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Abstrak
Adanya keberadaan limbah rumah tangga tidak terlepas dari aktivas manusia di kesehariannya. Sampah
yang dihasilkan ada yang organik (dapat busuk) dan sampah anorganik (tidak dapat busuk). Sampah
anorganik akibat konsumsi masyarakat rumah tangga kebanyakan merupakan bahan-bahan plastik, seperti
botol minuman dan pembungkus makanan.
Sampah berbahan plastik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga sangat berpotensi untuk dijadikan
bahan kerajinan yang bernilai ekonomis. Selanjutnya target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian
ini adalah memberikan ilmu tentang pemanfaatan limbah anorganik kepada masyarakat khususnya yang
berada di Kelurahan Bener, Yogyakarta. Pelaksanaan menggunakan metode pelatihan terbimbing, metode
diskusi grup, ceramah, partisipatif, dan latihan.
Berdasarkan pengamatan, secara substansi banyak masyarakat yang belum memanfaatkan limbah
anorganik dari bahan plastik untuk diolah menjadi kerajinaan tangan seperti bentuk bunga, alat
perlengkapan perhiasan, dan bentuk lain yang dapat memiliki nilai manfaat kembali. Melalui pelatihan
kreasi ini warga lebih punya pengetahuan mengenai peluang usaha yang dapat tercipta melalui kreatifitas
dan keterampilan tersebut agar tingkat ekonomi warga Kelurahan Bener menjadi lebih tinggi.
Pelatihan kreasi dilaksanakan dengan pemberian materi serta pengetahuan. Saat pelaksanaan kelas kreasi
nantinya peserta akan dibimbing untuk dapat berkreasi membuat berbagai kerajinan tangan. Kemudian
hasil kerajinan tangan diharapkan dapat di jual ke pasaran luas dan menambah tingkat penghasilan
ekonomi warga sekitar.
Kata kunci: maksimal 5 kata terpenting dalam makalah
Sumber sampah terbanyak adalah yang berasal dari
pemukiman, komposisinya berupa 75% terdiri dari
sampah organik dan sisanya sampah anorganik.

1. PENDAHULUAN
Sampah akan terus diproduksi dan tidak akan
pernah berhenti selama manusia tetap ada. Dapat
dibayangkan bahwa jumlah sampah yang
dihasilkan oleh penghuni bumi ini akan semakin
meningkat. Sampah sendiri merupakan salah satu
bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia
dan volumenya berbanding lurus dengan jumlah
penduduk. Apabila tidak ditangani secara efektif
dan efisien, eksistensi sampah di alam tentu akan
berbalik menghancurkan kehidupan sekitarnya.
Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial.
Bahkan, sampah dapat dikatakan sebagai masalah
kultural karena dampaknya terkena pada berbagai
sisi kehidupan.

Gambar 1. Jenis Jenis Plastik
Sumber: medium.com

Sampah organik telah banyak dimanfaatkan sebagai
bahan pembuatan kompos, briket serta biogas,
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tetapi sampah anorganik masih sangat minim
pengelolaannya. Sampah anorganik sangat sulit
didegradasi bahkan ada yang tidak dapat
didegradasi sama sekali oleh alam, oleh karena itu
diperlukan suatu lahan penumpukan yang sangat
luas untuk mengimbangi produksi sampah jenis ini.
Sampah anorganik yang paling banyak dijumpai di
masyarakat adalah sampah plastik.

-

Menggunakan sampah organik untuk
dijadikan kompos dengan berbagai cara
yang ada.
Menggunakan sampah anorganik untuk
dijadikan aneka kreasi barang yang
bermanfaat.

Gambar 2. Komposisi Sampah di Indonesia
Sumber: validnews.id

Reduce / mengurangi, reuse /pakai ulang, recycle /
daur ulang, atau sering disebut dengan 3R, adalah
prinsip utama mengelola sampah mulai dari
sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu
mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke
tempat pembuangan akhir.[1]
Tindakan yang dapat dilakukan pada setiap sumber
sampah melalui 3R antara lain sebagai berikut: [2]
A. Reduce (mengurangi), melalui tindakan:
- Menghindari pemakaian dan pembelian
produk yang menghasilkan sampah dalam
jumlah besar.
- Menggunakan produk yang dapat diisi
ulang, misalnya penggunaan cairan pencuci
dengan wadah isi ulang.
- Mengurangi penggunaan bahan sekali
pakai, misalnya penggunaan tisu yang
diganti dengan sapu tangan atau serbet.
B. Reuse (menggunakan kembali), dengan cara:
- Menggunakan kembali wadah untuk fungsi
yang sama atau fungsi lainnya, misalnya
penggunaan kaleng dan botol bekas.
- Menggunakan
wadah
yang
dapat
digunakan berulang-ulang, misalnya saat
belanja membiasakan membawa tas belanja
sendiri sehingga tidak memerlukan tas
plastik lagi.
C. Recycle (daur ulang), melalui tindakan:
- Memilih produk yang dapat didaur ulang
dan mudah terurai.

