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ABSTRAK
Desa Kalimo`ok adalah sebuah desa di kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Desa
Kalimo`ok dalam pengelolaan sampah, peran masyarakat belum optimal. Masyarakat
masih memanfaatkan lahan yang belum terbangun untuk pembuangan sampah, sehingga
masih bermunculan tempat pembuangan sampah liar yang masih menggunakan pola
“buang dan bakar”. Pengetahuan mereka tentang pengelolaan sampah yang baik dan
benar masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran aktif
masyarakat, baik melalui penyuluhan pengelolaan sampah yang dapat mereka terapkan di
rumah masing-masing, hingga melalui pelatihan dan melalui praktek pengelolaan sampah
secara langsung. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini diharapkan bisa menjadi sumber
penghasilan bagi mereka, bagaimana mengolah sampah rumah tangga menjadi sesuatu
yang bernilai ekonomis. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui
metode edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan pengabdian
ini berlangsung dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Mitra antusias dan
berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan.
Kata kunci :pemberdayaan, pengelolaan, ibu rumah tangga

ABSTRACT
Kalimo`ok Village is a village in Kalianget sub-district, Sumenep Regency. Kalimo`ok
Village in waste management, the role of the community is not optimal. People still use
undeveloped land for garbage disposal, so there are still illegal dumping sites that still
use the "throw and burn" pattern. Their knowledge about proper and correct waste
management is still very limited, so efforts need to be made to strengthen the active role
of the community, both through waste management counseling that they can apply in
their respective homes, through training and through direct waste management practices.
The purpose of this service activity is expected to be a source of income for them, how to
process household waste into something of economic value. The method of implementing
this service activity is carried out through educational methods and training in household
waste management. This service activity went well as planned. Partners are enthusiastic
and actively participate in carrying out activities.

