Emas 

 Untuk tetap ada dan terus bergerak Bank Sampah Kitiran maka perlu adanya 

kepengurusan yang mengatur bank sampah. Struktur kepengurusan Bank Sampah 

Kitiran adalah: 

 

Gambar 4.5 Struktur Organisasi 

Sumber: Diolah dari data Bank Sampah Kitiran, 2021. 
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 Pada struktur organisasi Bank Sampah Kitiran yang sudah terbentuk ini 

termasuk organisasi yang bergerak di bidang non profit dan profit. Bisa kedua 

bidang tersebut dikarenakan pada saat kegiatan sosial seperti edukasi menabung 

sampah akan termasuk kedalam bidang non profit yang tujuannya memang untuk 

memberikan edukasi. Sedangkan bisa bergerak kedalam profit ketika ada kunjungan 

wisatawan ke Kampung Yosoroto.  

 Bank Sampah Kitiran sampai saat ini belum memiliki badan hukum, namun 

sudah memiliki Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh Kelurahan dan sudah 

diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Denok mengatakan untuk membuat badan 

hukum diperlukan dana yang tidak sedikit dan juga perlu persetujuan dari 

masyarakat Yosoroto untuk membuat badan hukum.  

 Maka dibawah ini dibentuklah lagi struktur gerakan tim kerja yang 

dikhususkan kegiatan non profit. Struktur organisasi Bank Sampah Kitiran ada 

Gerakan Tim Kerja yaitu : 

1. Tim Kerja Bank Sampah 

a. Bp Andi   c. Bu Ari 

b. Dyah   d. Wibi 

2. Tim Kerja Pengomposan & Penghijauan 

a. Ibu Ngadiyono  c. Ibu Titik 

b. Bp Heru   d. Rini 

3. Tim Kerja Kerajinan Tangan 

a. Ibu Moel 

b. Ibu Hestreni 
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4. Tim Kerja Maintenance  

a. Bp Zainal 

b. Bp Didik 

5. Tim Kerja Budaya dan Kreativitas 

a. Totok   c. Adi 

b. Bp Mipo   d. Ibu Riris 

6. Tim Kerja Publikasi 

a. Bp Isnu   c. Lintang 

b. Bp Gunawan  d. Saras 

7. Tim Kerja Pendanaan 

a. Ibu Daryati 

b. Ibu Nur 

8. Tim Kerja ProKlim dan Kampung Wisata Edukasi 

a. Ibu Denok   c. Diah 

b. Bp Sandi   d. Bu Ari 

Job Description dari tiap Gerakan Tim Kerja : 

1. Tim Kerja Bank Sampah: 

a. Membangun tata Kelola bank sampah. 

b. Meningkatkan omzet bank sampah.  

c. Menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan bank sampah. 

2. Tim Kerja Pengomposan & Penghijauan: 

a. Menyusun anggaran kerja. 

b. Edukasi pengomposan. 
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c. Kontrol hasil pengomposan. 

d. Mencari peluang distribusi kompos untuk dijual. 

e. Pendistribusian kompos. 

f. Melakukan pembibitan tanaman TOGA, sayur, buah. 

g. Menginventarisir area untuk menanam. 

h. Mencari peluang distribusi bibit untuk dijual. 

i. Menggerakkan warga untuk terlibat pada kegiatan pengomposan. 

3. Tim Kerja Kerajinan Tangan: 

a. Menyusun anggaran kerja. 

b. Edukasi pembuatan kerajinan tangan. 

c. Kontrol hasil kerajinan tangan mencari peluang distribusi kerajinan 

tangan untuk dijual. 

d. Menggerakkan warga untuk terlibat pada kegiatan pengomposan. 

4. Tim Kerja Budaya & Kreativitas: 

a. Menyusun anggaran kerja. 

b. Menggali potensi kampung (kuliner, alat musik, bangunan fisik, tarian, 

dsb). 

c. Menyusun sejarah kampung. 

d. Mengaktifkan kegiatan budaya. 

e. Menyusun rencana budaya (festival kitiran). 

f. Mencari peluang kerjasama pengembangan budaya. 

g. Menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya. 
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5. Tim Kerja Maintenance: 

a. Memastikan hasil kreasi dan inventaris kampung kitiran terjaga dengan 

baik. 

b. Memberikan informasi kepada tim kerja terkait kondisi hasil kreasi dan 

inventaris Kampung Kitiran. 

c. Menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam menjaga kreasi dan 

inventaris Kampung Kitiran. 

6. Tim Kerja Publikasi: 

a. Membangun publikasi melalui social media (Facebook, Instagram, 

Youtube). 

b. Membangun publikasi dengan media massa 

c. Membangun jejaringan dengan pihak ke 3 (komunitas, akademisi, 

bisnis, pemerintah). 

d. Menggerakkan warga untuk menjadi marketer yang baik untuk kampung 

kitiran. 

7. Tim Kerja Pendanaan: 

a. Mencari peluang pendanaan pengembangan kampung kitiran. 

b. Membangun kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengembangan 

kampung kitiran. 

c. Menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam kegiatan swadaya 

pengembangan kampung kitiran. 

8. Tim Kerja Proklim & Kampung Wisata Edukasi: 

a. Menyusun anggaran kerja, Mencari peluang distribusi paket wisata. 
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b. Melakukan edukasi ProKlim dan menggerakkan pengelolaan sampah 

c. Bekerjasama dengan semua tim kerja untuk melakukan mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim. 

 

4.1.6 Gambaran Alur Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kitiran  

Gambar 4.6 Alur Pengelolaan Sampah 

Sumber: Diolah dari data Bank Sampah Kitiran, 2021 

 

 

 Pada gambar diatas dapat dilihat ada 6 tahapan dalam kegiatan menabung 

sampah di Bank Sampah Kitiran. Tahap awal sampah rumah tangga sudah dipilah 

dan disetorkan pada Bank Sampah Kitiran. Memilah sampah seperti 
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mengelompokkan sampah mana plastik, kardus, botol kaca, kertas dan sampah 

lainnya. Selanjutnya sampah mulai ditimbang berapa berat sampah yang 

dikumpulkan. 

Gambar 4.7 Penimbangan sampah 

Sumber: Data Primer Penelitian 2021. 

 

 Setelah penimbangan sampah selesai mulai menominalkan hasil berat 

sampah ke dalam bentuk nominal uang. Nominal uang tergantung juga pada jenis 

sampah yang dihasilkan itu berapa, setiap jenis sampah harganya berbeda-beda. 

