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Abstrak
Lingkungan yang kita tinggali yaitu harus memenuhi standar kelayakan untuk keberlangsungan kehidupan
kita. Salah satu standar layak yaitu bersih dan sehat. Program pengabdian ini bertujuan untuk kembali kita
dapat memperhatikan lagi apakah lingkungan sekitar kita sudah termasuk dalam lingkungan yang bersih
dan sehat atau belum. Tujuan dari program dan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu pertama untuk
menumbuhkan dan memberikan pengetahuan komunitas muda tentang konsepsi keamanan manusia secara
spesifik pada aspek environmental security. Kedua, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan
sampah plastic dalam bentuk ecobrick agar dapat dimanfaatkan sebagai pengganti batu bata. Ketiga,
memberikan wawasan mengenai bagahn dasar sampah plastic yang dapat dimanfaatkan oleh industry
kretaif sebagai barang bernilai ekonomi tinggi. Sasaran dalam program ini adalah komunitas muda yang
tergabung di SARENGAN HUB komunitas tersebut terdiri dari kamunitas sosial, arsitektur, boardgame dan
kaum muda lainnya. Dengan menggunakan metode sharing informasi, pengetahuan dan forum diskusi yang
mengandung cara pendekatan terhadap kaum milenial muda agar dirasa lebih nyaman dan tidak kaku.
Kata kunci: komunitas muda, keamanan, environmental security

kami sampai saat ini. Mengingat bahwa
permasalahan lingkungan masih menjadi isu di
lingkup nasional maupun internasional. Mengelola
sampah merupakan kegiatan dalam upaya menjaga
kelestarian lingkungan yang dapat dikerjakan oleh
semua orang. Namun seperti yang kita ketahui
bahwa tidak smeua orang sadar dan bersedia untuk
mengerjakan hal-hal ringan dan mudah dalam hal
menjaga lingkungan disekitarnya. Menanam bibit
pohon dan pengelolaan sampah telah menjadi
program kami pada tahu tahun terakhir. Namun
praktek kegiatan tersebut telah kami lakukan dan
sosialisasikan dengan menyasar anak-anak dengan
tujuan menjadikan mereka sebagai agen perubahan
dalam menjaga kelestarian lingkungan.

1. PENDAHULUAN
Pergeseran kajian keamanan internasional
telah terjadi dimulai semenjak berakhirnya perang
dingin yang mana ditandai dengan munculnya
permasalahan politik, ekonomi, insani/individu dan
ekologi. Kajian keamanan internasional yang
sebelumnya meliputi permasalahan militer yaitu
dalam konteks tradisional menemui babak baru
yang lebih kompleks yaitu segala hal yang
mengancam makhluk hidup meliputi manusia,
hewan dan tumbuhan. Mengacu pada salah satu
fokus konsep keamanan non tradisional yaitu
keamanan lingkungan (environmental security)
yaitu sebagai konsepsi yang muncul akibat isu-isu
lingkungan. Manusia dan bumi mempunyai
ketergantungan satu sama lainnya. Jika alam telah
menyediakan semua yang dibutuhkan manusia,
maka manusia juga mempunyai kewajiban untuk
menjaga kelestarian alam nya agar terus dapat
memberikan manfaat [1].

Anak-anak merupakan sasaran yang tepat
dalam pembentukan karakter sejak dini karena pola
hidup merupakan hasil dari penanaman kebiasaan
sedari dini. Namun anak-anak saja tIdak cukup
mampu merubah lingkungan yang kita tempati
menajadi lebih baik. Menjaga kelestarian
lingkungan merupakan tugas seluruh individu jika
kembali lagi pada konsepsi keamanan lingkungan

Masih menyambung program pengabdian
masyarakat yang telah kami laksanankan
sebelumnya, tema lingkungan masih menjadi fokus
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yaitu kerusakan iklim, penumpukan sampah dan
penggunaan bahan tidak ramah lingkungan
merupakan ancaman yang dapat membahayakan
kehidupan. Gerakan sosial dan kelompok pecinta
lingkungan dalam skala nasional maupun global
yang semakin bermunculan merupakan bukti bahwa
isu kerusakan lingkungan telah menjadi fokus
banyak pihak pada dewasa ini [2].

mengancam
berlangsungnya
kehidupan
manusia, bertambahnya pemahaman komunitas
muda akan kebiasan pola tingkah laku yang
kurang ramah lingkungan dapat menyumbang
kerusakan lingkungan disekitarnya, terbukanya
pemahaman
komunitas
muda
tentang
pemanfaatan sampah atau barang yang bekas
pakai menjadi kreasi baru yang dapat
dimanfaatkan
kembali,
tumbuh
minat
komunitas muda dalam melakukan gerakan
pelestarian lingkungan yang dimulai dari diri
sendiri dan ditularkan kepada lingkungan dan
komunitas muda lainnya.