Keywords : empowerment, management, housewife

PENDAHULUAN
Keberadaan sampah di suatu daerah seringkali menjadi masalah yang kritis. Gunungan
sampah yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan
ekonomi, dan perubahan perilaku konsumtif ataugaya hidup masyarakat. Peningkatan jumlah
sampah tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia yang belum
diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah.
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Pada dasarnya setiap orang menghasilkan sampah, sehingga sampah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.Sampah merupakan masalah yang perlu
mendapat perhatian.Permasalahan sampah yang dihadapi seringkali didominasi oleh wilayah
perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan untuk TPA sehingga volume sampah semakin
meningkat. Sampah di pedesaan tidak kalah pentingnya, karena kesadaran masyarakat akan
kebersihan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan budaya yang sudah
menjadi budaya yang mengakar.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menetapkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan
sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah yang
kurang baik dan tidak memadai dapat menimbulkan berbagai kerugian, antara lain:
menimbulkan bau tidak sedap, merusak keindahan, menimbulkan banjir, meningkatkan
pemanasan global, memburuknya kebersihan lingkungan dan meningkatkan risiko berbagai
jenis penyakit.
Sampah dan pengelolaannya merupakan masalah yang semakin mendesak di kota maupun
di desa di Indonesia karena, jika tidak dikelola dengan baik, keseimbangan lingkungan akan
berubah secara negatif atau tidak terduga, sehingga mencemari lingkungan di darat, air dan
udara. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran perlu dilakukan pengelolaan
dan pengendalian sampah.Penanganan dan pengendalian menjadi semakin kompleks dan
rumit seiring dengan semakin kompleksnya sifat dan komposisi sampah, sejalan dengan
kemajuan budaya (Chandra, 2006).
Masalah yang sering dihadapi dalam menangani sampah di desa adalah masalah biaya
operasional yang tinggi dan sulitnya mencari tempat yang cocok untuk pembuangan.Karena
biaya operasional yang tinggi, sebagian besar desa di Indonesia hanya mampu mengumpulkan
dan membuang sekitar 60% dari total sampah mereka. Sebagian besar dari 60% ini ditangani
dan dibuang dengan cara yang tidak sehat, boros dan merusak lingkungan (Notoatmodjo
dalam Humaizi, 2018:12).
Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan beberapa dampak, yaitu: 1)
sampah dapat menjadi sumber penyakit dan mencemari lingkungan; 2) Pembakaran sampah
dapat menyebabkan pencemaran udara dan pemanasan global; 3) Penguraian sampah dapat
menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan; 4) Pembuangan sampah ke
sungai dapat mengakibatkan pendangkalan sungai yang dapat mengakibatkan banjir (Mardhia
& Wartiningsih, 2018).
Pengurangan sampah sangat penting bagi semua lapisan masyarakat, pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat umum.Kegiatan untuk membatasi penumpukan sampah, mendaur ulang
dan menggunakan kembali sampah atau lebih dikenal dengan Reduce, Reuse and Recycle
(3R) melalui langkah-langkah yang cerdas, efisien dan terprogram.Sampah yang diolah
dengan baik tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial, seperti
kesehatan dan estetika lingkungan (bau dan pemandangan yang tidak sedap). Tingkat
pendapatan rumah tangga berkorelasi positif dengan carapengelolaan sampah rumah tangga.
Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan yang tinggi menyiratkan tingkat kesadaran yang tinggi
dalam pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang
mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah secara terpadu. Berdasarkan sifat fisik dan
kimianya, sampah dapat dibedakan menjadi: 1) sampah yang mudah terurai, terdiri dari
sampah organik seperti sisa sayur, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak
terurai, seperti plastik, karet, kertas, logam, bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah berupa
debu/abu; 4) Limbah bahan berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti limbah industri dan rumah
sakit
yang
mengandung
patogen
dan
bahan
kimia
berbahaya
(https://dlh.kulonprogokab.go.id).
Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, berbasis partisipasi dan kesadaran
masyarakat (mindset) untuk mengklasifikasikan dan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse,
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dan recycle) oleh bank sampah di kawasan pemukiman (https://m.mediaindonesia.com).
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah memegang peranan penting karena
partisipasi merupakan alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap
masyarakat setempat. Ke depan, arah sistem pengelolaan sampah terpusat berbasis TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir) harus digeser menuju sumber sampah yang terdesentralisasi
dengan menambatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah.
Desa Kalimo’ok merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kalianget,
Kabupaten Sumenep.Pembagian wilayah PemerintahDesa Kalimo’ok terbagi menjadi 3
Dusun, yaitu Dusun Bara’ Lorong, Dusun Temor Lorong, dan Dusun Brambang. 3 dusun
tersebut terdiri atas 3 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi Dusun
Temor Lorong terdiri atas 2 RW dan 6 RT, Dusun Bara’ Lorong terdiri atas 2 RW dan 6 RT,
sedangkan Dusun Brambang terdiri atas 1 RW dan 1 RT. Desa Kalimo’ok memiliki jumlah
penduduk Laki-Laki 2439 dan Perempuan 2571, total penduduk Desa Kalimo’ok kurang lebih
sekitar 5010 jiwa. Rata-rata sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kalimo’ok bekerja
sebagai Petani, Buruh tani/Harian lepas, dan Guru.
Hasil observasi di Desa Kalimo`ok, Kecamatan Kalianget, menunjukkan bahwa peran
masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal.Masyarakat masih menggunakan lahan
kosong untuk membuang sampah, sehingga banyak bermunculan tempat pembuangan sampah
ilegal di kawasan tersebut.Penanganan sampah di desa Kalimo`ok juga masih dilakukan
dengan pola “buang dan bakar”, sedangkan menurut UU Persampahan, kegiatan pengolahan
sampah dengan pembakaran langsung dilarang karena mempengaruhi kualitas udara dan
berkontribusi terhadap pemanasan global. Pengetahuan mereka tentang pengelolaan sampah
yang baik dan teratur masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran
aktif masyarakat, baik melalui penyuluhan pengolahan sampah yang dapat mereka terapkan di
rumah mereka masing-masing,, hingga melalui pelatihan dan melalui praktek pengelolaan
sampah secara langsung. Kegiatan.Di Desa Kalimo’ok juga terdapat Bank Sampah yang
terdapat di RT 04 Dusun Berek Lorong yang dapat menjadi salah satu solusi penanganan
sampah.Akan tetapi keberadaan Bank Sampah Sejahterah hanya diketahui sebagian kecil
warga yang tinggal di Dusun Berek Lorong. Sebagian besar warga di Desa Kalimo’ok belum
mengetahui informasi tentang Bank Sampah Sejahterah sebagai salah satu solusi penanganan
sampah, serta jumlah nasabah masih sedikit dan belum mampu menjangkau seluruh
masyarakat Desa Kalimo’ok akibat terkendala sarana transportasi pengangkutan sampah.
Dengan adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan sampah diharapkan bisa
menjadi sumber penghasilan bagi mereka, bagaimana mengolah sampah rumah tangga
menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode edukasi dan
pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga serta pengenalan Bank Sampah Sejahterah
kepada Masyarakat Desa Kalimo’ok. Melihat peran serta warga Desa Kalimo’ok dalam
pengelolaan sampah rumah tangga masih kurang dan belum adanya pengetahuan tentang cara
pemilahan sampah rumah tangga, maka solusi yang ditawarkan adalah melakukan kegiatan
penyuluhan pengolahan sampah skala rumah tangga. Metode pelaksanaanmeliputi
:Pemahaman tentang arti penting pengelolaan sampah rumah tangga; edukasi pengelolaan
sampah rumah tangga dengan baik; Edukasi pengelolaan sampah melalui 3R (reduce, reuse,
dan recycle).
Permasalah kedua yaitu warga Desa Kalimo’ok belum mampu melihat potensi yang
menguntungkan dari pengelolaan sampah terhadap peningkatan perekonomian, maka solusi
yng ditawarkan adalah melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga
menjadi aneka kreasi daur ulang sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian
keluarga.Metode pelaksanaan meliputi: memberikan pemahaman bahwa sampah rumah
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tangga dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga; mencari tenaga terampil sebagai mentor
dalam proses pegelolaan sampah; persiapan pelatihan; demonstrasi pengelolaan sampah
menjadi aneka kreasi daur ulang; latihan membuat kreasi daur ulang.
Permasalahan ketiga yaitu masyarakat Desa Kalimo’ok belum mengetahui informasi
tentang Bank Sampah Sejahterah sebagai salah satu solusi penanganan sampah, maka solusi
yang ditawarkan adalah memperkenalkan Bank Sampah Sejahterah kepada Masyarakat Desa
Kalimo’ok dan mendorong masyarakat menjadi nasabah Bank Sampah Sejahterah. Kegiatan
ini akan membantu kedua mitra. Bagi masyarakat mereka mendapat keuntungan ekonomi
sedangkan bagi Bank Sampah Sejahterah dengan adanya kegiatan ini maka Bank Sampah
Sejahterah mulai dikenal keberadaanya, dan Bank Sampah Sejahterah mulai bisa merangkul
masyarakat menjadi nasabahnya sehingga secara ekonomi Bank Sampah Sejahterah juga
memperoleh keuntungan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga
dalam Pengelolaan Sampah di Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget ini dilaksanakan dengan
baik. Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka dirumuskan program dalam pelaksanaan
kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Kalimo’ok
guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah
rumah tangga dengan baik dan pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Replace),
pemahaman bahwa sampah rumah tangga dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga serta
demonstrasi pengelolaan sampah menjadi aneka kreasi daur ulangdan latihan membuat kreasi
daur ulang oleh tenaga terampil, memperkenalkan Bank Sampah Sejahterah kepada
Masyarakat Desa Kalimo’ok dan mendorong masyarakat menjadi nasabah Bank Sampah
Sejahterah.
Sosialisasi Pengelolaan Sampah RumahTangga
Pelaksanaan sosialisasi ini bertempat di Bank Sampah Sejahterah Desa Kalimo’ok
Kecamatan Kalianget. Dengan adanya pengabdian ini disambut antusias oleh warga setempat.
Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan materi oleh tim pengabdi yaitu Ida
Syafriyani,S.Sos.,M.Si dan Drs. Hadi Soetarto, M.Si dari Universitas Wiraraja mengenai
sampah dan dampaknya, tata cara mengurangi dan mengelola sampah melalui 3R. Kegiatan
ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Kalimo’ok yang dihadiri oleh ibu-ibu rumah tangga
dan pengelola Bank Sampah Sejahterah di Desa Kalimo’okKecamatanKalianget. Kegiatan
pengabdian dilanjutkan dengan Tanya jawab dan sharing bersama ibu-ibu di Desa Kalimo’ok
dan pengurus Bank Sampah Sejahterah mengenai permasalahan sampah di Desa Kalimo’ok
dan hasil yang didapatkan apabila sampah dikelola dengan benar sehingga ibu-ibu rumah
tangga di Desa Kalimo’ok mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan sampah rumah
tangga yang baik dan benar.

