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PENGARUH KEBERADAAN BANK SAMPAH TERHADAP REDUKSI 

PRODUK SAMPAH DI KOTA SURAKARTA 

ABSTRAK 

Sampah adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan, 

permasalahan sampah timbul karena adanya perilaku manusia yang menyimpang dari 

norma-norma kehidupan. Sampah di Kota Surakarta yang masuk ke TPA Putri 

Cempo sejak tahun 2011-2015 mengalami peningkatan 500 ton pertahunnya, jika 

dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga perlu adanya 

pengelolaan efektif dan tepat sasaran yaitu Bank Sampah. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) Menentukan peran Bank Sampah dalam pengurangan volume sampah di 

Kota Surakarta, (2) Analisis pengaruh keberadaan Bank Sampah terhadap perilaku 

masyarakat dalam mengelola sampah, untuk mencapai lingkungan sehat di kota 

Surakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei, untuk pengambilan sampel 

dengan menggunakan purposive proporsional sampling yaitu pengambilan sampel 

menggunakan pertimbangan tertentu namun sesuai dengan proporsi jumlah anggota. 

Pertimbangan penggunaan metode tersebut adalah nasabah Bank Sampah dan 

Pengelolan Bank Sampah dianggap sudah melaksanakan pengelolaan dengan metode 

3R. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Bank Sampah memiliki peran positif dalam 

mengurangi produk sampah, jika diasumsikan penduduk Kota Surakarta ikut menjadi 

nasabah maka produksi sampahnya sebanyak 128.057 Kg/Hari, dengan perbandingan 

sampah yang masuk TPA Putri Cempo tahun 2015 sebanyak 274.705 Kg/hari, 

dengan demikian akan ada 146.648 Kg sampah yang bisa terkelola. Sementara itu, 

terdapat 4 Bank Sampah di empat kecamatan yang menerapkan sistem pengelolaan 

baik dan metode 3R sebagai berikut Bank Sampah BPK di Kecamatan Laweyan, 

Bank Sampah Sejahtera di Kecamatan Serengan, Bank Sampah Mekar Asri di 

Kecamatan Jebres, dan Bank Sampah Green Life Center di Kecamatan Banjarsari. 

dan pengaruh Bank Sampah terhadap perilaku masyarakat Kota Surakarta sebagai 

berikut, nasabah Bank sampah sudah bisa mengurangi produksi sampah harian dari 

0,54 Kg/o/hari menjadi 0,25 Kg/o/hari, pengurangan penyakit seperti DBD dan Diare, 

serta masyarakat lebih memahami sampah yang harus dikelola ataupun yang tidak 

bisa dikelola. 

 

Kata Kunci: Sampah, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah Kota Surakarta 
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EFFECT OF EXISTING GARBAGE BANK TO REDUCTION OF SOLID 

WASTE PRODUCT IN SURAKARTA 

ABSTRACT 

Garbage is a part of human life that can’t be separated, garbage problems 

arise because of human behavior that deviates from the norms of life. Garbage in 

Surakarta City entering Putri Cempo TPA since 2011-2015 has increased 500 tons 

per year, if left will cause various problems, so that need effective management and 

right target that is Bank Trash. This study aims to (1) Determine the role of Garbage 

Bank in reducing the volume of waste in Surakarta City, (2) Analysis of the influence 

of the existence of Bank Trash on the behavior of the community in managing waste, 

to achieve a healthy environment in the city of Surakarta. The research method used 

is survey, for sampling using purposive proportional sampling that is taking sample 

using certain consideration but in accordance with proportion of number of member. 

