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Abstrak
Pengabdian masyarakat merupakan suatu proses edukasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk
memperbaiki kehidupan masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang dimulai dari bagian terkecil masyarakat yaitu keluarga akan berdampak besar kepada lingkungan.
Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat lembaga sosial kemasyarakatan yang tumbuh dari bawah,
dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat agar terwujud keluarga yang sejahtera yang disebut PKK
(Pembinaan Keluarga Sejahtera). Sasaran dari PKK adalah keluarga terutama ibu rumah tangga yang
menjadi pusat dalam keluarga. Peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah secara tidak langsung
berdampak pada peningkatan sampah. TPA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) Piyungan mengalami
overload sampah dan akhirnya ditutup oleh warga sehingga membuat Yogyakarta dikatakan sebagai
darurat sampah pada bulan maret lalu. Kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah ini diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan warga RT 21 secara umum dan ibu-ibu PKK secara khusus dalam mengelola
sampah rumah tangga serta dapat pula menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk lingkungan yang
lebih baik. Dalam jangka panjang, diharapkan dapat memanfaatkan sampah sehingga menjadi kegiatan
yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, kegiatan ini dapat mengedukasi dan membangun budaya bersih dan
sehat bagi masyarakat sehingga menurunkan resiko penyakit.
Kata kunci: pengelolaan sampah, penyuluhan, ibu – ibu PKK
Dusun Jeruk Legi, Tegaltandan, Banguntapan,
Bantul merupakan salah satu wilayah yang
terdampak atas migrasi penduduk di wilayah
Kabupaten Bantul. Hal ini karena letak dari Dusun
Jeruk Legi yang sangat strategis, karena berbatasan
langsung dengan Kabupaten Sleman di bagian
utara, dan Kota Yogyakarta di bagian barat. Dusun
Jeruk Legi memiliki 8 (delapan) Rukun Tetangga
(RT), salah satu RT yang paling terdampak adalah
RT 21. Letak wilayah RT 21 yang berada di sisi
paling barat dari Dusun Jeruk Legi adalah wilayah
yang paling terdampak dari migrasi penduduk di
wilayah Dusun Jeruk Legi. Migrasi penduduk di
wilayah RT 21 Dusun Jeruk Legi di dominasi oleh
perantau yang bekerja atau kuliah di Kota
Yogyakarta.
Peningkatan jumlah penduduk dalam suatu wilayah
berdampak juga pada peningkatan konsumsi barang
yang secara tidak langsung selaras dengan
peningkatan sampah. Menurut perundang-undangan
yang berlaku tentang Pengelolaan Sampah, sampah
adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan atau

