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ABSTRACT

Cooking oil is one of several kitchen stuffs required by households. Frequently usage of 

cooking oil may give bad influences upon neighborhoods, and if it is discarded into body of 

water, it can pollute the water. Many efforts have been done to reduce the bad influence of 

used-cooking oil, one of them is by developing Tigor Bank (a bank for saving used-cooking oil, 

from local language: Tilas Gorengan).

The purpose of this research is to operationalize Tigor Bank in order to reduce bad 

influences of used-cooking oil at the Kesling workshop, Badegan, Bantul. The methods used 

in this research are socialization about the development of Tigor Bank, formating 

management team of Tigor Bank, preparation of tools and materials, training about the 

saving of used-cooking oil, launching of used-cooking oil savings at Gemah Ripah Tigor Bank, 

services of used-cooking oil savings, assistance and empowerment of activities at Gemah 

Ripah Tigor Bank, and monitoring and evaluation of activities.

The results of socialization about Tigor Bank are the participation of local people to save 

used-cooking oil (100 persons), the formating of Tigor Bank management officers, the 

presence of buyers for used-cooking oil, and saving process is carried out in accordance with 

common procedure. It is recomended to apply Tigor Bank in the efforts to reduce bad 

influences of used-cooking oil, especially within areas that already have garbage bank.
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Latar Belakang 

Keadaan lingkungan hidup dapat mempe-

ngaruhi kondisi kesehatan masyarakat. 

Banyak aspek kesejahteraan manusia dipe-

ngaruhi oleh lingkungan, dan banyak penya-

kit dimulai, didukung, ditopang atau dirang-

sang oleh faktor-faktor lingkungan. Faktor-

faktor lingkungan yang berpengaruh terha-

dap kesehatan masyarakat antara lain air, 

udara, tanah. Udara yang segar, air yang ber-

sih,  tanah yang subur dan tidak tercemar, 

menjadi dambaan setiap orang. Kondisi ling-

kungan yang sehat berpengaruh positif terha-

dap terwujudnya status kesehatan masyara-

kat yang optimum.

Upaya untuk menjaga kesehatan ling-

kungan perlu disosialisasikan kepada masya-

rakat, sehingga masyarakat dapat menganti-

sipasi sedini mungkin munculnya berbagai 

penyakit yang berbasis lingkungan. Pengelo-

laan minyak goreng bekas  adalah salah satu 

cara untuk mecegah munculnya penyakit ber-

basis lingkungan.

Minyak goreng bekas masih menjadi per-

hatian yang utama dan menjadi masalah yang 

harus kita pecahkan bersama-sama. Kebiasa-

an membuang minyak goreng bekas di air 

terus berlangsung. Banyak cara yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah atau pihak swasta 

untuk menyadarkan masyarakat akan arti 

pentingnya mengelolan minyak goreng bekas  

dengan benar. Hal ini tidak lepas dari dampak 

yang timbul terhadap lingkungan dan terha-

dap kesehatan masyarakat, apabila tidak ada 

upaya yang serius untuk mengelola minyak 

goreng bekas.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka perlu 

dilakukan penanganan minyak goreng bekas 

mulai dari sumber dihasilkan. Salah satu 

alternatif yang dapat diterapkan kepada 

masyarakat untuk mengelola minyak goreng 

bekas adalah dengan dirintisnya sistem 

pengelolaan minyak goreng bekas dengan 

ditabung di Bank Tigor (Tilas Gorengan). 

Penulis tertarik untuk merintis Bank Tigor di 

Pedukuhan Bengkel Kerja Kesehatan Ling-

kungan Badegan Bantul  Yogyakarta. Program 

Bank Tigor menekankan pentingnya kesadar-

an warga menabung dalam bentuk tabungan 

minyak goreng bekas. Masyarakat biasanya 

membuang minyak goreng bekas di saluran 

limbah rumah tangga, akan tetapi kalau di 

bank Tigor, warga menabung dalam bentuk 

minyak goreng bekas. Penulis memberi nama 

Bank Tigor  Gemah Ripah.