Gambar 3. Cara Mengurangi Jumlah Sampah
Sumber: ayobandung.com

Permasalahan sampah sangat banyak dijumpai di
lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan
yang terdapat di kota, seperti Kota Yogyakarta.
Masih banyak masyarakat yang belum dapat
mengelola sampah plastik ini, menjadikan daerah
permukiman di perkotaan menghadapi persoalan
besar dalam mengelola sampah. Volume sampah
yang dihasilkan semakin banyak, dan sebagian
besar terdiri dari sampah yang tidak mudah terurai
seperti plastik. Salah satu solusi yang dapat
dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah
anorganik, adalah dengan melakukan suatu upaya
daur ulang sampah, sehingga diharapkan volume
sampah plastik bisa berkurang.
Plastik merupakan salah satu komponen yang dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini
dikarenakan plastik merupakan bahan yang sangat
sudah untuk di urai. Permasalahan ini sangat
banyak dijumpai di lingkungan masyarakat,
terutama di lingkungan yang terdapat di kota,
seperti Kota Yogyakarta.
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sebagai bahan kerajinan tangan masyarakat
Kelurahan Bener.
Sejauh ini usaha untuk memanfaatkan limbah
anorganik sebagai bahan untuk kerajinan tangan
yang dikelola oleh kelompok komunitas Bank
Sampah yang dimanfaatkan atau dilakukan di
Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota
Yogyakarta.
Adapun analisis permasalahan yang terdapat di
Kelurahan Bener adalah:
- Bagaimana cara mendayagunakan limbah
anorganik menjadi bahan untuk kerajinan
tangan yang bernilai ekonomis, agar
mengurangi penumpukan sampah plastik di
lingkungan masyarakat.
- Bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari
limbah plastik daur ulang, sebagai kegiatan alih
fungsi dan daur ulang pembuatan bahan plastik
untuk usaha kerajinan tangan sudah
diketahui/dikuasai oleh masyarakat Kelurahan
Bener.

Masih banyak masyarakat yang belum dapat
mengelola sampah plastik ini, menjadikan daerah
permukiman di perkotaan menghadapi persoalan
besar dalam mengelola sampah. Volume sampah
yang dihasilkan semakin banyak, dan sebagian
besar terdiri dari sampah yang tidak mudah terurai
seperti plastik. Salah satu solusi untuk
mengatasinya adalah dengan melakukan upaya daur
ulang sampah, sehingga diharapkan volume sampah
plastik bisa berkurang.
Tim pengabdian masyarakat bersama dengan
mahasiswa melakukan kegiatan penyuluhan kepada
masyarakat di Kelurahan Bener, Kecamatan
Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Kegiatan yang
dilakukan adalah memberikan penyuluhan dan
pelatihan proses pembuatan kerajian tangan dari
limbah atau sampah plastik.
Keberadaan sampah yang tidak dikelola, jika terus
dibiarkan maka dipastikan dapat menimbulkan
pencemaran lingkungan dan menggangu kesehatan
masyarakat. Sampah plastik di area pengabdian
sangatlah melimpah baik yang bersumber dari
sampah rumah tangga dan aktifitas masyarakat.
Padahal limbah atau sampah plastik memiliki nilai
manfaat ekonomi yang tinggi dengan nilai jual di
masyarakat juga yang tinggi pula, walaupun
dalam aktifitas sehari-hari sampah plastik hanya
berserakan di mana saja dan susah terurai oleh
tanah. Bahan plastik dan sejenisnya jika di olah
menjadi bahan kerajinan tangan, maka bertahan
hingga 3 sampai 5 tahun.

2. METODE PELAKSANAAN
Persiapan dan Pembekalan
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian
masyarakat ini diselenggarakan dengan tahapan
sebagai berikut: persiapan panitia, survey lokasi,
penetapan lokasi, melihat potensi wilayah dan calon
peserta pelatihan, melakukan pembekalan asisten
pemateri pelatihan, pendaftaran peserta pelatihan,
pelaksanaan pelatihan, dan monitoring evaluasi
hasil pelatihan.
Pada saat pembekalan materi pelatihan, dijelaskan
mengenai materi yang bersifat umum dan materi
yang bersifat khusus, disesuaikan dengan tema
pelatihan. Materi yang bersifat umum adalah
mengenai pengenalan dasar tentang Universitas
AMIKOM Yogyakarta serta asal program studi dari
pemateri pelatihan. Sedangkan materi yang bersifat
khusus adalah mengenai masalah sampah yang
perlu segera ditangani dengan sistem 3R (Reduce,
Reuse, Recylce). Cara menumbuhkan jiwa
enterprenuer di masyarakat umum, dan ide
pemberdayaan masyarakat untuk membuat suatu
produk kerajinan yang bernilai ekonomis dari
bahan daur ulang sampah.

