
Analisis Situasi  

PENDEKATAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 
03 (Perum Kertas Leces) DESA BANJAR SAWAH 

KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN 
PROBOLINGGO 

 



INPUT 

1. Kebijakan:  

• Kebijakan RW untuk mengurangi pembakaran 

sampah 

• Kebijakan RW untuk mendorong pemilahan 

sampah tingkat rumah tangga 

• Terdapat program bank sampah organik (Bank 

Samsun) 2013 untuk mengolah sampah 

organik menjadi pupuk kompos 

 



2. Sumber Daya:  

• Belum tersedianya Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) di 3 RT yang cukup dan 

dalam kondisi yang baik 

• Di RW 3 terdapat salah satu warga yang 

berwirausaha menjadi pengepul sampah  

• Terdapat pos pengolahan pupuk kompos 

(Bank Samsun) 2013 

 



3. Market:  

• Masyarakat RW 03 adalah karyawan PT. KL yang  
memiliki kesibukan bekerja.  

• Bankrutnya PT KL menambah aktivitas karyawan 
untuk berwirausaha dan bekerja di luar.  

• Warga rata-rata berpendidikan menengah ke atas.  

• Banyaknya pepohonan di wilayah RW 03 memiliki 
potensi sampah organik dedaunan yang tinggi. 

• Masyarakat memiliki kebiasaan membakar 
sampah untuk mempercepat proses pengolahan 
sampah 



PROSES 

Program Bank Samsun (Sampah Dusun) Tahun 2013: 

• Dukungan masyarakat akan kebijakan belum maksimal 

• Struktur organisasi Bank Samsun belum sesuai dengan 
kebutuhan pengelolaan 

• Belum dibentuknya sistem pengumpulan sampah 

• Partisipasi masyarakat rendah, karena kesibukan dan 
Bank Samsun letaknya tidak strategis.  

• Pengawasan dan kontrol dari perangkat RW belum 
berjalan  

• Koordinasi antara perangkat RW dengan perangkat RT 
maupun antar perangkat RT belum berjalan baik 

 



OUTPUT 

• Bank Samsun tidak berjalan baik 

• Keberadaan sampah dedaunan di jalan RW 

yang cukup tebal  

• Tingkat pembakaran sampah tetap tinggi  



OUTCOME 

• Bank Samsun sebagai salah satu sumber 

pendanaan Kas RW tidak mampu berperan 

maksimal melalui hasil penjualan kompos 

• Terganggunya pemandangan, keindahan dan 

kebersihan wilayah RW akibat banyaknya 

sampah  

• Polusi udara akibat pembakaran sampah 



IMPACT 

• Angka Kejadian ISPA tetap tinggi  



 

PENDEKATAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 03 (Perum Kertas Leces) DESA BANJAR SAWAH KECAMATAN 

TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

 

 

  

1. Kebijakan:  

 Kebijakan RW untuk mengurangi pembakaran sampah 

 Kebijakan RW untuk mendorong pemilahan sampah tingkat rumah tangga 

 Terdapat program bank sampah organik (Bank Samsun) 2013 untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos 

2. Sumber Daya:  

 Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di 3 RT yang cukup dan dalam kondisi yang baik 

 Di RW 3 terdapat salah satu warga yang berwirausaha menjadi pengepul sampah  

 Terdapat pos pengolahan pupuk kompos (Bank Samsun) 2013 

3. Market:  

 Masyarakat RW 03 adalah karyawan PT. KL yang  memiliki kesibukan bekerja.  

 Bankrutnya PT KL menambah aktivitas karyawan untuk berwirausaha dan bekerja di luar.  

 Warga rata-rata berpendidikan menengah ke atas.  

 Banyaknya pepohonan di wilayah RW 03 memiliki potensi sampah organik dedaunan yang tinggi. 

