
NAMA PROGRAM 

PERSAMPAHAN 
UNTUK ALTERNATIF 

EKONOMI 
MASYARAKAT 



DISKRIPSI PROGRAM DAN METODE 

 Perbaikan akses sanitasi khususnya untuk akses 
persampahan rumah tangga agar mencapai 100% 
melalui pengelolaan sampah rumah tangga 
menjadi usaha ekonomi produktif. 

metode : 

 (i) studi dokumentasi/data sekunder seperti 
Profil Desa, RPJMDesa, APBDesa,  

 (ii) wawancara mendalam kepada kepala desa 
calon sasaran, tokoh masyarakat, dan warga 
rentan,  

 (iii) Observasi mendalam daerah sasaran, FGD 
dengan para pihak.  



Penerima manfaat 

Seluruh masyarakat di desa sasaran 
terutama masyarakat yang masuk 
menjadi anggota Kelompok Usaha Olah 
Sampah, setelah adanya hasil 
Assestmen yang dilakukan.   

Skala priorias kebutuhan masyarakat 
dan Potensi desa terkair persampahan 



Kegiatan  

 Melakukan komunikasi yang intensif antar para pihak 
pengelola sampah dengan Audiensi kepada Pemda 
Kabupaten Bojonegoro, Temu Warga di tingkat desa dan 
temu siswa di tingkat  

 Memfasilitasi pembentukan Kelompok usaha Olah sampah 
melalui assesment kebutuhan, assesmen calon anggota, 
assemen calon kader olah sampah, penyusunan rencana 
usaha olah sampah termasuk melakukan kampanye 
kesadaran pengolahan sampah. Selanjutnya diperlukan 
penyerahan modal awal, investasi sarana produksi dan 
melakukan pengelolaan sampah rumah tangga 

 Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui 
pendampingan dan pelatihan-pelatihan 

 Melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
usaha olah sampah. 



Tenaga ahli yang digunakan untuk program ini  

 Fasilitator kesehatan masyarakat, adalah personalia 
yang memiliki kemampuan memfasilitasi, 
melakukan kampanye kesehatan untuk kesadaran 
pengolahan sampah 

 Fasilitator Manajemen usaha dan ekonomi, yang 
berfungsi memfasilitasi masyarakat untuk membuat 
usaha olah sampah menjadi usaha yang feseable. 



Tahapan Program 

 Tahap 1 Sosialisasi meliputi : hasil yang diharapkan adanya 
komunikasi yang intensif antar para pihak pengelola sampah, 
Tahap Perencanaan dengan hasil yang diharapkan 
terbentuknya kelompok usaha olah sampah, dan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat, dan  

 Tahap 2 Perencanaan meliputi : hasil yang diharapkan 
terbentuknya kelompok usaha olah sampah, dan Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat.  

 Tahap 3 Pelaksanaan Meliputi :hasil yang diharapkan 
berproduksinya usaha olah sampah, setelah adanya pelatihan 
dan pembinaan, serta penyerahan modal ke masyarakat 
sasaran 

 Tahap 4 Tahap pertanggung jawaban meliputi : hasil yang 
diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan usaha olah sampah 
 



Tujuan Program 

Terwujudnya Lingkungan 
Masyarakat yang Bersih 

dan Sehat 



Out Come 

 Meningkatnya Komunikasi dan Koordinasi antar 
Stakeholder 

 Meningkatnya Pendapatan Keluarga Masyarakat 
Sasaran 

 Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang 
PHBS 

 Meningkatnya Kemampuan masyarakat dalam 
Pengelolaan Sampah 



Meningkatnya Komunikasi dan Koordinasi antar 
Stakeholder 

Adanya forum bersama antar 
stakeholder 

Adanya jaringan kerja pengelolaan 
persampahan  



Meningkatnya Pendapatan Keluarga Masyarakat 
Sasaran 

Adanya kelompok usaha masayarakat 

Adanya kegiatan usaha pengelolaan 
sampah 

Adanya kerjasama usaha dengan Bank 
Sampah/pengusaha 



Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang 
PHBS 

 Adanya kegiatan 
kampanye Pola Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) 



Meningkatnya Kemampuan masyarakat dalam 
Pengelolaan Sampah 

Adanya kegiatan pelatihan 
Ketrampilan untauk anggota 
kelompok masyarakat 

Adanya kegiatan penguatan 
kelembagaan stakeholder 
persampahan 



Terima Kasih Atas Segala 
Perhatiannya 