Maka pada kesempatan ini kami
melanjutkan program pengabdian masyarakat yang
masih berkaitan dengan isu lingkungan namun
kami mengubah sasaran yang sebelumnya yaitu
anak-anak menjadi komunitas remaja atau
setaranya. Rasionalisasi pemilihan sasaran ini yaitu
komunitas muda atau sekumpula anak muda sangat
mudah ditemui diberbagai tempat terlebih lagi di
daerah Yogyakarta dimana terdapat banyak pelajar
dan mahasiswa yang menimba ilmu didalamnya.
Selain itu dengan berkembangnya tempat yang
memfasilitasi kegiatan belajar para kaum muda
semakin mudah terjadi konektifitas diantara
mereka. Dengan ini kami mencoba untuk
memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat
menawarkan transfer informasi dan demo terkait
kegiataan konservasi lingkungan. Mengingat kaum
muda merupakan generasi bangsa di masa yang
akan datang maka pola tingkah laku yang terbentuk
sekarang terkait pelestarian lingkungan akan
menjadi kebiasaan dimasa yang akan datang.

2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 11
Oktober 2019 di Sarengan-Hub Community Center
Kelurahan Sawit, Kecamatan Sewon, Kabupaten
Bantul Yogyakarta.
Berikut ini uraian metode pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat yang kami tuangkan dalam
tabel.
Tabel 1. Uraian Metode Pelaksanaan Kegiatan
No

Pada awal situasi kami mengidentifikasi
beberapa permasalahan dalam program ini
diantaranya kurangnya pengetahuan kaum muda
tentang ancaman lingkungan dalam konsepsi
keamanan manusia (human security), kurangnya
pengetahuan kaum muda akan perkembangan isu
lingkungan yang tengah berkembang dan terbaru,
adanya pola pikir yang sudah terbentuk menjadi
kebiasaan di tengah-tengah kaum muda yang
menyumbang efek buruk lingkungan seperti
penggunaan plastic, bijak dalam penggunaan air
bersih dan penggunaan tenaga listrik berlebihan,
dan kurangnya kepedulian kaum muda dalam
melestarikan, menjaga dan melakukan gerakan
cinta lingkungan [3].

1.

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat
yang kami adakan di Sarengan-Hub, maka terdapat
beberapa hal yang dapat kami pecahkan dari uraian
permasalahan diatas diantaranya yaitu terdapat

2.

pemahaman
komunitas
muda
atas
pemeliharaan lingkungan disekitar mereka,
bertambahnya pemahaman komunitas muda
akan ancaman lingkungan yang dapat
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Permasalah
an
Kurangnya
pengetahuan
kaum muda
tentang
ancaman
lingkungan
dalam
konsepsi
keamanan
manusia
(human
security)

Solusi yang
Ditawarkan
Memberikan
pemahaman
tentang
konsepsi
human
security
yang mana
salah satu
aspek yang
sesuai dalam
menjaga
lingkungan
yaitu mausk
pada
environment
al security
Kurangnya
Memberikan
pengetahuan materi studi
kaum muda kasus yang
akan
spesifik
perkembang mengenai
an
isu isu
lingkungan
lingkungan
yang tengah dan
berkembang mengkajiny

Jenis
Kegiatan
Edukasi/Pema
paran tentang
konsepsi
human
security dan
environmental
security

Pemberian
materi
mengenai isu
lingkungan
dan memuat
kelompok
diskusi
analisis
mengenai isu
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dan terbaru

3.

4.

Adanya pola
pikir yang
sudah
terbentuk
menjadi
kebiasaan di
tengahtengah kaum
muda yang
menyumban
g efek buruk
lingkungan
seperti
penggunaan
plastik dan
penggunaan
tenaga
listrik
berlebihan.

Kurangnya
kepedulian
kaum muda
dalam
melestarikan
,
menjaga
dan
melakukan
gerakan
cinta
lingkungan

a dalam
diskusi dan
analisis
Bersama
mengenai
dampak dari
kerusakan
lingkungan
terhadap
masa depan
kehidupan
manusia
berdasarkan
konsepsi
keamanan
manusia
Memberikan
pemahaman
terkait
merubah
pola pikir
yang acuh
terhadap isu
lingkungan
menjadi
lebih peduli
dan bersedia
merubah
kebiasaan
hidup dalam
menggunaka
n plastik dan
listrik

Memberikan
doktrinasi
kepada
komunitas
muda
mengenai
aksi
kepedulian
lingkungan

lingkungan
yang sedang
berkembang
beserta studi
kasuusnya

Membuat
forum diskusi
atau sharing
season
mengenai
pengalaman
peserta dalam
keterlibatanny
a pada
kegiatan sosial
lingkungan
sehingga dapat
ditularkan
pada temanteman lainnya
yang sama
sekali belum
pernah terlibat
dalam
kegiatan atau
aksi peduli
lingkungan
Membuat
forum diskusi
atau sharing
season
mengenai
pengalaman
peserta dalam
keterlibatanny
a pada
kegiatan sosial
lingkungan
sehingga dapat
ditularkan
pada temanteman lainnya
yang sama
sekali belum
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5.