Gambar 1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Bapak Hadi Soetarto
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Gambar 2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Ibu Ida Syafriyani

Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Pelatihan pemilahan sampah dibimbing langsung oleh Ibu Hamida selaku Manajer di
Bank Sampah Sejahterah bertempat di Bank Sampah Sejahterah Desa Kalimo’ok Kecamatan
Kalianget. Peserta dilatih bagaimana cara memilah sampah dan menggolongkannya menjadi
sampah organik dan anorganik. Selanjutanya pemaparan materi sekaligus pelatihan
pengelolaan sampah rumah tanga oleh Ibu Fitriyana selaku Seksi Pemasaran di Bank Sampah
Sejahterah mengenai pengelolaan sampah plastik menjadi produk kerajinan yang bernilai
ekonomis dilanjutkan dengan praktek langsung. Produk kerajinan yang dihasilkan dari
sampah plastik yaitu berupa kursi dan meja dari botol plastik dan tas belanja dari gelas
minuman plastik. Mahasiswa bersama para peserta pelatihan mempraktekan langsung
bagaimana membuat produk kerajinan yang berbahan baku sampah plastik. Untuk
menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas baik harus memperhatikan beberapa hal
terutama dalam memilih bahan baku pengolahan bahan baku sampai proses pembuatan
kerajinan.

