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I. Executive Summary 

 

This strategy focuses on 3Rs campaign in Sumbawa District. The short term objective is to 

conduct at least 10 campaign activities through various methods. The medium term objective is 

to establish ten waste banks. The long term objective is to encourage village government to 

include waste management in their programmes. While campaign is important, it is oftentimes 

difficult to track behaviour changes of the wider public. Since village now has their own budget 

and autonomy, we suggest that waste management program should be conducted in each 

village where changes can be properly identified and measured. Prior to establish such 

management, campaigns on 3R and waste bank to persuade and encourage the local people and 

the local government should take place first.  

 

II. Latar Belakang 

Berdasarkan data dari Bank Dunia (2017) yang di analisis oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman, terdapat 80% kebocoran sampah plastik berasal dari darat. Sekitar 1,29 juta ton 

setiap tahunnya kebocoran sampah plastik ke laut, oleh karenanya, Pemerintah Indonesia 

menargetkan pengurangan sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025.  Target 

pemerintah yang ambisius ini memerlukan transformasi dalam peraturan dan pola produksi dan 

konsumsi. Kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku menjadi faktor penting untuk 

mengurangi sampah yang masuk ke laut.  

 

Dengan produksi sampah sekitar 130 ribu ton per tahun, Kabupaten Sumbawa dapat mengubah 

sampah menjadi berkah. Dari hasil diskusi, beberapa poin yang patut dicatat dan ditindaklanjuti 

adalah perlunya melibatkan masyarakat lebih luas karena penghasil terbesar sampah di 

Sumbawa adalah dari sampah rumah tangga. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, 

perlu perubahan pola pikir dan perilaku terhadap sampah. Perubahan ini dapat didorong dari 

pengetahuan dan kesadaran. Salah satu cara mendorong perubahan adalah melalui kampanye 

dan aksi-aksi nyata.  

 

Dokumen Strategi Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R ini merupakan salah satu keluaran 

yang dihasilkan dari proyek Making the change makers to reduce plastic marine debris in Saleh 

Bay, Sumbawa, Indonesia. Sebelum pembuatan dokumen ini, proyek ini telah 

menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah dengan konsep 3R yang diikuti oleh lebih dari 

40 orang dari sepuluh organisasi komunitas. Dalam pelatihan tersebut, organisasi komunitas 

juga difasilitasi untuk membuat rencana aksinya. Selanjutnya, rencana aksi dan modul 

didiskusikan dengan berbagai pihak terkait dalam sebuah stakeholders meeting. Dokumen 

Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan rencana aksi dan aset pemangku kepentingan. 

Semoga strategi ini dapat terealisasi.  

 

III. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan dokumen strategi kampanye pengelolaan sampah dengan konsep 

3R ini adalah: 
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 Sebagai panduan bagi komunitas dalam pengelolaan sampah khususnya sampah 

plastik di wilayah pesisir terutama di tingkat Desa. 

 Untuk memberikan pemahaman sekaligus pendidikan kepada masyarakat di sekitar 

wilayah pesisir yang menjadi target pengurangan sampah plastik.  

 Wujud komitmen di dalam pengurangan sampah plastik di wilayah pesisir. 

 Bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang memihak kepada 

lingkungan terutama Pemerintah Desa. 

 

 

IV. Asumsi-Asumsi  yang Digunakan 

Asumsi yang digunakan dalam pembuatan strategi ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi dengan 30 responden di empat desa pesisir yaitu di Gili Tapan, Desa Labuhan 

Terata, Desa Labuhan Aji, dan Desa Labuhan Sangoro yang dilakukan pada bulan Mei 2018. 

Selain itu, strategi ini juga disusun dengan melihat contoh pengelolaan sampah yang 

melibatkan pemerintah desa dan kelompok anak muda di Desa Labuhan Bajo, Kec. Utan, 

Kab. Sumbawa.  

 

Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Agar berkelanjutan, pengelolaan sampah sebaiknya didukung oleh regulasi dan program 

dari pemerintah.  

2. Kegiatan kampanye penting dilakukan karena masih banyak masyarakat yang 

membuang sampah sembarangan.  

3. Namun selain kegiatan kampanye, masyarakat ada juga yang menyatakan bahwa 

mereka sadar sampah itu tidak baik untuk kesehatan namun mereka tidak mempunyai 

tempat untuk membuang sampah (tidak ada tempat pembuangan sampah sementara).  

4. Masyarakat menganggap bahwa semua sampah hanya bisa dibuang dan penting sekali 

adanya TPS di desa atau minimal TPS regional. Hal ini mengindikasikan kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Jika 3R dipraktekkan, 

maka kebutuhan akan TPS akan berkurang karena residu sampah yang tidak bisa di 

kelola akan berkurang pula.  