   Tabel 4.1 Harga Sampah 

No Nama Harga/Kg 

1 Tutup botol plastik  Rp 1.600,00 

2 Botol pastik  Rp 1.850,00 

3 Gelas plastik  Rp 1.700,00 

4 Kertas koran Rp 2.200,00 

5 Kertas hvs Rp 1.200,00 
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6 Kertas buram Rp 1.000,00 

7 Kertas majalah Rp 1.000,00 

8 Kardus Rp 1.500,00 

9 Duplex Rp    500,00 

10 Karung beras Rp 1.000,00 

11 Karung semen  Rp 2.200,00 

12 Galon utuh Rp 2.000,00 

13 Aluminium  Rp 7.000,00 

14 Besi  Rp 2.200,00 

Catatan: setiap harga dapat berubah-ubah mengikuti harga di pasaran. 

Sumber: Diolah dari data Bank Sampah Kitiran,2021. 

 

 Pada tahap akhir hasil dari penyetoran sampah akan dinominalkan ke dalam 

bentuk buku tabungan emas Pegadaian. Sehingga setiap nasabah bisa melihat 

berapa penghasilan dari menabung sampahnya. Pada tahap pengumpulan sampah 

yang sudah dipilah tersebut langsung disetorkan ke pengepul pada hari itu juga. 

Gambar 4.8 Pengepul Sampah 

Sumber: Data Primer Penelitian 2021. 
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4.2 Strategi Komunikasi Bank Sampah Kitiran Dalam Kampanye Gerakan 

Menabung Sampah 

 

 Pada sub bab bagian ini penulis akan memaparkan apa saja hasil yang sudah 

ditemukan oleh penulis. Hasil temuan data-data yang didapatkan berdasarkan 

observasi lapangan dapat dipaparkan secara deskriptif sehingga dapat 

menggambarkan tentang strategi komunikasi dilakukan oleh Bank Sampah Kitiran.  

Sesuai dengan tujuan dari kegiatan menabung sampah Bank Sampah Kitiran yang 

disampaikan oleh informan AA yang mengatakan adanya gerakan menabung 

sampah ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan buruk masyarakat yang 

berhubungan dengan sampah. Seperti membuang sampah sembarangan, tidak 

melakukan pemilahan sampah. Tujuan lainnya adalah juga ingin membiasakan pola 

perilaku pilah memilah sampah pada sampah anorganik dan organik.  

 Mengetahui tujuan gerakan kampanye menabung sampah tersebut maka 

penulis menetapkan fokus pada konsep penggambaran strategi komunikasi menurut 

Middleton dalam Cangara (2014:64) yang mengatakan ada komunikator, pesan, 

saluran, penerima, pengaruh atau efek. Konsep strategi komunikasi Middleton ini 

dinilai cocok dengan Bank Sampah Kitiran setelah penulis melakukan penelitian 

langsung di lapangan atau observasi. Pada konsep strategi komunikasi oleh 

Middleton juga ada didalamnya akan berkaitan dengan kampanye sosial dan 

komunikasi lingkungan.  

 Keterkaitan tersebut adalah sama-sama merumuskan ada sumber atau 

komunikator, pesan, penerima, saluran, serta diakhir pengaruh atau efek perubahan. 

Tahap akhir adalah sama-sama memunculkan sebuah pengaruh atau efek perubahan 
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dari kegiatan menabung sampah. Kegiatan kampanye sosial ini dijalankan oleh 

Bank Sampah Kitiran dengan tujuan untuk menanamkan kebiasaan menabung 

sampah pada masyarakat Kampung Yosoroto. Lewat strategi komunikasi yang 

dijalankan juga kegiatan kampanye gerakan menabung sampah ini akan dapat 

berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil yang telah ditemukan di lapangan maupun 

lewat dokumentasi pada akhirnya juga akan berkaitan dengan konsep teoritis pada 

Bab 2 yang sudah ditulis oleh penulis.  

 Dimasa masa new normal yang sedang terjadi di Indonesia khususnya Kota 

Solo. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AA mengatakan pada 

kegiatan menabung sampah di Bank Sampah Kitiran program yang dijalankan juga 

sama tidak berubah hanya saja ada perubahan dalam kebiasaan. Kebiasaan tersebut 

selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak pada saat 

menyetorkan sampah atau dalam kegiatan lainnya di Bank Sampah Kitiran. 

 

4.2.1 Komunikator 

 Strategi komunikasi diawali dengan melakukan kampanye sosial adalah 

dengan menentukan siapakah sumber informasi yang akan dipilih. Sumber 

informasi ini maksudnya adalah siapa saja orang yang dapat dipercaya dalam 

kegiatan Bank Sampah Kitiran ini. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Cangara 

(2014:133) yang mengatakan dalam memilih siapa komunikator memiliki banyak 

pertimbangan kuat karena sumber utama ada pada siapa komunikatornya. Hal itu 

juga diungkapkan oleh informan BB yang mengatakan: 

 “Kalau buat bisa gerakin Bank Sampah Kitiran ini memang diperlukan 

 orang-orang yang berkompeten mbak gak asal-asalan takutnya kedepannya 
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 bank sampah mati ditengah jalan (tutup). Walau saya posisi sebagai 

 manager Bank Sampah Kitiran, saya juga perlu bantuan makanya di bank 

 sampah ini ada pembagian pengurusnya mbak. Pembagian untuk yang 

 mencatat itu mbak ari, bendahara itu mbak diah, dan yang bantu-bantu 

 nimbang itu anak karangtaruna.”. (BB, 7 Januari 2021). 

 

Berdasarkan yang diungkapkan informan BB ditambahkan dengan pernyataan 

informan AA yang mengatakan 

 “ ….. Jadi setiap 1 bulan sekali pengurus Bank Sampah Kitiran akan 

 melakukan kegiatan kunjungan ke bank sampah yang ada di kota lainnya. 

 Tujuannya supaya menambah wawasan ilmu tentang bagaimana mengelola 

 bank sampah yang baik itu seperti apa, tapi kondisi Covid gini kita stop dulu 

 mbak tidak melakukan kunjungan.”. (AA, 19 Desember 2020). 