1. PENDAHULUAN
Pengabdian masyarakat merupakan suatu proses
edukasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk
memperbaiki kehidupan masyarakat ataupun
lingkungan sekitarnya. Kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dimulai dari bagian terkecil
masyarakat yaitu keluarga akan berdampak besar
kepada lingkungan. Karena apa yang diajarkan oleh
keluarga terutama ibu akan lebih tertanam kepada
seluruh anggota keluarga.
Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat lembaga
sosial kemasyarakatan independen non profit yang
tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk
masyarakat agar terwujud keluarga yang sejahtera.
Lembaga tersebut bernama PKK yang merupakan
kepanjangan dari Pembinaan Keluarga Sejahtera.
Tujuan dari PKK adalah mewujudkan kesejahteraan
keluarga atas kesadaran dan kemampuan keluarga
itu sendiri. Sasaran dari PKK adalah keluarga
terutama ibu rumah tangga yang menjadi pusat
dalam keluarga.
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proses alam yang berbentuk padat [1]. Sementara
dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga, Sampah rumah tangga
merupakan sampah yang berasal dari kegiatan
sehari – hari dalam rumah tangga yang tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik [2]. Dalam
pengelolaan sampah rumah tangga, peran ibu
sebagai pusat dalam keluarga sangat dibutuhkan.
Ibu harus mampu menjaga kesehatan keluarga,
menjaga kelestarian lingkungan serta menjadi
pendidik dan memiliki ketrampilan seperti halnya
beberapa program pokok dari PKK. Menurut
Peraturan Presiden, Gerakan PKK memiliki 10
program pokok, yaitu : (1) penghayatan dan
pengamalan pancasila, (2) gotong royong, (3)
pangan, (4) sandang, (5) perumahan dan tata
laksana rumah tangga, (6) pendidikan dan
ketrampilan, (7) kesehatan, (8) pengembangan
kehidupan berkoperasi, (9) kelestarian lingkungan
hidup, (10) perencanaan sehat [3].
Pada bulan maret lalu, TPA Piyungan yang
merupakan tempat pembuangan sampah akhir
Provinsi D. I. Yogyakarta serta menampung
sampah dari kabupaten bantul, kabupaten Sleman
dan kota Yogyakarta mengalami overload sampah
dan akhirnya ditutup oleh warga sekitar TPA
sehingga membuat Yogyakarta dikatakan sebagai
darurat sampah. Untuk mengatasi hal tersebut,
sudah saatnya masyarakat membiasakan diri
dengan memilah sampah rumah tangga dan
mereduksi sampah yang lama terurai sehingga
dapat mengurangi beban TPA Piyungan karena
yang dibuang memang hanya residu akhir yang
susah terurai. TPA menggunakan metode open
dumping. TPA dengan metode open dumping
adalah menumpuk sampah terus hingga tinggi tanpa
dilapisi dengan lapisan geotekstil dan saluran lindi
yang dapat berakibat terjadinya pencemaran air
tanah dan udara di sekitar TPA [4].

Gambar 2. TPA Piyungan dengan Sampah yang
Menggunung [7]
Sumber :
https://cdn.medcom.id/dynamic/content/2016/08/04/564
832/Oud1RIXhk9.jpg?w=1024, dilihat pada April 2019

Dengan adanya isu tersebut dan untuk
meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,
sehingga kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah
ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
warga RT 21 secara umum dan ibu-ibu PKK secara
khusus dalam mengelola sampah rumah tangga
serta dapat pula menjadi agen perubahan dalam
masyarakat untuk lingkungan yang lebih baik.
Dalam jangka panjang, diharapkan dapat
memanfaatkan sampah sehingga menjadi kegiatan
yang bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, kegiatan
ini dapat mengedukasi dan membangun budaya
bersih dan sehat bagi masyarakat sehingga
menurunkan resiko penyakit
2. METODE PELAKSANAAN
Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di
atas, maka metode yang digunakan dalam
pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai
berikut:
1. Observasi Lapangan
Metode ini digunakan untuk mengamati situasi
dan keadaan masyarakat di RT 21 Jeruklegi.
2. Wawancara
Metode ini ditujukan kepada perangkat RT dan
Seksi kebersihan RT, sehingga dapat
memperoleh data dan fakta mengenai kebiasaan
warga dalam pengelolaan sampah yang saat ini
dilakukan.
3. Fokus Grup Diskusi
Metode ini digunakan untuk berinteraksi dengan
warga mengenai pengelolaan sampah yang baik
dan mereduksi sampah yang tidak dapat terurai
dengan cepat.

