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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Ijin Pra Penelitian 
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Lampiran 2 Draft Pertanyaan Wawancara 

STRATEGI KOMUNIKASI BANK SAMPAH KITIRAN DALAM 

MENGKAMPANYEKAN GERAKAN MENABUNG SAMPAH DI KOTA 

SOLO  

(Studi Deskriptif Pada Bank Sampah Kampung Kitiran Jalan Dahlia, Purwosari 

Kec Laweyan) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

A. Untuk Informan Primer (Pokok) 

Sejarah Bank Sampah Kitiran 

1. Apakah bisa menjelasakan sekilas mengenai Bank Sampah? 

2. Mengapa memberikan nama Bank Sampah “Kitiran”? 

3. Bagaimana bisa berpikir untuk membentuk Bank Sampah? 

4. Siapa saja orang-orang yang berperan dalam pembentukan Bank Sampah? 

5. Apakah tujuan dan manfaat dari adanya Bank Sampah? 

6. Sudah berapa lama Bank Sampah Kitiran ini beroperasi? 

 Pengelola Bank Sampah Kitiran 

1. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam kegiatan Bank Sampah 

Kitiran? 

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan? 

3. Berapa jumlah nasabah saat ini? 

4. Bisa menjelaskan bagaimana sistem kerja yang ada di pengelolaan Bank 

Sampah Kitiran? 

5. Jenis sampah apa saja yang diterima oleh Bank Sampah Kitian? 

6. Apa saja produk yang dihasilkan dari kegiatan Bank Sampah Kitiran? 

 Strategi Komunikasi Pada Bank Sampah Kitiran (memperkenalkan gerakan 

menabung sampah).  

1. Strategi apa saja yang dilakukan Bank Sampah Kitiran untuk 

memperkenalkan adanya bank sampah ini? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya mengelola sampah lewat gerakan menabung sampah ini? 
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3. Apakah ada perbedaan setelah bekerjasama dengan Pegadaian Emas 

dengan sebelum bekerjasama? 

4. Bagaimana proses kegiatan gerakan menabung sampah yang dilakukan? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi ketika memperkenalkan bank sampah 

kepada masyarakat? 

6. Apakah ada efek atau pengaruh yang muncul setelah adanya kegiatan 

bank sampah ini? 

7. Apakah ada dukungan dari Pemerintah Solo terkait adanya Bank Sampah 

Kitiran? 

8. Bentuk dukungan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Solo? 

 Dampak Bank Sampah Kitiran Terhadap Masyarakat 

1. Apakah ada pengaruh yang muncul setelah adanya Covid-19 di masa new 

normal bagi Bank Sampah Kitiran? 

2. Apakah pengaruh tersebut mengganggu dalam kegiatan Bank Sampah 

Kitiran di masa New Normal ini? 

3. Apa keuntungan dan kerugian yang terjadi saat menjalankan kegiatan 

Bank Sampah ini? 

4. Apakah ada kemajuan setelah adanya Bank Sampah Kitiran dibandingkan 

sebelum adanya Bank Sampah Kitiran? 

5. Apakah harapan yang ingin dicapai dimasa akan datang terhadap Bank 

Sampah Kitiran? 

 

B. Untuk Informan Sekunder (Tambahan) 

1. Bagaimana anda bisa mengenal adanya Bank Sampah Kitiran ini? 

2. Apakah menurut anda dengan adanya Bank Sampah Kitiran ini dapat 

membantu mengatasi permasalahan lingkungan dan aspek lainnya? 

3. Menurut anda apakah solusi bank sampah ini sudah tepat dalam 

mengatasi lingkungan? 

4. Menurut anda sosialisasi dengan kampanye yang dilakukan apakah sudah 

efektif dan perlu dijalankan lagi? 

5. Apa saja keuntungan yang dirasakan ketika sudah menjadi anggota Bank 

Sampah Kitiran? 

6. Menurut anda kemunculan kerjasama dengan Pegadaian emas ini apakah 

dinilai menguntungkan? 

7. Menurut anda hal apa yang perlu diperbaiki dan dilakukan oleh Bank 

Sampah Kitiran untuk kedepannya? 

8. Apa harapan kedepan bagi Bank Sampah Kitiran ini? 

  



 

88 
 

Lampiran 3 Profil Informan Primer dan Sekunder 

 

A. Informan Primer yaitu: 

1. Informan AA yang berusia 42 tahun, sebagai pelopor adanya Bank Sampah 

Kitiran sejak 2017 diawal pendiriannya. Selain itu Denok juga aktif dalam 

kegiatan Bank Sampah maupun diluar sebagai penyuluhan menangani 

permasalahan sampah dan seputar lingkungan lainnya sebagai penggiat 

lingkungan. 

2. Informan BB menjabat sebagai manager Bank Sampah Kitiran sejak tahun 

2017 sampai periode sekarang 2021. Tugas utamanya adalah mengontrol seluruh 

jalannya kegiatan yang ada di Bank Sampah Kitiran Yosoroto.  