Gambar 4.9 Plakat Kunjungan 

Sumber: Data Penelitian Primer 2020 

 

 Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan BB dan AA dapat 

diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan kampanye sosial ini tidaklah 

sembarangan dalam memilih orang untuk menjadi komunikator. Komunikator Bank 

Sampah Kitiran sama halnya dengan memberikan informasi berupa edukasi kepada 
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masyarakat khususnya di Kampung Yosoroto. Itulah mengapa pentingnya posisi 

pengurus Bank Sampah Kitiran untuk mendapatkan edukasi tentang mengelola 

bank sampah yang baik dan benar. Edukasi ini banyak didapatkan dalam kegiatan 

kunjungan kerja bank sampah yang ada di kota lainnya. Lewat kunjungan yang 

dilakukan oleh Bank Sampah Kitiran ini mendapatkan banyak pembelajaran yang 

bisa diterapkan pada kegiatan yang ada di Bank Sampah Kitiran ini. 

 Pemilihan komunikator yang tidak asal-asalan yang sudah disebutkan 

informan BB diatas didasari seorang komunikator (Suryadi, 2018:108) harus 

memiliki kredibilitas, atraksi, kekuasaan di dalam dirinya. Hal itu juga diungkapkan 

oleh informan AA yang mengatakan: 

 “Untuk mengelola bank sampah ini mbak, kami sejak awal sepakat bersama 

 pengurus menetapkan mas andi selaku manager bank sampah kitiran ini 

 sejak 2018 sampai sekarang mbak. Pemilihan tersebut juga tidak 

 sembarangan karena juga melihat kesiapan, tanggung jawab seorang 

 pemimpin itu ada di mas andi. Untuk jadi manager bank sampah ini juga 

 harus siap kondisi apapun dan mas andi siap melaksanakan tugas dan 

 tanggung jawab itu”. (19 Desember 2020). 

 

 Berdasarkan yang diungkapkan oleh informan AA, informan BB juga 

menambahkan bahwa untuk menjadi manager bank sampah kitiran tidak mudah 

diperlukan tanggung jawab yang besar. 

 “Jadi manager bank sampah ini mbak bener-bener bertanggung jawab untuk 

 segalanya terutama membuat inovasi agar bank sampah ini nantinya tidak 

 mati, dengan harapan bank sampah tetep jalan terus. Saya juga dibantu oleh 

 ibu denok yang mencetuskan adanya bank sampah ini. Kami berdua mbak 

 saling membantu dan menjalankan tugas ketika ada inovasi untuk bank 

 sampah kitiran. Seperti kemarin itu mbak ada penilaian bank sampah oleh 

 DLH kami-pun presentasi menjelaskan proker apa yang dilakukan oleh 

 bank sampah kitiran”. (7 Januari 2021). 

 

 Hasil penjelasan yang telah dikatakan oleh informan AA dan Informan BB 

bahwa untuk memilih komunikator tidak boleh asal-asalan saja memilih. Seperti 
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yang diungkapkan oleh Cangara komunikator adalah sumber utama dalam 

pemberian pesan. Komunikator yang ada di Bank Sampah Kitiran adalah informan 

AA dan informan BB, seperti yang sudah dijelaskan oleh informan BB selaku 

manager bank sampah. Bank Sampah Kitiran memilih mereka menjadi komunikator 

karena mereka memiliki rasa tanggung jawab tugas yang ada dimana masuk 

kedalam kredibilitas. Kredibilitas ada dalam komunikator memunculkan atraksi 

yang dimana adanya daya tarik yang bisa mempersuasi masyarakat untuk ikut 

kegiatan bank sampah. Terakhir ada kekuasaan adalah pengaruh dari komunikator, 

berdasarkan informasi dari informan BB mengatakan informan AA memiliki 

pengaruh besar dalam bank sampah yang ada di Kota Solo sebagai pelopor adanya 

bank sampah.  

 

4.2.2 Pesan 

 Pada strategi dalam menggerakkan kampanye gerakan menabung sampah 

ini juga perlu melihat strategi pesan apa yang harus dilakukan. Menurut Venus 

(2019:121) mengatakan bahwa pesan dalam sebuah kegiatan kampanye harus 

bersifat stimulating (memiliki daya rangsang), appealing (memiliki kemampuan 

menarik perhatian).  Hal inilah yang juga dilakukan oleh Bank Sampah Kitiran 

dalam mengemas pesan yang baik agar masyarakat nantinya dapat tertarik 

mengikuti gerakan menabung sampah. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan CC yang berperan sebagai pengelola 

media pada WA mengatakan sebagai berikut: 
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 “ Buat menarik minat masyarakat menabung sampah kita membuat pesan 

 yang bisa dimengerti mbak. Seperti di story wa saya biasanya meng upload 

 story untuk ikut menabung sampah ini dengan ajakan dan hadiahnya untuk 

 narik minat. Apalagi kita sudah bekerjasama dengan Pegadaian yang 

 biasanya dalam pendaftaran nasabah baru itu gratis dan saldo sudah diisi Rp 

 100.000 mbak. Jadi itu bisa buat tertarik khususnya target sasaran ibu-ibu”. 

 (CC, 7 Januari 2021). 

  Gambar 4.10 Isi pesan  Gambar 4.11 Isi pesan 

Sumber: Data Olahan Primer 2021. 

 

 Pesan gambar diatas dapat dilihat bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh 

Bank Sampah Kitiran untuk menggiatkan menabung sampah ini dapat menarik 

masyarakat. Dilihat dari kata-kata yang diungkapkan, selain itu juga ada pemberian 

promo seperti pendaftaran gratis beserta saldo Rp 100.000. promo tersebut dapat 

menarik minat untuk tertarik mengikuti. Terlebih target yang disasarkan adalah ibu-

ibu karena dinilai lebih mudah diberi edukasi dan peduli sampahnya juga tinggi hal 

ini disampaikan oleh informan CC.  

 Selain pesan melalui wa yang disampaikan di story oleh informan CC, 

Informan BB juga menambahkan pernyataannya dengan mengatakan: 
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 “… Kalau di Bank Sampah kita ini ya mbak biasanya buat gerakin 

 masyarakat supaya mau menabung sampah ya lewat penyuluhan gitu mbak. 

 Misalnya waktu rapat ibu-ibu PKK, kumpul bapak-bapak ronda, sama 

 kumpul anak muda karang taruna. Dan setiap penyuluhan pesan yang 

 disampaikan berbeda-beda caranya namun isinya tetap sama. Misalnya kita 

 fokus penyuluhan ibu-ibu PKK lebih banyak cerita dibandingkan kumpul 

 dengan bapak-bapak. Kalau anak muda karang taruna gitu kita lebih santai 

 lagi mbak tanpa cerita panjang langsung praktiknya aja”. (CC, 7 Januari 

 2021). 

