
 

 

 

ABSTRAK 

 

Suwanda Muflih Lukvianto: Peran Bumi Inspirasi Learning Center Dalam 

Mengedukasi Kesehatan Lingkungan Masyarakat di Jl. Cisitu Indah 6 No 188 Kelurahan 

Dago Kota Bandung.  
BILC adalah lembaga yang berkaitan dengan lingkungan yang didalamnya ada 

program yamg membahas tentang sampah untuk kesehatan lingkungan dan program edukasi 
mengenai pentingnya menjaga bumi agar tetap baik, Bilc itu sendiri berperan sebagai 

lembaga yang peduli akan kesehatan lingkungan..  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui masalah yaitu (1) Bagaimana program Bumi 

Inspirasi dalam mengedukasi kesehatan lingkungan (2) Bagaimana upaya Bumi Inspirasi 

dalam mengedukasi kesehatan lingkungan dan (3) Bagaimana hasil yang dirasakan 

masyarakat dengan adanya bank Bumi Inspirasi dalam mengedukasi kesehatan lingkungan. 

Maka permasalahan yang dibahas adalah mengenai peran Bumi Inspirasi, upaya dan hasilnya 

bagi masyarakat serta tindakan sosial yang ada dalam masyarakat.  
Teori yang digunakan untuk terkait judul adalah teori Biddle dan Thomas dalam 

Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang 

diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi 
lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan 

lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data observasi terlibat, interview atau wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Guna untuk melengkapi data yang dibutuhkan peneliti menggunakan subjek primer yaitu 

pengurus dan nasabah bank sampah Bumi Inspirasi dan masyarakat menanggal dan subjek 

sekunder berupa AD/ART bank sampah Bumi Inspirasi.  
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa; (1) Program Bumi Inspirasi yang berkaitan 

dengan kesehatan lingkungan yaitu salah satunya adalah bank sampah, bank sampah Bumi 

Inspirasi memiliki metode 3R Reduce, reuse, recycle yaitu dengan membuat tabungan sampah, 

jual beli sampah, dan pinjam bayar sampah. Sosialisasi dilakukan oleh Founder dengan program 

yang dilakukan yaitu Bank sampah, Finansial literasi Dan taman pendidikan al-quran.  
(2) Upaya yang dilakukan yaitu dengan: Pengarahan pentingnya mengelola sanitasi 

lingkungan , Pembersihan penyakit menular, Pendidikan untuk kebersihan perorangan dan 

Memperbaiki lingkungan fisik. (3) Hasil dari pelaksanaan program dan upaya yang dilakukan 

oleh bumi inspirasi adalah: Lingkungan menjadi sehat, bersih dan nyaman, Pendapatan 

masyarakat meningkat, Edukasi terhadap anak-anak dan masyarakat tercapai, Pengolahan 

dalam kesehatan lingkungan,Kesehatan lingkungan masyarakat terjaga dan terjamin.  
Kata Kunci: Peran, Kesehatan Lingkungan dan Bank Sampah 