Pedukuhan Badegan Bantul merupakan 

salah satu pedukuhan di wilayah Kelurahan 

Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten 

Bantul. Pedukuhan Badegan Bantul terdiri 

dari 13 RT dengan jumlah kepala keluarga 

kurang lebih 650 KK. Di pedukuhan ini tempat 

penulis menggagas pertama kali konsep bank 

sampah, yang menjadi salah satu program 

kerja bengkel kesling. 

Tujuan :

Dapat diterapkannya Bank Tigor (Tilas 

Gorengan) untuk mitigasi dampak minyak 

goreng bekas di Bengkel Kerja Kesehatan 

Lingkungan Badegan Bantul

Manfaat :

1. Bagi Penulis

a. Menambah pemahaman dalam 

mengelola limbah minyak goreng 

bekas
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b. Dapat menjadi acuan penulis untuk 

mengembangkan Bank Tigor di berba-

gai wilayah di Indonesia. 

2. Bagi Dinas Kesehatan dan BLH Kabupaten/ 

Kota di DI. Yogyakarta

Sebagai salah satu solusi untuk mengu-

rangi dampak limbah minyak goreng 

bekas terhadap kesehatan masyarakat 

dan pencemaran lingkungan melalui sis-

tem mengumpulkan dan menabung di  

Bank Tigor (Tilas Gorengan)

Metode Pelaksanaan :

Sistem pengelolaan minyak goreng bekas 

di Bank Tigor Gemah Ripah,  mempunyai tiga 

komponen yang harus dipersiapkan, yaitu pe-

nabung, pengelola Bank Tigor, dan pengepul. 

Konsep dasar yang penulis gagas dalam 

sistem Bank Tigor adalah dengan konsep 2M, 

yaitu dengan mengumpulkan dan menabung 

minyak goreng bekas. Adapun metode pelak-

sanaan kegiatan sebagai berikut : 

1. Sosialisasi Pendirian Bank Tigor

2. Pembentukan Tim Pengelola Bank Tigor

3. Persiapan alat dan bahan yang diperlukan 

dalam pendirian Bank Tigor

4. Pelatihan tabungan minyak goreng bekas  

pada tim Pengelola Bank Tigor 

5. Launching tabungan minyak goreng bekas 

di Bank Tigor Gemah Ripah

6. Pelayanan tabungan minyak goreng bekas 

di Bank Tigor Gemah Ripah

7. Pendampingan dan pembinaan terhadap 

kegiatan di Bank Tigor Gemah Ripah 

8. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Kegiatan

Ukuran Keberhasilan

1. Adanya penabung dari warga baik warga 

Badegan maupun di luar Badegan

2. Adanya pengelola Bank Tigor Gemah 

Ripah (Direktur, Wakil Direktur, Teller) dari 

masyarakat

3. Adanya pembeli minyak goreng bekas/ 

pengepul yang mau kerja sama dengan 

bank Tigor

4. Proses penabungan berjalan sesuai 

dengan PROTAP yang ada

5. Adanya minyak goreng bekas  yang 

ditabung tiap bulannya

Hasil dan Pembahasan

Hampir tiap hari masyarakat tidak lepas 

dari pemakaian minyak goreng untuk masak. 

Menurut Sukantoro (2014) minyak goreng 

yang digunakan berulang-ulang menyebab-

kan perubahan lemak tidak jenuh menjadi 

jenuh (trans). Minyak goreng bekas selama ini 

oleh masyarakat di wilayah Badegan Bantul, 

hanya dibuang ke selokan/parit sehingga 

dapat mencemari badan air. Menurut Atun 

(2014), minyak goreng bekas atau jelantah 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat-

an biodiesel.

Bank Tigor sebagai salah satu tempat 

untuk mengumpulkan dan menabung minyak 

goreng bekas, dan dapat mendukung keber-

langsungan program pembuatan biodiesel. 