 

 Dari kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa strategi pesan yang 

disampaikan kepada masyarakat adalah dengan menyesuaikan isi pesan yang akan 

dituju nantinya. Isi pesan tersebut juga harus bersifat stimulating dan appealing 

yang dimana memiliki kemampuan daya rasang untuk dapat menarik perhatian dan 

minat untuk mau menabung sampah di Bank Sampah Kitiran.  

 Dalam kondisi pandemi Covid-19 di masa new normal ini tidak jauh beda 

dengan sebelum adanya Covid-19 dalam penyampaian pesan. Penyampaian pesan 

yang dilakukan Bank Sampah Kitiran dilakukan saat rapat maupun pemberitahuan 

lewat wa. Hal ini diungkapkan kembali oleh informan CC yang mengatakan: 

 “Di masa pandemi dan sebelum masa pandemi sebenarnya kita sudah 

 nyebarin informasi pakai WhatsApp (WA) mbak sama kumpul-kumpul pas 

 rapat. Nah kondisi pas lagi new normal gini kendalanya ada pada 

 penyuluhan mbak, dulu kita dalam 1 bulan bisa 4 kali penyuluhan tapi 

 sekarang kita melihat kondisi belum berani banyak kumpul. Kalau 

 penyuluhan dibatasi orangnya karena memang gak boleh bertemu banyak 

 orang. Maka sekarang ngasih informasinya lebih aktif pakek WA mbak”. 

 (CC, 7 Januari 2021). 

 

 Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat diambil kesimpulan 

keseluruhan bahwa Bank Sampah Kitiran dalam mengelola pesan dikemas sesuai 

dengan siapa komunikan yang akan ditujunya. Terlihat dari cara penyampaian 

pesan yang berbeda-beda tergantung dari siapa sasaran yang akan dituju. 

Pengemasan pesan tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah pesan dapat 
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membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti kegiatan menabung sampah. Selain 

itu pengemasan pesan juga dibuat dengan stimulating dan appealing. Dimana pesan 

tersebut memiliki kemampuan daya rangsang yang dapat menarik perhatian 

masyarakat supaya mau mengikuti menabung sampah.  

 Mengelola pesan perlu menyesuaikan siapa komunikan yang akan dituju 

atau siapa target sasarannya. Selain pengemasan pesan memiliki stimulating dan 

appealing juga penyampaian pesan harus bersifat informatif, persuasif, dan 

mendidik. Hal ini juga diungkapkan oleh informan AA yang mengatakan: 

 “Kalau pemberian informasi biasanya kita ngasih informasi umum tentang 

 sampah dulu mbak bisa lewat sosialisasi gitu mbak. Disana kita kasih 

 edukasi tentang program kami menabung sampah. Edukasinya ya kita kasih 

 tau pemilahan sampah anorganik dan organik yang nantinya setelah dipilah 

 bisa diberikan oleh bank sampah sebagai tabungan yang berupa tabungan 

 emas mbak”. (19 Desember 2020). 

 

Berdasarkan informasi dari informan AA, informan CC menambahkan: 

 “Saya kalau memberikan informasi terutama di WA itu saya buat story yang 

 niatnya untuk ngajak biar ikut menabung sampah mbak, kan udah kerjasama 

 sama pegadaian yang tabungan emas. Jadi buat narik minat biar ikut ya kita 

 kasih tabungan yang sudah berisi Rp 100.000 secara gratis”. (7 Januari 

 2021). 

 

 Dari keseluruhan hasil diatas dapat dilihat bahwa pesan yang ada padaa 

Bank Sampah Kitiran dikemas dengan tahap awal menentukan siapa target 

komunikasinya. Target sasaran sudah dituju kemudian menfokuskan pada 

pengemasan pesan dalam penyampaian pesan sesuai dengan persyaratan pesan 

harus berisi pesan informatif, persuasif, dan mendidik. Informatif dimana pesan 

yang diberikan pada masyarakat jelas yaitu berfokus pada gerakan menabung 

sampah diawali dengan pengenalan sampah anorganik dan organik. 
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 Pesan bersifat persuasif yang dimana adanya ajakan untuk menabung 

sampah, pada Bank Sampah Kitiran terlihat ajakan berupa buku tabungan emas 

yang sudah berisikan saldo Rp 100.000 (informan CC) yang dimana dapat menarik 

minat untuk menabung sampah. Akhir ada mendidik, dalam hal ini Bank Sampah 

Kitiran sejak awal sudah memberikan edukasi yang dimana juga dilakukan 

penerapan secara langsung. Seperti memberikan edukasi awal pemilahan sampah 

pada sampah anorganik dan organik yang langsung diberi contoh bagaimana cara 

pemilahan yang benar.  

  

4.2.3 Saluran (Media) 

 Media menjadi peran yang penting dalam melakukan kampanye gerakan 

menabung di Bank Sampah Kitiran. Menurut Cangara (2018:141) mengatakan 

bahwa media menjadi peran penting digunakan oleh komunikator agar dapat 

menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikannya. Media juga bisa 

digunakan untuk menghindari terjadinnya pemborosan pada masalah waktu, biaya, 

juga tenaga. Menurut Cangara (2018:147) mengatakan media dapat menyampaikan 

pesannya melalui media cetak, media elektronik, dan media baru atau new media. 

Informan AA mengatakan: 

 “ Dalam penyampaian pesan kepada masyarakat tentunya perlu bantuan 

 dengan media. Kami menggunakan media untuk melakukan kegiatan yang 

 berkaitan dengan bank sampah terutama dalam menabung sampah. karena 

 peran media memang besar hampir semua warga kami pegang hp sekarang. 

 Media sosial saat ini yang kita punya ada Instagram dan Facebook, serta 

 untuk chat pakainya WhatsApp (wa)”. (AA, 19 Desember 2020). 
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Gambar 4.12 Sosial Media Instagram  Gambar 4.13 Sosial Media Facebook 

   Sumber: Data Primer Penelitian, 2021. 

 

 Menurut pernyataan informan AA, maka dapat diketahui bahwa media 

sosial berperan penting juga dalam kegiatan kampanye menabung sampah ini. 

Ditambah lagi dengan kemunculan adanya virus Covid-19 dimasa new normal 

media sosial menjadi peran penting dalam segala kegiatan Bank Sampah Kitiran. 

Hal ini juga diungkapkan oleh informan BB yang juga berperan sebagai admin 

media sosial Bank Sampah Kitiran mengatakan: 
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 “Media sosial sejak 2018 memang sudah aktif kita gunakan untuk 

 memberikan informasi terkait Bank Sampah Kitiran ini mbak, media sosial 

 saat ini yang kita punya ada Instagram, Facebook mbak dan yang lebih 

 banyak kita gunakan memang wa karena ibu-ibu dan bapak-bapak lebih 

 aktif di group wa kalau untuk FB dan IG itu buat promosi bank sampah aja 

 mbak karena emang fokusnya ke wa yang lebih banyak digunakan oleh 

 warga”. (BB, 7 Januari 2021). 

