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Abstrak
Kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) mempunyai tugas pokok berupa 10 program pokok
PKK yang diantaranya adalah menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan menjaga ekologi lingkungan.
Kelompok PKK Dusun Panggang selaku kader kesehatah masih menggunakan pembalut kimia yang
berbahaya bagi kesehatan wanita dan mengganggu lingkungan dengan meningkatnya sampah pembalut
yang mengganggu ekologi lingkungan. Tujuan program pengabdian masyarakat Ecoliteracy Pembuatan
Pembalut Wanita Ramah Lingkungan adalah memberikan penyadaran, pengetahuan dan skill ketrampilan
tentang pentingnya penggunaan pembalut wanita yang ramah lingkungan. Kegiatan dilakukan dengan
rangkaian sosialisasi dan pemilihan anggota calon peserta penyuluhan dan pelatihan pembuatan pembalut
ramah lingkungan. Peserta penyuluhan dipilih dari kader kelompok berusia subur dan mempunyai
ketrampilan menjahit. Kegiatan dilakukan dalam 2 tahap yaitu penyuluhan tentang pentingnya penggunaan
pembalut ramah lingkungan serta pelatihan membuat pembalut ramah lingkungan. Kegiatan penyadaran
dan pelatihan pelatihan dan penyadaran penggunaan pembalut ramah lingkungan telah terlaksana dengan
baik dengan diikuti oleh 20 kader RT. Dan bahkan kader PKK Dusun Panggang mempunyai rencana aksi
untuk melakukan kampanye penggunaan pembalut ramah lingkungan ke RT dan wali murid PAUD BintangBintang yang berada di Dusun Panggang.
Kata kunci: Ecolitercary, Pembalut, Ramah Lingkungan
mengandung bahan berbahaya sehingga
perempuan harus sering berganti. Pembalut
sekali pakai juga memperbanyak sampah plastik
sulit didaur ulang. Muncul teorbosan untuk
kembali menggunakan pembalut wanita
berbahan kain yang biasa dicuci ulang sehingga
lebih hemat dan mengurangi pembuangan
sampah pembalut yang mengandung bahan sulit
diurai oleh alam.
Penggunaan kembali pembalut dengan bahan
kain haruslah memenuhi aspek praktis sehingga
cocok untuk dipergunakan oleh wanita masa kini
yang sibuk dengan berbagai aktivitas.
Ecoliteracy penggunaan dan pembuatan
pembalut wanita dari bahan ramah lingkungan
harus dimulai dari keluarga kepada anakanaknya dan lingkungannya sehingga bias
berdampak signifikan terhadap kesehatan wanita
dan pengurangan limbah sampah pembalut
wanita berbahan berbahaya.

1. PENDAHULUAN
Pembalut wanita merupakan salah satu
produk yang dibutuhkan oleh wanita yang
mengalami siklus mentruasi setiap bulannya.
Pembalut wanita yang berfungsi untuk
menampung darah menstruasi agar lebih terjaga
ini sudah muncul dalam catatan tertulis sejak
abad ke-10. Awalnya pembalut wanita sekali
pakai terbuat dari wol, katun, atau sejenisnya,
berbentuk persegi dan diberi lapisan penyerap.
Seiring berkembangnya zaman, bentuk dan
bahan dasar pembalut mengalami banyak
perubahan, dan yang banyak terdapat di pasaran
terbuat dari kapas dengan gel di bagian
tengahnya supaya memiliki daya serap yang
tinggi dan praktis [1]
Di era modern ini wanita membutuhkan
lebih menyukai pembalut yang praktis sekali
pakai.
Pembalut
wanita
sekali
pakai
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Organisasi PKK memberikan penyuluhan
sederhana untuk menjaga keseimbangan ekologi
lingkungan [2]