Consideration of the use of such method is the customer of Garbage Bank and the 

Management of Garbage Bank considered to have implemented the management with 

3R method. The results showed that garbage Bank has a positive role in reducing 

waste products, if it is assumed that the population of Surakarta City become a 

customer, then its waste production is 128.057 Kg / Day, with the ratio of garbage 

entering Putri Cempo TPA in 2015 is 274.705 Kg / day, thus There will be 146,648 

Kg of garbage that can be managed. In the meantime, there are 4 Waste Banks in 

four districts that implement good management system and 3R method as follows: 

BPK Trash Bank in Laweyan Sub-district, Waste-Prosperous Bank in Serengan Sub-

district, Mekar Asri Trash Bank in Jebres Sub-district, and Waste Bank Green Life 

Center in Kecamatan Banjarsari. And the influence of the Garbage Bank on the 

behavior of the Surakarta community as follows, the waste bank customers can 

reduce daily waste production from 0.54 Kg / o / day to 0.25 Kg / o / day, the 

reduction of diseases such as DHF and Diarrhea, Understand the waste that must be 

managed or that can’t be managed. 

Keywords: Garbage, Waste Management, Surakarta City Garbage Bank  
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sampah merupakan sisa hasil produksi dari aktivitas manusia yang terjadi 

karena perkembangan teknologi dan modernisasi yang belum dimanfaatkan. Di 

tinjau dari segi lingkungan hidup, kesehatan dan sosial ekonomi, sampah bisa 

menjadi permasalahan yang kompleks seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, 

wabah penyakit dan kemiskinan. Permasalahan sampah timbul karena adanya 

perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma kehidupan. 

Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh sampah, akan berakibat pada 

ketidakselarasan, antara manusia dan lingkungan, maupun manusia dengan manusia. 

Keberadaan sampah tidak terlepas dari kontribusi manusia yang 

memproduksinya. Dampak buruknya produksi sampah yang terjadi saat ini, berupa 

meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo di Kota Surakarta. 

Oleh karena itu pada tahun 2016, pemerintah kota berupaya untuk mengentaskan 

permasalahan sampah dengan turut berpartisipasi mendukung gerakan Indonesia 

Bebas Sampah tahun 2020. Gerakan Indonesia Bebas Sampah bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat bahwa sampah yang biasa mereka buang bisa 

dimanfaatkan dengan cara mengolahnya menjadi barang serbaguna, sehingga 

sampah yang biasanya berakhir di TPA akan berkurang.  

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

1) Menentukan peran bank sampah dalam pengurangan volume sampah di Kota 

Surakarta, 

2) Analisis pengaruh keberadaan bank sampah terhadap perilaku masyarakat dalam 

mengelola sampah, untuk mencapai lingkungan sehat di Kota Surakarta. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

dengan teknik pengambilan sampel purposive proporsional sampling, sedangkan 

metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam 
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(interview indept). Pertimbangan penggunaan metode tersebut adalah nasabah Bank 

Sampah dan Pengelolan Bank Sampah dianggap sudah melaksanakan pengelolaan 

dengan metode 3R. Pertimbangan pemilihan Kota Surakarta menjadi daerah 

penelitian karena, Pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum dikelola dengan 

baik, TPA Putri Cempo adalah satu-satunya Tempat Pembuangan sampah akhir di 

Kota Surakarta, dan Bank sampah yang ada sejak 2011 belum menjadi trend dalam 

pengelolaan sampah di Kota Surakarta. Pengambilan sampel terbagi dua tahap, tahap 

pertama pengambilan sampel kepada masyarakat yang menjadi nasabah Bank 

Sampah dan tahap kedua kepada Bank Sampah yang sudah melakukan menajemen 

organisasi serta pengelolaan sampah dengan baik.  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 

data primer yang berasal dari kuesioner dan wawancara mendalam (interview 

indepth) adalah data nama responden, umur, pendidikan, pengetahuan tentang 

pengolahan sampah dan pengetahuan pengelolaan sampah melalui bank sampah, 

jumlah volume sampah rata-rata/hari/tahun yang masuk bank sampah, dll. Sementara 

itu, untuk data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa peta administrasi, 

jumlah penduduk, jumlah bank sampah, jumlah volume rata-rata sampah dll. 