Gambar 4.14 Group WA 

  Sumber: Dokumentasi Penelitian, Desember 2020. 

 

 Selain menggunakan media sosial, Bank Sampah Kitiran juga menggunakan 

media cetak berupa penempelan sticker yang ada di pintu-pintu rumah warga. 

Penempelan stiker ini dilakukan agar masyarakat ingat untuk menabung 

sampahnya. Hal ini dikatakan oleh informan BB yang mengatakan: 

 “….Kita juga menempelkan sticker di rumah-rumah warga mbak, supaya 

 warganya ingat untuk menabung sampahnya. Disana sudah kita tulis 

 lengkap jenis sampah yang dipilah itu apa saja”. (BB, 7 Januari 2021). 
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      Gambar 4.15 Stiker Menabung Sampah 

   Sumber: Data Penelitian Primer Desember 2020. 

 

 Kemunculan adanya virus Covid-19 ini memang ada perubahan dalam 

gerakan menabung sampah. Seperti yang sudah disampaikan oleh informan AA 

perubahan tersebut adalah perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan tersebut 

dinilai tidak berpengaruh pada gerakan menabung sampah di Bank Sampah Kitiran 

berkat bantuan adanya media sosial. Hal ini diungkapkan kembali oleh informan 

BB yang mengatakan: 

 “ Dimasa new normal saat ini tidak terlalu menghambat dalam pemberian 

 informasi karena memang sejak dulu sudah memakai group chat wa untuk 

 menyampaikan informasi yang mudah, cepat, dan hemat. Selain itu untuk 

 untuk penyuluhan kita sekarang tahap mencoba pakai virtual mbak, tapi 

 kegiatan lapangan juga ada hanya ya itu dibatasi orangnya dan selalu 

 pakai masker”. (BB, 7 Januari 2021). 

 

 Berdasarkan pernyataan informan AA dan BB diatas dapat dilihat 

bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan dalam gerakan kampanye 

menabung sampah ini juga membutuhkan peran media. Media sosial menjadi salah 
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satu alternatif yang digunakan oleh Bank Sampah Kitiran karena dinilai mudah, 

cepat, dan hemat Alexander&Cangara (2018:188). Selain media sosial Bank 

Sampah Kitiran juga melakukan penempelan sticker didepan pintu rumah warga 

seperti yang sudah dijelaskan oleh informan BB diatas. Dari kegiatan penempelan 

sticker ini juga menjadi dari bagian program kampanye yang dijalankan agar 

masyarakat dapat mengingat untuk menabung sampahnya. 

 Pada saat kondisi new normal peran media sosial digunakan oleh Bank 

Sampah Kitiran untuk tetap menjalankan gerakan menabung sampah. Bank Sampah 

Kitiran menggunakan media chat group WA sebagai saluran media utama yang 

digunakan untuk memberikan informasinya. Menurut Alexander&Cangara 

(2018:188) mengatakan media sosial bisa digunakan untuk menghindari adanya 

pemborosan pada waktu, biaya, dan tenaga pernyataan tersebut sama seperti 

informan BB yang mengatakan media chat group WA dinilai mudah, cepat, dan 

hemat dalam pemberian informasi. Sebagaimana dijelaskan dengan adanya kondisi 

pandemi Covid-19 di masa new normal saat ini membuat perubahan kebiasaan 

dalam kegiatan menabung sampah diahlihkan secara virtual dengan bantuan media 

sosial. 

 

4.2.4 Penerima Pesan  

 Penerima pesan atau lebih dikenal dengan sebutan komunikan tentunya 

memiliki peran penting juga dalam penerapan strategi komunikasi. Seperti yang 

dijelaskan di atas terkait komunikator dapat muncul juga karena adanya komunikan 

kedua hal ini saling berhubungan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Menurut 
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Cangara (2014:136) mengatakan bahwa komunikan sendirilah yang dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu program atau kegiatan yang sudah 

dibuatnya. Untuk itu dalam menentukan komunikan seorang komunikator juga 

harus melihat siapa target sasaran yang akan ditujunya (komunikan). Informan AA 

mengatakan: 

 “Penyuluhan kami itu memang target utamanya ibu-ibu pkk mbak, kenapa 

 kok harus ibu-ibu pkk? Soalnya mbak penghasil sampah terbesar ya diawali 

 sampah rumah tangga. Nah dari situ kita bangun, peran ibu-ibu untuk 

 mengikuti Bank Sampah Kitiran supaya bisa memilah sampah, sama 

 nabung sampah mbak”. (19 Desember 2021). 

 

 Berdasarkan pernyataan dari informan AA, informan BB menambahkan 

dalam menentukan komunikan perlu melihat siapa yang akan dituju: 

 “Untuk menggerakkan masyarakat supaya mau ikut nabung sampah itu 

 susah-susah mudah mbak. Buat mengatasi itu kita lihat dulu siapa target 

 sasaran yang kita tuju. Misalnya kita ke ibu-ibu PKK ya kita biasanya ngasih 

 edukasi buat nabung sampah sambil kasih doorprize. Kalau bapak-bapak itu 

 lebih santai aja gitu mbak biasanya manut istri ya jadi memang kita fokusin 

 ke ibu-ibu”. (BB. 7 Januari 2021). 

 

 Hal itu juga diperjelas dengan informan FF yang merupakan nasabah tetap 

dari Bank Sampah Kitiran, mengatakan: 

 “…. Saya ikut kegiatan menabung sampah ini sudah lama mbak sejak 2017- 

 an. Alasan mengikuti bank sampah ini juga karena kemauan sendiri sadar 

 kalau lingkungan perlu dijaga terutama masalah sampah ini mbak kecil tapi 

 ribet. Sebelum adanya Bank Sampah Kitiran ini dulu Kampung Yosoroto 

 disebut kampung mati karena gersang. Selain itu mbak hal menarik ikut 

 menabung sampah kalau kumpul-kumpul dengan ibu-ibu PKK biasanya ada 

 doorprize”. (FF. 12 Januari 2021). 