Hasil yang telah dilakukan penulis dalam 

menerapkan Bank Tigor adalah sebagai 

berikut :

1. Sosialisasi Pendirian Bank Tigor Sosialisasi 

dilakukan dengan beberapa  cara :
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Cara pertama : Sosialisasi pendirian 

Bank Tigor Gemah Ripah kepada masyara-

kat pedukuhan Badengan yang mempu-

nyai 13 RT dilakukan pada setiap pertemu-

an arisan ibu-ibu,bapak-bapak, maupun 

pemuda-pemudi di tiap RT. Pada tahap 

awal, sosialisasi dengan melakukan 

penyuluhan diprioritaskan pada kelom-

pok arisan ibu-ibu, dengan pertimbangan 

bahwa ibu-ibu adalah yang secara lang-

sung setiap harinya berurusan dengan 

minyak goreng bekas, dan ibu rumah 

tangga mempunyai peran sentral dalam 

mengurusi rumah tangga termasuk dalam 

mengelola minyak goreng bekas. Penyu-

luhan tentang penerapan bank Tigor 

terhadap kelompok arisan ibu-ibu di 13 RT 

membutuhkan waktu penyelesaian seki-

tar dua bulan. Setelah kegiatan penyu-

luhan terhadap kelompok arisan ibu-ibu 

selesai, kemudian dilanjutkan dengan 

penyuluhan tentang sosialisasi penangan-

an minyak goreng bekas dengan Bank 

Sampah di pedukuhan Badegan terhadap 

kelompok arisan bapak-bapak di 13 RT. 

Pada akhirnya semua kelompok-kelom-

pok pertemuan yang ada di wilayah 

pedukuhan Badegan Bantul seperti 

kepemudaan, remaja masjid, dan kelom-

pok yang lain akan dilakukan sosialisasi 

penerapan Bank Tigor, dengan harapan 

semua komponen warga masyarakat akan 

mengetahui dan mau mengelola minyak 

goreng bekasnya di Bank Tigor Gemah 

Ripah.

Cara kedua : Sosialisasi dilakukan 

dengan menyebarkan brosur dan pe-

masangan leaflet, di tempat-tempat yang 

strategis di pedukuhan Badegan Bantul, 

dan dengan mengumumkan penerapan 

bank Tigor menggunakan mobil keliling 

dan pengeras suara. Cara ini ditempuh 

agar setiap warga mengetahui adanya 

sistem pengelolaan minyak goreng bekas 

yang akan diterapkan di pedukuhan 

Badegan Bantul dengan sistem bank Tigor.

2. Pembentukan  Tim Pengelola Bank  Tigor 

Gemah Ripah 

Tim pengelola bertugas untuk menga-

wal keberlangsungan program tabungan 

minyak goreng bekas di Bank Tigor Gemah 

Ripah. Layaknya seperti bank-bank 

konvensional yang ada di tengah masyara-

kat, susunan  Tim Pengelola Bank Tigor 

Gemah Ripah juga ada Direktur Bank, 

kemudian teller dan ada accounting, yang 

mempunyai job discrpition sendiri-sen-

diri. 

Adapun point utama  job discription 

dari masing-masing pengelola adalah 

sebagai berikut :

1) Direktur : Mengkoordinasi kegiatan 

yang ada di bank Tigor.

2) Sekretaris : Bertangungjawab terha-

dap ketertiban sistem administrasi 

yang ada di bank Tigor

3) Accounting : Bertanggungjawab terha-

dap keuangan yang ada di bank Tigor

4) Teller : Bertanggung jawab dalam 

melayani kegiatan menabung di bank 

Tigor 

3. Persiapan Alat dan Bahan yang Diperlukan 

Dalam Pendirian Bank Tigor

Beberapa alat dan bahan yang diper-

lukan dalam pendirian Bank Tigor, antara 

lain : Meja dan kursi, Timbangan, Derigen, 

ATK (Ball point, buku induk bank Tigor, 
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surat penerimaan tabungan minyak go-

reng bekas, kertas karbon), Buku Tabung-

an Minyak goreng bekas, Stapples, Paper 

clip,  dan lain-lain.

