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ABSTRAK 

Produksi sampah rumah tangga setiap hari semakin meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu 

pengelolaan sampah di desa Kuta Dalom masih mempunyai banyak kendala, seperti 

belum optimalnya pengelolaan sampah, baik ditinjau dari pelayanan, biaya 

operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta 

masyarakat dalam pengelolaannya. Pembiayaan pengelolaan sampah saat ini hanya 

didapat dari pendapatan yang diterima dari retribusi pelayanan pengelolaan sampah, 

padahal masih banyak kemungkinan pembiayaan dapat diperoleh dari pengelolaan 

sampah tersebut apabila dapat dikelola secara terpadu. Saat ini bank sampah baru 

melayani 117 KK dari 846 KK yang ada di desa Kuta Dalom, selebihnya masyarakat 

yang tidak terdaftar dalam bank sampah, masih membuang sampah di tempat 

pembuangan sampah liar. 

Rumus pokok maslah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah 

implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode 

deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner, dan 

dokumentasi, Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Dengan 

menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelayanan pengelolaan sampah masih 

perlu peningkatan, dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah serta peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang 

kegiatan pengelolaan sampah. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan sampah, 

sehingga memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Sistem 

pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam 

proses operasional pengelolaan sampah saat sekarang ini. Oleh sebabnya dibutuhkan 

suatu sistem yang lebih modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi ramah 

lingkungan. 

 

Kata kunci: pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, pendapatan desa 
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BAB I 

PENDAHULUAM 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian ini adalah “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DALAM 

PERSPEKTIF ISLAM ”. Study sebagai kerangka awal untuk memudahkan 

dalam memahami penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan secara garis 

besar beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya 

adalah mengimplementasikan yang artinya adalah menerapkan. Implementasi 

kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh 

lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan tersebut.
1
 

Kebijakan adalah berasal dari kata policy biasanya dikaitkan dengan 

keputusan pemerintah, karna pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau 

kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertangung jawab untuk 

kepentingan umum. 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasioal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Ke-

Empat, (Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011), hlm. 1065 



 
 

2 

Pemerintah desa adalah merupakan simbol formal dari kesatuan 

masyarakat desa. Pemerintahan desa sebagai bahan kekuasaan terendah, selain 

memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang 

otonomi/pemerintah sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai 

pelimpahan dokumentasi dari pemerintah diatasnya. Pemerintah desa 

diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para 

pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun 

kedalam masyarakat yang bersangkutan.
2
 

Dari beberapa penjabaran arti kata di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah penyelidikan secara terperinci 

untuk melihat apakah terdapat peningkatan, perubahan atau kemajuan 

masyarakat sekitar yang bersangkutan dengan adanya kebijakan pemerintah 

dalam pengelolaan sampah. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif  

Alasan memilih judul ini adalah ingin mengungkapkan secara real 

apakah dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah 

tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat pendapatan asli desa. 

Selain itu penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari selama 

                                                             
2
Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Atministrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, 

hlm. 30 



 
 

3 

menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan 

konsentrasi pada jurusan Ekonomi Islam.  

2. Alasan Subyektif  

Karna menurut penulis, kajian tentang implementasi kebijakan 

pemerintah desa dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan 

pendapatan asli desa belum bayak yang menyajikan dalam sebuah skripsi, 

dan terjadinya bahan-bahan atau literatur yang diperlukan dalam penelitian 

ini memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.  

C. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah 

untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. 

Otonomi yang memberikan kewenangan  sepenuhnya kepada daerah untuk 

menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat didaerah. Konsep otonomi daerah terkait 

penghargaan terhadap kekhasan daerah maka pemerintah memberikan hak 

otonomi terhadap desa. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi 

bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah 

pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. 

Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan menempatkan 

desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai 

kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan 
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kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan pembangunan 

perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sekto r 

pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan 

lainnya.
3
 

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk 

memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat,terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang 

belum dimanfaatkan,dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu 

mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. 

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses 

dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah 

desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.  

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun 

diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi 

terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu 

lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka 

didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya 

                                                             
3
Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h 3. 
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berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, 

pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. 

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentinngan masyarakat setempat berdasarka asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 

Kesaruan Republik Indonesia.
4
 Sedangkan penngertian desa adalah suatau 

satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan 

hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikirin mengenai 

pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demogkratisasi dan pemberdayaan masyrakat.
5
 Kewenangan desa mencakup 

kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk 

meningkatkan pelayanan serta memberdayakan masyarakat, desa mempunyai 

sumber pendapatan yang terdiri atas : 
6
 

a. Pendapatan asli desa 

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota 

c. Bagian dari dana perimbangan keungan pusat dan daerah 

                                                             
4
Pasal 1 angka 6 peraturan pemerintah nomer 72 tahun 2005 tentanng desa  

5
HAW. Widjaja., Op.Cit., hlm. 3 

6
 Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
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d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten atau kota 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 

Sumber pendapatan desa sebagai mana tersebut di atur dan di kelola 

dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang setiap tahun nya di 

bahas  dan di setujui bersama oleh pemerintah desa dan badan 

permusyawaratan desa (BPD), yang di tetapkan dengan peraturan desa. 

Pengimpletasian dari APBD kini menjadi sorotan masyarakan karena harus 

rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk 

kesejahtraan masyarakat desa secara umum. Karena desa mempunyai hak 

untuk mengurus rumah tangga sendiri, maka pengimplementasian dari APBD 

haruslah sesuai dengan harapan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa adalah Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dapat 

melimpahkan seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksaan, 

penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. 

Dalam peraturan pekon kuta dalom nomor 140/01/148.01/2017 kepala 

pekon pekon kuta dalom mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenisnya yang di kelola oleh Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
7
 

                                                             
7Peraturan pekon kuta dalom nomor : 140/01/148.01/2017 
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Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya 

perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan 

sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara 

efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan 

masyarakat.Pemerintah telah menggunakan  wewenangnya dalam memberikan 

kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya 

Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang 

tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia.
8
 Upaya 

pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya 

kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya 

serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, 

pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPS). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya 

penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena 

itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan. 

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan 

masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas; 

melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan 

pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce, 

Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. 

Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu 

                                                             
8 IAN Yuliastuti – E-Jurnal ekonomi dan bisnis Univesitas Udayana, 2013 – ojs.unud.ac.id 
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rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Sebagai salah satu 

solusi untuk mengatasi masalah tersebut,
9
 

Kementerian lingkungan hidup melakukan upaya pengembangan Bank 

Sampah. Kegiatan ini bersifat social engineering yang mengajarkan 

masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Harapannya akan dapat 

mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
10

 

Bank Sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen 

untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga 

sebagian tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi 

tanggungjawab masyarakat. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume 

sampah yang dibuang ke TPA berkurang.
11

 

Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam 

membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, 

dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai 

jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi 

budaya baru Indonesia. Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP 

tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R 

                                                             
9
 AS Suryani – Jurnal Aspirasi (Trial), 2016 

10
 M Rubiyannor, C Abdi, RP Mahyudin – Jukung Jurnal Tknik Lingkungan 2016 – ppjp.unlam.ac.id  

11 M Novianty – Welfare State, 2014 jurnal.usu.ac.id 
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dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah 

diurai oleh proses alam; yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; 

menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; 

dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk 

didaur ulang dan diguna ulang. Dengan adanya Bank Sampah, maka produsen 

dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sampah yang ada agar dapat 

mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai dengan amanat PP 

tersebut.
12

 

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang 

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya, untuk energi, 

kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelaolaan sampah 

dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan 

penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, 

penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan 

sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir. 

Salah satu desa di Kabupaten Tanggamus yang sedang gencar dalam 

pengelolaan sampah adalah desa Kuta Dalom. Kuta Dalom yang memiliki luas 

300 Ha dengan jumlah penduduk 3537 jiwa, adapun untuk jumlah kartu 

keluarga 822 untuk kelamin laki-laki terdapat 1798 dan kelamin wanita 

                                                             
12

 Profil Bank Sampah Indonesia 2012, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Deputi Pengelolaan B3, 
Limbah B3 dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. 
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terdapat 1739.
13

saat ini BUMDES yang ada di desa kuta dalom masuk dalam 

nominasi 10 terbaik di pulau sumatera sebagai desa pengelola BUMDES 

terbaik, dan salah satu usaha nya adalah pengelolaan sampah. 

Disahkannya Peraturan Daerah No.8 Tahun 2015 tentang pengelolaan 

sampah menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Kuta Dalom untuk mencapai 

tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Peraturan daerah tersebut 

menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab kewenangan 

pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga 

pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
14

 Atas dasar 

data sampah dan peraturan Daerah Desa Kuta Dalom No.8 Tahun 2015 

Pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dari sumbernya sesuai dengan 

paradigma P4 yaitu pemilahan,pengolahan, pemanfaatan, dan pembuangan 

residu.Hal tersebut membutuhkan perubahan perilaku masyarakat bagaimana 

mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang 

sampah demi terciptanya tujuan dari perda tersebut yaitu meningkatkan 

kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan sampah sebagai sumberdaya.
15

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM 

PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 

                                                             
13Profil desa kuta dalom 
 
14

 R Riswan, HR Sunoko, A Hadiyarto – jurnal ilmu lingkungan, 2011 – journal.undip.ac.id 
15

Penjelasan Pasal 3 Perda Desa Kuta Dalom Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah 
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ASLI DESA”. Karena yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sampah 

yang ada di desa kuta dalom ialah tidak adanya dukungan dari masyarakat itu 

sendiri, dimana di lihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah hanya mencakup 20 %  dari 

keseluruhan jumlah masyarakat yang ada di desa kuta dalom, dengan demikian 

dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan dilapangan, pengelolaan sampah 

yang ada di desa kuta dalom ini belum sepenuhnya optimal karena pada 

faktanya daya serap masyarakat yang rendah.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah 

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah 

untuk meningkatkan pendapatan asli desa? 

2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam mengimplementasikan kebijaka 

pengelolaan sampah di desa kuta dalom? 

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Dengan adanya penelitian, secara umum peneliti ingin mengungkapkan 

apakah pengelolaan sampahtersebut dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan pendapatan asli desa. 
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b. Mengetahui Faktor-faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

sampah. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat membantu memberikan 

alternatif informasi, bahan refrensi, serta bagaimana sumber informasi 

awal bagi penelitia-penelitian lainnya yang berkaitan dengan 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Kuta Dalom Dalam 

Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. 

b. Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan kita bersama. Selain dapat memberikan 

konstribusi pada daerah untuk menanggulangi sampah dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli desa, dalam hal ini juga agar kita semua 

mengetahui betapa pentingnya peduli terhadap lingkungan salah 

satunya dalam pengelolaan sampah. 

F. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagi suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalamproses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai 

upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta 

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 
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kebenaran.
16

Pembahasan proposal ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, 

maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian 

laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis adalah : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field rerserch) 

yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.
17

 

Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggalidata yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Data yang 

dibutuhkan dapat diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya yakni pihak-

pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah di desa Kuta Dalom. selain 

penelitian lapangan tersebut data juga didukung oleh penelitian pustaka 

(library research) untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang 

dibutuhkan yang dapat berasal dari buku, ataupun referensi-referensi lain nya 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.  

2. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis 

penelitian survei yang mana sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau 

mengambil data sesuai keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, 

pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang 

mengambarkan bagaimana kondisi pendapatan asli desa.  

                                                             
16

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,  (Jakarta:Bumi Aksara,2004), 

hlm. 24 
17

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Jakarta: Mandar Maju, 1996), hlm. 3 
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3. Sumber Data  

Untuk menjawab persoalan yang dirumuskan, dibutuhkan suatu metode 

penelitian, karna merupakan aspek yang penting dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

membaca, mengutip, dan menyusun nya berdasarkan dengan data-data yang 

telah diperoleh dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini data yang penulis 

peroleh berasal dari data primer dan data skunder. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam 

penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data secara langsung 

dari BUMDES desa Kuta Dalom selaku pengelola samapah. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh 

organisasi bukan pengelolanya.
18

 Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Kelurahan Desa 

Kutadalom Kecamatan Gisting, buku-buku terkait tentang pengelolaan sampah 

dalam meningkatkan pendapatan, serta data lainnya yang dapat membantu 

ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.  

 

 

                                                             
18

Soeratno,Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm. 71 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam menghimpun data dilokasi penelitian penulis mengunakan 

beberapa metode diantara nya adalah sebagai berikut : 

a. Metode wawancara  

Metode wawancara (intervieu) adalah metode atau cara pengumpulan 

data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung dengan 

responden) .
19

bentukn wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara 

dimana intervieu tidak secara langsung mengarahkan tannya jawab pada 

pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.
20

 Sedangkan wawancara bebas 

terpimpin adalah kombinasi dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin. 

Jadi proses wawancara hanya pokok-pokok masalah dari yang akan diteliti, 

selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
21

 Penulis 

menggunakan metode ini sebagai metode pokok untuk memperoleh data dari 

lokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.  

b. Metode observasi 

Metode opservasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
22

 

Dalam opservasi penelitian melakukan penelitian langsung pada objek yang 

                                                             
19

Ibid, hlm. 83 
20

Igusti Bagus Rai Utama Dan Ni Made Eka Mahadewi, Metodelogi Penelitian Pariwisata 

Dan Perhotelan,(Yogyakarta: Cv Andi Offset), hlm. 64 
21

Ibid, hlm. 65 
22

Ibid, hlm. 52 
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akan diteliti yaitu pengelolaan sampah yang ada di desa Kuta Dalom 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

c. Kuisioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka.
23

 Survey dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden yaitu masyarakat dengan 

serangkaian pertanyaan terkait dengan adanya BUMK Sejahtera di Desa 

Pujokrerto. Pengisian kuesioner dikukan secara self administered questionare 

yaitu responden diminta menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat 

peneliti.
24

 

5. Populasi Dan Sampel  

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang menjadi ciri-

ciri yang akan diduga.
25

 Maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah bank sampah yang berjumlah 117 orang, dengan demikian 

jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah 117 orang.  

                                                             
23

Sugiono. Op.Cit. h. 142. 
24

Neuman, W. Lawrence. Social Reasearch Methode, Qualitative and Quantitative 

Approaches(Boston: pearson education. 2003),  h. 60. 
25 Masri Singarimbun, Soffan Effendi, Metodelogi Survey, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1982, h. 108. 
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Sampel adalah sebagian wakil yang diteliti.
26

 Apabila populasi 

penelitian, dalam penelitian ini berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang 

diambil semuanya, tetapi apa bila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 

maka sampel dapat diambil antara 1-10% atau 20-25%  lebih.
27

 Berdasarkan 

pendapat diatas jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari 

populasi. Jumlah nasabah bank sampah 117 orang (data tahun 2018 bulan 

januari), jumlah populasi yang ada sebanyak 117 orang. Sehingga perhitungan 

jumlah sampel nasabah di bank sampah adalah 117 orang dikalikan dengan 

jumlah sampel 20% adalah 117 x 20% = 24 orang, jadi total seleruh sampel 24 

orang. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan kepala Desa Kuta 

Dalom sebanyak 1 orang. Sehingga jumlah sampel sebanyak 25 orang. 

6. Analisis Data  

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah 

penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis data 

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, 

observasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.
28

 Dalam 

manganalisis data penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

                                                             
26 Suharsimi Arikunta, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipata, Jakarta, 
2002, h.104 
27

 Ibid., h. 104 
28

Noeng Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 

76 
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Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,
29

 yaitu dengan cara memaparkan 

memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh penulis dari 

masyarakat desa kuta dalom serta karyawan dari bumdes yang fokus dalam 

pengelolaan sampah. 