 

 Berdasarkan informan BB dan informan FF dapat dilihat bagaimana 

komunikan juga ikut ambil peran penting dalam melakukan strategi komunikasi 

pada kampanye menabung sampah. Hal ini sama yang dikatakan oleh Cangara 

(2018:34) mengatakan penerima pesan adalah elemen penting dalam komunikasi. 
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Bank Sampah Kitiran dalam memilih komunikan tentunya tidak sembarangan saja 

langsung memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah. Seperti yang sudah 

dijelaskan oleh informan BB bahwa dalam menggerakkan menabung sampah ini 

perlu juga melihat siapa target sasaran yang akan dituju. Target sasaran pada Bank 

Sampah Kitiran menfokuskan pada ibu-ibu pkk yang dimana sebagai penghasil 

sampah rumah tangga, selain itu ibu-ibu pkk dinilai lebih dapat menerima hal baru 

yang akan diberikan pelajaran atau edukasi terkait gerakan menabung sampah. Hal 

ini sama dengan konsep Cangara (2018:34) yang mengatakan suatu kegiatan dapat 

berhasil dalam strategi komunikasi juga perlu mengenal dan memahami 

karakteristik khayalakmu. 

 Selain melihat target sasaran yang dituju dalam penentuan siapa 

komunikannya. Perlu melihat kedalam kelompok target sasaran yang dituju. Dalam 

buku strategi komunikasi milik Suryadi mengatakan komunikan dibagi menjadi 

kelompok yaitu kelompok yang memberi izin, kelompok pendukung. Kelompok 

yang memberi izin pada Bank Sampah Kitiran ini adanya dukungan dari Pemerintah 

yang mengizinkan adanya bank sampah di Kota Solo. Dukungan tersebut berupa 

Surat Keterangan terkait adanya Bank Sampah Kitiran yang sudah disetujui oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Solo. Kelompok pendukung termasuk kedalam 

masyarakat Kampung Yosoroto yang menjadi nasabah Bank Sampah Kitiran. 

Kelompok pendukung sudah dijelaskn oleh informan AA yang dimana kelompok 

pendukung menjadi peran penting dalam keberhasilan adanya Bank Sampah 

Kitiran. 
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4.2.5 Pengaruh atau Efek Perubahan 

 Seperti yang sudah dijelaskan teori yang sudah dicantumkan oleh penulis 

pada Bab 2 bahwa teori milik Middleton dalam strategi komunikasi dan teori dari 

model komponensial kampanye memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut ada pada 

sumber, penerima pesan, saluran (media), penerima kampanye, dan diakhir akan 

muncul pengaruh atau efek apa yang timbul dari kegiatan yang sudah dijalankan.  

Dalam kampanye gerakan menabung yang sudah dilakukan oleh Bank Sampah 

Kitiran ini tentunya ada pengaruh yang muncul setelah melaksanakan kegiatan 

tersebut. Dimana mulai adanya kesadaran masyarakat untuk mulai mengelola 

sampah rumah tangganya sendiri dengan cara memilah sampah. Hal ini juga 

disampaikan pada Venus (2019:18) yang mengatakan bahwa tujuan dari adanya 

kampanye ini adalah menginginkan adanya perubahan sosial yang lebih baik dan 

kegiatan ini tidak mencari keuntungan sama sekali (non profit).  

   Gambar 4.16 Memilah Sampah 

  Sumber: Dokumentasi Penelitian, Desember 2020. 

 

Informan AA mengatakan: 

 “ Kalau pengaruh yang kita dapat jelas ada mbak dan banyak manfaatnya 

 juga. Pengaruh yang utama tentunya ke sosial, kehidupan antar warga kita 
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 jadi lebih guyub karena dulu sebelum ada bank sampah ini kalau keluar 

 rumah waktu HUT RI saja dan rapat umum. Selain itu gak ada lagi yang 

 sering rasan-rasan tetangga mbak, malah kita jadi sibuk ngurusin sampah 

 supaya ada manfaat lain yang baik. Pengaruh kesehatan tentunya 

 lingkungan di daerah kami lebih bersih karena sampah sudah ditampung 

 bank sampah, kalau dulu sampah hanya ditaruh di depan rumah dan 

 menunggu diambil petugas. Terakhir pengaruh ekonomi sebenarnya konsep 

 bank sampah ini sosial tidak mencai keuntungan namun ingin membantu 

 warga. Sekarang mbak ibu-ibu bisa nabung sendiri dengan hasil sampahnya 

 jadi kalau ada pengeluaran ya sudah punya tabungan dari hasil menabung 

 sampah ini”. (AA, 19 Desember 2020). 

 

Hal ini juga ditambahkan oleh informan FF sebagai nasabah tetap Bank Sampah 

Kitiran yang mengatakan: 

 “….. Manfaatnya setelah menabung sampah ini banyak mbak, pertama 

 lingkungan di daerah Yosoroto ini jadi lebih bersih dan asri mbak. Lalu 

 hubungan dengan tetangga jadi lebih akrab berkat adanya Bank Sampah ini 

 karena kita tiap satu bulan sekali biasanya adain rapat kumpul-kumpul rutin, 

 kalau dulu sebelum ada bank sampah jarang kumpul kenal tetangga hanya 

 sebelah rumah saja. Selain itu membantu ekonomi juga mbak, karena saya 

 punya tabungan dari pegadaian berkat menabung sampah ini”. (FF, 12 

 Januari 2021). 

Gambar 4.17 Tabungan Emas 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2021. 

 

 Selain itu kegiatan Bank Sampah Kitiran dapat membantu warga Yosoroto 

dalam meningkatkan ekonomi yang nantinya akan dimasukkan 10% kedalam kas 
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Kampung Yosoroto dan penghasilan sisanya dibawa oleh masyarakat, yaitu dengan 

adanya kedatangan tamu dari luar kota yang ingin melihat konsep dari Bank 

Sampah Kitiran seperti apa. Informan AA mengatakan: 

 “ Kita juga ada paket wisata bagi tamu yang akan berkunjung ke Bank 

 Sampah Kitiran ini mbak jadi tidak gratis. Ada paket kecil dengan harga Rp 

 30.000, paket sedang dengan harga Rp 50.000, dan paket besar dengan 

 harga Rp 100.000 per orang. Biasanya tamu yang datang sekitar 50-80 

 orang, dari hasil pendapatan itu kita sebagian sisihkan ke kas Yosoroto dan 

 sisanya dibagikan sesuai dengan pengeluaran dari warga. Pengeluaran dari 

 warga itu seperti paket besar akan ada Pesta Kuliner yang nantinya warga 

 Yosoroto bisa menjual makanan khas Solo”. (AA, 19 Desember 2020). 