Organisasi
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
(PKK)
merupakan
organisasi
kemasyarakatan yang
beranggotakan berbagai
multistakeholders dari tokoh/pemuka masyarakat,
para istri kepala daerah, kecamatan, desa, dusun
dan anggota masyarakat lainnya. Organisasi PKK
mempunyai 10 program pokok PKK yaitu:
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai
landasan idiologi negara Indonesia.
2. Gotong Royong
Membudayakan sikap kebersamaan, saling
membantu dalam kehidupan bermsayarakat.
3. Pangan
Kelompok PKK menggerakkan penyuluhan
untuk pemanfataan pekarangan, antara lain
dengan menanam tanaman sayuran, ubi-ubian,
buah-buahan,
dan
bumbu-bumbuan.
Pemeliharaan unggas dan ikan serta cara
pemeliharaan di lahan pekarangan mereka
sendiri. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk
keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk
menambah
pendapatan
keluarga
dan
meningkatkan penganekaragaman pangan
lokal.
4. PKK menggalakkan upaya untuk mendapatkan
untuk dapat memanfaatkan produk bahan dan
corak pakaian setempat dengan mencintai
produk dalam negeri.
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
Penataan rumah agar dapat meningkatkan
kualitas hidup dalam lingkungan yang
nyaman, damai, bersih dan apik.
6. Pendidikan Ketrampilan
PKK mendorong penyelenggaraan pendidikan
informal seperti Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan
program wajib belajar untuk putra-putrinya.
PKK juga menggalakkan pelatihan atau kursus
untuk membuat berbagai kerajinan tangan,
produk makanan dan minuman yang hasilnya
dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan
keluarga.
7. Kesehatan
PKK menyelenggarakan pelayanan dasar dan
penyuluhan di posyandu seperti imunisasi, gizi,
keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak,
Penanggulangan Diare,dan posyandu lansia.
8. Pengembangan Kehidupan berkoperasi
PKK mengembangkan kehidupan berkoperasi
sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan
meningkatkan
pendapatan.Peningkatan
Kegiatan Usaha peningkatan pendapatan
keluarga (UP2K) menjadi koperasi.
9. Kelestarian Lingkungan Hidup

Kegiatan
Pengabdian
Masyarakat
dilakukan di Dusun Panggang, Desa Argomulyo,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi
Yogyakarta. Desa Argomulyo berbatasan
dengan:
- Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean Sleman (
di sisi Utara).
-Desa
Triwidadi,
Kecamatan
Pajangan,
Kabupaten Bantul ( sebelah Selatan)
- Desa Argosari, Kecamatan Sedayu ( sebelah
Barat).
-Desa
Balecatur,
Kecamatan
Gamping,
Kabupaten Sleman (sebelah Timur) [3]
Kelompok wanita PKK di Dusun
Panggang mayoritas masih menggunakan
pembalut wanita sekali pakai yang mengandung
bahan kimia yang membahayakan tubuh. Begitu
juga dengan anak-anak dan mayoritas
perempuan di Dusun Panggang, kondisi ini
memerlukan penyadaran sehingga masyarakat di
Dusun Panggang menyadari pentingnya
penggunaan pembalut wanita berbahan kain
yang aman, praktis, hemat,dan ramah
lingkungan.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh
kelompok wanita PKK Dusun Panggang adalah
belum tersedianya produk pembalut kain yang
dijual secara offline tentu akan menyulitkan
masyarakat.
Diperlukan
peningkatan

ketrampilan agar kelompok wanita PKK di
Dusun Panggang dapat membuat pembalut
wanita kain untuk dapat digunakan sendiri.
Diperlukan peningkatan ketrampilan agar
kelompok wanita PKK di Dusun Panggang dapat
membuat pembalut wanita kain untuk dapat
digunakan sendiri.
Tujuan program pengabdian masyarakat
Ecoliteracy Pembuatan Pembalut Wanita Ramah
Lingkungan adalah memberikan penyadaran,
pengetahuan dan skill ketrampilan tentang
pentingnya penggunaan pembalut wanita yang
ramah lingkungan.
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Hari/tanggal
Tempat