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan metode analisis yang menggunakan cara berfikir deduktif yakni 

cara berfikir yang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan yang umum, 

peristiwa peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik generalisasi-genelarisasi 

yang mempunyai sifat khusus.
30

 

                                                             
29

Kartini Kartono , Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Jakarta: Mandar Maju,1996), hlm. 

352 
30

Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 42 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Analisis Kebijakan  

Kebijakan adalah peraturan yang sudah lama dirumuskan dan 

disetujukanuntuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan 

(mempengaruhi pertumbuhan) baik besaran maupun arahnya melingkupi 

kehidupan masyarakat umum. Kebijakan dihasilkan karena adanya 

kebutuhan untuk pengaturan sesuai dengan kewenangan dan lingkup 

kerangka kebutuhan sosial kelompoknya. Pengaturan tersebut merupakan 

bentuk intervesi atau aplikasi tindakan umum yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah.
1
 Kebijakan merupakan pengaturan yang sifatnya berlakunya 

umum, kalau diartikan dengan pengertian “publik” hal itu akan mencakup 

upaya pengaturan bagi semua dimensi kegiatan manusia dalam suatu 

wilayah.
2
 

                                                             
1
 Rees, J. 1990. Allocation, Economics and Policy Routlege. (Natural Resources, 1990),h.74. 

2
 Tangkilisan, H.N.S. Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup. Yayasan Pembaharuan 

Administrasi Publik Indonesia. (Yogyakarta, 2004),h.12. 
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Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan 

dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi 

landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.
3
 

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu 

masalah atau suatu perubahan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan Pemerintah. Proses pembentukan kebijakan 

Pemerintah yang rumit dan sulit harus diantisipasi sehingga akan mudah 

dan berhasil sewaktu diimplementasikan. Para pembuat kebijakan harus 

menentukan identitas permasalahan kebijakan. Mengidentifikasi masalah 

yang timbul, kemudian merumuskannya. Perumusan kebijakan 

Pemerintah, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian 

tindakan untuk memecahkan masalah.
4
 

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi 

yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan prospektif. Analisis 

kebijakan merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan dengan 

menggunakan berbagai metode penelitian serta argumen untuk 

menghasilkan dan memindahkan informasi yang ada, sehingga dapat 

                                                             
3
 Dunn, W.N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. 

(Yogyakarta, 2003),h.117. 
4
ibid,h.14. 
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dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka me- mecahkan masalah-

masalah kebijakan.
5
 

Selanjutnya lingkungan kebijakan (policy environment) yaitu konteks 

khusus kejadian-kejadian disekelilingi isu kebijakan terjadi, 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan 

publik. Kebijakan operasional dari suatu lembaga didasarkan pada suatu 

pijakan landasan kerja. Landasan kerja tersebut merupakan dasar dari 

kebijakan yang ditempuh atau dengan kata lain kebijakan merupakan 

dasar bagi pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan. faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan adalah :
6
 

1. organisasi atau kelembagaan,kemampuan politik dari penguasa 

2. pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang 

3. kebijakan Pemerintah yang bersifat tak remental 

4. proses perumusan kebijakan Pemerintah yang baik 

5. aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional 

6. biaya untuk melakukan evaluasi 

7. tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap 

dimanfaatkan oleh penilai kebijakan. 

 

                                                             
5
 Ibid, h.122. 

6
Ibid , h.130. 
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Dalam pelaksanaan suatu kebijakan formal sangat tergantung pada 

bagaimana kebijakan diimplementasikan dan diberlakukan kepada 

masyarakat. Pengimplementasian penyusunan suatu kebijakan sangat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah : 

1) seberapa jauh wewenang yang diberikan oleh badan eksekutif 

2) karakteristik dan badan eksekutif 

3)  metode dan peraturan yang digunakan untuk memanfaatkan 

sumber daya alam tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut 

membuat kebijakan menjadi dinamis.  

 

Pemilihan dalam pengambilan kebijakan yang baik dan tepat dapat 

dipenuhi dengan menggunakan beberapa kriteria kebijakan, ada beberapa 

kriteria kebijakan yang bisa digunakan di antaranya adalah :
7
 

1) Efektifitas (efectiveness). Apakah suatu pemilihan sasaran yang 

dicapai dengan satu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan 

akhir yang diinginkan.Satu strategi kebijakan dipilih dan dilihat 

dari kapasitasnya untuk memenuhi tujuan dalam rangka 

memecahkan permasalahan. 

2) Efisiensi (economic rationality). Besarnya efektifitas biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan. 

                                                             
7
 Abidin, S.Z. Kebijakan Publik. (Jakarta :  Yayasan Pancur Siwah, 2000),h.8. 
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3) Cukup (adequacy). Pencapaian hasil sesuai dengan harapan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada. 

4) Adil (equity). Berhubungan dengan pembagian hasil dan biaya di 

antara berbagai pihak dalam masyarakat. 

5) Terjawab (responsiveness). Dapat menjawab permasalahan tertentu 

dalam masyarakat. 

6) Tepat (apropriateness). Merupakan kombinasi dari kriteria- 

kriteria di atas. 

 

2. Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemukiman 

 Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai suatu bidang yang 

berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbulan, penyimpanan 

sementara, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan 

pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, keahlian teknik, perlindungan 

alam, keindahan (estetis), pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan juga 

mempertimbangkan sikap masyarakat.
8
 

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah memiliki acuan 

pada amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 

2008 sebagai berikut:
9
 

                                                             
8
 Ibid,h.25.  

9
 Undang-Undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah, www.scribd.com /doc/5029210 
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1) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh 

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan 

sampah. 

2) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas 

tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, 

asas kesadaran, asas kebersamaan, berkelanjutan, asas manfaat, asas 

keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas 

keamanan dan asas nilai ekonomi. 

3) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumberdaya. 

4) Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin 

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan 

lingkungan, antara lain dengan cara: 

a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi 

pengurangan dan penanganan sampah. 

c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya 

pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. 
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d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi 

penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. 

e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil 

pengolahan sampah. 

f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang 

berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi 

dan menangani sampah. 

g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan 

dalam pengelolaan sampah. 

5) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah 

mempunyai kewenangan, antara lain: 

a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan 

sampah.  

b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pengelolaan sampah. 

c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, 

kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. 

d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah. 
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e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan 

antardaerah dalam pengelolaan sampah. 

Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga mengatur tentang 

pengelolaan sampah rumahtangga. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa:  

1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumahtangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan 

menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban 

pengelolaan sampah rumahtangga dan sampah sejenis sampah 

rumahtangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. Sedangkan pada pasal 13 dinyatakan bahwa 

pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan 

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan 

fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 

Tabel 1. Kebijakan pengelolaan sampah  

Kabupaten/ 

kota 

Badan 

pelaksana  

Regulasi  Program 

kebijakan  

Proyek Insentif  

Yogyakarta  Badan 

lingkungan 

hidup  

UU No. 18 

Tahun 2008, 

Perda kota 

Yogyakarta 

No. 18 

Tahun 2002 

Pengumpulan 

dan 

pengangkutan 

sampah 

Composting, 

daur ulang 

plastik, bank 

sampah, 

faskel, 

jejaring 

pengepul kota 

Yogyakarta 

Dana 

stimulant 2 

juta lomba 

dengan 

pemenang Rp 

15 juta, 

tanaman, dan 

mesin 

pencacah, 

Bantul  Badan UU No. 18 Pengumpulan Pengomposan, Honor 
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lingkungan 

hidup, dinas 

pekerjaan 

umum  

Tahun 2008, 

Permendagri 

No. 33 

Tahun 2010, 

Perda 

kabupaten 

bantul No. 

15 Tahun 

2011 

dan 

pengangkutan 

sampah, 

jejaringan 

pengelolaan 

sampah 

mandiri 

bank sampah, 

3R, jejaring 

pengelolaan 

sampah 

mandiri 

sosialisasi 

pembagian 

bak takakura 

(14.750 

keranjang 

takakura 

untuk 14 

kelurahan) 

Sleman  KLH Perda 

kabupaten 

sleman No. 

14 Tahun 

2007, perda 

kabupaten 

sleman No. 

13 Tahun 

2011 

Pengumpulan 

dan 

pengangkutan 

sampah 

Pengomposan, 

daur ulang,   

dan daerah 

swakelola 

sampah 

Gerobak, 

tong sampah, 

komposter, 

mesin jahit, 

mesin 

pencacah 

sampah 

organic 

Kulon 

progo 

Dinas PU 

oleh UPTD 

kebersihan 

dan 

pertanaman, 

Dinas KLH 

UU No. 18 

Tahun 2008, 

UU No. 32 

Tahun 2009, 

perda 

kabupaten 

daerah 

tigkat II No. 

8 Tahun 

1991 

Pengumpulan 

dan 

pengangkutan 

sampah, 

mobil hijau 

Mobil hijau 

KLH, 3R, dan 

kegiatan 

pemilahan 

sampah 

Reward 

perlombaan, 

keringan 

retribusi 

untuk 

pengurangan 

residu dan B3 

rumah tangga 

Gunung 

kidul  

DPU UPT 

kebersihan 

dan 

pertanaman  

UU No. 18 

Tahun 2008 

Pengumpulan 

dan 

pengangkutan 

sampah 

Program 

peran serta 

masyarakat, 

yaitu 

penyuluhan, 

pembinaan, 

pelatihan, 

penyediaan 

sarana 

prasarana, 

gotong 

royong, dan 

3R 

Penghargaan 

terhadap 

program 

pengelolaan 

sampah, 

pemberian 

sarana dan 

prasarana 
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Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa badan pelaksana untuk pengelolaan 

sampah yang dilakukan di lima kabupaten/kota di DIY yaitu Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon 

Progo, dan kabupaten Gunung Kidul. Regulasi sebagai dasar hukum 

pelaksanaan pengelolaan sampah bervariasi, tetapi semua berproses 

berdasarkan aturan yang ada, baik itu aturan yang bersifat nasional ataupun 

lokal daerah. Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

pe- layanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk pengelolaan 

sampah. 

Dampak kebijakan pengelolaan sampah pada perubahan kualitas 

lingkungan dan kesehatan masyarakat di lima kabupaten/kota di DIY relatif 

sama, yaitu bersih, asri, dan nyaman. Pemerintah lewat kebijakannya 

mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Hal 

tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga daya 

dukung lingkungan dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Keuntungan 

ekonomi diperoleh masyarakat ketika mau mengelola sampah secara 

mandiri.
10

 

Peraturan lain tertuang dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah 

bab VI pasal 19, tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah 

rumahtangga yang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah rumahtangga 

dan sampah sejenis sampah rumahtangga terdiri dari pengurangan sampah 
                                                             

10
 SA Mulasari, AH Husodo – public health journal, 2014 – journal.fkm.ui.ac.id 
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dan penanganan sampah. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah No. 409/KPTS/2002 pasal 1 tentang pedoman kerjasama 

pemerintah dan badan swasta dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan 

air minum, menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan sanitasi 

merupakan kegiatan investasi yang meliputi atau sebagian dari pengadaan, 

penyediaan, pengelolaan pencemaran ke badan air, sistem persampahan, air 

limbah dan atau air kotor.
11

 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit 

Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman No. 281-II/PD.03.04.LP 

pada tanggal 30 Oktober 1989 tentang persyaratan kesehatan pengelolaan 

sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah setempat dengan pola 

individual di pemukiman untuk mengurangi volume, merubah bentuk atau 

memusnahkan sampah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
12

 

1. Hanya dilakukan pada pemukiman yang kepadatannya kurang 

dari 50 jiwa per ha. 

2. Bila dilakukan pembakaran, asap dan debu yang dihasilkan tidak 

mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat 

sekitarnya. 

                                                             
11

 Jurnal ilmu lingkangan vol.9,No. 1, april 2011 
12

 Ganis. 2009.  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Sampah Dan 

Kelayakan Finansial Usaha Pengelolaan Sampah Rumahtangga. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan 

Manajemen Institut Pertanian Bogor 
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3. Bila sampah yang dihasilkan ditimbun atau ditanam pada lubang 

galian tanah, jaraknya terhadap sumur atau sumber air bersih 

terdekat minimal 10 meter. 

4. Sampah-sampah berupa baterai dan bekas wadah berbahaya dan 

beracun harus ditangani secara khusus. Selain dari Undang-

Undang Pengelolaan sampah No.18 tahun 2008, pengaturan 

persampahan di Indonesia masih dalam tatanan Peraturan 

Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang 

masih diatur secara parsial dan sektoral, seperti diatur dalam 

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perumahan dan 

Pemukiman, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang- 

Undang Perindustrian. 

Menurut Pasal 29H UUD 1945 dinyatakan bahwa penanganan 

masalah sampah merupakan masalah Pemerintah, Pemerintah Daerah 

(Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memiliki kewenangan atas barang 

publik. Wewenang (hukum) publik yang bersifat tidak dapat 

dipindahtangankan (non transferable) kepada institusi atau badan hukum 

privat. Sehingga apabila badan hukum privat melakukan suatu pengelolaan 

sampah, maka kewenangannya hanya sebatas operator yang bertanggung 

jawab kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) dengan 

konsekuensi bahwa badan hukum privat itu tidak dapat memungut secara 
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langsung biaya dari warga masyarakat untuk membiayai penanganan 

sampah yang dilakukan.  

Standar yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan telah 

diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Standarisasi 

Nasional (BSN), yaitu:
13

 

1. SK-SNI. S-04-1991-03, tentang spesifikasi timbulan sampah untuk 

kota kecil dan kota sedang di Indonesia. Standar ini mengatur 

tentang jenis sumber sampah, besaran timbulan sampah berdasarkan 

komponen sumber sampah serta besaran timbulan sampah 

berdasarkan klasifikasi kota. 

2. SNI 19-2454-1991, tentang tata cara pengelolaan teknik sampah 

perkotaan. Standar ini mengatur tentang persyaratan teknis yang 

meliputi: teknik operasional, daerah pelayanan, tingkat pelayanan, 

pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, 

pengangkutan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir. 

Kriteria penentuan kualitas operasional pelayanan adalah: 

a. Penggunaan jenis peralatan 

b. Sampah terisolasi dari lingkungan. 

c. Frekuensi pelayanan 

d. Frekuensi penyapuan 

e. Estetika 
                                                             

13
 Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2005.  
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f. Tipe kota 

g. Variasi daerah pelayanan 

h. Pendapatan dari retribusi 

i. Timbulan sampah musiman 

3. SNI 03-3241-1994, tentang tata cara pemilihan lokasi tempat 

tembuangan akhir sampah. Standar ini mengatur tentang ketentuan 

pemilihan lokasi TPA, kriteria pemilihan lokasi yang meliputi 

kriteria regional dan kriteria penyisih. 

4. SNI 19-3964-1994, tentang metode pengambilan dan pengukuran 

contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Standar ini 

mengatur tentang tata cara pengambilan dan pengukuran contoh 

timbulan sampah yang meliputi lokasi, cara pengambilan, jumlah 

contoh, frekuensi pengambilan serta pengukuran dan perhitungan. 

 

3. Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18 tahun 2008  

Rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah, diawali dengan 

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Ir. Rachmat Witoelar No. 

295 Tahun 2007 pada tanggal 11 Juni 2007 tentang dibentuknya tim kerja 

dan tim ahli pembahasan rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah. 

Tim kerja yang dibentuk bertugas untuk:
14

 

                                                             
14

 Undang-Undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah, www.scribd.com /doc/5029210 . 
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1. Menyiapkan materi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengelolaan Sampah. 

2. Melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Sampah. 

3. Melaksanakan tugas lain dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang 

berkaitan dengan persiapan dan/atau pembahasan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengelolaan Sampah. 

 

Gejala RUU Pengelolaan Sampah sulit diaplikasikan di daerah, 

diantaranya tampak dari kondisi daerah.Prinsip di banyak negara, investasi 

awal untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggungjawab 

pemerintah. Meskipun demikian, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan 

Sampah tetap disetujui dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada 

tanggal 9 April 2008.
15

  

Undang-Undang Pengelolaan Sampah menetapkan kewajiban setiap 

orang, pengelolaan kawasan dan produsen untuk melakukan pengelolaan 

sampah. Pengelola kawasan pemukiman, industri, hingga fasilitas sosial 

wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Sedangkan produsen wajib 

mengelola kemasan produknya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh 

proses alam. Undang- Undang ini juga mengatur tentang pemberian 

                                                             
15

 Pernyataan dari Direktur Pengelolaan Limbah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal), Setyo R Moersidi. Dikutip dari Koran Kompas tanggal 10 April 2008. 
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kompensasi, antara lain berupa relokasi, pemulihan lingkungan dan biaya 

pengobatan kepada orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan 

penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Ketentuan pidana 

juga diberikan kepada pengimpor sampah dengan penjara kurungan 3 

hingga 12 tahun dan denda Rp 100 juta hingga Rp 5 miliar. Dan pengelola 

sampah yang mencemari dan hingga menyebabkan kematian diancam 

pidana penjara 4 sampai 15 tahun dan denda Rp 100 juta hingga Rp 5 

miliar.
16

  

Dalam implementasinya, Undang-Undang Pengelolaan Sampah 

mengalami beberapa hambatan. Perangkat dan penunjang terhadap 

pelaksanaan Undang- Undang Pengelolaan Sampah seharusnya 

diimplementasikan dengan baik agar masyarakat dapat mengambil manfaat 

dari disahkannya Undang-Undang tersebut untuk mengatasi permasalahan 

sampah yang terjadi di Indonesia.
17

 

Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 

mengamanatkan sebuah system pengolahan sampah yang bertumpu pada 

tanggung jawab para produsen sampah untuk mengurangi timbulan sampah 

sejak dari rumah tangga maupun dari sarana/prasarana/fasilitas umum. 

Menngacu pada Permen PU nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan terutama yang 
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 Undang-Undang No. 18 tentang Pengelolaan Sampah, www.scribd.com /doc/5029210 
17

 Pernyataan dari Daud Silalahi, pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran 

Kompas tanggal 10 April 2008. 
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berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah sejak dari sumbernya 

dengan program 3R. ”R” pertama adalah REDUCE, merupakan upaya 

untuk mengurangi timbulan sampah dilingkungan sumber dan bahkan 

dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. “R” kedua adalah 

REUSE, yaitu menggunakan kembali bahan atau material agar tidak 

menjadi sampah ( tanpa melalui proses pengelolaan ). “R’” ketiga adalah 

RECYCLE, adalah kegiatan mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak 

berguna ( sampah ) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan. 

Manfaat yang diharapkan dalam pengelolaan sampah terpadu ini adalah 

mengupayakan pelestarian lingkungan agar jadi lebih baik, mengurangi 

dampak negatif dari sampah, meningkatkan kulaitas kesehatan, dan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
18

 

 

B. Penggolongan Sampah 

1. Pengertian sampah  

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk 

menyatakan limbah padat. Limbah itu sendiri pada dasarnya adalah suatu 

bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu hasil aktivitas manusia, 

maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai 

ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Sampah 

mempunyai nilai negatif karena penanganan untuk membuang atau 
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membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar, di samping itu 

juga mencemari lingkungan.
19

 sampah adalah material sisa yang tidak 

diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan 

konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, namun pada prinsipnya sampah 

adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas 

manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
20

 

Pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat yang didapatkan 

antara lain sebagai sumber pendapatan, penghematan sumberdaya alam, 

penghematan energy, menghemat lahan TPA dan lingkungan menjadi 

sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan sampah sebagai sumber pendapatan 

dengan cara mengelola sampah menjadi material yang memiliki nilai 

ekonomis, bisa di manfaatkan lagi dan tidak berbahaya bagi lingkungan. 

Sampah memiliki potensi value atau harga. Sampah dapat diubah menjadi 

sesuatu yang bernilai jual dan dapat di pasarkan secara luas. Pengelolaan 

sampah di pandang sebagai kegiatan cost recovery dengan memanfaatkan 

sampah sebagai bahan baku pembuatan produk dan memiliki nilai jual 

secara ekonomis.
21
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 Sa’id, E.G. Sampah Masalah Kita Bersama.(jakarta Madiyatama Sarana Perkasa, 1998),h.2. 
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 Dewi, T.Q. Penanganan dan Pengolahan Sampah. (jakarta : Penebar Swadaya, 2008),h.17. 
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Sampah berdasarkan sumbernya digolongkan dalam dua kelompok besar 

yaitu:
22

 

1. Sampah domestik, yaitu sampah yang sehari-hari dihasilkan yang 

bersumber dari aktivitas manusia secara langsung, baik dari rumah 

tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, pemukiman, dan rumah sakit; 

2. Sampah non-domestik, yaitu sampah yang sehari-hari dihasilkan yang 

bersumber dari aktivitas manusia secara tidak langsung, baik dari 

pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan 

transportasi. Berdasarkan bentuknya, sampah digolongkan ke dalam tiga 

kelompok besar, yaitu:  

1) Sampah padat, yai tu sampah yang berasal dari sisa tanaman, 

hewan, kotoran ataupun benda-benda lainnya yang bentuknya 

padat; 

2) Sampah cair, yaitu sampah yang berasal dari buangan pabrik, 

industri, pertanian, perikanan, peternakan atau pun manusia yang 

berbentuk cair, misalnya air buangan dan air seni; 

3) Sampah gas, yaitu sampah yang berasal dari knalpot kendaraan 

bermotor, dan cerobong pabrik yang semuanya berbentuk gas atau 

asap. Berdasarkan jenisnya, sampah dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu: 
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a) Sampah organik, yaitu jenis sampah yang sebagian besar 

tersusun oleh senyawa organik (sisa tanaman, hewan atau 

kotoran); 

b) Sampah anorganik, yaitu jenis sampah yang tersusun oleh 

senyawa anorganik (plastik, botol, logam). Berdasarkan 

jenisnya, sampah memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu: 

1. Sampah yang bersifat degradabel, yaitu sifat sampah 

yang secara alami dapat/mudah diuraikan oleh jasad 

hidup (khususnya mikroorganisme), contohnya sampah 

organik; 

2. Sampah yang bersifat non-degradabel, yaitu sifat 

sampah yang secara alami sukar atau sangat sukar untuk 

diuraikan oleh jasad hidup, contohnya sampah 

anorganik. 

 

 

 

2. Manfaat Sampah 

 Sampah, apapun jenis dan sifatnya, mengandung senyawa kimia 

yang sangat diperlukan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, 

yang terpenting sampai berapa jauh manusia, dapat menggunakan dan 
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memanfaatkannya. Penggunaan dan pemanfaatan sampah untuk 

kesejahteraan manusia, sudah sejak lama dilakukan, antara lain yaitu:
23

  

1) Pengisi tanah Di Jakarta sekarang pertumbuhan tempat-tempat 

pemukiman baru yang asalnya rawa ataupun tanah berair lainnya. 

Akibat adanya timbunan sampah yang kemudian digunakan untuk 

menimbun rawa yang berlubang akhirnya menjadi tempat 

permukiman. 

2)  Sumber pupuk organik Kompos adalah sejenis pupuk organik yang 

sangat dibutuhkan khususnya oleh petani sayuran. Kompos banyak 

dibuat dari sampah, walaupun akhir-akhir ini kehadiran plastik 

merupakan masalah yang belum sepenuhnya teratasi. 

3) Sumber humus bahan dari galian dapat meningkatkan kerekahan, 

kimia, hidrologi dalam fisik tanah. Hal tersebut menjadi tujuan 

utama para petani. Kehadiran bahan organik dalam bentuk humus di 

dalam tanah, dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk 

menyerap dan mempertahankan air, serta lebih effisiensi dalam 

menggunakan pupuk, menggunakan sampah sebagai sumber humus 

telah sejak lama digunakan. 

4) Media penanaman jamur Sampah dapat digunakan sebagai 

media/tempat penanaman jamur. 
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5) Penyubur plankton jumlah sampah organik yang tinggi dalam 

perairan mengakibatkan plankton tumbuh dengan subur, dengan 

suburnya plankton maka subur pula pertumbuhan dan 

perkembangan ikan yang ada di dalamnya, karena plankton sumber 

makanan utama ikan. Dengan menambahkan kompos ke dalam 

kolam ikan akan meningkatkan hasil ikan di India dan Pakistan. 

6) Bahan pembuat biogas Sampah merupakan sumber energi baru 

yang saat ini telah dicoba di- gunakan. Peranan sampah di dalam 

program penyediaan energi telah lama diketahui yaitu: a. Bahan 

bakar untuk penggerak mesin pembangkit listrik; b. Bahan baku 

untuk proses fermentasi dalam pembuatan biogas. 

7) Bahan baku pembuat bata Jepang dan Jerman Barat merupakan 

negara pelopor penggunaan sampah sebagai bahan baku di dalam 

pembuatan bata (briket). Ternyata tanah bahan yang dicampur 

dengan hancuran sampah mempunyai nilai bata yang lebih baik 

kalau dibandingkan dengan hanya tanah atau sampah saja. 

8)  Media produksi vitamin salah satu jenis mikroorganisme penghasil 

vitamin (Vitamin B12) ternyata sangat subur pertumbuhannya di 

dalam media yang dicampur dengan ekstrak sampah. Untuk hal ini 

telah banyak lembaga peneliti yang mencoba meneliti lebih lanjut 

peranan sampah sebagai bahan media pertumbuhan jasad penghasil 
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vitamin tersebut, antara lain yang sudah berhasil adalah Amerika 

Serikat, Jepang, Jerman Barat dan Swedia. 

9) Bahan makanan ternak Sampah dapat disamakan sebagai bahan 

makanan ternak baik secara langsung maupun melalui proses 

fermentasi. 

10) Media produksi PST (protein sel tunggal) PST adalah jenis protein 

baru yang dibuat melalui aktivitas mi- kroorganisme (mikroalgae, 

jamur dan bakteri). PST akan menjadi sumber protein penyelamat 

masa mendatang kalau produksi protein secara konvensional 

(melalui pertanian, peternakan dan perikanan) tidak mencukupi. 

Mikroorganisme penghasil PST sangat subur pertumbuhannya di 

dalam media yang terbuat dari sampah, seperti yang dibuktikan di 

Jepang dan Amerika Serikat. 

 

 

 

3. Proses Pengolahan Sampah   

Pengelolaan sampah di dasari juga oleh Undang-undang nomor 81 

tahun 2012, dalam pasal 22 menerangkan aktivitas utama penyelenggaraan 
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kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi, pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengelolaan, dan pemerosesan ahir.
24

 

Mekanisme pengelolaan sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut :
25

  

a) Pengurangan sampah, yaitu untuk mengatasi timbulnya 

sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, 

dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya atau di 

tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya atau 

di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan di atur 

dalam peraturan mentri tersendiri, kegiatan yang termasuk 

dalam pengurangan sampah ini adalah: 

1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah  

2) Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk 

3) Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur 

ulang atau di guna ulang 

4) Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang 

5) Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau 

daur ulang 
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 Mulyanto. System Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipangestu) Kelurahan Serengan Dalam 

Kajian Sosiologi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), h. 8  
25
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b) Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan 

sampah yang mencakup: 

1) Pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah 

menurut jenis dan sifatnya) 

2) Pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber 

sampah ke TPS atau tempat pengelolaan sampah 

terpadu) 

3) Pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari 

sumber TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu) 

4) Pengolahan hasil ahir (mengubah bentuk, komposisi, 

karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih 

lanjut, di manfaatkan atau di kembalikan alam dan 

pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau 

residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat di 

kembalikan ke media lingkungan.   

 

4. Pengelolaan Sampah dalam Islam 

Pengeloaan sampah menurut pandangan islam sendiri, bagaimana 

sampah tersebut tidak dibuang sembarangan tempat yang berakibat 

menjadikan lingkungan menjadi kotor atau pencemaran di sekitar kita 

sehingga merusak keindahan yang ada pada lingkungan. Pengelolaan 

sampah dalam islam tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 
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tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan yang 

disahkan pada 14 muharram 1436 H/07 November 2014. Dalam ketentuan 

umum dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematik, 

menyeluruh dan berkesinambungan yanag meliputi pengurangan, 

pemanfaatan serta penanganan sampah.
26

 

Fatwa MUI tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 

2008 tentang pengeloalaan sampah. Dalam Bab VI tentang 

penyelenggaraan pengelolaan sampah Pasal 19 dijelaskan bahwa 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga terdiri atas pengurangan samapah dan penanganan sampah.
27

 

 

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 

 Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris “participation” yang berarti 

ambil bagian atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan orang lain. 

Kamus Webster, menyebutkan arti partisipasi “ adalah mengambil bagian 

atau ikut menanggung bersama orang lain”.
28

 Partisipasi apabila 

dihubungkan dengan masalah sosial mempunyai arti, suatu keadaan 

seseorang akan ikut merasakan sesuatu bersama-sama dengan orang lain 

sebagai akibat adanya interaksi sosial. Secara harfiah, partisipasi berarti “ 

                                                             
26

 Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan 
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turut berperan serta dalam suatu kegiatan “, “ keikutsertaan atau peran serta 

dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu 

kegiatan”. Partisipasi dapat didefenisikan secara luas sebagai “ bentuk 

keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik 

karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam 

keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.
29

 Partisipasi masyarakat 

adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam 

kebijakan kegiatan, memikul beban dan pelaksanaan kegiatan, memetik 

hasil serta manfaat kegiatan secara adil. Partisipasi berarti memberi 

sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan pembangunan, 

yang ditekankan adalah hak dan kewajiban setiap orang.
30

 

partisipasi mempunyai arti memberi sumbangan dan turut 

menentukan arah tujuan pembangunan, ditekankan bahwa partisipasi itu 

adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Seseorang dengan 

kemampuan ekonomi yang tinggi mampu berpartisipasi dalam berbagai 

bentuk, misalnya tenaga, uang, ide atau pemikiran. Hal ini berarti bahwa 

tingkat partisipasinya juga lebih tinggi dibandingkan seseorang yang 

kemampuan ekonominya lebih rendah. Selain itu, partisipasi bersifat murni 

tanpa pamrih, dan tanpa motif ekonomi. Sebaliknya seseorang yang 
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kemampuan ekonomi rendah akan berpartisipasi atas dasar pamrih, yakni 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
31

 

pendekatan partisipatif diperlukan untuk melibatkan semua pihak 

sejak langkah awal, mulai tahapan analisis masalah, penetapan rencana 

kerja sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Kegiatan partisipatif dapat 

dikelompokkan pada dua kelompok sasaran yaitu partisipasi para 

pengambil keputusan, dan partisipasi kelompok setempat yang terkait 

dalam pengelolaan lingkungan hidup.
32

 

 

C. Tinjauan Pendapatan 

1. Teori Pendapatan 

Dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima 

oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, 

sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah dapat 

didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 

memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai 

perjanjian.
33

Penghasilan (income) baik meliputi pendapatan maupun 

keuntungan.Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 
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perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan seperti penjualan, 

penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa.
34

 

Menurut Greogori Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat 

sebagai pendapatan perorangan (personal income) yaitu pendapatan yang 

diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.
35

 

Mubyarto menyatakan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima 

dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang 

diserahkan sebagai balas jasa dari penyerahan prestasi tersebut untuk 

mempertahankan hidupnya.
36

 

Paula menyatakan pendapatan merupakan unsur yang sangat penting 

dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha 

tentu ingin mengetahui bahwa nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh 

selama melakukan usaha tersebut.
37

 

Muana Naga menyatakan bahwa pendapatan adalah berupa jumlah 

uang yang diterima oleh seseorang atau lebih anggota keluarga dari jerih 

payah kerjanya.Secara umum pendapatan didefinisikan sebagai masukan 
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yang diperoleh masyarakat atau Negara dari keseluruhan aktifitas yang 

dijalankan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan 

apapun.
38

 

Tingkat pendapatan per kapita yang rendah dan distribusi yang 

sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan yang absolut. Jika 

distribusi pendapatannya konstan, semakin tinggi pendapatan per kapita 

yang ada maka akan semakin rendah jumlah kemiskinan. Akan tetapi 

sebagaimana telah diungkapkan, tingginya tingkat pendapatan per kapita 

tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan. Pemahaman terhadap 

kadar dan jangkauan distribusi pendapatan merupakan landasan dasar bagi 

setiap analisis masalah kemiskinan di Negara-negara yang berpendapatan 

rendah.
39

 

2. Jenis- Jenis Pendapatan  

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dari 

Milton Friedman, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu:
40

 

a. Pendapatan permanen (permanent Income) yaitu pendapatan yang selalu 

diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. 