Metode Analisis Data 

Analisis tabel frekuensi yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana 

pengaruh bank sampah terhadap reduksi produk sampah di Kota Surakarta dan 

menggambarkan masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah di bank sampah. 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Reduksi produk sampah 

  Adapun pembagian reduksi produk sampah, sebagai berikut 

a. Timbulan Sampah Masyarakat Kota Surakarta 

Timbulan sampah dari sebuah kota, sebagian besar berasal dari rumah tangga. 

Cara perhitungan secara cepat satuan timbulan sampah tersebut, dapat dianggap 

sudah meliputi sampah yang ditimbulkan oleh setiap orang dalam berbagai kegiatan 
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dan berbagai lokasi, baik saat dirumah, jalan, pasar, hotel, taman, kantor, dsb. 

Menurut hasil perhitungan timbulan sampah, menggunakan rumus dibawah ini 

 

Jumlah timbulan sampah yang diproduksi oleh penduduk Kota Surakarta sebesar 

394 ton/hari, untuk timbulan sampah yang dihasilkan perorangan sejumlah 0,76 

Kg/o/hari dan bila diakumulasikan dalam waktu bulanan sejumlah 22,8 Kg/o/bulan.  

Sementara itu, menurut data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo,  

1. Rata-rata volume sampah tahunan sebesar 100.267.400 Kg/tahun, volume sampah 

bulanannya sebesar 8.355.617 Kg/bulan dan sampah harian perorangan adalah 16 

Kg/o/bulan 

2. Asumsi produk sampah harian yang masuk ke TPA pada tahun 2015 adalah 

274.705 Kg/hari dan sampah harian perorangan adalah 0,54 Kg/o/hari 

(Kg/hari:Jumlah Penduduk). 

Sedangkan menurut asumsi peneliti yang mengacu dari data Bank Sampah, maka 

prediksi volume sampah yang dihasilkan penduduk Kota Surakarta jika menjadi 

nasabah Bank Sampah, sebagai berikut.. 

1. Rata-rata volume sampah bulanannya sebesar 3.841.710 Kg/bulan (asumsi sampah 

harian/orang X jumlah penduduk) dan sampah bulanan perorangan adalah 7 

Kg/o/bulan 

2. Asumsi produk sampah harian yang masuk ke Bank Sampah pada tahun 

2016/2017 adalah 128.057 Kg/hari dan sampah harian perorangan adalah 0,25 

Kg/o/hari. 

b. Jenis, Berat, Persentase Sampah Dan Jumlah Nasabah Tiap Kecamatan 

Persentase untuk sampah kertas menurut data di Bank Sampah, tertinggi ada di 

Kecamatan Laweyan dengan jumlah 64 % dan Banjarsari dengan jumlah 54 % dari 

total sampah anorganik di masing-masing kecamatan. Umumnya sampah kertas yang 

disetorkan terdiri dari kardus, duplex/kertas karton dan hvs. Ketiganya bisa dikaitkan 

juga dengan kebutuhan berbelanja bulanan warga, semisal kebutuhan akan kotak 
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makanan yang di bungkus menggunakan duplex, kardus yang ditemukan di Bank 

Sampah adalah kardus sisa pembungkus rokok, air mineral, maupun makanan ringan, 

sedangkan untuk kertas hvs berasal dari laporan siswa/mahasiswa hingga pegawai 

perkantoran yang tinggal di kecamatan tersebut. 

Tabel. 3.1. Persentase Jenis Sampah Anorganik dan Organik 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Lapangan (Bank Sampah Aktif Kota Surakarta Tahun 2017) 

Seperti yang tersaji pada tabel di atas, sampah plastik yang jumlahnya tertinggi 

berada di Kecamatan Serengan menempati urutan pertama dengan jumlah persentase 

43 % dan urutan kedua adalah Kecamatan Laweyan dengan jumlah 27 %, sedangkan 

untuk jenis plastik yang biasa disetorkan adalah jenis plastik makanan ringan, plastik 

kresek dan sisa plastik es. Berdasarkan temuan di lapangan, sampah plastik yang 

responden kumpulkan berasal dari hasil warga berjualan jajanan di angkringan, pasar, 

sekolahan ataupun toko swalayan. 