Gambar 1. Kondisi Yogyakarta saat kondisi darurat
sampah [5] [6]
Sumber : https://www.gatra.com/detail/news/404737Yogyakarta-Darurat-Sampah-Danais-Bisa-Jadi-Solusi
dan https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d4485906/sampah-menumpuk-di-kota-yogya-wargakhawatir-ada-penyakit, dilihat pada 1 April 2019
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Petugas kebersihan yang terdapat di RT 21
berjumlah 2 orang, yaitu Bapak Warijo dan Bapak
Dodot. Pembagian pengambilan sampah sudah
disepakati dengan interval pengambilan sampah 3
hari sekali. Pembagian untuk pengambilan sampah
terbagi 2, yaitu dengan sistem warga lama diambil
oleh bapak warijo dan warga baru diambil oleh
bapak dodot. Iuran sampah setiap bulan sebesar Rp.
20.000 (iuran tersebut naik setelah adanya
penutupan TPA Piyungan, sebelumnya sebesar Rp.
15.000), tetapi 5% akan masuk ke dalam kas RT.
Pada tanggal 5 Agustus 2019, pertemuan dengan
Bapak Ketua RT 21 maka diarahkan untuk
melakukan penyuluhan terhadap pengelolaan
sampah pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019
yang mana pada hari tersebut bertepatan dengan
acara arisan rutin dasawisma. Pada tanggal 10
Agustus 2019, penyuluhan pengelolaan sampah
diberikan kepada ibu-ibu PKK, dalam penyuluhan
tersebut dihadiri oleh anggota dasawisma melati 1
yang terdiri dari 12 (dua belas) orang. Penyuluhan
dilakukan dengan cara memberikan informasi
mengenai pentingnya pengelolaan sampah, jenisjenis sampah, cara pengelolaann sampah yang
benar, dan upaya umtuk meminimalisir sampah
plastik. Dalam penyuluhan tersebut banyak
disampaikan dampak negatif dari pengelolaan
sampah yang tidak benar dan bagaimana cara
pengelolaan sampah yang benar. Kemudian dalam
penyuluhan ini juga dilakukan tanya jawab antara
warga kepada nara sumber, sehingga diharapkan
setelah selesai penyuluhan ini semua warga RT 21
pada umumnya dan ibu-ibu RT 21 dapat
memahami langkah-langkah dalam pengelolaan
sampah dan dapat menyebarluaskan informasi
tersebut dengan ibu-ibu atau warga lain di seluruh
kampung Jeruk Legi. Acara sosialisasi diawali
dengan pengantar dari Ibu RT 21 dan dilanjutkan
dengan materi inti dari narasumber. Materi dalam
penyuluhan ini disampaikan melalui media power
point, kemudian ada pembagian poster, tanya
jawab, pembagian leaflet tentang pengetahuan
mengenai pengelolaan sampah dan dengan
pembagian tas belanja yang ramah lingkungan.
Semua peserta sangat antusias dalam penyuluhan
ini karena sebagian besar ada yang belum
mengetahui tentang tata cara pengelolaan sampah
yang baik dan benar.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
mengenai pengelolaan sampah dimulai pada
tanggal 7 Juli 2019. Saat itu diadakan obeservasi
lapangan dan wawancara kepada Bapak RT serta
seksi kebersihan. Observasi dilakukan untuk
mengetahui situasi dan kondisi masyarakat dalam
mengelola sampah rumah tangga. Jumlah kepala
keluarga di RT 21 adalah 55 kepala keluarga.
Dalam satu RT terbagi menjadi 2 dasawisma, yaitu
Dasawisma Melati I dan Dasawisma Melati II.

Gambar 3. Peta Wilayah RT 21

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, warga RT
21 dalam mengelola sampah masih kurang baik.
Hal tersebut terlihat dari warga yang masih
membakar sampah, belum ada pemilahan sampah,
membuang sampah pada area yang kosong, dan
tempat sampah yang terbuka di depan rumah
sehingga membuat rumah terlihat kurang estetis
dan dapat membuat sampah berserakan keluar dari
wadahnya saat ada hewan (kucing dan tikus)
mencoba mencari makanan.

Gambar 4. Area Kosong yang Dijadikan sebagai Spot
Membuang Sampah
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Gambar 5. Acara Penyuluhan tentang Pengelolaan
Sampah

Gambar 7. Proses Penempelan Poster yang
Dilakukan oleh Narasumber dan Ibu RT 21,
Penempelan Dilakukan di Balai RT 21

Beberapa minggu setelah acara penyuluhan selesai,
sebagai bentuk kontrol dalam suatu proses
kegiatan, maka narasumber mendatangi salah satu
warga RT 21 peserta penyuluhan. Hal yang
menakjubkan terjadi didepan rumah beliau bahwa
ditemukan kaleng-kaleng bekas makanan, bekas
cat, hingga jerigen bekas pewangi loundry
digunakan sebagai media untuk bercocok tanam
yaitu sebagai pot. Hal ini sangat postif sekali
karena sebelumnya beliau ini selalu membuang
kaleng dan jerigen bekas tersebut ke tempat
pembuangan sampah, tetapi setelah mengikuti
penyuluhan ini beliau mengetahui kerugian jika
membuat sampah-sampah yang tidak bisa di daur
ulang tersebut.