Misalnya pendapatan dari gaji atau upah atau pendapatan permanen 

dapat disebut juga pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang 
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menentukan kekayaan. Secara garis besar pendapatan permanen ini 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
41

 

1) Gaji dan Upah 

Imbalan yang di peroleh setelah orang tersebut melakukan 

pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, 

satu minggu atau satu bulan. Sedangkan dalam islam upah 

merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

2) Pendapatan dari usaha sendiri 

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari 

biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik 

sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan 

semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. 

3) Pendapatan dari usaha lain 

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja 

dan ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan 

dari hasil menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, 

sumbangan dari pihak lain, pendapatan pension dan lain-lain. 
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b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya, yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana 

sumbangan, hibah dan lain sebagainya yang sejenis. 

Menurut teori konsumsi John Maynard Keynes menjelaskan 

bahwa konsumsi saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan disposable saat ini (current disposable income).Menurut 

Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat 

pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun 

tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan 

konsumsi otonomus (Autonomous Consumption). Jika pendapatan 

disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat, hanya saja 

peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan 

disposable. 

Pendapatan lain yang dilakukan oleh Keynes dalam fungsi 

konsumsinya adalah pendapatan yang terjadi (Current income) yaitu 

bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula 

pendapatan yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang (yang 

diharapkan). Selain itu terdapat pula pendapatan absolut.
42

 

3. Sumber Pendapatan Asli Desa  
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Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari 

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal 

Desa. Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga termasuk hasil 

BUM Desa dan tanah bengkok. 

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari 

Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 

merata dan berkeadilan. 

Dalam UU. N0.6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan 

sumber pendapatan Desa berasal dari:
43

 

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa 

2.  Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa; 

3.  Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 

paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah 

4.  alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana 

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 
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6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

7.  lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa 

Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran 

pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung 

ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer 

Daerah (on top) secara bertahap. 

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa 

diperoleh secara bertahap. 'Bertahap' menurut PP 22/2015 memiliki dua 

arti: 

1) Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. 

Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana 

transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana 

tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional 

–di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan 

desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% 

pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017 . 
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Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap. 

Pencarian DD dakan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan 

agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa. 

2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi 

daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) 

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. 

Bagi Kabupaten yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah 

dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana 

perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya 

disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD 

dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 

diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat (2). 

Besar dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh 



 
 
 
 
 

 

54 

pemerintah provinsi/ kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan 

dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 113/2014, 

pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

1. Pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli 

desa (No 1) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke 

rekening desa. 

2. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun 

kabupaten) yaitu no 2 sd 6 diperoleh melalui transfer antar rekening 

yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa. 

3. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber 

dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan 

lain-lain pendapatan desa yang sah (no 6 dan 7). Keseluruhan 

pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APB Desa). 

Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu harus 

melakukan pembinaan kepada Desa, melakukan monitoring dalam 

penggunaan dana Desa, dan bila ada Desa yang melanggar harus diberikan 

sanksi dan tahun selanjutnya akan dikurangi bantuan dana Desa, dan 

terakhir tugas Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan laporan ke 
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pemerintah pusat atas penggunaan dana desa. Untuk dasar pembinaan 

itulah pemerintah daerah perlu mengatur lebih lanjut agar desa lebih 

memahami dan tidak keluar dari mandat UU Desa tentang sumber-sumber 

pendapatan desa perlu di buat pedoman Peraturan Daerah tentang Sumber 

Pendapatan Desa.
44

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Bintari, Suprihatin, fator-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

adalah sebagai berikut:
45

 

a. Kesempatan kerja yang tersedia, Dengan semakin tinggi atau semakin besar 

kesempatan kerja yang tersedia berarti banyak penghasilan yang bisa 

diperoleh dari hasil kerja tersebut. 

b. Kecakapan dan keahlian kerja, Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang 

tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya 

berpengaruh pula terhadap penghasilan. Kekayaan yang dimiliki, Jumlah 

kekayaan yang dimiliki seseorang juga mempengaruhi jumlah penghasilan 

yang diperoleh. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki berarti semakin 

besar peluang untuk mempengaruhi penghasilan. 

c. Keuletan kerja, Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan dan 

keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila suatu saat 
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mengalami kegagalan, maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal 

untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan. 

d. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, Suatu usaha yang besar akan 

dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap penghasilan yang akan 

diperoleh. 

5. Pendapatan Dalam Perspektif Islam 

Pendapaan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang 

di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya 

sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik 

atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, 

kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari 

majikan.
46

 

  Dalam perjanjian tentang  pendapatan kedua belah pihak 

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, 

sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak 

merugikan kepentingannya sendiri. 

 Oleh karena itu Al-Qur’an memerintahkan kepada majikan untuk 

membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka 

terima sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah 

menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan 
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di anggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar 

melebihi kemampuannya. 

 Sebagaimana firman Allah dalam Ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah 

168-169 :  

 

                      

                           

           

 Artinya: Hai sekalian , makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

yerdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, 

dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
47

 

 

 Dalam surat Al-baqarah bahwa dikatakan makanan yang diperolehkan 

atau yang halal dari apa-apa yang terdapat dibumi kecuali yang sedikit 

yang larang karena berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan 

telah di tegaskan dalam nash syara’ adalah terkait dengan akidah, sekaligus 

bersesuian denganfitrah alam manusia. Allah menciptakan apa-apa yang 

ada di bumi, tanpa ada pembatas tentang yang halal ini, kecuali masalah 

khusus yang berbahaya. Dan apabila yang di bumi ini  tidak dihalalkan 
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maka hal ini melampaui daerah keseimbangan dan tujuan di ciptakannya 

bumi untuk manusia. 

 Pada umumnya keterangan tentang penghalalan dari Allah ini, yang 

manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah 

manusia, tanpa harus menerima kesulitan dan sesak nafas;maka semua itu 

dengan satu syarat yakni agar manusia menerima apa yang halal dan 

menjauhi apa yang haram dari apa-apa yang direzekikan Allah. Sehingga 

pendapaan yang diterima harus yang halal supaya dapat menikmati apa-apa 

yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.  

 

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah prolehan barang, uang 

yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-

aturan yang bersumber dari syari’at islam. Pendapatan masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari’at islam. Pendapatan 

masyarakat yang merata, sebagai suatu sasarann merupakan masalah yang 

sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak 

ukur keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang 

memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya.Setiap 

kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap besarnya 

pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari 

kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya. 
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Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang 

baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi 

kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.
48

 

Allah mengaruniakan kekayaan dan kehidupan yang nyaman, khusus 

bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas amal 

shalih dan syukurnya.Sedangkan kehidupan yang sempit, kemiskinan dan 

kelaparan sebagai hukuman yang dipercepat Allah bagi mereka yang 

berpaling dari jalan Allah. Sesuai Firman Allah Q.S ath-Thalaq: 2-3.
49

 

                                 

                  

 
 

Artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang 
tiada disangka-sangkanya.dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada 

Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”
50

 

 

Nabi SAW mengingatkan:
51

 

 

َحۃَ لَِمِن التَّقَى َخْيٌر ِمَن اْلَغنِى َو ِطْيُب النَّْفِس ِمَن النَِّعمِ  ؘبَٲْس ؘالَ بِالَغنِى لَِمِن التَّقَى َوالصِّ  
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Artinya: “Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa. Dan 

sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya.Dan bahagia itu 

bagaian dari kenikmatan.” (HR Ibnu Majah no. 2141 dan Ahmad 4/69. 

Syaikh al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). 

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

1.  PengertianBUMDES 

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut 

Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha Desa 

yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal 

dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha Desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi 

Desa.
52

 Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada 

kebutuhan, potensi, dan kapasitas Desa, sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung  substansi yang 

inovatif diantaranya yaitu : 

a. Pembentukan BUMDES bersifat kondisional, yang membutuhkan 

sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kalayak pembentukan. 
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b. BUMDES merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan 

kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Desa, bukan hanya 

dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, 

melainkan menjadi milik pemerintah Desa dan masyarakat. Berbeda 

dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk 

anggotanya, BUMDES dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh 

pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan. 

c. Mekanisme pembentukan BUMDES bersifat inklusif, deliberatif dan 

partisipatoris. Artinya BUMDES tidak cukup dibentuk oleh 

pemerintah Desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah Desa yang 

melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional 

musyarawah Desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam 

BUMDES, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi. 

d. Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis.  

BUMDES adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting 

dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur 

kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa 

guna menunjang pembangunan Desa. Dengan adanya kelembagaan petani 

dan ekonomi Desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan 
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antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi Desa dan dalam 

mengatur distribusi dari output tersebut.
53

 

2. Landasan HukumBUMDES 

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 213 

yang berbunyi : 

a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik deesa sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi Desa.  

b.  Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  

c. Badan usaha milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat 

melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada 

BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunya :
54

 

a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES. 

b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong 

royongan. 

c. BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur  lebih rinci 

melalui Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang 

BUMDES. 

3. Tujuan BUMDES 

Tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu  : 

a. Mendorong perkembangan perekonomian desa 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa 

c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat desa yang berpenghasilan rendah 

d. Mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal 

Didalam Pasal 3 PermenDesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES 

dididrikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan 

pendapatan masyarakat , meningkatkan potensi Desa serta dapat 

mensejahterakan masyarakat. 

4. PendirianBUMDES 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa 

yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyonga. 
55

 

BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang 

merupakan prakarsa masyarakat Desa. Artinya usaha yang kelak akan 
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diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk 

menciptakansebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa. Berkaitan dengan 

alasan ini maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan 

kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

5. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDES 

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari 

organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi 

pengelolaa BUMDES terdiri dari : 

a. Penasihat; 

b. Pelaksana Oprasional; dan 

c. Pengawas 

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat Desa 

melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa. 

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar 

paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, 

anggota (penyerta modal), BPD, PemKab, dan masyarakat. Dalam Buku 

Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 

(enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu : 



 
 
 
 
 

 

65 

a. Kooperatif 

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu 

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

b. Partisipatif 

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia 

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi 

yang dapat mendorong kemajuan usahaBUMDES. 

c. Transparan 

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakatdengan 

mudah dan terbuka. 

d. Kesetaraan (emansipasi) 

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDES harus diperlakukan 

sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama  mempunyai hak 

dan kedudukan yang sama. 

e. Akuntabel 

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis maupun administratif. 
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f. Berkelanjutan (sutainabel) 

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDES. 

6. Keuangan BUMDES 

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam 

Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut 

ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES yaitu pemerintah Desa, 

tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau 

kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. 

Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah Desa adalah 

merupakan  kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan 

oleh pemerintah, Pemprov, PemKab/pemKot dapat berupa dana untuk 

tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan 

pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman 

keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah 

daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari 

Desa,sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain. 
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7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES 

a. BUMDES Banking 

BUMDES yang bertipe bangking atau semacam lembaga keauangan 

mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDES tipe-tipe 

lain, bahkan sebelum istilah BUMDES itu sendiri lahir.  

b.  BUMDES Serving 

BUMDES serving mulai tumbuh secara inkremental di banyak Desa. 

Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga 

mengakses air bersih, mendoronng banyak Desa mengelola dan melayani 

air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.  

c.  BUMDES Brokering dan Renting 

Sebelum ada BUMDES sebenarnya sudah ada banyak Desa yang 

menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara 

seperti pelayanan pembayaran traktor, dan juga pasar Desa. Ini adalah 

bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive 

market yang jelas meskipun hanya beroprasi di dalam Desa sendiri. 

Namun dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk 

proteksi Desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaaan akan 

traktor  pasti tinggi, dengan harga sewa tinggi yang dimainkan oleh 

swasta. Dalam kondisi ini Desa hadir menyewakan traktor kepada petani 

dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan bisa dibayar setelah panen. 
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d. BUMDES Trading 

BUMDES yang berdagang kebutuhan pokok dan saran produksi 

pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, 

berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan 

warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDES 

tranding yang besar dan sukses. BUMDES berjenis tranding ini tidak 

mampu mengimbangi capaian bisnis yang digerakkan oleh borjouis lokal 

yang memberi ciri khas satu Desa satu produk. Dengan kalimat lain 

tampaknya belum ada BUMDES yang secara gemilang tampil sebagai 

penanda “ satu Desa satu produk”. 

 

E. Penelitian terdahulu yang terkait 

Syafrizal (2005) model teknologi pengolahan sampah di wilayah 

perkotaan (studi kasus Kota Bandar Lampung) tujuan penelitian 

menganalisis besarnya nilai retribusi kebersihan yang bersedia dibayarkan 

masyarakat Kota Bandar Lampung, menganalisis kelayakan pengolahan 

sampah Kota Bandar Lampung ditinjau dari aspek lingkungan, aspek sosial 

ekonomi masyarakat, aspek kebutuhan lahan, dan aspek finansial. Aspek 

lingkungan dilihat dari potensi pencemaran air, tanah, udara, dan 

keslingmas. Aspek sosial ekonomi dilihat dari kondisi masyarakat, tingkat 

pendapatan, dan kesediaan membayar. Aspek kebutuhan lahan dihitung 

berdasarkan data kebutuhan lahan dengan teknologi pengomposan, 
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insinerator, dan landfill, sedangkan aspek financial dilihat berdasarkan 

manfaat usaha, invesatsi, dan biaya operasional. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitiannya diantaranya adalah Proses Hierarki Analitik 

(PHA) dan studi kelayakan proyek dengan perhitungan Net Present Value 

(NPV), Net B/C ratio, Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period.
56

 

Penelitian Sitohang (2008), tentang analisis finansial proyek usaha 

pengelolaan sampah kota Bogor berbasis komunitas (Kelurahan Bubulak, 

Bogor Barat). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah 

berbasis komunitas dapat layak dijalankan apabila ada peran serta 

masyarakat melalui retribusi sampah dan bantuan subsidi kompos dari 

pemerintah. Kriteria kelayakan yang digunakan adalah NPV, IRR, Net B/C 

dan PP.
57

 

Penelitian-penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis komunitas 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2006) tentang analisis 

komposisi sampah kota dan potensi pemanfaatannya. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat potensi sampah di empat lokasi penelitian 

yaitu di Pasar Parung (Bogor), TPA Galuga (Bogor), TPA Pondok Rajeg 

(Bogor) dan TPA Ciangir (Tasikmalaya). Potensi sampah organik berupa 
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kompos dan biogas, sedangkan potensi sampah non organik berupa daur 

ulang plastik dan kertas.
58
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Legenda dan Sejarah Pekon 

Pekon kutadalom dengan luas 190 ha. Dengan jumlah penduduk 3535 

jiwa, merupakan pekon dari hasil pemekaran Pekon kutadalom yang berada di 

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung. Berdasarkan 

orbitasi pekon kutadalom terletak 70 km dari ibukota Propinsi Lampung, 11 

km dari ibukota Kabupaten Tanggamus dan 1 dari ibukota Kecamatan 

Gisting, pemekaran ini melalui tahapan proses pada Tahun 1973 dengan 

sebagai Pejabat Kepala Pekon adalah Bapak syrajudin yahya dengan masa 

jabatan tak terbatas dikala itu.  