3.2 Pengaruh Bank Sampah terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola 

sampah 

a. Sampah dan bank sampah 

Penduduk Kota Surakata memiliki cara dalam mengelola sampah rumah 

tangga maupun sampah hasil produksi pabrik. Umumnya sampah akan dibuang 

sembarangan dan menumpuk, lalu akan mempengaruhi lingkungan dan sosial 

masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sebelum adanya solusi pengelolaan 

sampah berupa bank sampah, masyarakat di Kota Surakarta masih mengelola 

sampah dengan cara di bakar membakarnya di dalam tong ataupun membuang 

langsung ke TPA Putri Cempo, seperti yang tersaji pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 Pengelolaan Sampah Sebelum Bank Sampah 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Menurut tabel di atas, responden memilih untuk membakar sampahnya 

ataupun membuangnya (lainnya) ke TPA Putri Cempo, karena hal tersebut dinilai 

efektif tanpa harus membuang waktu dan biaya. Perilaku tersebut yang 

menyebabkan bertambahnya permasalahan di lingkungan seperti polusi udara 

dan polusi tanah. 

Setelah nasabah ikut ke dalam bank sampah, sekarang mereka merasa tertib 

dalam hal mengelola sampah karena rutinitas mereka mengelola sampah tiap 

harinya dan harus menyetorkan sesuai jadwal bank sampah masing-masing, 

seperti yang tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Jadwal Transaksi Bank Sampah 

 

 

  

 

 

       Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Menurut tabel di atas, Kecamatan Serengan memiliki 19 responden yang 

memilih minggu ke empat untuk melakukan transaksi sampah, hal tersebut sesuai 

dengan jadwal bank sampah yaitu pada minggu ke empat setiap bulannya. 

Kemandirian masyarakat yang ikut menabung bank sampah tercermin pada Tabel 

3.3. masyarakat pun mulai memiliki pikiran yang terbuka dalam pengelolaan 

sampah, beberapa alasan pun dianggap menjadi dasar mereka menabung di bank 

sampah, seperti yang tersaji pada tabel berikut. 
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Tabel 3.4 Alasan Berinvestasi Di Bank Sampah 

 

 

 

 

     Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Menurut Tabel 3.4, responden tertarik dengan Bank Sampah dikarenakan 

keuntungan yang mereka dapatkan berupa kelestarian dan keasrian tempat 

tinggal mereka baru disusul alasan finansial. Sementara itu, untuk menjaga 

lingkungan tetap bersih responden memilih dan memilah sampah sesuai dengan 

jenisnya. jenis sampah yang ditabungkan pun beraneka ragam, mulai dari plastik, 

kertas, gelas/kaca, kaleng/logam, besi dan sebagainya, seperti yang tersaji pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.5 Jenis Sampah Yang Ditabungkan 

 

 

 

 

        Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 3.5, jenis sampah yang banyak diminati untuk ditabungkan 

adalah plastik dan kertas, seperti di Kecamatan Serengan 10 responden memilih 

plastik, di Kecamatan Jebres 8 responden memilih kertas, dan di Kecamatan 

Jebres 7 responden memilih kertas. Hal tersebut mungkin karena nilai manfaat 

dan kegunaan yang lebih dibanding jenis lainnya. 

b. Kesehatan Lingkungan 

Kesehatan lingkungan merupakan bagian dalam pembangunan nasional, 

kebutuhan akan lingkungan yang asri dan kondusif adalah hal pokok guna 

berlangsungnya interaksi sosial. Penyimpangan perilaku sosial seperti membuang 

sampah sembarangan akan menyebabkan timbul permasalahan berupa wabah 
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penyakit, seperti yang pernah terjadi di beberapa kecamatan di Kota Surakarta. 