2. METODE PELAKSANAAN
Pendekatan yang dilakukan dalam program
pengabdian masyarakat ini meliputi 2 kegiatan
yaitu kegiatan ceramah dan pemberian
ketrampilan. Kegiatan ceramah dilakukan
dengan
tujuan
memberikan
penyadaran
pentingnya penggunaan pembalut wanita yang
ramah
lingkungan.
Kegiatan
pemberian
ketrampilan dilakukan untuk memberikan
ketrampilan membuat pembalut wanita berbahan
kain kepada kelompok wanita. Tujuan
pemberian ketrampilan ini adalah kelompok
wanita dapat membuat pembalut kain sendiri
untuk dipakai keluarga dan masyarakat yang
membutuhkan.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini
pengabdian masyarakat akan melakukan
beberapa tahapan program ini yaitu tahap
persiapan kegiatan, tahapan pelaksanaan
kegiatan, dan kegiatan pendampingan. Tahap
persiapan kegiatan akan dilakukan dengan
melakukan kegiatan koordinasi kegiatan dan
seleksi calon peserta kegiatan. Peserta kegiatan
dari kelompok PKK Dusun Panggang akan
dipilih anggota yang belum menopuse, dan
beberapa anggota kelompok yang bisa menjahit.
Pelatihan akan dilakukan dalam 2 tahap kegiatan
yaitu ceramah penyadaran dan transfer
ketrampilan dalam membuat pembalut dari kain.
Rangkaian kegiatan penyadaran dan pemberian
ketrampilan akan dilakukan dalam waktu yang
dalam hari yang sama untuk memudahkan dalam
koordinasi dengan pemateri.
Mitra Kelompok PKK Dusun Panggang
akan menyediakan tempat kegiatan, melakukan
koordinasi dengan anggota dan menyediakan
beberapa sarana dan prasarana kegiatan.

Jam

: Kamis, 26 Sepetember 2019
: Rumah Pak Dukuh Dusun
Panggang,
Desa
Argomulyo,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten
Bantul, Yogyakarta.
: 12.30- 15.30

Waktu
Kegiatan
Minggu, 1 Koordinasi
dan
September Sosialisasi Kegiatan
2019

Kegiatan
Koordinasi dan
Sosialisasi
kegiatan
dengan Dukuh
Pedukuhan
Panggang
Kamis, 26 Pelaksanaan
Kegiatan
September Kegiatan
Penyadaran
2019
dan Pelatihan
Pembuatan
Pembalut
Ramah
Lingkungan
6 Oktober Monitoring
dan Kegiatan
2019
Evaluasi Kegiatan
Monitoring
dan Evaluasi
Kegiatan
dengan
memantau
perkembangan
kader peserta
pelatihan

Gambar Penyuluhan Penggunaan Pembalut Ramah
Lingkungan

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan sosialisasi program dan pemilihan calon
peserta pelatihan dilakukan bersama dengan
bekerjasama dengan Ibu Dukuh Panggang sebagai
Ketua PKK di tingkat Dusun. Ibu Dukuh
melakukan sosialisasi dalam pertemuan rutin PKK
dan bersama dengan kader PKK melakukan seleksi
calon peserta pelatihan yang memenuhi kriteria
yaitu kader PKK yang merupakan wanita usia
subur dan bisa menjahit. Hasil nya adalah terpilih
20 kader terpilih akan mengikuti pelatihan yang
akan dilakukan pada:

Gambar Pelatihan Membuat Pembalut Ramah
Lingkungan
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Foto Peserta Pelatihan dan Trainer Pembuatan
Pembalut Ramah Lingkungan
Pada pelaksanaan kegiatan penyadaran
penggunaan pembalut ramah lingkungan diawali
dengan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK
Dusun Panggang Ibu Dukuh tentang permasalahan
sampah dan tidak adanya kesadaran penggunaan
pembalut ramah lingkungan di kalangan wanita
usia subur di Dusun Panggang. Terkait
permasalahan sampah masyarakat Dusun Panggang
sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya
pengurangan sampah agar ekologi lingkungan
terjaga. Pedukuhan Panggang sudah memiliki bank
sampah yang dikelola oleh masayarakat. Akan
tetapi terkait dengan limbah sampah pembalut yang
sukar diurai belum dilakukan penanganan karena
tidak dapat didaur ulang.
Tim
dari
Universitas
AMIKOM
menyampaikan pentingnya peranan kader PKK
Dusun Panggang akan adanya penggunaan
pembalut ramah lingkungan di Dusun Panggang.
Kader PKK mempunyai peranan besar untuk
melakukan
kegiatan
sosialisasi
pengunaan
pembalut ramah lingkungan untuk diri sendiri,
keluarga dan anggota masyarakat di dusun
Panggang.