Kurangnya
minat kaum
muda untuk
mengelola
sampah nonorganik
menjadi
barang yang
dapat
dikelola dan
dimanfaatka
n kembali

6.

Kurangnya
informasi
dan minat
kaum muda
dalam
melihat
potensi
ekonomi
pada
sampah
plastic yang
dapat
dirubah
menjadi
barang
bernilai
ekonomi
rendah
maupun
tinggi

Memberikan
demo
pembuatan
eco brick
sebagai
salah satu
kegiatan
yang mudah
dilakukan
anak muda
dengan cara
memisahkan
sampah
plastik di
rumah/kos
lalu
bertahap
memasukan
nya ke
dalam botol
sampai
tercipta eco
brick
Memberikan
informasi
dan demo
pembuatan
kerajinan
yang terbuat
dari sampah
plastik
menjadi
barang
bernilai
ekonomi

pernah terlibat
dalam
kegiatan atau
aksi peduli
lingkungan
Sosialisasi
tentang
pembuatan eco
brick dan
memberikan
demo proses
pembuatan eco
brick secara
langsung serta
memebrikan
contoh
kegunaan eco
brick bagi
kebutuhan
rumah tangga

Memeberikan
demo
pembuatan
barang bernilai
ekonomi
seperti tas dan
dompet yang
berbahan
plastik
kantong dan
botol
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menjadi ancaman bagi manusia. Perkembangan hari
ini yaitu terdapat beberapa aspek lain yang menjadi
ancaman bagi manusia diantaranya dibagi menjadi
konsepsi keamanan sebagia berikut yaitu keamanan
politik, keamanan ekonomi, keamanan pangan,
keamanan lingkungan, keamanan komunitas,
keamanan personal/individu dan keamanan
kesehatan.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Dalam judul ini kami akan menguraikan
proses kegiatan hingga hasil yang telah kami dapat
dari kegiatan pengabdian masyarakat. Proses
dimulai dari perencanaan kegiatan meliputi konsep
dan segala sesuatu peralatan yang akan digunakan
dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi pada tanggal
3 Agustus 2019. Tahap selanjutnya kami membuat
poster publikasi sebagai prosedur untuk mengisi
jadwal sesi cerita teman yang ada di Sarengan Hub
Community Center dengan mencamtumkan tema
“Plastic Waste? What Should We Do About It?”
dan dalam poster telah tercantum pula sesi-sesi
diskusi yang akan kami adakan diantaranya yaitu
mengenai keamanan manusia, pembuatan eco brick
dan material terbarukan.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Sesi
Pertama
Selanjutnya sesi kedua berisis tentang sosialisasi
pembuatan ecobrick sebagai salah satu upaya untuk
mengolah sampah plastic agar tidak terburai di
tempat pembuangan akhir dengan sia-sia dan
mengakibatkan penyumbatan dan kerusakan tanah.
Dalam sesi ini komunitas muda diajrkan langsung
bagaimana cara membuat ecobrick yang benar
dengan cara praktek/demo lalu peserta dapat
langsung mencoba mempraktekan nya. Ecobrick
tersebut dapat dimanfaatkan menjadi pengganti
batu bata untuk digunakan menjadi pot bunga dan
pohon atau tempat duduk di alam terbuka dengan
dilengkapi semen organik. Selain itu ecobrick dapat
dimanfaatkan menjadi kursi, meja dan seni rupa
dalam bentuk karakter yang beraneka ragam [4].
Masuk pada sesi terakhir berisi tentang
pemanfaatan sampah plastik menjadi material
terbarukan bernilai ekonomi. Pada sesi ini peserta
diberikan materi mengenai bahaya nya keberadaan
plastic dilingkungan kita kususnya Indonesia yang