 

Informan BB juga menambahkan dari hasil kerajinan tangan sampah daur ulang 

bisa menjadi nilai ekonomi. 

 “….Kita juga memanfaatkan hasil sampah anorganik yang bisa 

 dimanfaatkan lagi mbak, seperti contohnya setiap minggu ke 2 atau ke 4 

 ibu-ibu akan datang ke Bank Sampah Kitiran untuk kumpul bersama 

 membuat kerajinan tangan seperti membuat hiasan bunga dari plastik, tas, 

 hiasan dinding dari koran bekas dan itu nantinya bisa dijual bisa lewat 

 pameran. Selain itu juga ibu-ibu membuat kompos dari sampah organik 

 buatnya gampang juga jadi tidak merepotkan dan hasilnya bisa dijual 

 seharga Rp 15.000/botol, kompos ini paling banyak dicari juga mbak”. (BB, 

 7 Januari 2021). 
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   Gambar 4.18 Kerajinan Tangan 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2021. 

 

    Gambar 4.19 Kompos 

   Sumber: Data Primer Penelitian, 2021.  
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 Pengaruh lain yang dirasakan setelah nama Bank Sampah Kitiran ini 

semakin didengar oleh masyarakat terutama di Kota Solo, pada akhinya Pemerintah 

Solo mulai melirik hasil kerja keras dari Bank Sampah Kitiran. Pasalnya sebelum 

meningkat, Bank Sampah Kitiran ini bergerak berjalan sendiri tanpa adanya 

dukungan dari Pemerintah. Hal ini dikatakan oleh informan AA: 

 “Ya sekarang baik karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo sudah 

 melirik Bank Sampah yang ada di Kota Solo” kata Denok. Dulu memang 

 belum  dilirik dan kita bekerja sendiri dari nol untuk mengenalkan Bank 

 Sampah ini. Berkat ini juga Pemerintah Kota Solo menetapkan Kampung 

 Yosoroto menjadi tempat Kampung Wisata Edukasi yang dapat dikunjungi 

 di Kota Solo juga”. (AA, 19 Desember 2021). 

 

 Dari pernyataan informan AA diatas dapat dilihat dukungan Pemerintah 

juga sangat perlu untuk dapat mengenalkan lebih luas lagi bahwa Kota Solo 

memiliki Bank Sampah. Pemerintah juga sebagai penggerak utama yang aktif 

dalam melakukan promosi terkait program lingkungan bank sampah. 

 Tahap akhir adalah strategi komunikasi yang dijalankan akan menimbulkan 

sebuah pengaruh atau efek perubahan yang terjadi. Hal ini juga disampaikan oleh  

Middleton (2014:165) mengatakan strategi komunikasi yang sudah dijalankan pada 

akhirnya akan selalu menimbulkan sebuah pengaruh atau efek. Pengaruh tersebut 

bisa dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hal ini sama juga yang terjadi pada Bank 

Sampah Kitiran dalam gerakan menabung sampah yang menimbulkan perubahan 

pola terjadi dari kegiatan yang sudah dijalankan.  

 Perubahan tersebut tentunya berdampak positif pada keadaan lingkungan 

dan kebiasaan masyarakat di Kampung Yosoroto. Seperti yang sudah dikatakan 

oleh informan AA dan FF yang mengatakan bahwa pengaruh yang muncul dari 

kegiatan menabung sampah di Bank Sampah Kitiran membawa dampak positif. 



 

74 
 

Kampung Yosoroto yang dulunya dianggap sebagai kampung yang mati kini 

disebut sebagai Kampung Hijau kata informan AA.  

Gambar 4.20 Lingkungan Yosoroto Sebelum ada Bank Sampah Kitiran 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021. 

 

Gambar 4.21 Lingkungan Yosoroto Sesudah ada Bank Sampah Kitiran 

Sumber: Data Primer Penelitian 2021. 
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 Perubahan perilaku muncul adanya kesadaran masyarakat Kampung 

Yosoroto untuk memilah sampahnya, hal ini dibuktikan dengan pertambahan 

jumlah nasabah Bank Sampah Kitiran yang sudah 60 orang. Masyarakat juga sudah 

mulai sadar dan giat menerapkan kehidupan pilah sampah organik dan anorganik 

lewat gerakan menabung sampah, dibuktikan dengan gambar 4.15 diatas. Selain itu 

perubahan sikap yang lebih baik setelah adanya Bank Sampah Kitiran. Hubungan 

sosial yang baik antar warga Kampung Yosoroto yang dulunya tidak saling 

mengenal kini saling mengenal satu sama lain, hal ini disampaikan oleh informan 

AA yang mengatakan hubungan sosial sebelum adanya bank sampah tidak akrab 

dengan tetangga hanya sekedar menyapa. Kemunculan Bank Sampah Kitiran ini 

membawa perubahan sosial yang dimana menjadi akrab karena kegiatan bank 

sampah yang banyak menjalin komunikasi. 

 Perubahan terakhir adalah meningkatnya perekonomian warga dari adanya 

kegiatan Bank Sampah Kitiran. Mulai dari menabung sampah yang ditabung 

menjadi tabungan nominal uang atau emas. Tabungan tersebut berasal dari 

memanfaatkan sampah bekas yang dibuat menjadi kerajinan tangan dan hasilnya 

dijual kembali. Manfaat lainnya adalah memanfaatkan sampah organik dari sisa 

makanan, dedaunan untuk dibuat menjadi kompos yang nantinya dijual kembali 

dengan harga Rp 15.000/botol.  

 Pengaruh terbesar dari adanya Bank Sampah Kitiran ini adalah Bank 

Sampah Kitiran mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Solo dalam 

menggagas program lingkungan mengenai bank sampah, hal ini disampaikan oleh 

informan AA. Lewat itu juga Kampung Yosoroto dijadikan sebagai Kampung 
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Wisata Edukasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan dengan konsep utama adalah 

Bank Sampah Kitiran. Kampung Wisata ini dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi 

sekaligus edukasi tentang pemahaman lingkungan terutama pengelolaan sampah. 

sebagai salah satu bentuk strategi yang dijalankan Kampung Wisata Edukasi ini 

merupakan ciri khas dari Bank Sampah Kitiran yang hanya dimiliki oleh Bank 

Sampah Kitiran saja. Informan AA juga menjelaskan bahwa program kampung 

wisata ini termasuk profit yang dimana difokuskan kegiatan wisata lingkungan yang 

berbayar.  