Gambar 3. Proses Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Produk Kerajinan

Gambar 4. Kerajinan Tas dari Gelas Plastik
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Selain pelatihan membuat kerajinan berbahan dasar sampah kering, dilanjutkan
dengan pelatihan pengolahan sampah basah yaitu kompos yang berbahan dasar dedaunan dan
ranting-ranting kering yang dimentori oleh Ibu Nunuk Luthfiyah Soetarto yang merupakan
Praktisi Lingkungan di Kabupaten Sumenep.

Gambar 5. Pelatihan pembuatan pupuk oleh Ibu Nunuk Luthfiyah Soetarto

Gambar 6. Pupuk Kompos dari Daun dan Ranting Kering

Produk kerajinan yang dihasilkan diperkenalkan dan dipasarkan melalui media online
seperti instagram, whatsapp, dan lainnya untuk menarik perhatian pelanggan terhadap produk
kerajinan yang dihasilkan oleh Masyarakat Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget.
Pengenalan Bank Sampah Sejahterah kepada Masyarakat Desa Kalimo’ok
Setelah melakukan kegiatan sosialisasi dan pengelolaan sampah rumah tangga,
selanjutnya adalah memperkenalkan Bank Sampah Sejahterah kepada Masyarakat Desa
Kalimo’ok. Pertama, langkah yang dilakukan adalah melakukan edukasi dan sosialisasi untuk
memperkenalkan program-program yang dimiliki Bank Sampah Sejahterah secara umum.
Tahap edukasi awal ini dilakukan di Bank Sampah Sejahterah Desa Kalimo’ok. Tim
Pengabdian Masyarakat Universitas Wiraraja bekerjasama dengan Pemerintah Desa
Kalimo’ok dan Bank Sampah Sejahterah untuk menjelaskan tentang seluk-beluk bank sampah
dan juga sharing tentang pengelolaan bank sampah di Bank Sampah Sejahterah Desa
Kalimo’ok. Ibu Hamida sebagai Manajer di Bank Sampah Sejahterah Desa Kalimo’ok
menyampaikan paparan materi terkait bank sampah dan disambut dengan penuh antusias dari
peserta yang hadir pada pertemuan ini. Sejumlah 20 warga yang hadir pada pertemuan ini,
terdiri dari ibu-ibu di Desa Kalimo’ok melakukan dialog dan Tanya jawab yang cukup
interaktif dari awal hingga akhir acara sehingga peserta yang hadir tertarik untuk menabung
sampah di Bank Sampah Sejahterah Desa Kalimo’ok.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini
berlangsung dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Mitra antusias dan berpartisipasi
aktif dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:
1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang dilakukan dengan penyampaian
materi mengenai sampah dan dampaknya, tata cara mengurangi dan mengelola sampah
melalui 3R sehingga ibu-ibu rumah tangga di Desa Kalimo’ok mengetahui dan
memahami bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar.
2. Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menjadi aneka kreasi daur ulang sangat
membantu ibu-ibu rumah tangga di Desa Kalimo’ok. Melalui kegiatan ini diharapkan
dapat memberikan keuntungan ekonomi dan keuntungan sosial bagi keluarga.
3. Pengenalan Bank Sampah Sejahterah kepada Masyarakat Desa Kalimo’ok serta
mengajak masyarakat Desa Kalimo’ok untuk menabung sampah di Bank Sampah
Sejahterah.
UCAPAN TERIMAKASIH
Pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami selaku tim pengabdian kepada masyrakat
mengucapkan banyak terimakasih kepada; pertama, Pemerintah Desa Kalimo’ok kooperatif
memberikan informasi dan pelayanan kepada tim pengabdian. Kedua, terimakasih kepada
Bank Sampah Sejahterah serta ibu-ibu masyarakat Desa Kalimo’ok atas waktu dan
informasinya selama pelaksanaan pengabdian. Ketiga, kepada Universitas dan fakultas atas
kesempatannya dan dukungan bagi terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.
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