4. Pelatihan Tabungan Minyak Goreng Bekas  

pada Tim Pengelola Bank Tigor 

Pelatihan dimaksudkan untuk membe-

rikan bekal pengetahuan dan ketrampilan 

kepada pengelola, sehingga dalam men-

jalankan tugasnya dapat berjalan dengan 

lancar dan dapat melayani penabung de-

ngan memuaskan, di samping itu dengan 

melakukan pelatihan akan dapat menya-

tukan persepsi dari semua pengelola 

tentang mekanisme pelayanan  di Bank 

Tigor Gemah Ripah.

5. Launching Tabungan Minyak Goreng 

Bekas di Bank Tigor Gemah Ripah

Peluncuran adanya Bank Tigor Gemah 

Ripah yang merupakan rintisan pertama 

kali di DIY dan di Wilayah Kabupaten 

Bantul bahkan di Indonesia, dilakukan 

pada tanggal 12 November 2014, yang di-

maksudkan untuk menggugah kesadaran 

masyarakat untuk merubah perilaku 

dalam mengelola minyak goreng bekas 

yang selama ini kurang bijaksana dengan 

seringnya membuang minyak goreng 

bekas secara sembarangan.

6. Pelayanan tabungan minyak goreng bekas 

di Bank Tigor Gemah Ripah

1) Waktu Pelayanan : Pelayanan tabung-

an minyak goreng bekas dilakukan 

setiap hari kecuali minggu.

2) Tempat pelayanan : Bank  Tigor Gemah 

Ripah Badegan Bantul

3) Tenaga untuk pelayanan : Jumlah 

tenaga untuk melayanai nasabah 

sebanyak dua orang tiap harinya. 

Petugas akan   mencatat (administrasi) 

dalam buku tabungan,  menghitung 

volume  minyak goreng bekas, 

memasukkan ke drigen.

4) Buku tabungan diberikan kepada 

nasabah 

5) Pengepul yang sudah mempunyai ijin 

operasional, akan membeli setiap 

minyak goreng bekas yang ditabung, 

yang akan dilakukan recycle menjadi 

biodiesel sebagai energy alternative

6) Teller memasukkan hasil tabungan ke 

buku rekening

7) Penabung dapat mengambil uang hasil 

tabungan dengan saldo Rp. 5.000 

disisakan dalam buku rekening

7. Pendampingan dan pembinaan terhadap 

kegiatan di Bank Tigor Gemah Ripah 

Pendampingan dan pembinaan dilaku-

kan oleh penulis agar pengelola dapat 

menjalankan program bank Tigor sesuai 

prosedur yang ditetapkan. Teknis pen-

dampingan dan pembinaan dilakukan saat 

mekanisme pelayanan tabungan minyak 

goreng bekas oleh teller dilakukan, seperti 

cara memasukkan data tabungan ke buku 

induk, penempatan ke drigen, mengko-

munikasikan dengan pihak pengepul, cara 

merekap data uang hasil tabungan ke 

buku rekening. Pembinaan juga dilakukan 

saat rapat evaluasi antar  pengelola 

8. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Kegiatan

Monev kegiatan di bank Tigor dilaku-

kan sebulan sekali. Hal ini dilakukan untuk 

mengevaluasi kegiatan yang telah 

dilakukan bulan sebelumnya, dan untuk 

merencanakan kegiatan yang akan dilaku-

kan pada bulan berikutnya.
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Kesimpulan dan Rekomendasi :

Kesimpulan

Sistem pengelolaan minyak goreng bekas 

dengan Bank Tigor dapat diterapkannya 

untuk mitigasi dampak minyak goreng bekas 

di Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan 

Badegan Bantul, yang ditunjukkan dengan 

adanya penabung minyak goreng bekas (100 

pebanung), pengelola Bank Tigor, dan adanya 

pembeli  minyak goreng bekas, serta proses 

penabungan berjalan sesuai dengan PROTAP 

yang ada

Rekomendasi :