berikut ini adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh kurang sadarnya 

masyarakat akan kesehatan lingkungan, sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Penyakit Yang Ditimbulkan Oleh Sampah 

 

 

 

 

     Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Berdasarkan Tabel 3.6, wabah penyakit yang paling sering dialami oleh 

responden berupa diare dan Demam berdarah (DBD), penyakit tersebut timbul 

karena masyarakat belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik sehingga 

ada beberapa penyakit yang berasal dari lingkungan yang masih kotor. 

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 10 responden di Kecamatan Serengan 

berupa diare. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa daerah-daerah yang ada 

di kecamatan tersebut, dulunya masih belum terkelola dengan baik, sehingga 

serangga pembawa penyakit seperti lalat banyak bermunculan dan menyebabkan 

diare, sedangkan yang terkena DBD adalah Kecamatan Jebres dan Kecamatan 

Banjarsari. Berikut ini adalah data jumlah pasien yang terkena DBD dan Diare di 

Kota Surakarta. 

Tabel 3.7 Jumlah Kasus DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kecamatan di 

Kota Surakarta, 2015 

 

 

 

 

 

Sumber: Kota Surakarta dalam angka tahun 2015 
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Hal tersebut membuktikan bahwa lingkungan tempat tinggal responden masih 

banyak sampah yang menumpuk atau dibiarkan tergeletak sembarangan. 

c. Pengelolaan Sampah 

Aktifitas manusia selalu berkaitan dengan sampah, namun belum semuanya 

mengetahui bagaimana cara pengelolaan sampah yang tepat. Berikut ini adalah 

pendapat responden mengenai pengelolaan sampah di lingkungan mereka, 

sebagai berikut.  

Tabel 3.7 Pendapat Responden Terhadap Pengelolaan Sampah 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Berdasarkan data yang disajikan Tabel 3.7, secara keseluruhan responden 

berpendapat bahwa pengelolaan sampah di lingkungannya sudah masuk dalam 

kategori baik, hal tersebut kemungkinan karena sistem pengembangan yang 

diterapkan Bank Sampah agar responden lebih mencintai lingkungannya berjalan 

dengan baik, beberapa responden dari Kecamatan Banjarsari yang dulunya sering 

terjangkit DBD pun mengatakan bahwa lingkungan mereka semakin hari 

semakin membaik. Selain itu, antusiasme responden dalam memahami 

pengetahuan tentang jenis sampah tersaji pada tabel berikut ini.  

Tabel 3.8 Pendapat Responden Terhadap Jenis Sampah 

 

 

 

 

        Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Menurut data pada Tabel 3.8, hampir keseluruhan responden memahami 

sampah jenis apa saja yang bisa dikelola maupun tidak. data tersebut 
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membuktikan bahwa responden menerima peran Bank Sampah dalam 

memberikan edukasi lingkungan, serta tata pengelolaan yang baik, efektif dan 

efisien. Adapun aktifitas memilah sampah di bagi menjadi 2 jenis yaitu memilah 

sampah organik dan anorganik, berikut adalah pendapat responden mengenai 

aktifitasnya melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. 

Tabel 3.9 Pemilahan Sampah Organik Tabel 3.10 Pemilahan Sampah anorganik 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah, (2017) 

