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ABSTRAK 

Sampah masih menjadi salah satu musuh masyarakat yang sangat sulit sekali untuk 

dimusnahkan terlebih lagi sampah yang sulit terurai seperti plastik yang disebut 

sampah anorganik. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terutama masyarakat Desa Jatiluwih sebagai desa destinasi 

pariwisata yang diakui oleh UNESCO dalam mencapai tujuan permasalahan 

bersama masyarakat desa yaitu memilah dan mengolah sampah yang biasa 

dikumpulkan oleh TPS3R agar menjadi nilai ekonomis. Maka dari itu, kegiatan 

pengabdian masyarakat ini membawa narasumber professional dan ahli dalam 

bidangnya yaitu ECO BALI untuk mengisi kegiatan agar mendapatkan informasi 

yang lebih valid dan akurat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan 

metode penyuluhan dan mengedukasi dengan narasumber terpercaya kepada 

masyarakat Desa Jatiluwih bersama dengan elemen masyarakat yaitu perwakilan 3 

orang disetiap dusun atau wilayahnya untuk hadir dalam kegiatan ini, tetap 

mengurangi kerumunan, dan tetap patuh dengan protokol kesehatan. Dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan edukasi penyuluhan mengenai pengolahan sampah 

dapat meningkatkan kesadaran dalam membersihkan dan menjaga lingkungannya 

agar tetap asri dan tidak tercemar.  

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Edukasi, Sampah, TPS3R, Desa Jatiluwih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau proses alam yang berbentuk padat (RI, 2008).  Sampai saat ini, sampah 

masih menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, sebab sampah dapat 

membuat lingkungan menjadi tempat yang tidak baik bagi kesehatan, serta merusak 

ekosistem alam yang telah ada. Sampah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sampah 

organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa 

mahkluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan 

manusia (Sihombing, 2021). Sampah organik dapat dikategorikan sebagai sampah 

yang ramah lingkungan karena sampah organik dapat diolah kembali menjadi suatu 

yang bermanfaat jika dikelola dengan benar. Tetapi sampah bila tidak dikelola 

dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hal tersebut 

disebabkan oleh pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah anorganik 

adalah sampah yang sulit terurai dan tidak dapat dipakai lagi. Sampah anorganik 

yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, sebab sampah 

anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah-sampah tersebut akan 

tertimbun di dalam tanah dalam waktu yang lama, hal ini menyebabkan rusaknya 

lapisan tanah (Ponisri & Soekamto, 2020). 

Pengelolaan sampah merupakan masalah yang sangat sering dihadapi oleh setiap 

daerah, termasuk daerah Jatiluwih, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, Bali. Jatiluwih 

merupakan salah satu objek wisata di wilayah Bali yang sudah diakui oleh 

UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012. Hal ini menjadikan 

Jatiluwih diharuskan untuk selalu terlihat bersih dan asri karena banyaknya 
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wisatawan asing maupun lokal yang datang berkunjung untuk menikmati 

keindahan alamnya. Dengan diadakannya KKN 2022 yang diadakan oleh 

UNDIKNAS dengan mengambil tema. Pengelolaan sampah adalah kegiatan 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang material sampah yang 

dilakukan untuk mengurangi dampak sampah terhadap kesehatan, lingkungan, atau 

estetika, serta untuk mengurangi jumlah sampah (Suhandi, 2016). Pengolahan 

sampah merupakan bagian dari penanganan sampah. Menurut UU no 18 Tahun 

2008, pengelolaan sampah diartikan sebagai proses perubahan bentuk sampah 

dengan mengubah karakteristik, komposisi, serta jumlah dari sampah tersebut 

(Qodriyatun, 2015). 

Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan 

nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk 

lain, dan energi). Beberapa pengolaan sampah yang dapat dilakukan adalah : 

pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinersi), dan sebagainya. 

Pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, 

kimia maupun biologi. 

Penentuan Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan salah satu 

yang dapat dilakukan dalam proses pengelolaan sampah. Lokasi-lokasi pengelolaan 

tersebut harus dilakukan secara optimal dengan mengakomodir berbagai aspek 

yang relevan termasuk keberadaan TPS. Selain itu, dengan adanya beberapa jenis 

sampah, masyarakat diharapkan dapat memilah sampahnya sendiri, hal ini 

merupakan tujuan dari Penyuluhan Pemilahan Sampah yang akan dilakukan oleh 

kelompok 3. Dalam penyuluhan ini, semua golongan masyarakat yang ada di desa 

Jatiluwih merupakan target yang akan diberi penyuluhan. 
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Selain penyuluhan mengenai bagaimana cara memilah sampah organik dan 

anorganik dengan baik dan benar, kelompok 3 yang akan didampingi oleh ECO 

BALI akan mengajak masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan benar, 

sebab  beberapa sampah dapat dijadikan barang yang memiliki daya jual karena 

dapat dipakai kembali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode pengolahan sampah pada masyarakat Desa Jatiluwih ? 

2. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tentang pengolahan sampah bersama 

Mitra ECO Bali kepada masyarakat Desa Jatiluwih ? 

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa 

Jatiluwih tentang pemilahan sampah ? 

 

1.3 Tujuan Pengabdian Masyarakat 

1. Untuk mengetahui pengolahan sampah pada masyarakat Desa Jatiluwih dengan 

melibatkan TPS 3R. 

2. Untuk memberikan penyuluhan tentang pengolahan sampah bersama Mitra 

ECO Bali kepada masyarakat Desa Jatiluwih. 

3. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jatiluwih tentang 

pemilahan sampah 

 

1.4 Manfaat Pengabdian Masyarakat 

1. Manfaat bagi warga Desa Jatiluwih:  

 Mengetahui bagaimana pemilahan sampah menurut jenis sampah 

tersebut 

 Mengetahui bagaimana pengolahan sampah menjadi kerajinan atau 

sesuatu yang berguna 
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2. Manfaat bagi Eco Bali:  

 Mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dengan TPS 3R Desa 

Jatiluwih dalam pengembangan sampah anorganik menjadi kerajinan 
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BAB II 

SOLUSI DAN METODE KEGIATAN 

2.1 Solusi 

Desa Jatiluwih dikenal sebagai desa ekowisata dengan panorama pemandangan area 

persawahan yang indah, terasering berundak berpadu dengan panorama gunung, hutan, 

berhawa sejuk dengan sistem irigasi subak yang teratur serta dikelola oleh masyarakat 

secara tradisional menjadikan potensi dan kondisi Desa Jatiluwih ini telah tercatat 

sebagai nominasi Warisan Budaya Dunia (WBD) di UNESCO. Hal ini menjadikan 

Jatiluwih diharuskan untuk selalu terlihat bersih dan asri karena banyaknya wisatawan 

asing maupun lokal yang datang berkunjung untuk menikmati keindahan alamnya 

namun sangat disayangkan jika keindahan alam yang ada di Desa Jatiluwih tersebut 

dicemari oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk tetap mejaga kebersihan  

2.2 Metode Kegiatan 

Metode pengolahan sampah pada masyarakat Desa Jatiluwih 

Metode pengolahan sampah pada masyarakat desa Jatiluwih dimulai dengan adanya 

pemilahan sampah dari masing - masing  rumah tangga. pemisahan sampah adalah 

kunci dari pengelolaan sampah yang baik dan benar. Pemisahan sampah yang 

paling sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu material yang mudah terurai, material 

sulit terurai dan sampah residu. Jika sudah mampu memisahkan sampah, maka 

warga akan menyadari bahwa sebagian sisa konsumsi rumah tangga bukanlah 

sampah tapi berupa material yang dapat didayagunakan kembali. Sebagian besar 

sisa konsumsi rumah tangga merupakan bahan-bahan daur ulang yang bernilai 

ekonomis. Material yang mudah terurai atau sampah organik dapat diolah menjadi 

kompos. Sedangkan material yang sulit terurai atau anorganik dapat dibawa ke 

Bank Sampah.  
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BAB III 

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

3.1 Analisis Pembahasan  

Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Pengolahan Sampah Bersama Mitra ECO Bali 

Kepada Masyarakat Desa Jatiluwih 

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten 

Tabanan dilaksanakan pada hari Senin, 24 Januari 2022 bertempat di Aula kantor Desa 

Jatiluwih. Penyuluhan yang dilakukan oleh ECO Bali ini mengangkat Tema: “Perangi 

Sampah dalam Sebuah Kreativitas” yaitu dengan sasaran warga desa Jatiluwih beserta 

Team Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) yang ada di Desa 

Jatiluwih.  

Kegiatan penyuluhan dilakukan ada 2 sesi yaitu penyuluhan kepada warga desa dan 

team TPS 3R. Pada sesi pertama pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 

60 menit yaitu diawali dengan melakukan penyuluhan ke warga desa bersama dengan 

narasumber dari ECO BALI dengan memberikan materi mengenai pentingnya 

memilah sampah, beserta penyuluhan kerajinan dari sampah anorganik seperti bahan 

kemasan minuman, makananan dan alat kecantikan dan diakhir sesi pemateri 

dilanjutkan kegiatan ice breaking  dengan pemilahan sampah dan pengenalan kerajinan 

dari sampah anorganik dan memperlihatkan kepada warga desa hasil pembuatan 

kerajinan dari ECO Bali.  