Pada tahun 1988 digantikan oleh pak Syarifuddin Bsc pada periode 

1988-2006. Setelah habis masa jabatan itu digantikan seorang Pejabat 

Sementara Kepala Pekon yaitu Bapak Syarifuddin Bsc dan kemudian pada 

tahun 2006 diangkat kembali Seorang Kepala Pekon Bapak Nurul Fihri 

periode tahun 2006-2013 serta 2013-2019 dengan seorang juru tulis Pekon, 

yaitu Salmuddin, dan terhitung mulai awal januari 2017 juru tulis diganti kan 

oleh Bapak Fega Nisrul Waqi. 
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2. Kondisi Umum Pekon 

a) Geografis 

1) Letak dan luas wilayah 

Pekon kutadalom merupakan salah satu dari 9 Pekon di Wilayah 

Kecamatan yang terletak 1 Km kearah Utara Kota Kecamatan Gisting 

mempunyai luas weilayah kurang lebih 190 hektar. 

 

2) Batas batas Pekon Kutadalom 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Kutadalom 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon banjar manis 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon sukaraja 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon purwodadi 

3) Iklim 

Iklim Pekon kutadalom sebagaimana Pekon – Pekon lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai 

pengruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon kutadalom  

Kecamatan Gisting. 

b)  Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

1) Jumlah Penduduk 

Pekon kutadalom mempunyai jumlah Penduduk 3488 jiwa terdiri dari 

846 KK yang terbesar dalam wilayah 4 Dusun dengan rincian tabel berikut 

ini 
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Table Distribusi 

Jumlah KK Pekon Kuta Dalom 

NO DUSUN 

JIWA 

KK LK PR JUMLAH 

1 KUTADALOM 285 565 569 1134 

2 MUARA AGUNG 150 365 342 707 

3 TEGAL SARI 323 654 640 1294 

4 KEDATUAN 88 173 180 353 

JUMLAH 846 1757 1731 3488 

 

1) Pendidikan 

Table Distribusi 

Pendidikan Pekon Kuta Dalom 

Belum Sekolah 86 D-I 11 

Tidak Pernah Sekolah 10 D-II 14 

Tidak Tamat SD 5 D-III 68 

Tamat SD 89 S-I 69 

Tamat SMP 46 S-II 4 

Tamat SMA 73   
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2) Mata Pencaharian 

Table Distribusi  

Mata Pencarian Masyarakat Pekon Kuta Dalom 

Petani 582 Orang Peternakan 63 Orang 

Buruh Tani 205 Orang Montir 17 Orang 

Buruh Swasta 388 Orang Perajin 68 Orang 

Pedagang 70 Orang Dokter 1 Orang 

PNS 66 Orang Bidan 2 Orang 

Honorer 11 Orang Perawat - Orang 

Ojek 86 Orang Lainnya 91 Orang 

Nelayan - Orang Tidak Kerja 1280 ng 

 

3) Tenaga Kerja 

Tabel Distribusi  

Tenaga Kerja Masyarakat Pekon Kuta Dalom 

Penduduk Usia 15 – 60 Tahun 1731 Orang 

Ibu Rumah Tangga 414 Orang 

Penduduk Masih Sekolah 501 Orang 

Jumlah Penduduk Yang Masih Kerja 1650 Orang 
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4) Jumlah Aparat Pekon 

Table Distribusi 

Jumlah Aparat Pekon Kuta Dalom 

Pendidikan Kepala Pekon S-I 

Pendidikan Juru Tulis D.III 

Pendidikan BHP SMP 

Jumlah Dusun 4 

KAUR 5 

Jumlah BHP 7 

Jumlah RT 13 

 

5) Lembaga Ekonomi 

 

Table Distribusi  

Lembaga Ekonomi Di Pekon Kuta Dalom 

Koperasi 

Jumlah Anggota 

= - 

= - 

BMT = - 

Industri Kerajinan 

Jumlah Tenaga Kerja 

= 22 

= 68 

Industri Pakaian 

Jumlah Tenaga Kerja 

= 4 

s= 11 

Industri Makanan 

Jumlah Tenaga Kerja 

= 7 

= 17 

Warung Kelontongan 

Jumlah Tenaga Kerja 

= 43 

= 86 

Toko/Swalayan 

Jumlah Tenaga Kerja 

= - 

= - 

Pasar  



 76 

B. Gambaran umum BUMD Kuta Dalom 

Badan Usaha Milik Pekon (BumPekon) adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang 

dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Artinya lembaga memiliki 

fungsi untuk melakukan usaha dalamrangka mendapatkan suatu hasil seperti 

keuntungan atau laba. Pengelolaan BumPekonsepenuhnya dilakukan oleh 

masyarakat bersama pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai fasilitator 

dapat membentuk suatu kelompok kerja dalam mengoperasionalkan kegiatan 

BumPekon tersebut. Modal Usaha BUM-Pekon berasal dari kekayaan desa 

yang dipisahkan dan juga berasal dari penyertaan modal masyarakat desa. 

Tujuan didirikannya BumPekon adalah dalam rangka memperkuat 

perekonomian desa yang dalam arti detil adalah meningkatkankesejahteraan 

dan kualitas penghidupan masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segi 

ekonomi desa.Selain itu tujuan pembentukan BumPekon adalah membagun 

kerekatan sosial masyarakat desa, walau hal ini sebenarnya hanya tujuan 

sekunder, karena pada dasarnya masyarakat desa pada awalnya sudah 

merupakan kesatuan sosial kulturan sehingga memiliki solidaritas tinggi selain 

karena adanya jaringan ikatan keluarga diantara mereka. 

Keberadaan BUM-Pekon“Khanggom Jejama” yanga berada di Pekon 

Kuta Dalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sangat dibutuhkan 
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mengingat potensi yang dimiliki oleh Pekon Kuta Dalom sangat besar.  Lokasi 

Pekon Kuta Dalom terletak dekat pasar Induk Kecamatan, dan juga lintas 

jalan besar menuju ibukota kabupaten.  Oleh karenanya potensi usaha yang 

dikembangkan adalah : 1) Usaha Perdagangan Umum Grosir dan Retail 

Kebutuhan Sembako, 2) Bank Sampah, 3) Kemitraan Pertanian (Pembibitan 

& Pupuk Organik),4) Pelayanan Jasa, & Sanitasi dan 5) Jasa Penyewaan 

(molen, angkutan barang). 

Dengan adanya BUM Pekon Khanggom Jejama ini diharapkan dapat 

lebih menggerakkan roda Perekonomian Pekon Kuta Dalom, dan memberikan 

kontribusi pada Pendapatan Asli Pekon (PA-Pekon), sehingga berdampak 

pada peningkatan laju Pembangunan Desa dan Peningkatan Pelayanan kepada 

masyarakat, yang akhirnya bermuara pada taraf hidup masyarakat desa yang 

sejahtera. 

1. Dasar Hukum Pembentukan BUM-Pekon “Khanggom Jejama’ Pekon Kuta 

Dalom 

Terbentuknya suatu Badan Usaha pada umumnya dilakukan oleh para 

pemegang saham atau perorangan yang dikukuhkan melalui Akte Notaris, 

sedangkan BUM Pekon yang merupakan perusahaan milik Pekon, terbentuk 

karena adanya keinginan masyarakat desa dan potensi yang ada di desa dan 

dikukuhkan berdasarkan : 
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1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 

2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa 

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
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Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa. 

9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa. 

10) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016, tentang Pedoman 

Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (Bum-

Pekon) Kabupaten Tanggamus. 

11) Peraturan Pemekonan Pekon Kutadalom Nomor 6 Tahun 2014, tentang 

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 

2. Visi, Misi Dan Tujuan 

1) Visi 

Mewujudkan Kesejahtraan Masyarakat Pekon Kutadalom Melalui 

Pengembangan Usaha Ekonomi Dan Pelayanan Sosial.  

Dengan Motto : “ Mari Bersama Membangun Pekon “. 

2)  Misi  

a. Menciptakan lapangan pekerjaan; 

b. Memberikan pelayanan yang maksimal 

c. Menggali potensi pekon untuk didayagunakan; 

d. Membuka pola wirausaha masyarakat  
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e. Mengembangkan jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak 

3) Tujuan 

a. Mengembangkan Dana Pekon untuk menjadi motor penggerak kegiatan 

ekonomi warga masyarakat Pekon Kutadalom. 

b. Menciptakan Lapangan Kerja Produktif bagi warga masyarakat Pekon 

Kutadalom. 

c. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pekon dengan melibatkan 

masyarakat dalam kegiatan unit Usaha BUM Pekon melalui kerja 

sama usaha. 

d. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Pekon melalui Kegiatan 

Usaha BUM Pekon.  

3. Lingkup Usaha Bum-Pekon Khanggom Jejama 

Untuk mewujudkan keberadaan BUM-Pekon Khanggom Jejama agar 

dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat pekon Kutadalom, 

maka sesuai dengan potensi yang ada,unit usaha yang dikembangkan adalah: 

1. Perdagangan Umum Grosir dan Retail Kebutuhan Sembako 

2. Bank SampahSyariah 

3. Usaha Pembiayaan 

4. Usaha Pelayanan 

5. Usaha Persewaan 

6. Usaha Persewaan 

7. Usaha Air Bersih Sanitasi 
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C. Pengelolaan Sampah Di Desa Kuta Dalom 

Sistem pengelolaan sampah yang ada di desa Kuta Dalom ini berbentuk 

lembaga bank sampah syariah, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

desa Kuta Dalom, iya menyatkan unit usaha bank sampah ini awalnya 

dilaksanakan untuk memanfaatkan bangunan pengolahan sampah yang 

dibangun dari program TPS 3R dari Kementerian PU  tahun 2014, setelah itu  

pemerintah desa Kuta Dalom menbentuk suatu peraturan pekon tentang 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

nomor ; 140 / 01 / 148.01 / 2017. 

Adapun isi yang tertuang dalam peraturan pekon tersebut salah satunya 

adalah membahas tentang asas dan tujuan pengelolaan sampah di 

selenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas 

manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas 

keselamatan¸asas keamanan, dan asas nilai ekonomi, sedangkan tujuan dari 

pengelolaan sampah ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

Adapun kegiatan Bank Sampah ini adalah sebagai berikut : 

a) Melakukan pemungutan sampah rumah tangga, dan perkantoran 

yang di Pekon Kutadalom.  

b) Untuk anggota (nasabah) pengguna jasa pemungutan sampah yang 

menanam sayur dikenakan biaya Rp. 50.000,- per anggota 

(pembayaran bisa dicicil).  Sebagian uang pendaftaran tersebut 
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digunakan untuk memberikan fasilitas berupa polybag sebanyak 40 

buah, pupuk kompos 1 karung, bibit kangkungatau sawi 40 ikat 

dan 2 buah karung sampah, dan biaya pungutan sampah sebesar 

Rp. 20.000,- per bulan.Sedangkan anggota yang bukan petani 

sayur tidak dikenakan biaya, hanya biaya jasa pemungutan sampah 

sebesar Rp. 20.000,- per bulan dan fasillitas diberi 2 buah karung 

sampah. 

c) Hasil panen sayur dari petani dibeli oleh bumpekon (bekerjasama 

dengan KWT) yang kemudian sayur tersebut dijual ke pasar induk 

Gisting.  Uang penjualan sayur dari petani dimasukkan ke 

tabungan anggota. 

d) Oleh anggota, sampah dipisahkan antara sampah organik, sampah 

anorganik yang laku dijual, dan sampah anorganik yang tidak laku 

dijual.  Sampah organik digunakan sabagai bahan pembuatan 

pupuk cair, yang hasil penjualannya sebagian diberikan ke 

anggota, uangnya dimasukkan dalam tabungan anggota.  Sampah 

non organik yang masih bisa diolah ditimbang dan dibayar oleh 

bumdes dimasukkan dalam tabungan anggota.  Sedangkan sampah 

anorganik yang tidak laku dijual dibuang di TPA Kalimiring 

kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. 

e) Uang tabungan anggota (nasabah) tersebut sewaktu-waktu bisa 

diambil, atau bisa digunakan untuk pembelian pulsa listrik (token), 
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gas elpiji, pulsa hp celuler, pembelian bahan sembako,iuran 

bulanan pengangkutan sampah, atau iuran angsuran lainnya yang 

diikuti di bum-Pekon. 

 

Dari sisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, kepala desa 

mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat masih sangat 

rendah belum ada peningkatan yang signifikan, dimana sampai saat ini jumlah 

nasabah bank sampah hanya 117 KK dari 846 KK jumlah keseluruhan KK di 

desa Kuta Dalom. 

Dapat di simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

sampah masih sangat rendah, sehingga kesadaran untuk ikut berpartisipasi 

dalam pengelolaan sampah lebih di abaikan, mereka lebih memilih mebuang 

sampah ke sungai atau secara sembaranagan, karena sejauh ini pemerintah 

desa Kuta Dalom belum memberikan sanksi bagi masyarakat yang masih 

membuang sampah sembarangan. 

Dari segi pendaptan asli desa yang di hasilkan dari usaha bank sampah 

masih terbilang rendah, dimana penghasilan rata-rata perbulan yang diperoleh 

berkisaran 4 juta – 5 juta rupiah. 

Kepala desa mengungkapkan bahwa masih perlu lebih giat lagi untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya pengeloaan sampah, 

mengingat manfaat yang di hasilkan dari pengelolaan sampah ini bukan saja 
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dari segi ekonomi saja, tapi dari segi kebersihan lingkungan dan kesehatan 

bagi masyarakat itu sendiri sangatlah baik. 

 

D. Distribusi Hasil Jawaban  Kuesioner Dari Responden 

1. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum responden 

yang berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Penelitian ini dilakukan 

pada Desa Kuta Dalom kab Tanggamus, Dengan jumlah responden sebanyak 

24 orang untuk mengetahui pengelolaan sampah di Desa Kuta Dalom tersebut. 

a. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 1.1 

 Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 9 40% 

2 Perempuan 15 60% 

Jumlah 24 100% 

Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2017  

 Tabel 3.6 Tersebut menunjukan bahwa responden nasabah bank 

sampah dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang atau sebesar 40% 

dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak  15 atau sebesar 

60%. 
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b. Usia Responden 

Tabel 1.2 

UsiaResponden 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 20-30 tahun 7 30% 

2 30-50 tahun 17 70% 

3 50- 60 tahun 0 0% 

4 > 60 tahun 0 0% 

Jumlah 24 100% 

Sumber : Data Primer (Diolah) Tahun 2017 

Berdasarkan data dari tabel 3.7 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang berusia >60 tahun tidak ada dan responden yang berusia 50-60 tahun pun 

tidak ada dan responden yang berusia 30-50 tahun berjumlah 17 orang atau 

sebesar 70% responden kemudian responden yang berusia 20-30 tahun 

berjumlah 7 orang responden atau sebesar 30%  responden.  