Gambar 1. Poster Sosialisasi Kegiatan

Selanjutnya pada 11 November 2019 telah
terlaksanan kegiatan tersebut dimulai pukul 16.00
wib hingga pukul 20.00 wib dengan rangkaian
acara sebagai berikut. Sesi pertama, diisi tentang
sosialisasi dan diskusi mengenai konsepsi human
security yang spesifik membahas tentang
environmental security. Dalam sesi tersebut materi
berisi tentang bagaimana kita harus mengerti bahwa
konsepsi keamanan sudah bergeser pada tataran
non-traditional issue, bukan lagi perang yang
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telah tercatat sebagai salah satu penghasil limbah
plastik terbesar. Plastik tidak hanya tidak dapat
terurai pada tanah namun juga mencemari lautan
serta membahayakan ekosistem sumber daya hayati
didalamnya [5]. Pada sesi tersebut juga peserta
dikenalkan beberapa produk berbahan dasar plastik
yang sudah dipasarkan menjadi produk bernilai
ekonomi seperti dompet, tas, tatakan, alas, dan lain
sebagainya. Peserta juga diajarkan langsung
bagimana cara membuat salah satu produk yang
paling mudah ditemui dirumah dan dapat
digunakan sehari hari. Hal tersebut memberikan
gambaran pada peserta tentang peluang ekonomi
dengan modal muah dan mudah namun
membutuhkan kreasi, inovasi dan ketelatenan. Jika
pun ini tidak mudah dilakukan secara individu
maka peluang tersebut dapat dilakukan secara
kolektif dan menghidupkan pendapatan ekonomi
dikalangan masyarakat [6].

dua hal yaitu membantu lingkungan untuk tidak
tercemar plastik dan menghasilkan produk bernilai
ekonomi.

4. KESIMPULAN
Membangkitkan semangat kaum muda
untuk lebih peduli terhadap lingkungan dirasa
sangat perlu dewasa ini. Melihat bahwa selain
mereka menjadi agen perubahan juga kaum muda
milenial hari ini memiliki akses dan keterikatan
yang sangat luasdalam berjejaring. Makah hal-hal
baik seperti ini seharusnya akan lebih mudah
tersampaikan. Berbagai permasalahan dikalangan
muda yang kita temui mengenai kurangnya
pemahaman mengenai isu-isu lingkungan dan
dampaknya untuk jangka Panjang, dan juga
kurangnya informasi mengenai potensi sampah
plastik yang dapat dimanfaatkan menjadi barang
bernilai ekonomi.
Kegiatan yang telah kami lakukan telah
mencoba memberikan jawaban atas permasalahan
diatas yang kami susun menjadi tiga sesi materi dan
forum yang berbeda diantaranya yaitu memberikan
pemahaman kaum muda mengenai konsepsi
keamanan manusia beserta dampak kerusakan
lingkungan terhadap masa depan dunia, selanjutnya
pada dua sesi lainnya berisi mengenai peluang
pemanfaatan sampah plastik yang mudah dan
bernilai ekonomi. Output yang kami harapkan yaitu
pengetahuan, doktrinasi dan demo yang telah
dikemas dalam kegiatan ini dapat meningkatkan
kepedulian dan bergerak untuk mencintai
lingkungan dikalangan anak muda. Selanjutnya tiba
pada penutup kegiatan kami menyepakati bahwa
memulai gerakan peduli lingkungan tidak harus
mengerjakan hal yang berat sekaligus namun dapat
dimulai dari perubahan kecil seperti pola hidup dan
kebiasaan.

Gambar 3. Proses Kegiatan Sosiaslisasi dan
Diskusi Sesi 2 & 3

Dalam semua sesi kegiatan yang telah dilakukan
telah memenuhi kebutuhan dan menjawab dari
permasalahan yang dipaparkan sebelumnya. Sesi
pertama memberikan pemahaman dan pengetahuan
mengenai konsepsi keamanan manusia yang telah
mengalami pergeseran hingga isu-isu lingkungan
terbaru yang harus diketahui kaum muda jaman
sekarang agar permasalahan lingkungan dapat
diatasi dari semua kalangan kususnya generasi
muda. Pada sesi kedua dan ketiga sangat jelas
memberikan pengetahuan dan praktek mengenai
apa saja yang kaum muda dapat lakukan untuk
mengelola sampah plastik dengan mengahasilkan

Ucapan Terimakasih
Dengan terlaksananya kegiatan pengabdian
masyarakat ini tentu kami tidak lupa untuk
membuat beberapa catatan evaluasi agar
kedepannya kegiatan serupa dapat dilakasanakn
lebih baik. Walaupun kegiatan kami tidak dapat
dinilai dengan sempurna namun upaya kami untuk
melaksanakan kegiatan tersebut merupakan usaha
terbaik kami yang mamu kami lakukan untuk
memenuhi tugas Tri Dharma. Terakhir, kami
ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak
terkait dalam terlaksananya kegiatan ini diantaranya
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yaitu, Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
Universitas AMIKOM Yogyakarta, Sarengan Hub
Community Center dan segenap rekan-rekan yang
tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.
Tanpa pihak-pihak tersebut maka kami tidak dapat
melakasanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini
dengan baik. Harapan kami semoga kedepannya
kami tetap dapat membuat dan menjalankan
kegiatan pengabdian masyarakat lebih baik lagi.
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