Direkomendasikan untuk menerapkan 

Bank Tigor (Tilas Gorengan) untuk mitigasi 

dampak minyak goreng bekas terutama di 

wilayah-wilayah yang sudah ada bank 

sampah.
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Gambar 1. Protap Menabung Minyak Goreng di Bank Tigor Gemah Ripah

Penerapan Bank Tigor (Tilas Gorengan) Untuk MitigasiDampak 
Limbah Cair Minyak Goreng Bekas di Bengkel Kesling Badegan Bantul

2295



Atun, Sri (2014), Pemanfaatan minyak jlantah sebagai biodisel, Jurusan Pendidikan Kimia, 

FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta 

Sukantoro (2014), Dampak Minyak Goreng Terhadap Kesehatan & Lingkungan, Himpunan Ahli 

Kesehatan Lingkungan Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Riset Daerah Vol. XIV, No.2. Agustus 2015

Penerapan Bank Tigor (Tilas Gorengan) Untuk MitigasiDampak 
Limbah Cair Minyak Goreng Bekas di Bengkel Kesling Badegan Bantul

2296



Jurnal Riset Daerah Vol. XIV, No.2. Agustus 2015

DOKUMENTASI

Gambar 7. Kantor Bank Tigor

Gambar 6. Sosialisasi Bank Tigor
Gambar 5. Minyak Goreng Bekas 

yang Ditabung di Bank Tigor

Gambar 4. Rekap Tabungan 
Minyak Goreng BekasGambar 3. Buku Induk Bank Tigor

Gambar 2. Teller Bank TigorGambar 1. Papan Nama Bank Tigor

Penerapan Bank Tigor (Tilas Gorengan) Untuk MitigasiDampak 
Limbah Cair Minyak Goreng Bekas di Bengkel Kesling Badegan Bantul

2297



Nama    : Bambang Suwerda, SST. M.Si

Tanggal lahir : 9 Juli 1969

Pekerjaan   : PNS 

Jabatan : Dosen Politekes Yogyakarta

Penghargaan Akademis yang pernah diterima :

Ÿ Meraih  Indonesia Berprestasi Award (IBA) 2009 kategori Sosial kemasyarakatan

Ÿ Peraih Kick Andy Heroes 2010 Metro TV Kategori Perintis Lingkungan

Ÿ Nominator "Eagle Award 2009" Metro TV Indonesia Kreatif "Bukan Negeri Sampah Bukan 

Bangsa Pengemis"

Ÿ Penerima Kalpataru TK Kab.Bantul Kategori Perintis Lingkungan Tahun 2009

Ÿ Penerima Kalpataru TK Prov. DI Yogyakarta Kategori Pembina Lingkungan Tahun 2011

Ÿ Ashoka Fellow Indonesia kategori Social Entrepenuer

Ÿ Dosen Berprestasi I Tingkat Nasional Kementrian Kesehatan RI tahun 2012

Ÿ Meraih Greenovation Award dari BPPT tahun 2011

Ÿ Nominasi penghargaan Seputar Indonesia RCTI Kategori Transformasi Sosial

Karya Unggulan yang dimiliki :

Ÿ Buku "Bank Sampah"

Ÿ Mengisi banyak Jurnal Riset

Ÿ Menjadi narasumber tentang pengelolaan sampah di berbagai tempat

Lain-lain :

Ÿ Pimpinan Bank Sampah Bantul

Ÿ Membuat Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Jurnal Riset Daerah Vol. XIV, No.2. Agustus 2015

CURRICULUM VITAE

Penerapan Bank Tigor (Tilas Gorengan) Untuk MitigasiDampak 
Limbah Cair Minyak Goreng Bekas di Bengkel Kesling Badegan Bantul

2298