 Masyarakat memiliki kebiasaan membakar sampah untuk mempercepat proses pengolahan sampah 

 

INPUT 

Program Bank Samsun (Sampah Dusun) Tahun 2013: 

 Dukungan masyarakat akan kebijakan belum maksimal 

 Struktur organisasi Bank Samsun belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan yakni hanya sampah organik, sedangkan sampah 

anorganik belum dipikirkan 

 Belum dibentuknya sistem pengumpulan sampah yang baik, sehingga Bank Samsun menunggu partisipasi aktif masyarakat 

 Partisipasi masyarakat rendah, karena kesibukan masyarakat dan pekerjaan dan memilih tetap membakar sampah karena Bank 

Samsun letaknya tidak strategis.  

 Pengawasan dan kontrol dari perangkat RW belum berjalan  

 Koordinasi antara perangkat RW dengan perangkat RT maupun antar perangkat RT belum berjalan baik 

 

PROSES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bank Samsun tidak berjalan baik 

2. Keberadaan sampah dedaunan di jalan RW yang cukup tebal  

3. Tingkat pembakaran sampah tetap tinggi  

 

OUTPUT 

1. Bank Samsun sebagai salah satu sumber pendanaan Kas RW tidak mampu berperan maksimal melalui hasil penjualan kompos 

2. Terganggunya pemandangan, keindahan dan kebersihan wilayah RW akibat banyaknya sampah  

3. Polusi udara akibat pembakaran sampah 

OUTCOME 

1. Angka Kejadian ISPA tetap tinggi  

IMPACT 



No Upaya + 

Hasil 

Indikator MoV Asumsi Gab 

1  

Impact 

Angka Kejadian Ispa 1. Data Riwayat Penyakit di 

PonKesDes 

2. Data Primer Survey 

Jika termasuk 3 penyakit 

terbanyak maka termasuk 

tinggi dan menjadi masalah 

Data primer: merupakan 

tertinggi ke-3 (12,8%) 

Data Ponkesdes: 

tertinggi ke-2 (111 

kasus) 

2   

Outcome 

Polusi udara 1. Data BLH Kab.Probolinggo 

2. Data Profil Kec.Tegalsiwalan 

-Jika kadar secara kuantitatif 

melebihi nilai baku mutu 

ISPU   

-Jika secara kualitatif terdapat 

polusi udara pembakaran 

yang menganggu di setiap 

area 

Secara kualitatif 

terdapat polusi 

pembakaran di hampir 

seluruh rumah dan 

terjadi pagi, siang 

maupun sore hari 

Keindahan dan kebersihan 1. Data Primer Survey 

2. Observasi 

Jika secara kualitatif terdapat 

tumpukan sampah di sekitar 

rumah, jalanan dan wilayah 

perumahan  

Secara kualitatif 

terdapat tumpukan 

sampah di depan rumah, 

dan jalanan (daun) yang 

cukup banyak.  

Pemasukan Kas RW dari 

Bank Samsun 

Laporan Pemasukan Bank 

Samsun 

Jika pemasukan kas dari Bank 

Samsun tidak teratur setiap 

bulan dan jumlahnya kurang 

dari 5% keseluruhan sumber 

pemasukan maka dikatakan 

rendah 

Terjadi kekurangan 

dana kas RW karena 

bank samsun tidak 

menghasilkan 

pemasukan yang cukup. 

(nominal tidak disebut) 

3  

Output 

 

Keberlangsungan Bank 

Samsun 

Evaluasi Hasil laporan PKL 2013 Jika masih berjalan hingga 

tahun 2014 dikatakan 

memiliki keberlanjutan 

Bank samsun berjalan 

hanya 1-2 bulan awal 

pembentukan  

Pembakaran sampah Data Primer (Hasil Survey PKL 

2014) 

Jika secara kualitatif 

ditemukan rumah tangga yang 

membakar sampah lebih dari 

50% warga dikatakan tinggi 

83% masyarakat 

melakukan pembakaran 

sampah pada survey 

data primer 2014 



Jumlah Sampah Survey sampel Data Primer  Jika jumlah sampah yang 

mampu di olah di bank 

samsun besar, maka jumlah 

sampah di lingkungan rendah, 

sebaliknya.  