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Sebelum menganalisa data terlebih dahulu data hasil jawaban responden 

terhadap kuesioner yang diajukan penulis diolah dengan cara menggabungkan 

hasil jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia dalam jawaban 

kuesioner, kemudian menghitung berdasarkan persentase dan selanjutnya 

memasukan data tersebut. 

E. Hasil jawaban kuesinoner (Angket) Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam 

Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. 

Untuk memperoleh data tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di 
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desa Kuta Dalom diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 20 butir soal 

pertanyaan untuk 24 sampel, yaitu 24 nasabah bank sampah . Berdasarkan 

sebaran angket dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah  

Tabel 1.3 

Kebijakan pemerintah  

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya 
4 17% 

2 24 
Tidak 20 83% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket pengelola mengenai 

kebijakan pemerintah desa sebanyak 4 orang (17%) menjawab iya, 20 orang 

(83%) menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa  dari 24 responden 4 orang 

menyatakan setuju bahwa kebijakan pengelolaan sampah sudah efektif, 

sedangkan 20 orang menyatakan tidak setuju, karena di lihat perkembangan 

nya yang masih belum meningkat. 

Tabel 1.4 

Kebijakan pemerintah 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya 
8 33% 

2 24 
Tidak 16 67% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

kebijakan pemerintah desa sebanyak 8 orang (33%) menjawab iya, 16 orang 

(67%) menjawab tidak tidak. Hal ini menunjukan bahwa 8 orang menyatakan 

setuju, dimana permasalahan-permasalahan sampah sudah banyak teratasi, 

sedangkan 14 orang menyatakan tidak setuju, sebab masih banyak masyarakat 

yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. 

 

2. Tujuan dan manfaat kebijakan bagi masyarakat desa  

Tabel 1.5 

Pengolahan sampah 

Apakah pengelolaan sampah ini menjadi salah satu upaya untuk 

mengurangi sampah? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 71 Ya 
23 33% 

2 71 
Tidak 48 67% 

Jumlah 71 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

pengelolaan sampah sebanyak 24 orang menyatakan iya (100%) dan 0 orang 

menyatakan tidak (0%). Hal ini menunjukan bahwa responden setuju dengan 

adanya pengelolaan sampah, sebab pengelolaan sampah ini dapat memberikan 

manfaat dalam segi pengurangan timbulnya sampah.  
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Tabel 1.6 

Manfaat sampah 

Apakah dengan adanya bank sampah dapat memberikan perubahan 

di lingkungan, dari segi kebersihan lingkungan? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya 
24 100% 

2 24 
Tidak 0 0% 

Jumlah 24 100% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

manfaat dari sampah sebanyak 24 orang atau 100% menyatakan iya. Hal ini 

menunjukan bahwa para responden mengerti akan manfaat yang di dapat dari 

pengelolaan sampah yang ada di desa Kuta Dalom. 

3. Factor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan  

Tabel 1.7 

Apakah ada tahu proses pengelolaan sampah yang di lakukan di desa 

Kuta dalom? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
18 75% 

2 24 
Tidak  6 25% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

proses pengelolaan sampah sebanyak 18 orang (75%) menyatakan iya, dan 



 89 

sebanyak 6 orang (25%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para 

responden 18 orang menyatakan mengerti prosen pengelolaan sampah yang 

ada di desa Kuta dalom.dan 6 orang menytakan tidak. 

Tabel 1.8 

Apakah anda memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
8 33% 

2 24 
Tidak  16 67% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

proses pengelolaan sampah sebanyak 14 orang (58%) menyatakan iya 

sedangkan 10 orang (42%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa 

hanya hanya 33% warga yang melakukan pemisahan sampah sesuai dengan 

jenisnya, dan sisanya nya warga mencampur atau tidak melakukan pemisahan 

sampah. 

 

Tabel 1.9 

Apakah anda bergabung menjadi nasabah bank sampah dikarenakan 

adanya keuntungan ekonomi? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
8 33% 

2 24 
Tidak  16 67% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

partisipasi masyarakat sebanyak 8 orang (33%) menyatakan iya, dan  16 orang 

(67%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para responden sebanyak 

8 orang atau 33% setuju bahwa dalam segi pengelolaan sampah ini 

memberikan keuntungan ekonomi, dan sebanyak 16 orang atau 67% tidak 

setuju, karena mereka menyatakan bahwa mereka hanya merasa terbantu 

dalam masalah pembuangan sampah tanpa memikirkan keuntungan ekonomi 

yang di hasilkan. 

Tabel 1.10 

Apakah anda selalu mengikuti kegiatan penyuluhan dalam 

pengelolaan sampah? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
8 33% 

2 24 
Tidak  16 67% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

partisipasi masyarakat sebanyak 8 orang (33%) menyatakan iya, dan 16 orang 

(67%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para responden 8 orang 

atau 33%  setuju, bahwa mereka mengikuti penyuluhan pengelolaan sampah, 

dan sebanyak 16 orang atau 67% tidak setuju bahwa mereka tidak pernah 

mengikuti penyuluhan pengelolaan sampah yang ada di desa Kuta Dalom. 
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Tabel 1.11 

Apakah tokoh masyarakat memberikan sosialisasi mengenai tujuan 

bank sampah ? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
24 100% 

2 24 
Tidak  0 0% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

tokoh masyarakat sebanyak 24 orang  (100%)  menyatakan iya, dan 0 orang 

(0%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para responden sebanyak 

24 orang atau 100% setuju bahwa tokoh masyarakat memberikan sosialisasi 

mengenai tujuan dari bank sampah. 

Tabel 1.12 

Apakah tokoh masyarakat mengajak masyarakat agar ikut serta 

dalam program bank sampah? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
24 100% 

2 24 
Tidak  0 0% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

tokoh masyarakat sebanyak 24 orang  (100%)  menyatakan iya, dan 0 orang 

(0%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para responden sebanyak 
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24 orang atau 100% setuju bahwa tokoh masyarakat mengajak masyarakat 

agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

sampah yang ada di desa Kuta Dalom dalam segi pengelolaan sampah seperti 

pemilahan sampah dari rumah nasabah belum berjalan dengan baik, dimana 

masyarakat masih banyak yang tidak memisahkan sampah sesuai dengan 

jenisnya, dari segi manfaat sampah, dapat di simpulkan bahwa manfaat yang 

di hasilkan dari pengelolaan sampah ini sangat baik, tidak saja dari sisi 

ekonomi, melainkan dari sisi lingkungan pun terbilang sangat baik. Kemudian 

dari segi partisipasi dari masyarakat, untuk tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap lingkungan  terbilang baik, namun dari segi dalam keikutsertaan 

masyarakat dalam penyuluhan terbilang rendah, sedang dari segi peran tokoh 

masyarakat dalam pengelolaan sampah ini terbilang sangat baik, dimana tokoh 

masyarakat sebagai panutan memberikan arahan kepada masyarakat agar 

terlibat dalam pengelolaan sampah. 

4. Pendapatan Desa 

Tabel 1.13 

Apakah pengelolaan sampah sudah bisa dikatakan meningkatkan 

pendapatan asli desa ? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
0 100% 

2 24 
Tidak  24 0% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

pendapatan desa sebanyak 0 orang (0%) menyatakan iya, dan 24 orang 

(100%) menyatakan tidak  . Hal ini menunjukan bahwa dari 24 responden, 24 

orang menyatakan tidak, dapat di simpulkan bahwa pengelolaan sampah ini 

belum bisa dikatakan meningkatkan pendapatan asli desa. 

Tabel 1.14 

Apakah anda tahu penghasilan bank sampah yang di dapat setiap 

bulannya? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
0 0% 

2 24 
Tidak  24 100% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket responden mengenai 

pendapatan desa sebanyak 0 orang (0%) menyatakan iya dan 24 orang (100%) 

menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa 0 orang menyatakan iya, 

dimana penghasilan perbulan yang di dapat oleh bank sampah hanya dari 

nasabah saja, dan 24 orang menyatakan tidak setuju ataupun tidak tahu 

penghasilan perbulan yang di dapat oleh bank sampah. 
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Tabel 1.15 

Apakah pendapatan dari pengelolaan sampah sudah bisa untuk 

membantu dalam pembangunan desa? 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 24 Ya  
0 0% 

2 24 
Tidak  24 100% 

Jumlah 24 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket pengelola mengenai 

pendapatan sebanyak 0 orang  (0%) menyatakan iya, dan 24 orang (100%) 

menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa dari 24 responden tidak setuju 

pendapatan yang di dapat dari pengelolaan sampah sudah bisa untuk 

membangun desa, sebab pendapatan dari pengelolaan sampah ini masih 

terbilang sangat kecil .  

 Berdasarkan hasil uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pendapatan 

asli desa dari hasil pengelolaan sampah belum belum sesuai dengan harapan, 

dimana tingkat pendapatan perbulannya masih sangat rendah, masih perlu 

banyak evaluasi kembali dalam segi manajemen pengelolaan sampah, agar 

kedepannya hasil dari pengelolaan sampah ini dapat meningkat dengan baik 

dan desa bisa lebih mandiri lagi dengan usaha yang di kelola oleh masyarakat 

itu sendiri. 



BAB IV 

 ANALISIS DATA  

  

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah 

Uuntuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

Pengelohan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, 

pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Secara garis besar, 

kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, 

pengumpulan sampah, transfer, pengolahan dan pembuangan ahir. 

Pengelolaan sampah tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 

tentang pengelolaan sampah. Dalam Bab VI tentang penyelenggaraan 

pengelolaan sampah pasal 19 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah 

tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga terdiri atas: a. 

pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Pasal 20 tentang pengurangan 

sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang 

sampah dan pemanfaatan kembali sampah. 

  Pengelolaan sampah juga dijelaskan Pasal 22 tentang penanganan 

sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan , pengolahan dan 

pemrosesan akhir sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berperan 

penting dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 
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menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah yang dapat 

menjadi solusi adalah dengan pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa, Desa Kuta Dalom, 

Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk 

meningkatkan dan menggembangakan segala potensi–potensi sumber daya 

ekonomi yang ada di Desa Kuta Dalom sebagai salah satu Sumber pendapatan 

di Desa. Untuk pengelolaan sumber daya ekonomi desa yang dimaksud, 

dibutuhkan manajemen yang profesional sehingga diperlukan suatu wadah 

yaitu, Badan Usaha Milik Desa. Berlandaskan pada Peraturan Bupati 

Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, oleh Pemerintah desa membuat suatu 

kebijakan tetang Pembentukan dan Tatacara Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa yang termuat dalam Peraturan Desa Kuta Dalom No. 6 Tahun 2014. 

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa ini yaitu : 

1. Untuk mencapai Lembaga Perekonomian desa yang mandiri dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan 

pendapatan asli desa. 
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2. Dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan 

meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran di 

desa 

3. Melindungi kepentingan masyarakat melaui upaya-upaya yang mengenal 

pada terciptanya pemberdayaan dan pengembangan potensi 

perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan. 

Jenis dari usaha Badan Usaha Milik Desa di desa Kuta Dalom  ini 

meliputi beberapa unit usaha yaitu, perdagangan umum grosir dan retail 

kebutuhan sembako, bank sampah syariah, usaha pembiayaan, usaha 

pelayanan, usaha persewaan, usaha persewaan, dan usaha air bersih sanitasi. 

Melalui penelitian yang dilakukan, bank sampah ini lebih menarik untuk lebih 

di teliti lebih lanjut karena bank sampah ini masih terbilang sedikit yang 

melakukan usaha sejenis ini.  bank sampah memiliki peluang yang cukup baik 

dalam rancangan pembangunan desa dan usaha meningkatkan pendapatan asli 

desa. Apabila lebih dikembangkan maka desa akan meiliki sumber pendapatan 

dari hasil penjualan olahan sampah dan dana iyuran perbulan nasabah. 

Dari hasil wawancara bersama Bapak Nurul Fihri, beliau menjelaskan 

aspek-aspek dalam pengelolaan sampah, diantaranya adalah :
1
 

  

                                                             
1 Hasil wawancara bersama Bapak Nurul Fihri selaku Kepala Desa Kuta Dalom 
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1. Aspek Operasional Pengelolaan Sampah Di Desa Kuta Dalom 

Pada tahap penampungan sampah yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Kuta Dalom diketahui bahwa masyarakat biasanya menggunakan wadah 

berupa tong, karung, dan bin (drum plastik), dan bak sampah permanen. 

Wadah tersebut diletakkan di depan rumah dan kemudian diangkut oleh 

pengelola sampah. Penduduk di desa Kuta Dalom umumnya tidak melakukan 

pemilahan sampah antara organik dan anorganik. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa pola pewadahan di desa Kuta Dalom masih menggunakan sistem 

pewadahan individual. Hasil pengumpulan nantinya akan diangkut petugas 

Bank Sampah yang mengambil sampah tersebut kemudian langsung dibuang 

ke tempat pembuangan sementara dalam hal ini berupa lahan kosong sehingga 

sistem pengumpulan sampah di Kelurahan Sekaran masih menggunakan 

sistem pengumpulan pola individual. 

Dalam rangka mengetahui komposisi sampah rumah tangga di wilayah 

penelitian, dilakukan observasi pada timbulan sampah rumah tangga di desa 

Kuta Dalom. Dengan keterbatasan kesempatan yang ada, penelitian tidak 

memungkinkan melakukan observasi terhadap seluruh sampah yang 

dihasilkan. Sehingga penelitian hanya melakukan observasi dengan sampel 24 

rumah dari 117 rumah nasabah yang ikut berbartisipasi dalam pengelolaan 

sampah yang ada di desa Kuta Dalom. Dapat diketahui bahwa sampah dari 

rumah tangga di wilayah penelitian terdiri dari jenis sampah organik sebanyak 

50 %, unsure sampah plastik sebanyak 26%, Kertas 4%, dan sampah campur 
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sebanyak 20%. Dari temuan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa sampah 

rumah tangga sebenarnya mengandung potensi yang sangat besar untuk 

dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomis. Sampah organik yang 

ada di desa Kuta Dalom sampai saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai bahan kompos (pupuk), yaitu berupa pupuk padat dan pupuk cair. 

Sedangkan sampah plastik, kertas, kaca dan logam  dikelola dan dipilah 

sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Namun belakangan ini pihak 

pengelola bank sampah sudah tidak  lagi melakukan pengomposan dan 

pemilahan sampah , pihak pengelola bank sampah saat ini hanya melakukan 

pengangkutan sampah dari rumah warga dan seterusnya di buang ke TPS, 

bapak Nurul Fihri menjelaskan bahwa hal tersebut di sebabkan tidak adanya 

lagi karyawan yang melakukan pemilahan sampah, sebelumnya ada 4 orang 

yang tugaskan untuk melakukan pemilahan sampah, namun keempat 

karyawan tersebut sudah mengundurkan diri dengan alasan gaji yang sangat 

kecil. Sejauh ini pendapatan  dari bank sampah terbilang sangat kecil, kepala 

desa menyampaikan bahwa pendapatan dari bank sampah ini tidak cukup 

untuk memberikan gaji ke 14 karyawan, ini juga di sebsab karena kurangnya 

partisipasi masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah, karena sejauh ini 

dari 846 KK yang ada di desa Kuta Dalom, hanya 117 KK yang ikut andil 

dalam kegiatan pengelolaan sampah. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah masih sangat kurang. 