5. Oleh karena itu, untuk tujuan jangka pendek, strategi ini akan berfokus pada kampanye 

3R. Sedangkan untuk jangka panjang, strategi ini akan berfokus untuk mendorong 

keterlibatan pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten bersama dengan masyarakat 

untuk melakukan pengelolaan sampah seperti yang sudah dilakukan di Desa Labuhan 

Bajo, Kec. Utan, Kabupaten Sumbawa.  
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V. Target 

 

Target Keluaran Periode 

Jangka pendek 
 Sepuluh kegiatan kampanye dilakukan 

oleh kelompok-kelompok yang sudah 
terlibat dalam pelatihan ini.  

6 bulan 

Jangka menengah 

 Bank sampah terbentuk dan beroperasi di 
sepuluh lokasi. 

 Network/Jaringan Pemerhati Sampah  
Sumbawa terbentuk dan berkegiatan. 

1 tahun 

Jangka panjang 
 Kegiatan pengelolaan sampah menjadi 

bagian dari program desa di tiga desa 
pesisir di sekitar Teluk Saleh. 

3 tahun 

 

VI. Pesan-pesan kunci 

a. Ubah sampah jadi berkah melalui 3R 

b. No plastic is fantastic 

c. Kebersihan adalah sebagian dari iman 

 

VII. Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping) 

7.1. Peta Pemangku Kepentingan 

Secara garis besar, pemangku kepentingan dalam dokumen strategi ini dapat dibagi menjadi 

lima yaitu: Regulator, Praktisi, Investor, Media dan Peneliti/Akademisi.  

 

Berikut adalah matriks pemangku kepentingan dan perannya terkait dengan permasalahan 

sampah di Kabupaten Sumbawa. Daftar ini tidak mencakup seluruh pemangku kepentingan 

yang ada di Kabupaten Sumbawa. Daftar ini merupakan hasil diskusi dengan berbagai Dinas 

terkait dan hasil rekrutmen peserta pelatihan sampah yang dilaksanakan pada bulan Juli 

2018, di Hotel Suci, Sumbawa Besar.   

 

Pemangku Kepentingan Peran Aset 

Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Sumbawa 

Regulator 
Truk pengangkut sampah 

Pemerintah Desa Regulator Dana desa 

Dinas Pariwisata Regulator Destinasi Wisata  

Bank Sampah Induk 
Sumbawa Techno Park 

Investor 

Target membangun 6000 
bank sampah unit di seluruh 
Kabupaten Sumbawa. 
 
Menyediakan peminjaman 
inventaris (timbangan 
analog), sosialisasi dan 
pendampingan, buku 
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tabungan dan formulir 
nasabah).   

Komunitas Hijau Biru Praktisi 
Memiliki alat pencacah 
sampah organik 

Komunitas Olah Sampah 
Tuntas 

Praktisi 
Fokus pada pengelolaan 
sampah dengan cara dibakar 
di tungku 

Komunitas Ima Boto Praktisi 

Membuat kerajinan seperti 
tas, tikar, dll dari plastic 
bungkus-bungkus/kemasan 
makanan. 

Komunitas Penjaga Pulau Praktisi 

Memiliki alat-alat basic diving 
dan reef check monitoring.  
 
Memiliki mesin jahit elektrik 
untuk membuat barang-
barang dari kain bekas seperti 
tas, sarung bantal, dll.  

Himpunan Mahasiswa 
Manajemen Sumberdaya 
Perairan, Universitas 
Samawa 

Praktisi 

Pernah membangun sistem 
pemanenan air hujan dan 
pembuatan kebun di SD Gili 
Tapan, 
 
Mampu menjangkau desa-
desa pesisir dan memobilisasi 
anggotanya.  

Organisasi Pramuka Racana 
UNSA 

Praktisi 
Mampu menjangkau dan 
memobilisasi anggota-
anggota pramuka.  

Komunitas Sumbawa Grow 
Up 

Praktisi 
Fokus pada terumbu karang. 
Mampu menjangkau daerah-
daerah pesisir. 

Komunitas Adventorous 
Sumbawa 

Praktisi 
Fokus pada wisata. Mampu 
menjagkau daerah-daerah 
pesisir.  

Pesantren Darus Sunnah Praktisi 
Dapat menjadi pesantren 
percontohan dengan program 
pertanian terintegrasi 

Mapala Universitas 
Teknologi Sumbawa 

Praktisi 
Mampu memoblisasi 
anggota-anggotanya.  

Pemuda Pemudi Desa 
Labuhan AJi, Kec. Tarano 

Praktisi 
Mampu menjangkau anak-
anak SMA di Kec. Tarano 

Pemuda-pemudi Desa 
Labuhan Sangoro 

Praktisi 

Mampu menjangkau 
masyarakat di desa Labuhan 
Sangoro dan pulau kecil 
sekitarnya.  