Seperti yang tersaji pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10, responden menyadari 

bahwa sampah organik pun bisa mereka kelola dengan baik dan bisa dijadikan 

kompos karena berasal dari bahan daun-daunan, sisa sayur ataupun sisa 

makanan. Sedangkan untuk memilah sampah anorganik, keseluruhan responden 

melakukannya karena umumnya sampah yang disetorkan adalah sampah 

anorganik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta sebaran sampel Bank Sampah Kota Surakarta  
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Gambar 2. Peta Zonasi Permukiman Terpengaruh Bank Sampah Di Kota Surakarta 
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4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

a. Peran Bank Sampah dalam mengurangi volume sampah di Kota Surakarta, saat 

ini sudah masuk dalam kategori efektif dan tepat, karena sampah yang masuk ke 

TPA Putri Cempo pada tahun 2015 sebanyak 274.705 Kg/hari sedangkan jika 

penduduk Kota Surakarta diasumsikan ikut menabung di Bank Sampah maka 

produksi sampahnya sebanyak 128.057 Kg/hari, akan ada 146.648 Kg sampah 

setiap harinya yang terkelola dengan baik dan tepat menggunakan metode 3R. 

b. Pada penelitian ini, terdapat 14 sampel Bank Sampah yang tersebar di lima 

kecamatan sebagai berikut, Bank Sampah BPK dan Ngudi Rejeki di  Kecamatan 

Laweyan, Bank Sampah Amanah, Mekar Asri, M-Three, Wanita Kreatif Gulon 

Asri di Jebres, Bank Sampah Sejahtera, Serengan Go Green, Sumber Rejaki di 

Serengan, Bank Sampah Ngudi Rejeki 1 dan 2 di Pasar Kliwon, dan Bank Sampah 

Tri Pusoro, Green Life Center, Soluta di Banjarsari. Sementara itu, masing-masing 

kecamatan saat ini baru memiliki satu Bank Sampah yang menerapkan sistem 

pengelolaan baik dan metode 3R sebagai berikut antara lain Bank Sampah BPK 

di Kecamatan Laweyan, Bank Sampah Sejahtera di Kecamatan Serengan, Bank 

Sampah Mekar Asri di Keccamatan Jebres, dan Bank Sampah Green Life Center 

di Kecamatan Banjarsari.  

c. Pengaruh Bank Sampah terhadap perilaku masyarakat Kota Surakarta sebagai 

berikut, produksi sampah harian masyarakat (organik dan anorganik) bisa ditekan 

hingga 0,25 Kg/o/hari, masyarakat yang dulunya memilih untuk mengelola 

sampah dengan membakar sampah atau membuang ke TPA Putri Cempo, saat ini 

memilih untuk menabungkan sampahnya, masyarakat lebih rajin untuk memilah 

sampah rumah tangga domestik karena terbiasa dengan jadwal rutin transaksi 

sampah, pengurangan penyakit seperti DBD dan Diare dan masyarakat lebih 

memahami sampah yang harus dikelola ataupun yang tidak bisa dikelola. 
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4.2 Saran 

a. Bagi pemangku kebijakan, perlu memberikan dukungan secara moral serta 

finansial terhadap masyarakat Kota Surakarta dan pengelola Bank Sampah. Serta 

dibutuhkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelola Bank Sampah. 

b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola Bank Sampah sebaiknya lebih 

inovatif serta kreatif. Agar masyarakat tertarik untuk ikut menabung di Bank 

Sampah diperlukan promosi, sehingga Bank Sampah bisa membangun citra 

sebagai sebuah tempat yang nyaman untuk belajar mengenai pengendalian produk 

sampah serta digunakan untuk bertransaksi sampah. 

c. Perlu ada kajian lebih mendalam terkait aspek sosial ekonomi para nasabah di 

Kota Surakarta, karena orientasi masyarakat untuk bergabung ke Bank Sampah 

selain kelestarian lingkungan ada pula kebutuhan finansial, terutama terhadap 

masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon, karena kecamatan ini memiliki Bank 

Sampah yang belum berjalan maksimal, sedangkan kecamatan ini memiliki 

masalah kependudukan karena adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan 

jumlah penduduk. 

d. Perlu adanya pemanfaatan berkelanjutan terhadap sisa makanan yang berasal dari 

restoran atau rumah makan yang ada di Kota Surakarta, agar pemanfaatan serta 

pengelolaannya bisa tepat sasaran sehingga tidak menjadi permasalahan baru. 
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