Pemateri Ecoliteracy Penggunaan Pembalut
Ramah Lingkungan adalah Siti Aminah,
S.Sos.I,Msi dari Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Pemateri menyampaikan
materi penyadaran tentang pengaruh sampah
terhadap perubahan iklim. Pada tahun 1995 setiap
manusia menghasilkan sampah 0,8 kg sampah
perhari. Jumlah ini diprediksi akan meningkat pada
tahun 2020 yaitu sebesar 2,1 kg perhari. Pemateri
juga menyampaikan tentang bagaimana bahaya
pembalut berbahan kimia pada kesehatan wanita.
Pembalut wanita adalah produk sekali pakai.
Karena itulah para produsen mendaur ulang bahan
baku kertas bekas dan pulp menjadikannya bahan
dasar untuk menghemat biaya produksi. Pembalut
ini mengandung zat Dioxin yang sangat berbahaya.
Dalam proses daur ulang, banyak Bahan Kimia
digunakan untuk proses pemutihan kembali,
menghilangkan bau dan proses sterilisasi kumankuman pada kertas bekas.
Proses pelatihan membuat pembalut ramah
lingkungan dilakukan karena pembalut ramah
lingkungan belum banyak dijual di masyarakat.
Dengan kader bisa membuat sendiri dapat berhemat
dan bahkan menimbulkan potensi ekonomi.
Berdasarkan monitoring dan evaluasi
anggota sudah mampu membuat pembalut ramah
lingkungan dan sudah melakukan sosialisasi ke
dalam pertemuan tingkat RT dan wali murid
PAUD.
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Daftar Pustaka

4. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian Masyarakat Ecoliteracy
Penggunaan
Pembalut
Ramah
Lingkungan
mempunyai agenda kegiatan yaitu:
1. Memberikan penyadaran kepada kader PKK
Dusun Panggang akan pentingnya pengurangan
limbah sampah untuk menjaga keseimbangan
ekologi lingkungan dengan menggunakan pembalut
yang ramah lingkungan yang dapat dipakai ulang.
Penyadaran juga dilakukan untuk memberikan
kesadaran kepada kader PKK tentang penting nya
penggunaan pembalut ramah lingkungan untuk
menjaga kesehatan wanita.

[1] .Zamani,

Istiqomah. 2013. Pembalut
Wanita
ramah
Lingkungan
dan
Beretika,Yogyakarta:Prodi
Teknik
Lingkungan, Fakultas Sains Terapan, IST
Akkprind
[2] http://pkk.bantulkab.go.id/10-programpokok-pkk/ diakses tanggal 1 April 2019
[3]

http://argomulyo.bantulkab.go.id/index.php/firstdiaks

es tanggal 1 April 2019

2. Kegiatan
pengabdian
masyarakat
juga
memberikan pelatihan ketrampilan membuat
pembalut ramah lingkungan kepada kader PKK.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat ecoliteracy
penggunaan
pembalut
ramah
lingkungan
diharapkan
dapat
memberikan
kesadaran
penggunaan pembalut ramah lingkungan kepada
Kader PKK , keluarga dan masyarakat di tingkat
Dusun Panggang.
Ucapan Terimakasih
Beberapa pihak telah memberikan bantuan dalam
rangka penyelesaian laporan ini. Oleh karena itu
dalam kesempatan ini tim pengabdi ingin
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut
yaitu:
1. Direktur Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas AMIKOM Yogyakarta yang telah
memberikan
kesempatan
dan
bantuan
pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi
Universitas AMIKOM Yogyakarta yang telah
memberikan izin pelaksanaan Pengabdian
Masyarakat ini.
3. Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Universitas
AMIKOM yang telah mendukung pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat.
4. Bapak dan Ibu Dukuh Dusun Panggang yang
telah mendukung terselenggaranya kegiatan
pengabdian masyarakat.
5. Kader PKK Dusun Panggang atas partisipasinya
dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
6. Indah Tri Wulandari dan Yustina Yapon
(Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan
2018) yang telah membantu terselenggaranya
pengabdian masyarakat)
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