 100 

Tahap pengangkutan sampah di desa Kuta Dalom dari sumber yaitu 

rumah tangga ke TPS di dusun Tegal Sari menggunakan motor tossa roda tiga. 

Intensitas pengambilan sampah ataupun pengangkutan dilakukan dua kali 

dalam satu minggu, yaitu pada hari rabu dan hari minggu. Sehingga sistem 

pengangkutan yang selama ini berjalan di desa Kuta Dalom merupakan 

system pengangkutan individual langsung (door to door). Namun dalam 

pengangkutan sampah ke TPS tidak dilengkapi syarat seperti penjelasan di 

atas sehingga dapat muncul dampak sampah yang berserakan saat 

pengangkutan sampah, dan menimbulkan pencemaran udara karena bau dari 

sampah tersebut saat pengangkutan dan melalui pemukiman warga.  

Tempat pembuangan sementara di desa Kuta Dalom yaitu 

pembuangan sampah di dusun Tegal Sari, dan TPA (tempat pembuangan 

akhir) terpusat di kali miring lebih tepatnya di kecamatan wonosobo, TPA 

yang di sediakan oleh pemerintah kabupaten Tanggamus. 

2. Aspek Kelembagaan Pengelolaan Sampah Di Desa Kuta Dalom  

Berdasarkan hasil penelitian tentang kelembagaan pengelola sampah 

di desa Kuta Dalom, pemerintah desa Kuta Dalom membentuk suatu lembaga 

usaha desa yaitu BUMDES (badan usaha milik desa). Kemudian BUMDES 

desa Kuta Dalom membangun beberapa unit usaha salah satu usaha yang di 

kembangkan adalah bank sampah, semua kegiatan pengelolaan sampah 

dibawah tanggung jwab dari BUMDES itu sendiri.  
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3. Aspek Hukum dan Peraturan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek hukum dan peraturan 

mengenai persampahan, bahwa di desa Kuta Dalom hukum dan peraturan 

belum ada secara resmi, tetapi ada sanksi khusus bagi warga yang membuang 

sampah di jalan khusunya pedagang pendatang. Sehingga belum ada tindakan 

tegas bagi mereka yang membuang sampah disembarang tempat. Seiring 

dengan meningkatnya intensitas permasalahan sampah yang telah menjadi 

masalah nasional, lahirlah Undang-Undang RI No 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, yang baru diundangkan pada tanggal 7 Mei 2008. 

Lahirnya UU tersebut merupakan payung hukum dalam penerapan paradigma 

baru pengelolaan sampah. UU no 18 tahun 2008 yang menunjukkan adanya 

kesadaran baru pemerintah dalam menangani masalah sampah. 

4. Aspek Pembiayaan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek pembiayaan dan retribusi, 

diketahui bahwa masyarakat desa Kuta Dalom mempunyai kewajiban 

membayar retribusi dan iuran jasa pengangkutan sampah. Untuk anggota 

(nasabah) pengguna jasa pemungutan sampah yang menanam sayur dikenakan 

biaya Rp. 50.000,- per anggota (pembayaran bisa dici cil).  Sebagian uang 

pendaftaran tersebut digunakan untuk memberikan fasilitas berupa polybag 

sebanyak 40 buah, pupuk kompos 1 karung, bibit kangkungatau sawi 40 ikat 

dan 2 buah karung sampah, dan biaya pungutan sampah sebesar Rp. 20.000,- 

per bulan.Sedangkan anggota yang bukan petani sayur tidak dikenakan biaya, 
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hanya biaya jasa pemungutan sampah sebesar Rp. 20.000,- per bulan dan 

fasillitas diberi 2 buah karung sampah. 

5. Aspek Peran Serta Masyarakat  

Berdasarkan penelitian tentang aspek peran serta masyarakat, bahwa 

selama ini peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran serta 

masyarakat tersebut terlihat dari keikut sertaannya menjadi nasabah bank 

sampah, sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang di 

keluarkan oleh pemerintah desa kuta dalom, keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatan pewadahan sampah, pemilahan sampah, pembayaran retribusi 

sampah, pengumpulan sampah, dan tahap pengomposan sampah. 

6. Aspek Kesehatan yang Ditimbulkan Akibat Pengelolaan Sampah yang 

Tidak Sehat  

Sistem manajemen pengelolaan sampah di desa Kuta Dalom masih 

jauh dari standar yang ada. Contohnya saja adalah pada aspek teknik 

operasional sampah di desa Kuta Dalom belum memilah sampah antara 

organik dan anorganik sehingga sampah yang dibuang ke TPSS bercampur, 

sehingga tidak dapat didaur ulang lagi. Kemudian dalam sistem pengangkutan 

sampah, kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut sampah terbilang 

kurang layak, karena motor tosa roda tiga yamg di gunakan tersbut sudah 

tidak terawat dan terbilang kecil dan juga pada saat mengangkut sampah 

motor tossa tersebut tidak menggunakan jaring-jaring sampah seperti yang 

dianjurkan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu terjadi pencemaran 
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udara saat motor tersebut melintas di antara pemukiman warga. Terlebih lagi 

lokasi TPS yang berada sangat dekat dengan pemukiman warga. 

Mengakibatkan AKL (Angka Kepadatan Lalat) di sekitar TPS tersebut sanga 

padat sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama penyakit 

diare. 

a) Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa 

Pemerintah adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat, 

dan tentunya diharapkan dapat memberikan peran yang nyata dalam setiap 

pelaksanaanya. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti melakukan 

koordinasi dengan pemerintah kecamatan dengan harapan mendapat perhatian 

dari pemerintah kecamatan bahkan pemerintah daerah sehingga bank sampah 

ini lebih berkembang dan bermanfaat juga bagi peningkatan pembangunan 

desa kedepan. Untuk peran pemerintah, dapat disimpulkan belum begitu 

maksimal, diharapkan pemerintah bisa menciptakan komunikasi yang lebih 

baik dengan pemerintah kecamatan agar kondisi bank sampah mendapat 

kemajuan dari segi pengelolaannya. 

b) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Mengenai Bank Sampah 

Pelaksanaan kebijakan pemerintah desa kuta dalaom mengenai bank 

sampah sejauh ini belum bisa dikata baik, berdasarkan hasil observasi peneliti, 

peneliti belum menemukan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan 
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sampah. untuk segi pendapatan yang di hasilkan dari pengelolaan sampah pun 

terbilang kecil, sehingga dapat di simpulkan  pengelolan sampah yang ada di 

desa kuta dalom belum bisa di katakan meningkatakan pendapatan desa. 

c) Evaluasi Kebijakan Pemerintah 

Hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan bisa mempengaruhi apakah 

kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dimana setelah ada pelaks 

anaan yang dilakukan, pemerintah juga dapat melihat berbagai kekurangan 

atau hambatan yang bisa mempersulit untuk lebih mengembangkan lagi 

kondisi bank sampah yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

masih banyak kekuranagan dan juga masalah yang dijumpai untuk 

pengelolaan bank sampah ini, seperti :  

1) Kurang nya dukungan dari masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan 

sampah. 

2) kurang koordinasi antara anggota pengurus unit bank sampah yang telah 

dibentuk dengan kepala desa. 

3) Kurang nya bantuan modal baik dari luar maupun dari desa  

Tabel 1.16 

Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan Pemerintah Alternatif jawaban Jumlah 

Iya  Tidak   

Pertanyaan 1 4 20 24 

(%) 17% 83% 100% 

Pertanyaan 2 8 16 24 

(%) 33% 67% 100% 

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2018   
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Berdasar kan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket pengelola 

mengenai kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dari 

pertanyaan ke 1 ( kebijakan pengelolaan sampah sudah efektif ? )sebanyak  4 

orang (17%) menjawab setuju, 20 orang (83%) menjawab tidak setuju. Untuk 

pertanyaan ke 2 (kebijakan pengeloalan sampah sudah menjawab 

permasalahan yang ada?) sebanyak 8 orang (33%) menjawab setuju, 16 orang 

(67%) menjawab tidak setuju. 

Berdasarkan hasil kuisioner kepada nasabah bank sampah diatas maka 

dapat di simpulkan bahwa kebijakan pengelolaaan sampah di desa Kuta 

Dalom belum efektif atau belum berjalan dengan baik. Dari data yang di 

peroleh dari bank sampah Kuta Dalom, sejauh ini masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan pengelolaah sampah berjumlah 117 kk dari 846 kk jumlah 

keseluruhan masyarakat Pekon Kuta Dalom, artinya hanya 13,82% dukungan 

dari masyarakat Kuta Dalom terhadap kebijakan pengelolaan sampah. 

Tabel 1.17 

Indikator Pendapatan 

Indikator pendapatan Alternatif jawaban Jumlah 

Ya  Tidak   

Pertanyaan 1 10 5 17 

(%) 58% 30% 100% 

Pertanyaan 2 8 4 17 

(%) 48% 23% 100% 

Pertanyaan 3 5 - 17 

(%) 30% - 100% 

 Sumber : data di olah dari kuisioner tahun 2018 
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Berdasar kan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket pengelola 

mengenai indikator pendapatan desa dalam pengelolaan sampah dari 

pertanyaan ke 1 (Apakah pengelolaan sampah sudah bisa dikatakan 

meningkatkan pendapatan asli desa?) sebanyak 0 orang (0%) menyatakan iya, 

dan 24 orang (100%) menyatakan tidak. Pertanyaan ke 2 (Apakah anda tahu 

penghasilan bank sampah yang di dapat setiap bulannya?) sebanyak 0 orang 

(0%) menyatakan iya dan 24 orang (100%) menyatakan tidak. Pertanyaan ke 3 

(Apakah pendapatan dari pengelolaan sampah sudah bisa untuk membantu 

dalam pembangunan desa?) sebanyak 0 orang  (0%) menyatakan iya, dan 24 orang 

(100%) menyatakan tidak. 

Berdasarkan hasil uraian diatas peneliti menyimpulkan dari hasil 

kuisioner bahwa pendapatan yang di hasilkan dari pengelolaan sampah belum 

meningkatkan pendapatan asli desa, dari 24 responden tidak satu pun 

responden yang menjawab bahwa pendapatan desa sudah meningkat setelah 

adanya usaha pengelolaan sampah. Untuk pertanyaan yang kedua tentang 

pendapatan yang di peroleh dalam setiap bulannya responden juga tidak 

satupun yang menjawab iya atau mengetahui pendapatan yang di peroleh 

dalam setiap bulannya. Sedangkan pada pertanyaan yang ketiga, arah 

pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden lebih kepada dampak dari 

pendapatan yang di hasilkan dari pengelolaan sampah itu sendiri, namun 

setelah di teliti dengan cara mengajukan kuisioner kepada 24 responden, 
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dampak dalam bentuk pembangunan untuk desa belum berdampak sedikpun, 

dimana 24 menyatakan bahwa pendapatan dari pengelolaan sampah belum 

bisa untuk membantu dalam membangun desa sebab tingkat pendapatan 

perbulannya masih sangat rendah. Berdasarkan hasil data yang di ambil dari 

bank sampah, dapat di ketahui bahwa pendapatan tetap yang di hasilkan dari 

iuran nasabah yaitu  Rp.3.360.000. Berikut ini tabel uraian pendapatan tetap 

bank sampah.   

Tabel 1.18  

Pendapatan Tetap Desa  

Nasabah Jumlah 

nasabah 

Iuran per 

bulan 

Pendapatan tetap 

Per bulan 

Nasabah tani  34 Rp. 50.000/bln Rp. 1.700.000/bln 

Nasabah biasa  83 Rp. 20.000/bln Rp. 1660.000/bln 

Jumlah 117 - Rp. 3.360.000/bln 

Sumber : data di peroleh dari bank sampah tahun 2018 

Sedangkan untuk pendapatan tidak tetap yang di hasilkan dari penjualan 

hasil olahan sampah terbilang tidak menentu dalam setiap bulannya, 

tergantung dari hasil produksi sampah yang di angkut dari rumah nasabah. 

Tabel 1.19 

Pendapatan tidak tetap dalam 3 bulan terahir 

Bulan Pendapatan  

 Januari Rp. 2.350.000 

Februari Rp. 1.630.000 

Maret  Rp. 2.020.000 

Sumber : data di peroleh dari bank sampah tahun 2018 
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Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa pendapatan tidak tetap dalam 3 

bulan terahir yang di hasilkan dari pengelolaan sampah dalam setiap bulan 

nya terbilang tidak stabil, dimana pada bulan januari bank sampah 

menghasilkan pendapatan Rp. 2.350.000, sedangkan di bulan berikutnya pada 

bulan februari pendapatan yang di hasilkan bank sampah menurun menjadi 

Rp. 1.630.000, namun untuk di bulan maret pendapatan kembali meningkat 

menjadi Rp. 2.020.000. Jika hasil pendapatan tetap di tambahkan dengan 

pendapatan yang tetap, maka pengahasilan bank sampah dalm setiap bulannya 

hanya berkisar 4 juta - 6 juta, sedangkan untuk tingkat pengeluaran bank 

sampah dalam setiap bulan sebesar Rp. 4.473.000 yang terdiri dari: 1) biaya 

transport pengangkutan sampah sebesar Rp. 400.000. 2) biaya belanja karung 

dalam 1 bulan sebesar Rp. 573.000 dan 3) biaya upah/gaji untuk 7 karyawan 

sebesar Rp. 3.500.000. jika dilihat dari tingkat pendapatan dan tingkat 

pengeluaran dari bank sampah, tentu keuntungan yang di dapatkan oleh bank 

sampah dalam setiap bulannya sangatlah kecil, oleh sebabnya dalam hal ini 

pemerintah desa dan pihak pengelola bank sampah masih perlu banyak 

evaluasi kembali dalam segi manajemen pengelolaan sampah, agar 

kedepannya hasil dari pengelolaan sampah ini dapat meningkat dengan baik 

dan desa bisa lebih mandiri lagi dengan usaha yang di kelola oleh masyarakat 

itu sendiri. 
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Dapat disimpulkan Pemerintah membuat desain kebijakan dalam suatu 

perencanaan bagaimana kebijakan itu dibuat, selanjutnya implementasi 

kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah membuka 

bank sampah dalam upaya meningkatkan pendapatan di desa, dan selanjutnya 

evaluasi kebijakan itu  sendiri apakah berjalan maksimal, dan melalui 

penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa Kuta 

Dalom ternyata belum maksimal dalam mencapai tujuan karena belum 

meningkatkan pendapatan asli desa. Karena itu pemerintah harus lebih 

berperan dan fokus lagi untuk pengembangan dan pengelolaan bank sampah 

agar kedepannya Pembangunan boleh meningkat karena adanya sumber 

pendapatan yang memadai, sehingga pemerintahan berjalan baik dan 

masyarakat sejahtera. 

B. Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan 

pemerintah dalam pengelolaan sampah 

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Nurul Fihri, faktor 

penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan sampah adalah : 

1. Kurang nya dukungan dari masyarakat untuk terlibat dalam 

pengelolaan sampah. 



 110 

2. Kurang koordinasi antara anggota pengurus unit bank sampah yang 

telah dibentuk dengan kepala desa. 