3. Informan CC menjabat sebagai sekretaris yang bertugas mencatat jumlah 

pemasukan pengumpulan sampah pilah seperti botol aqua, kardus, gelas kaca, 

tutup botol minuman dan sampah lainnya. Jumlah yang sudah ditimbang tersebut 

lalu langsung diakumulasikan menjadi nilai jumlah uang atau ke gram dalam 

bentuk emas. Selain itu tugas lainnya adalah menjembatani hubungan dengan 

pihak Pegadaian dan Nasabah. 

4. Informan DD menjabat sebagai bendahara yang tugas utamanya adalah 

menghitung jumlah pemasukan nasabah dan pengeluaran nasabah serta 

menghitung kas milik Bank Sampah Kitiran Yosoroto. 
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B. Profil Informan Sekunder yaitu: 

 

1. Ketua Rt 02, dalam kemunculan adanya Bank Sampah Kitiran pada tahun 

2017 Bapak Ali juga ikut mendukung penuh adanya pembangunan Bank Sampah 

Kitiran ini. Dukungan tersebut membuat sebagian besar warga kampung Yosoroto 

menjadi ikut terlibat. Pak Ali mendukung adanya bank sampah dikarenakan 

kemunculan bank sampah ini bisa mengatasi permasalahan lingkungan khususnya 

di Kampung Yosoroto. 

2. Nasabah Bank Sampah Kitiran bernama Ibu Wiwik yang sudah menjadi 

nasabah sejak dari tahun 2017 sampai sekarang masih aktif menjadi nasabah Bank 

Sampah Kitiran. Ibu Wiwik seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam aktivitas 

di masyarakat dan di gereja. 
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Lampiran 4 Transkip Reduksi 

No Kategorisasi Informan Keterangan 

4.2.1 Komunikator BB 

7 Januari 2020 

Kalau buat bisa gerakin Bank 

Sampah Kitiran ini memang 

diperlukan orang-orang yang 

berkompeten mbak gak asal-

asalan takutnya kedepannya 

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. 

  AA 

19 Desember 

2020 

….. 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 

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. 
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  BB 

7 Januari 2021 

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. 

4.2.2 Pesan CC 

7 Januari 2021 

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 2020 

… 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 
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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 2020 

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 

  AA 

19 Desember 

2020 

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. 

  BB 

7 Januari 2021 

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 
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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. 

  AA 

19 Desember 

2020 

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. 

  CC 

7 Januari 2021 

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. 

4.2.3 Saluran (Media) AA 

19 Desember 

2020 

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 
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punya ada Instagram dan 

Facebook, serta untuk chat 

pakainya WhatsApp (wa). 

  BB 

7 Januari 2021 

Media sosial sejak 2018 

memang sudah aktif kita 

gunakanuntuk  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. 

  BB 

7 Januari 2020 

“….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 2020 

“ 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 mencoba pakai virtual 

mbak, tapi kegiatan  lapangan 

juga ada hanya ya itu dibatasi 

orangnya dan selalu pakai 

masker. 

   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 
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sebagai tabungan yang berupa 

tabungan emas mbak. 

4.2.4 Penerima Pesan 

(Komunikan) 

BB 

7 Januari 2021 

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. 

  FF 

12 Januari 2021 

“…. 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. 

  AA 

19 Desember 

2020 

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. 

4.2.5 Pengaruh atau 

Efek yang 

muncul 

AA 

19 Desember 

2020 

Kalau pengaruh yang kita dapat 

jelas ada mbak dan banyak 

manfaatnya juga. Pengaruh yang 



 

96 
 

utama tentunya ke sosial, 

kehidupan antar warga kita 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. 

  FF 

12 Januari 2021 

“…..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. 
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  AA 

19 Desember 

2020 

“ 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. 

  BB 

7 Januari 2021 

“….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. 

  AA 

19 Desember 

2020 

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 
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juga Pemerintah Kota Solo 

menetapkan Kampung Yosoroto 

menjadi tempat Kampung 

Wisata Edukasi yang dapat 

dikunjungi di Kota Solo juga. 

4.2.6 Kampanye Sosial 

dan Komunikasi 

Lingkungan Pada 

Bank Sampah 

Kitiran 

AA 

19 Desember 

2020 

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. 

  BB 

7 Januari 2021 

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 mau 

menabung sampah beralih ke 

group WA Kitiran mbak. Ya 

diingatkan saja untuk menabung 

sampah supaya tidak lupa. 

  BB 

7 Januari 2021 

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.. 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 6 Foto Dokumentasi Kegiatan 

Gambar 1. Penimbangan Sampah 

Gambar 2. Pengangkutan Sampah 
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Gambar 3. Bersama dengan Pengurus Bank Sampah Kitiran 

Gambar 4. Kegiatan Bank Sampah Kitiran bersama ibu-ibu 
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Gambar 5. Wawancara dengan Informan AA 

Gambar 6. Penilaian pada Bank Sampah Kitiran 

 

 

 