Gambar 4. Bank Sampah di Kelurahan Bener
Sumber: Dokumentasi, 2019

Berdasarkan uraian masalah dan argumentasi
sebagaimana di gambarkan di atas, maka harus
dicari solusi terhadap pemecahan masalah yang ada
di Kelurahan Bener ini. Salah satu solusi yang
dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah
anorganik yang bersumber dari aktifitas rumah
tangga seperti tas kresek, gelas dan botol aqua,
karet dan aluminium untuk dapat digunakan

Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
dalam bentuk pelatihan daur ulang limbah
anorganik dari rumah tangga, seperti plastik yang
diubah menjadi bentuk kerajinan tangan yang
bernilai ekonomis, dilakukan di Kelurahan Bener,
Yogyakarta.
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Pelatihan ini merupakan bentuk pendampingan
pembelajaran konsep-konsep ilmiah yang relevan
tentang pemanfaatan dan pengelolaan limbah
anorganik. Kegiatan ini diikuti oleh komunitas
bank sampah memiliki kepedulian terhadap kondisi
persampahan di Kelurahan Bener.
Metode yang digunakan adalah pelatihan diskusi
grup yang memberikan waktu untuk tanya jawab
tentang materi yang telah diberikan.
Pendampingan pelatihan memanfaatkan limbah
anorganik sampah plastik yang akan dijadikan
kerajinan tangan melalui berbagai tahapan. Metode
penyampaian materi yang berbentuk teoritis secara
umum. Materi disampaikan untuk terlebih dahulu
mengenal materi secara substantif keseluruhan dan
memperoleh informasi secara umum kondisi
lingkungan tempat tinggal peserta atau masyarakat
di Kelurahan Bener.

pengabdian masyarakat akan didampingi langsung
oleh mahasiswa dan pemateri pelatihan.
Pasca
pelaksanaan
pengabdian
masyarakat
diharapkan ada kegiatan yang berkelanjutan yang
dilakukan secara swadaya oleh lembaga mitra,
untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan
sampah plastik sebagai produk kerajinan daur
ulang.
Menjadi suatu hal yang penting bagi lembaga mitra
adalah untuk terus menjalankan usaha pembuatan
kerajinan tangan yang bersumber dari limbah
anorganik berbahan plastik untuk mengurangi
dampak negatif sampah plastik bagi kelestarian
lingkungan. Selain itu, lembaga mitra diharapkan
dapat membina manajemen pemasaran hasil produk
kerajinan daur ulang melalui sosial media atau
media internet.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Secara sistematis, materi kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini meliputi jenis sampah
plastik apa saja yang potensial untuk dijadikan
menjadi kerajinan daur ulang dan kemudian praktek
pembuatan kerajinan tangan dengan menggunakan
sampah plastik.
Tahapan utama dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini adalah pelatihan pemanfaatan
sampah plastik dan kemasan berpotensi ekonomis
bagi nasabah Bank Sampah Binari di Kelurahan
Bener Yogyakarta.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10
Agustus 2019 di Balai Pertemuan Kelurahan Bener
Yogyakarta, dan diikuti oleh sekitar 30 orang yang
meliputi pengurus dan nasabah Bank Sampah.
Agar kegiatan pelatihan memberikan hasil yang
lebih efektif dan efisien maka pelatihan
dilakukan oleh dosen Program Studi Arsitektur
AMIKOM Yogayakarta yang di dampingi oleh
beberapa mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan
pada bidang studi Arsitektur terdapat mata kuliah
Estetika Bentuk yang telah terbiasa menggunakan
beberapa jenis material plastik yang banyak
digunakan untuk bahan daur ulang.

Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Kerajinan
Daur Ulang Plastik
Sumber: Dokumentasi, 2019

Pendampingan pelatihan selain melalui metode
ceramah juga menggunakan metode demonstrasi
atau latihan mempraktekan cara membuat kerajinan
tangan dari bahan limbah daur ulang plastik.
Kerajinan tangan ini diharapkan memiliki nilai
ekonomi bagi warga, yang selain digunakan secara
perorangan oleh warga, tetapi juga dapat diperjual
belikan secara komersial dan menambah
perekonomian masyarakat Kelurahan Bener.
Langkah selanjutnya dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini adalah dengan memberikan arahan
ataupun trik serta tips yang dapat dilakukan oleh
warga unuk memasarkan produk hasil daur ulangg
melalui sosial media yang mudah diakses melalui
internet di smartphone warga masyarakat.
Rencana Keberlanjutan Program
Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat selama
6 bulan, yang mana pada kurun waktu tersebut,
masyarakat yang menjadi sasaran program