3. Kurangnya sumber daya manusia dalam segi manajemen 

pengelolaan sampah 

4. Kurang nya bantuan modal baik dari luar maupun dari desa 

Pak Nurul Fihri sangat menyayangkan terhadapa minimnya dukungan 

dari masyarakat Kuta Dalom, sebab kebijakan pengelolaan sampah ini di 

anggap sangat baik bagi masyarakat itu sendiri, namun kebijakan ini akan 

berjalan dengan baik apabila indikator-indikator dalam kebijakan tersebut 

terpenuhi dengan baik. Bapak nurul fihri menyampaikan bahwa masyarakat 

tentu sangat mengerti manfaat dan tujuan dari pengelolaan sampah ini, namun 

kembali lagi kepada kesadaran dari masing-masing individunya. Dari hasil 

analisa pak nurul fihri, yang menyebabkan masyarakat enggan untuk terlibat 

dalam pengelolaan sampah, yang pertama yaitu terkait kebijakan masalah 

iuran 20.000 untuk jasa pengangkutan samapah dalam setiap bulannya, beliau 

menyampaikan bahwa masyarakat merasa terbebani dengan adanya dana 

iuran/bulanan tersebut, dan yang kedua adalah masyarakat lebih memilih 

membuang sampah di tempat pembungan sampah liar seperti di sungai, 

belakang rumah, dan di sekitar-sekitar lingkungan desa Kuta dalom, dalam hal 

ini pak Nurul Fihri menyampaikan bahwa belum ada sanksi bagi masyarakat 
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yang masih membuang sampah di tempat pembuangan yang sudah di sediakan 

oleh pemerintah desa.
2
 

Berikut ini hasil kuesioner peneliti terhadap nasabah-nasabah bank 

sampah terkait faktor penghambat pengelolaan sampah. 

Tabel 1.20 

Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Faktor pendukung 

dan penghambat 

Alternatif jawaban Jumlah 

Ya  Tidak   

Pertanyaan 1 10 5 17 

(%) 58% 30% 100% 

Pertanyaan 2 5 - 17 

(%) 30% - 100% 

 

Berdasarkan data kuisioner dari tabel di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa dari pertanyaan ke 1 (Apakah pemilahan sampah hanya dilakukan oleh 

warga yang menjadi nasabah bank sampah?) sebanyak 14 orang (58%) 

menyatakan iya sedangkan 10 orang (42%) menyatakan tidak. Pertanyaan ke 2 

(Apakah anda bergabung menjadi nasabah bank sampah dikarenakan adanya 

keuntungan ekonomi?) sebanyak 8 orang (33%) menyatakan iya, dan  16 

orang (67%) menyatakan tidak. 

Berdasarkan hasil dari data kuisioner di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah ialah 

kurangnya kerja sama masyarakat dalam segi pemisahan sampah sesuai jenis 

nya, sehingga ketika sampah di angkut dari rumah warga, sampah non organik 

                                                             
2
 Hasil wawancara bersama bapak Nurul Fihri selaku Kepala Desa Kuta Dalom 
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dan organik bercampur baur menjadi satu, sehingga memperlambat karyawan 

bank sampah dalam pengelolaan sampah itu sendiri. kemudian dari segi minat 

responden untuk terlibat dalam pengelolaan sampah sebab di karenakan 

adanya keuntungan ekonomi yang di dapat, hasil kuisioner hanya 

menunjukkan 8 responden yang menjawab iya, dan sisinya 16 orang 

menjawab tidak, dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat 

desa Kuta Dalom kurang bisa memanfaatkan limbah atau sampah untuk di 

olah dan di jadikan sebagai sumber pendapatan.   

Tabel 1.21 

Faktor Pendukung dan Penghambat  

Faktor pendukung dan 

penghambat 

Alternatif jawaban Jumlah 

Ya  Tidak   

Pertanyaan 1 8 16 24 

(%) 33% 67% 100% 

Pertanyaan 2 24 - 24 

(%) 100% - 100% 

Pertanyaan 3 24 - 24 

(%) 100% - 100% 

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2018 

Berdasarkan data kuisioner dati tabel di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa dari pertanyaan ke 1 ( apakah anda selalu mengikuti kegiatan 

penyuluhan dalam pengelolaan sampah? ) sebanyak 8 orang (33%) menyatakan 

iya, dan 16 orang (67%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para 

responden 8 orang atau 33%  setuju, bahwa mereka mengikuti penyuluhan 

pengelolaan sampah, dan sebanyak 16 orang atau 67% tidak setuju bahwa 

mereka tidak pernah mengikuti penyuluhan pengelolaan sampah yang ada di 
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desa Kuta Dalom. Pertanyaan ke 2 ( apakah tokoh masyarakat memberikan 

sosialisasi mengenai tujuan bank sampah? ) sebanyak 24 orang  (100%)  

menyatakan iya, dan 0 orang (0%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan 

bahwa para responden sebanyak 24 orang atau 100% setuju bahwa tokoh 

masyarakat memberikan sosialisasi mengenai tujuan dari bank sampah. 

Pertanyaan ke 3 ( apakah tokoh masyarakat mengajak masyarakat agar ikut 

serta dalam program bank sampah? ) sebanyak 24 orang  (100%)  menyatakan 

iya, dan 0 orang (0%) menyatakan tidak. Hal ini menunjukan bahwa para 

responden sebanyak 24 orang atau 100% setuju bahwa tokoh masyarakat 

mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.  

Berdasarkan hasil data kuisioner diatas, maka penulis menyilpulkan 

bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat pekon Kuta Dalom terhadap sampah 

terbilang sangat rendah, dapat di dilahat dari data kuisioner tentang 

penyuluhan pengelolaan sampah, hanya 33% masyarakat yang mengikuti 

kegiatan tersebut, masyarakat tidak peduli akan dampak yang di hasilkan dari 

sampah itu sendiri. Meskipun peran dari tokoh masyarakat sudah konsisten 

untuk selalu mendorong masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan sampah, terbukti dari data hasil kuisioner tentang peran dari 

tokoh masyarakat menunjukkan data 100%  bahwa tokoh masyarakat sangat 

mendukung program pemerintah pekon, dengan bentuk mensosialisasikan dan 

mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program bank sampah. 
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C. Tinjauan ekonomi islam dalam pengelolaan sampah  

Sejak manusia ada di muka bumi, mereka hidup menggantungkan diri 

pada alam sekitar. Mereka tetap membutuhkan alam sekitarnya bagi 

kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Dalam Al-Quran di jelaskan hal itu 

di antaranya ayat Al-Quran itu adalah: Q.S. Al-Qashash 

                         

                     

                      

                        

            

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepada mu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan jangan lah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.   

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik 

binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak benyawa. Pada 
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dasarnya akhlaq yang diajarkan Al-quran terhadap lingkungan bersumber dari 

fungsi manusia sebagai khalifah. Manusia di tunjuk sebagai wakil (khalifah) 

tuhan di bumi bertugas menciptakan dengan memanfaatkan sumber-sumber 

daya yang dalam perspektif ekonomi islam dapat di uraikan sebagai berikut: 

1) Setiap manusia adalah produsen, untuk menghasilkan barang-barang dan 

jasa yang dalam prosesnya bersentuhan langsung dengan bumi sebagai 

factor utama produksi. 

2) Bumi berfungsi mendidik manusia mengingat kebesaran Allah 

3) Sebagai produsen dalam melakukan kegiatan produksi tidak boleh 

melakukan tindakan yang merusak lingkungan. 

 Perbuatan merusak alam dimuka bumi adalah perbuatan yang di larang oleh 

Al-Qur’an, hal ini telah di jelaskan di dalam surat Ar-rum ayat 41-42. 

                         

                          

                

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan 

manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 

agar mereka kembali (ke jalan yang benar).Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka 

bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari 

mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." 
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Alam atau bumi adalah segala kekayaan alam yang di ciptakan Allah 

SWT agar bisa di manfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka 

butuhkan. Dengan kemakmuran alam dan keseimbangan nya, manusia dapat 

mencapai dan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahtraan, 

dan keharmonisan hidupnya dapat terjaga.
3
 

Salah satu tujuan ekonomi islam ialah mewujudkan kesejahtraan 

manusia dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal 

tersebut menekankan pentingnya ekonomi islam  untuk mencapai 

kesejahtraan. Pengelolaan sampah harus didasarkan pada menciptakan 

keseimbangan dan keadilan dalam menyikapi setiap persoalan, baik itu 

berbentuk materi (kesejahteraan) maupun inmateri, persoalan-persoalan 

lingkungan dan persoalan umat manusia. Termasuk juga bagaimana dapat 

mengoptimalkan limbah atau sampah yang ada menjadi sesuatau yang lebih 

berguna dan bernilai ekonomi.
4
  

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak 

bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar’I, yang jika disertai ketulusan 

niat akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi 

didalam islam adalah dengan keterpaduan antara upaya individu  dan upaya 

pemerintah. Dimana peran individu sebagai azaz dan peran pemerintah 

                                                             
3
 Yatimin, Etika seksual dan penyimpangan dalam islam, Amazah, 2003,h. 17 

4
 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Ekonisia, Yogyakarta,2002, h. 64 
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sebagai pelengkap. Dalam islam Negara berkewajiban melindungi 

kepentingan masyarakat  dari ketidak adilan. 

Negara juga berkewajiban  memberikan jaminan sosial agar seluruh 

masyarakat dapat hidup secara layak. Dalam islam bekerja dinilai sebagai 

suatu kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai suatu kejahatan. Ibadah yang 

paling baik adalah bekerja, dan pada saat yag sama  bekerja merupakan hak 

sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah SAW menegur seoarang yang 

meminta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan kearah kerja yang 

produktif. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah:105 : 

                       

                   

Artinya: Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
5
 

Pengelolaan sampah sacera syar’I tertuang dalam Fatwa MUI tentang 

pengelolaan sampa untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disahkan 

pada 14 muharram 1436 H/07 november 2014. Dalam Fatwa MUI di sebutkan 

bahwa “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 

                                                             
5 Q.S. At-Taubah (9): 105 
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dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan sampah dan 

penanganan sampah”. 

Tercantum dalam Fatwa MUI, salah satu ketentuan umum tentang 

pengelolaan sampah yaitu setiap muslim wajib menjaga kebersihan 

menghindari diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabzir dan israf. 

Tabzir adalah menyianyiakan barang/ harta yang masih bisa di manfaatkan 

menurut ketentuan syar’i atau kebiasaan umum masyarakat. Dalam surat Al-

Israa : 27 di sebut 

                          

Artinya :sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

saytan dan saytan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya. 

Pengelolaan sampah yang di lakukan di pekon Kuta Dalom baik oleh 

masyarakat maupun oleh bank sampah sejalan dengan ketentuan MUI dalam 

pengelolaan sampah. Dalam hal ini masyarakat dan bank sampah terhindar 

dari perbuatan tabzir. Para masyarakat dan bank sampah mengolah sampah 

menjadi barang yang masih bisa di manfaatkan. Selain bermanfaat bagi 

lingkungan,  pemanfaatan sampah dengan mengurangi volume sampah dapat 

berguna bagi masyarakat luas.  
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Tercantum pula dalam Fatwa MUI, ketentuan umum lain yaitu mendaur 

ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahtraan 

umat, hukumnya wajib kifayah. Pengelolaan sampah yang di lakukan oleh 

pihak bank sampah di pekon Kuta Dalom secara tidak langsung membantu 

meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan memanfaatkan dana dari hasil 

bulanan yang di ambil dari setiap nasabah yang membayar, dan dari hasil 

penjualan olahan sampah yang masih bernilai ekonomi, seperti rongsokan, 

pupuk organik hasil olahan, dan sayur-sayuran dari hasil tanaman nasabah 

yang menyetor. Dari sisi lain bank sampah bukan hanya memberikan 

keuntungan bagi pekon, tetapi memberikan kenyamanan bagi masyarakat 

dengan lingkungan yang lebih terjaga dan juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat dalam membantu meningkatkan kesejahtraan mereka. Seperti 

meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan samnpah. 

Pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, salah satunya 

adalah prinsip Ma’ad secara harfiah berarti kembali. Maksudnya manusia 

akan kembali kepada Tuhan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, 

karena kehidupan manusia bukan hanya berlangsung di dunia saja melainkan 

terus berlanjut di akhirat. Ma’ad juga di artikan sebagai hasil atau imbalan 

sesuai dengan kata imam gazhali/ profit/ laba. Dalam islam, ada laba / 

keuntungan di dunia dan akhirat. 
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Pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip Ma’ad. Hal ini karena 

pengelolaan sampah dari pemulung, pengepul kecil hingga besar di lakukan 

selain untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga untuk memperoleh keuntungan 

atau laba. Keuntungan tersebut berasal dari hasil  penjualan sampah. 

Keuntungan yang di peroleh bukan hanya sekedar keuntungan secara materi 

untuk memenuhi kebutuhan, keuntungan lain yaitu dari sisi niat dalam 

bekerja. 

Pengelolaan sampah yang di lakukan bank sampah di pekon Kuta 

Dalom sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam. Akan tetapi, pengelolaan 

sampah belum mencapai tujuan ekonomi islam yaitu untuk mensejahtrakan 

masyarakat. Dari 5 indikator kesejahtraan, hanya indicator pendapatan yang 

sesuai, sementara untuk 4 indikator lain belum sesuai.   



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan di atas penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan pemeritah desa Kuta Dalom dalam pengelolaan 

sampah sejauh ini belum efektif, sehingga belum bisa meningkatkan 

pendapatan asli desa, dalam segi pengoprasian pengelolaan sampah sudah 

baik, namun disisi lain ada beberapa faktor yang memhambat yang belum 

terselesaikan. kebijakan pengelolaan sampah ini di anggap sangat baik oleh 

masyarakat, namun kebijakan ini akan berjalan dengan baik apabila indikator-

indikator dalam kebijakan tersebut terpenuhi dengan baik. 

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan 

pengelolaan sampah yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat desa Kuta 

Dalom, kurangnya kordinasi antar anggota pengurus bank sampah dengan 

kepala desa, kurangnya sumber daya manusia dalam manejemen pengelolaan 

sampah, kurangnya bantuan dana baik dari luar maupun dari desa. Kemudian 

yang menyebabkan masyarakat enggan untuk terlibat dalam pengelolaan 

sampah, yang pertama yaitu terkait kebijakan masalah iuran 20.000 untuk 

jasa pengangkutan samapah dalam setiap bulannya, masyarakat merasa 
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terbebani dengan adanya dana iuran/bulanan tersebut, dan yang kedua adalah 

masyarakat lebih memilih membuang sampah di tempat pembungan sampah 

liar seperti di sungai, belakang rumah, dan di sekitar-sekitar lingkungan desa 

Kuta dalom, sejauh ini belum ada sanksi bagi masyarakat yang masih 

membuang sampah sembarangan. 

3. Pengelolaan sampah yang di lakukan di desa Kuta Dalom sejalan dengan 

ketentuan MUI dalam pengelolaan sampah dan konsep ekonomi islam. Dalam 

hal ini bank sampah maupun warga terhindar dari perbuatan tabdzir. 

Ketentuan Umum lain yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang yang 

berguna bagi peningkatan kesejahtraan umat hukumnya wajib kifayah. 

Pengelolaan sampah juga sesuai dengan prinsip ekonomi islam, salah satunya 

adalah prinsip Ma’ad . Ma’ad berarti hasil atau imbalan. Pengelolaan sampah 

sesuai dengan prinsip ma’ad. Hal ini karena pengelolaan sampah  dari 

masyarakat dilakukan untuk memperoleh keuntungan/laba. Keuntungan 

tersebut berasal dari hasil penjualan sampah. Keuntungan yang di peroleh 

bukan hanya sekedar keuntungan secara materi untuk memenuhi kebutuhan, 

keuntungan lain yaitu dari sisi niat dalam bekerja. Niat yang baik dalam 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga lingkungan sesuai dengan 

perintah Allah SWT.  

  



 123 

B. Saran 

1. pemerintah harus lebih berperan dan fokus lagi untuk pengembangan dan 

pengelolaan bank sampah agar kedepannya Pembangunan boleh meningkat 

karena adanya sumber pendapatan yang memadai, sehingga pemerintahan 

berjalan baik dan masyarakat sejahtera. 
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