 Organisasi yang ada pada Bank Sampah Kitiran terbagi kedalam dua yaitu 

organisasi profit dan non profit. Pada hasil di Bab IV sudah dijelaskan oleh penulis 

bahwa Bank Sampah Kitiran belum memiliki badan hukum. Menurut informan AA 

mengatakan untuk saat ini Bank Sampah Kitiran hanya memiliki Surat Keterangan 

(SK) saja yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo. Informan 

AA mengatakan untuk membuat badan hukum diperlukan proses dan memerlukan 

izin dari masyarakat Kampung Yosoroto untuk menyetujuinya.  

 Hal ini disesuaikan yang tercantum pada Undang-Undang RI No. 18 Tahun 

2008 Bab V, tentang Perizinan pasal 17 ayat 1 mengatakan “Setiap orang yang 

melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala 

daerah sesuai dengan kewenangannya”. Pasal 18 ayat 1 mengatakan “Keputusan 

mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada 

masyarakat”. Informan AA telah menyesuaikan aturan yang sudah berlaku dalam 

pasal 17 dan 18 yang sudah mendapatkan SK dan izin dari masyarakat Kampung 

Yosoroto terkait adanya Bank Sampah Kitiran.  
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4.2.6 Kampanye Sosial dan Komunikasi Lingkungan Pada Bank Sampah 

Kitiran 

 Strategi komunikasi dilakukan dengan memperlihatkan adanya pengaruh 

kemunculan Bank Sampah Kitiran. Pada strategi komunikasi Bank Sampah Kitiran  

di dalamnya melakukan kegiatan kampanye sosial dan adanya proses komunikasi 

lingkungan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperkuat strategi 

komunikasi Bank Sampah Kitiran yang dilakukan. Selain itu adanya keterkaitan 

hubungan antara strategi komunikasi dengan kampanye sosial dan komunikasi 

lingkungan.  

 Konsep kampanye sosial yang dilakukan oleh Bank Sampah Kitiran adalah 

berfokus pada bagimana strategi komunikasi yang dijalankan ini dapat berjalan 

dengan baik dengan bantuan penyebaran gerakan kampanye menabung sampah. 

Konsep gerakan menabung sampah oleh Bank Sampah Kitiran ini dilakukan dengan 

tujuan masyarakat Yosoroto dapat mengingat untuk menjaga kebersihan lingkungan 

lewat gerakan menabung sampah. 

Seperti yang dikatakan oleh informan AA mengatakan: 

 “Kita ngenalin Bank Sampah Kitiran ini ya bisa penyuluhan gitu mbak sama 

 kasih penempelan stiker di pintu rumah warga. Kegiatan ini dulunya 

 sebelum ada covid-19 kita tiap 2 minggu sekali selalu update penyuluhan ke 

 kampung mbak, tapi karena covid-19 gini ya kita stop lapangan dulu. Fokus 

 ke menabung sampah ini” (AA, 19 Desember 2020). 

 

 Hal ini juga ditambahkan oleh informan BB yang mengatakan bahwa 

penyuluhan yang biasanya di lapangan sekarang melalui group WA Kitiran. 

 “Sekarang kan masih covid-19 ya mbak, jadinya kita belum begitu banyak 

 melakukan kegiatan di lapangan karena anjuran Pemerintah Solo juga yang 

 membatasi untuk berkerumun acara. Jadi kita penyuluhan kampanye ini buat 
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 mau menabung sampah beralih ke group WA Kitiran mbak. Ya diingatkan 

 saja untuk menabung sampah supaya tidak lupa”. (BB, 7 Januari 2021). 

 

 Dalam penyuluhan menabung sampah informan BB menambahkan model 

penyuluhan yang dilakukan Bank Sampah Kitiran mengadakan perkumpulan yang 

dilakukan 2 minggu sekali. Perkumpulan itu didatangi oleh ibu-ibu PKK, bapak-

bapak, serta anak-anak karang taruna warga Yosoroto. Penyuluhan kampanye 

gerakan menabung sampah ini digiatkan terus agar tidak lupa untuk menabung 

sampah. 

 Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kampanye sosial pada 

Bank Sampah Kitiran ini bertujuan untuk merubah pola kebiasaan masyarakat 

tentang sampah. Hal ini sama dengan pernyataan dari Rogers dan Storey dalam 

Venus mengatakan kampanye sebagai serangkaian dari tindakan komunikasi yang 

sudah terencana dengan tujuan untuk menciptakan pengaruh atau efek perubahan 

kepada khalayak yang dilakukan dalam waktu tertentu atau berkelanjutan. 

 Komunikasi lingkungan yang terjadi pada Bank Sampah Kitiran berkaitan 

dengan strategi komunikasi yang dijalankan. Komunikasi lingkungan memiliki 

keterkaitan dengan strategi komunikasi, yang dimana strategi komunikasi 

merupakan tahap awal dan menjadi penentu dalam mengetahui ke arah mana 

komunikasi lingkungan dijalankan (Uud, 2017). Konsep Bank Sampah Kitiran 

sendiri juga berfokus pada perubahan lingkungan yang lebih baik. Konsep tersebut 

juga memerlukan komunikasi lingkungan berupa edukasi khususnya tentang 

sampah. informan AA juga menyampaikan untuk menjadi pengurus Bank Sampah 

Kitiran juga memerlukan pembelajaran dan pemahaman terkait kegiatan bank 

sampah khususnya gerakan menabung sampah.  
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 Komunikasi lingkungan pada Bank Sampah Kitiran juga berfokus pada 

strategi media yang sudah dilakukan oleh Bank Sampah Kitiran. Informan BB juga 

menyampaikan bahwa strategi media berperan penting dalam kegiatan kampanye 

gerakan menabung sampah, terlebih di masa pandemi seperti ini. Strategi media 

membantu dalam proses penyampaian informasi terkait gerakan menabung sampah. 

Informan BB juga menambahkan dalam pemberian informasi ini akan diberikan 

edukasi tahap awal seperti pengenalan sampah terlebih dahulu. 

 “Kita mbak kalau melakukan kegiatan bank sampah ini di awal pasti 

 memberikan edukasi hal simple dulu terkait apa itu sampah dan macamnya 

 seperti apa, baru kita mengedukasi pentingnya menabung sampah, seperti 

 contoh ya lingkungan jadi bersih”. (BB, 7 Januari 2020). 

 

Dapat dilihat bahwa komunikasi lingkungan pada strategi komunikasi penting 

digunakan, komunikasi lingkungan dilakukan untuk dapat memahami bank sampah 

itu seperti apa. Melihat bagaimana bank sampah ada di dalam masyarakat lewat 

bantuan komunikasi lingkungan. 

 

  