Gambar 6. Poster, Leaflet dan Tas Belanja yang
Dibagikan Kepada Warga

Sebelum acara penyuluhan selesai, narasumber
memberikan
poster
mengenai
pentingnya
pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, cara
pengelolaann sampah yang benar, dan upaya umtuk
meminimalisir sampah plastik. kepada Ibu RT 21.
Poster tersebut kemudian ditempel pada papan
pengumuman di balai RT 21. Sehingga, diharapkan
khususnya kepada peserta penyuluhan agar selalu
ingat ketika membaca poster tersebut dan secara
umum kepada semua warga RT 21 yang kebetulan
sedang melakukan aktivitas di balai RT 21 agar
nantinya dapat mengimplementasikannya kedalam
kehidupan sehari-hari.
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penyuluhan warga masyarakat RT 21 sudah
mengimplementasikan ilmu yang didapat.
Melihat hasil yang optimal tersebut maka
penyuluhan sampah ini dapat dilakukan oleh ibuibu warga RT 21 yang sudah mengikuti penyuluhan
untuk dapat disebar luaskan ke RT-RT lain
dilingkungan dusun Jeruk Legi, Tegal tandan,
Banguntapan, Bantul. Sehingga diharapkan dari
yang kecil ini dapat memberikan kontribusi yang
besar bagi kebersihan lingkungan di Kabupaten
Bantul secara umum.

4. KESIMPULAN
Program
pengabdian
masyarakat
dapat
diselenggarakan dengan baik dan berjalan lancar
sesuai rencana kegiatan. Kegiatan ini mendapat
sambutan baik dari ibu – ibu PKK RT 21.
Berdasarkan evaluasi telah dilakukan dapat
diusulkan beberapa saran, antara lain :
1. Penyuluhan pengelolaan sampah dilanjutkan
oleh ibu-ibu warga RT 21 ke ibu-ibu RT-RT
lain di wilayah Dusun Jeruk Legi, Tegal
Tandan, Banguntapan, Bantul.
2. Kedepan untuk memberikan kenyamanan di
lingkungan RT 21 penyuluhan tentang rumah
sehat dan tanaman hydroponik juga bisa
dilakukan, mengingat lahan atau taman atau
halaman dari warga RT 21 yang terbatas.
3. Pemanfaatan area kosong yang dapat
digunakan jika mendapatkan izin dari pemilik
lahan untuk ditanami apotek hidup maupun
warung hidup agar tidak menjadi area
pembuangan sampah.
4. Melihat potensi warga RT 21 yang sangat
antusias untuk meningkatkan taraf hidup warga
RT
21
bisa
dilakukan
pembinaan
kewirausahaan untuk ibu-ibu rumah tangga dan
warga pensiuanan yang tinggal di RT 21.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih kami tujukan kepada
Direktorat Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta, Ketua RT 21 Jeruklegi
Tegaltandan, dan warga
RT 21 Jeruklegi
Tegaltandan atas segala supportnya sehingga
pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan
lancar.

Gambar 8. Kreasi warga RT 21 yang telah
mengimplementasikan hasil penyuluhan mengenai
pengelolaan sampah

Ketercapaian tujuan dari pengabdian masyarakat
secara umum sudah baik. Hal tersebut dilihat dari
antusiasme warga RT 21 khususnya ibu-ibu dalam
mengikuti penyuluhan dan antusiasme warga RT 21
dalam mengimplementasikan materi penyuluhan
pengelolaan sampah tersebut sudah sangat baik,
bahkan beberapa minggu setelah dilakukan
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