
Lampiran 1: Kuesioner Survey Rumah Tangga 
 

 
Koordinat: x/y 

Tanggal  
 

Nama Surveyor 

Nama Responden 

Usia 

Jenis Kelamin 

Alamat 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten/Kota  

Nomor Telepon 
 

1. Jumlah orang yang tinggal di rumah 

2. Tingkat Pendidikan 

3. Material bangunan 
4. Persentase pendapatan bulanan (catatan: total pendapatan rata-rata merupakan pendapatan 

bulanan yang dibagi berdasarkan jumlah angota keluarga) 

5. Pengeluaran bulanan rumah tangga (rata-rata) 

6. Berapa jumlah rata-rata tas yang Anda gunakan tiap hari? 
7. Berapa jumlah rata-rata makanan dengan kemasan plastik (jajanan, makanan sachet, dsb.) 

yang di komsumsi di rumah Anda? 

8. Berapa jumlah penggunaan sedotan plastik di rumah Anda setiap minggunya? 

9. Berapa jumlah penggunaan Styrofoam (kotak makanan, gabus, dsb.) yang digunakan di 
rumah Anda setiap minggunya? 

10. Berapa rata-rata konsumsi minuman dengan botol plastik yang Anda konsumsi setiap 
minggunya (air mineral, minuman ringan, dsb.)? 

11. Apa cara utama Anda dalam mengelola sampah di rumah tangga? 

12. Sebutkan metode apa yang digunakan untuk mengelola sampah rumah tangga Anda 
(pilihan mungkin lebih dari satu) 

13. Apakah Anda menggunakan jasa pengangkutan sampah (swasta/pemerintah)? 
14. Siapa yang melakukan jasa pengangkutan sampah di tempat Anda? 

15. Berama lama waktu pengangkutan sampan Anda? 
16. Bagaimana efektifitas pengumpulan sampah di tempat Anda? 

17. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk pengangkutan sampah tiap bulan? (Jika Anda 
tidak membayar, lanjutkan ke pertanyaan 19) 

18. Berapa kali Anda melakukan pembayaran pengangkutan sampah? 
19.Jika pelayanan penangkutan sampah ditingkatkan, apakah Anda bersedia membayar 

peningkatan retribusi? 

20.Tahukah Anda harga sampah yang bisa dijual? 

21.Apakah Anda sudah melakukan pemilahan sampah di rumah? (jika ya, maka lanjut ke 
pertanyaan nomor 22; jika belum, dilanjutkan ke pertanyaan no 23) 

22. Apa alasan Anda melakukan pemilahan sampah di rumah? (jawaban bisa lebih dari satu) 
23. Apa alasan Anda tidak memilah sampah? (jawaban bisa lebih dari satu) 



24. Jika ada peraturan tentang pemilahan sampah di rumah tangga, apakah Anda bersedia 
melakukan pemilahan? 

25.Apakah Anda bersedia melakukan upaya untuk menggunakan kembali, mengurangi dan 
mendaur ulang sampah di rumah Anda? 

26. Apakah Anda bersedia menyediakan tempat sampah terpisah di rumah? 

27. Jika ada Bank Sampah di lingkungan Anda, apakah Anda bersedia menjadi nasabah? 
28. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi tentang pemilahan sampah? 

29. Untuk mendukung pengelolaan sampah mandiri, jenis pengelolaan sampah apa yang Anda 
lakukan di rumah? (jawaban bisa lebih dari satu) 

30. Apakah Anda setuju jika TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dibangun di 
wilayah tempat tinggal Anda/ 

31. Apa alasan Anda tidak menyetujui pembangunan TPST di lingkungan Anda? (jawaban 
bisa lebih dari satu) 

32. Tahukah Anda bahwa sampah plastik merupakan masalah global yang mencemari 
lingkungan dan laut saat ini? 

33. Tahukah Anda bahwa Gubernur Bali telah menetapkan Pergub Nomor 97 tahun 2018 
tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai yang diberlakukan sejak 24 Desember 
2018? 

34. Apakah menurut Anda, Pergub tersebut dapat mengubah sikap Anda terhadap penggunaan 
plastik sekali pakai? 