Pemuda Pemudi Desa 
Empang 

Praktisi 
Mampu menjangkau anak-
anak SMA di Empang 

Surat Kabar Harian Gaung Media Mampu menjagkau 
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NTB masyarakat yang membaca 
koran. 

Wildlife Conservation 
Society 

Praktisi 
Merupakan organisasi 
internasional dengan jaringan 
yang luas. 

 

7.2.  Network/jaringan pemerhati sampah di Kabupaten Sumbawa 

 

Beragamnya fokus/ketertarikan dan aset yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan 

seperti terlihat dalam tabel di atas dapat menjadi kekuatan untuk membangun jaringan 

pemerhati sampah di Kabupaten Sumbawa. Misalnya, jika memerlukan pelatihan 

pembuatan pupuk organik, maka dapat melibatkan Komunitas Hijau Biru. Jika ingin 

membuat bank sampah maka dapat menghubungi bank sampah induk Sumbawa Techno 

Park. Jika ingin pelatihan membuat kreasi dari kemasan plastik, dapat menghubungi 

komunitas Ima Boto.  

 

Network dapat dibuat dengan menggunakan platform sosial media. Platform ini dapat 

digunakan untuk melakukan kampanye 3R.  

 

VIII. Metode Kampanye 

 

8.1 Jangka Pendek 

Target: Selama enam bulan pertama adalah melakukan kampanye 3R.  

Tujuan kampanye 1) meningkatkan kesadaran target mengenai dampak sampah terutama 

bagi ekosistem laut dan sungai, 2) meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara melakukan 

3R dan 3) meningkatkan rasa bangga melakukan 3R dan menggunakan barang-barang daur 

ulang (pride campaign).  

 

Media kampanye yang dapat digunakan dan indikator keberhasilan 

 

Media Kampanye Indikator Keberhasilan 

Media sosial 
Jumlah visit pada postingan 
Jumlah interaksi pada postingan 
 

Kampus, sekolah, pramuka, dll 
Jumlah orang yang hadir 
 

Lomba 
Jumlah peserta 
Jumlah penonton 

Pameran 
Jumlah pengunjung 
Jumlah barang yang dijual 

Surat kabar Jumlah himbauan  
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8.2.  Jangka Menengah 

Target: Dalam satu tahun terbentuk sepuluh bank sampah unit di desa pesisir sekitar 

Teluk Saleh.  

 

Metode: Bank Sampah Unit bisa diinisiasi dan dikelola oleh kelompok swadaya 

masyarakat. Alternatif kedua yaitu bank sampah menjadi bagian dari program desa dan 

dikelola oleh pemuda-pemudi desa. Alternatif ke tiga yaitu bank sampah dikelola oleh 

Bumdes.  

 

Indikator keberhasilan: Bank Sampah Unit terbentuk dan beroperasi. Indikator 

keberhasilan antara lain jumlah nasabah, jumlah (kg) sampah yang dikelola Bank 

Sampah Unit.  

 

8.3. Jangka Panjang 

Target: Adanya sarana pendukung pengelolaan sampah di Desa. 

 

Metode: Mendorong terbentuknya jejaring pengelolaan sampah di tingkat masyarakat 

dan Pemerintah Desa melalui peran aktif pemuda pemudi di desa dalam menyuarakan 

aspirasinya melalui forum-forum pertemuan desa seperti musrenbang desa.  

 

Indikator keberhasilan: Secara kualitatif dapat dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah 

adanya program sampah. Berkurangnya titik-titik pengumpulan sampah.  

 

IX. Peluang penggalangan dana 

 

Berikut ini adalah beberapa peluang penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh 10 

komunitas yang sudah mengikut pelatihan ini: 

 

 Bank Sampah 

 Membuat clearing house  

 Mengkombinasikan kegiatan pro-lingkungan dengan kegiatan wisata 

 Mengajarkan bahasa inggris dengan bayaran sampah bernilai jual 

 Menjual barang-barang daur ulang 

*** 
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LAMPIRAN 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden di Desa Labuhan Terata Responden di Desa Labuhan Terata 

Responden di Desa Labuhan Sangoro Responden di Desa Labuhan Sangoro 

Responden di Gili Tapan Responden di Gili Tapan 
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Stakeholders Meeting (Kiri: Wiwin Iswandi, Kanan: Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa) 

Peserta Stakeholders Meeting 
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Presentasi dari Bank Sampah Induk Sumbawa Techno Park Presentasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa 

Peserta Stakeholders Meeting 

Evaluasi Modul 3. Cara Mengelola Sampah Presentasi Pemetaan Pemangku Kepentingan 