Jumlah sampah olah 

bank samsun sedikit 

karena berasal dari 2 

rumah tangga saja, 

sehingga sampah di 

lingkungan tinggi 
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Proses 

Progam Bank Samsun 

tahun 2013 

   

- Dukungan 

masyarakat 

Data Laporan Bank Samsun Jika jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi kurang dari 

50% warga maka dikatakan 

dukungannya rendah 

Partisipan hanya 2 

orang  

- Struktur Bank 

Samsun 

Laporan PKL Bank Samsun 2013 Jika struktur bank samsun ada 

dan dijalankan dengan baik 

maka dikatakan struktur 

berjalan 

Struktur ada, namun 

sederhana dan tidak 

dijalankan sesuai 

jobdesc 

- Sistem 

pengumpulan 

sampah 

Laporan PKL Bank Samsun 2013 Jika tidak terdapat sistem 

pengumpulan maka dikatakan 

menjadi masalah 

Tidak terdapat sistem 

pengumpulan  

- Partisipasi 

masyarakat 

Data Laporan Bank Samsun Jika jumlah masyarakat yang 

berpartisipasi kurang dari 

50% warga maka dikatakan 

dukungannya rendah 

Partisipan hanya 2 

orang 

- Kontrol dan 

pengawasan 

Data Laporan Bank Samsun Jika tidak dilakukan evaluasi 

dan terdapat laporan evaluasi 

RW maka dikatakan masalah 

Tidak ada laporan 

secara tertulis 

- Koordinasi 

Perangkat Dusun 

Laporan Kegiatan RW  Jika tidak adanya kesamaan 

persepsi dan komitmen 

perangkat RW dan RT maka 

dikatakan sebuah masalah 

Belum adanya 

kesamaan persepsi dan 

komitmen antara 

perangkat RW dan RT 

5  

 

Kebijakan  

- Kebijakan Proker ketua RW Ada/tidak Ada  



 

 

 

 

 

 

 

Input 

pembakaran sampah  

- Kebijakan 

Pemilahan Sampah 

Proker ketua RW Ada/tidak Ada  

- Progam Bank 

Samsun (Sampah 

Organik) 

Laporan PKL tahun 2013 Ada/tidak Ada  

Sumber Daya  

- Sarana Tempat 

Pembuangan 

Sementara 

Observasi Fisik  Ada/tidak 

Jika jumlah sesuai dengan 

rasio warga, 10 rumah 1 TPS  

Tiap RT hanya 1, 

sehingga 1 RW terdapat 

3 TPS 

- Keberadaan Tempat 

Pengelolaan Akhir 

Observasi Fisik  Ada/tidak Ada  

- Pos pengolahan 

sampah Organik 

Observasi Fisik  Ada/tidak  Ada, tempatnya tidak 

strategis 

Market  

- Kesibukan warga 1. Profil Desa Banjarsawah 

2. Data Primer Survey 

Jika waktu di rumah lebih 

kecil daripada waktu bekerja 

dikatakan kesibukan tinggi 

Kualitatif, kesibukan di 

luar rumah cukup. 

Namun presentase di 

luar rumah dan di 

rumah masih lebih 

besar di rumah.  

- Pekerjaan warga 1. Data Profil Desa Banjarsawah 

2. Data Primer Survey 

Jika pekerjaan masyarakat  Pekerjaan warga RW 03 

(RT 18, 19, 20) 32% 

karyawan swasta, 24% 

wiraswasta  

- Status pendidikan 1. Profil Desa Banjarsawah 

2. Data Primer  

Jika status pendidikan rata-

rata di bawah pendidikan 

menengah maka dikatakan 

masalah 

Pendidikan warga RW 

03 (RT 18, 19, 20) 48% 

pendidikan SMA, 20% 

S1 dan D3 

- Jumlah pepohonan 1. Observasi wilayah RW 03 

2. Data Inventaris RW 

Kualitatif keberadaan pohon 

dan kepadatan pohon  

Jumalh pepohonan 

padat  

- Kebiasaan 1. Data Primer Survey  Jika secara kualitatif 83% masyarakat 



 

Pengolahan Sampah 

Masyarakat  

ditemukan rumah tangga yang 

membakar sampah lebih dari 

50% warga dikatakan tinggi 

melakukan pembakaran 

sampah pada survey 

data primer 2014 