Gambar 6. Suasana Kegiatan Pelatihan Kerajinan
Daur Ulang Plastik
Sumber: Dokumentasi, 2019
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Sumber: Dokumentasi, 2019

Teknik kegiatan pelatihan dari tim pengabdian
masyarakat meliputi penyuluhan dan penambahan
wawasan keilmuan kepada warga berkaitan dengan
data-data sampah di Indonesia secara umum
maupun sampah plastik secara khusus.
Kegiatan selanjutnya adalah penjelasan berkaitan
dengan potensi daur ulang sampah plastik menjadi
barang kerajinan yang bernilai ekonomis sehingga
dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Melalui pemaparan mengenai dampak dari
persampahan tersebut juga diharapkan lebih
meningkatkan kesadaran dari semua warga akan
efek yang dapat ditimbulkan oleh banyaknya
sampah plastik yang menumpuk serta pentingnya
pemilahan dan pemanfaatannya.

4. KESIMPULAN
Sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi
barang kreasi yang bernilai ekonomis lebih
tinggi.
Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh tim
pengabdian masyarakat Universitas AMIKOM
Yogyakarta kepada nasabah Bank Sampah untuk
memanfaatkan sampah plastik dan mengubahnya
menjadi barang kreasi mempunyai kemanfaatan
yang sangat besar.
Pelatihan pengelolaan sampah anorganik menjadi
aneka kreasi daur ulang di lokasi pengabdian dapat
meningkatkan pengetahuan ibu-ibu rumah tangga
dan remaja putri tentang pengelolaan sampah
anorganik menjadi aneka kreasi kerajinan daur
ulang seperti bunga, bros, serta hiasan tas.[4]
Peningkatan pengetahuan bagi warga masyarakat,
khususnya ibu-ibu rumah tangga, lebih mudah
dengan metode ceramah serta demonstrasi.
Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memicu
jiwa enterprenuer dari ibu-ibu rumah tangga untuk
memasarkan hasil kreasi kerajinan daur ulang.[5]
Program pengabdian masyarakat ini, pada tahuntahun berikutnya, diharapkan dapat dilakukan juga
di lokasi lain, yang berguna menunjang kelestarian
lingkungan, disamping juga dapat membantu
meningkatkan pendapatan keluarga.

Gambar 7. Keseriusan Kegiatan Pelatihan Kerajinan
Daur Ulang Plastik
Sumber: Dokumentasi, 2019

Kreativitas pemanfaatan sampah plastik sebagai
hasil dari aktifitas rumah tangga yang diubah
menjadi kerajinan tangan merupakan solusi yang
cukup baik dalam mengubah persepsi dan perilaku
masyarakat Kelurahan Bener Yogyakarta.
Sampah ternyata memiliki manfaat lain seperti
sampah plastik, ataupun sampah lain seperti koran,
kardus, kayu, menjadi barang yang ternyata dapat
kembali beguna serta bahkan memiliki nilai
ekonomis karena barang-barang tersebut dapat
dikreasikan menjadi barang yang mempunyai nilai
estetika dan berdaya jual.[3]

Ucapan Terimakasih
Puji dan syukur yang tentunya Tim Pengabdian
Masyarakat panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas berkat rahmatNya, kami akhirnya dapat
melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini
dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari
semua pihak yang terkait.
Selanjutnya kami Tim Pengabdian Masyarakat
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang terkait, antara lain:
[1] Bapak Heri Sismoro, M.Kom, selaku Direktur
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
AMIKOM Yogyakarta
[2] Bapak Amir Fatah Sofyan, S.T, M.Kom, selaku
Ketua Program Studi S1 Arsitektur Universitas
AMIKOM Yogyakarta
[3] Bapak Lurah Bener, Bapak Ismu Yunarka, SE
yang telah dengan baik menerima kahadiran
kami.
[4] Ibu Sekretaris Keluarahan Bener, Bu Retry
yang telah membantu dalam kelengkapan
berkas dan memudahkan dalam proses
peminjaman ruang serbaguna.

Gambar 8. Hasil Kerajinan Daur Ulang Plastik
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[5] Ibu Pengelola Bank Sampah di Kelurahan
Bener, Ibu Ratna Juprini Puspita Anggorowati,
yang telah membantu dalam menyediakan
perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan
untuk kegiatan pelatihan daur ulang ini.
[6] Perwakilan Mahasiswa Prodi Arsitektur
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baik secara langsung ataupun tidak langsung,
sehingga Program Pengabdian Masyarakat,
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Sampah ini dapat terselenggara dengan baik
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