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LAMPIRAN 

 

Lampiran I : Curiculum Vitae 

Nama : Salsabila Khoirunnisa’ 

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 11 Desember 1997 

Status : Mahasiswa 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tinggi badan  : 163 cm 

Alamat   : Jalan Parangtitis KM 3,5 Salakan RT 06 159 

Bangunharjo, Sewon, Bantul 

Nomor HP/WA  :  087839821665 

 

Riwayat Pendidikan : 

TK ABA Bustanul Athfal Randubelang   : 2002 - 2004 

SD Muhammadiyah Sapen Nitikan    : 2004 - 2010 

Pondok Pesantren IBNUL QOYYIM PUTRI Yogyakarta : 2010 - 2016 
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Lampiran II : Foto wawancara  

 

 

Lampiran III : Proses pemilahan sampah 
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Lampiran IV : Pertanyaan wawancara 

1.Apa latar belakang berdirinya bank sampah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim 

Putri? Adakah nama khusus agar mudah mengingatnya? 

2.Siapa yang menginisiasi berdirinya bank sampah? 

3.Kapan bank sampah tersebut resmi didirikan di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim 

Putri? 

4.Apakah visi/misi Bank Sampah secara tertulis? 

5.Apakah ustadzah memantau pengoperasian bank sampah? 

6.Siapa yang menjadi pengurus bank sampah? 

7.Apakah ada donatur khusus untuk menjalankan bank sampah di Pondok Pesantren 

Ibnul Qoyyim Putri? 

8.Apakah yang diberikan para donatur untuk menunjang kelangsungan lancarnya 

Bank Sampah? 

9.Bagaimana konsep pengepul untuk mengumpulkan sampah yang didapatkan dari 

nasabah? 

10.Siapa yang menerima atau petugas pengambilan sampah dari nasabah? 

11.Apakah jenis yang dapat disalurkan ke bank sampah? 

12.Apa prosedur pengolahan sampah setelah diterima dari nasabah? 

13.Apakah bank sampah mempunyai inovasi dalam hal pengolahan? 

14.Berapa durasi waktu penyimpanan sampah di gudang bank sampah? 

15.Apakah hasil yang diterima setelah pengolahan tersebut? 

16.Apakah pengurus OSIQ juga mempunyai peran dalam pengoperasian bank 

sampah? 

17.Apakah ada bukti struktural pengurus bank sampah? 

18.Apakah yang menjadi nasabah bank sampah hanya warga pondok? 
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19.Berapa jumlah nasabah secara keseluruhan? 

20.Apa persyaratan warga luar pondok untuk menjadi nasabah bank sampah? 

21.Bagaimana sistem pencatatan Bank Sampah yang dilakukan saat ini? 

22.Apakah bukti tertulis untuk kontrak antara bank sampah dengan pengepul? 

23.Berapa durasi waktu yang diberikan untuk kontrak tersebut? 

24.Bagaimana cara menyampaikan tabungan kepada setiap nasabah? 

25.Apakah bank sampah sudah mempunyai bangunan khusus untuk proses 

pengolahan? 

26.Bagaimana status bangunan tersebut? 

27.Berapa lama bank sampah ini sudah beroperasi? 

28.Apa kendala yang ditemukan selama beroperasi? 

29.Apakah pengurus mempunyai solusi untuk keluar dari kendala tersebut? 

30.Apakah diadakan pelatihan dari pimpinan pondok sebelum menunjuk sebagai 

pengurus tetap bank sampah? 

31.Apakah motivasi yang diberikan pengurus bank sampah kepada setiap 

santriwati? 

32.Apakah yang anda rasakan setelah terwujudnya bank sampah? 

33.Apakah dengan terwujudnya bank sampah berdampak baik untuk kebersihan 

lingkungan pondok? selain dampak positif, menurut anda apakah bank sampah 

tersebut juga mempunyai dampak negative? 

34.Bagaimana menurut anda untuk terwujudnya Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim 

sebagai penggerak kelestarian lingkungan hidup? 

35. Apakah anda mempunyai saran yang belum tersampaikan untuk bank sampah 

di pondok? 