Lalu pada sesi kedua dilanjutkan penyuluhan ke pada team TPS 3R  berlangsung 

selama 60 menit dengan narasumber yang sama yaitu pihak ECO BALI. Dalam hal ini 

penyuluhan dilakukan bertujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas TPS 3R terhadap 

aspek-aspeknya seperti apa dan melakukan sesi sharing  tehadap permasalahan apa saja 

yang sering ditemukan oleh team TPS 3R 
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Strategi Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Jatiluwih Tentang 

Pemilahan Sampah 

Strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jatiluwih tentang 

pemilahan sampah yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak 

pembuangan sampah sembarangan dan  memberikan wawasan kepada masyarakat 

untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan mulai dari kesadaran masyarakat dengan 

memilah sampah seperti sampah organik dan anorganik dimana dengan adanya 

pemilahan sampah ini bertujuan untuk dapat dikelola lagi untuk dijadikan nilai 

ekonomis sehingga selain mengurangi dampak sampah terhadap kesehatan, 

lingkungan, atau estetika, serta untuk mengurangi jumlah sampah serta membangun 

kesadaran masyarakat akan pentingnya TPS 3R sebagai salah satu solusi 

penanggulangan sampah di Desa Jatiluwih. 

 

3.2 Hasil Pembahasan 

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa 

Undiknas di Desa Jatiluwih adalah : 

Untuk Masyarakat : 

1. Hasil dari penyuluhan yang bekerjasama dengan pihak ECO Bali, Masyarakat 

Desa Jatiluwih diharapkan dapat memahami mengenai cara pengolahan sampah 

yang melibatkan TPS 3R. Selain itu, masyarakat lebih memahami mengenai 

cara memilah sampah organik dan anorganik, serta sampah yang dapat di daur 

ulang dan tidak dapat di daur ulang. 

2. Untuk mengingatkan pemahaman masyarakat mengenai macam-macam 

sampah,  maka diadakan games yang diadakan oleh pihak ECO Bali untuk 

mengajak masyarakat yang mengikuti penyuluhan mengingat kembali tentang 

macam-macam sampah. 
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3. Masyarakat desa mendapat  pengetahuan baru mengenai sampah yang 

sebelumnya belum diketahui. 

4. Desa dapat meneruskan kerjasama bersama ECO Bali dalam mengelola sampah 

yang dapat dipilah kembali dan dapat di daur ulang. 

Untuk ECO Bali : 

1. ECO Bali dapat membantu Desa Jatiluwih dalam mengelola sampah yang 

didapat dari TPS 3R Desa Jatiluwih. 

2. Team ECO Bali mendapat data baru mengenai wilayah Desa Jatiluwih yang 

belum pernah diteliti oleh pihak ECO Bali. 
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FOTO KEGIATAN 

 

DESKRIPSI 

 

Sebelum : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hasil dari penyuluhan yang 

bekerjasama dengan pihak 

ECO Bali, Masyarakat Desa 

Jatiluwih diharapkan dapat 

memahami mengenai cara 

pengolahan sampah yang 

melibatkan TPS 3R. Selain itu, 

masyarakat lebih memahami 

mengenai cara memilah 

sampah organik dan 

anorganik, serta sampah yang 

dapat di daur ulang dan tidak 

dapat di daur ulang. 

 

 

2. Untuk mengingatkan 

pemahaman masyarakat 

mengenai macam-macam 

sampah,  maka diadakan 

games yang diadakan oleh 

pihak ECO Bali untuk 

mengajak masyarakat yang 

mengikuti penyuluhan 

mengingat kembali tentang 

macam-macam sampah. 

Gambar 1. 1 Pemaparan materi dari team ECO 

BALI 

Gambar 1. 2 Persiapan games bersama warga 

desa 
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Sesudah : 

 

 

3. Masyarakat desa mendapat  

pengetahuan baru mengenai 

sampah yang sebelumnya 

belum diketahui. 

 

 

4. Desa dapat meneruskan 

kerjasama bersama ECO Bali 

dalam mengelola sampah yang 

dapat dipilah kembali dan 

dapat di daur ulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Berlangsungnya games bersama 

warga desa 

Gambar 1. 4 Sesi foto bersama tim ECO Bali dan 

TPS 3R 
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BAB IV 

LUARAN 

 

Luaran yang dihasilkan dari program kerja ini mengikuti tujuan awal program kerja, 

yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Jatiluwih dalam pengolahan dan 

pemilahan sampah. Luaran yang telah dicapai dari program kami hingga saat ini antara 

lain : 

1. Pahamnya masyarakat tentang pemilahan disetiap jenis – jenis sampah. 

2. Pahamnya masyarakat tentang pengolahan sampah yang bisa dijadikan barang 

ekonomis. 

Kegiatan tersebut selain menargetkan para masyarakat Desa Jatiluwih juga melibatkan 

TPS3R yang menjadi pusat pemerhatian kegiatan ini karena merekalah wadah akhir 

yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam pengolah dan pemilahan sampah di Desa 

Jatiluwih.  
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BAB V 

RENCANA KEBERLANJUTAN 

Kegiatan penyuluhan tentang pengelolaan sampah anorganik yang telah dilakukan oleh 

ECO BALI ini diharapkan bisa bermanfaat dan berpengaruh pada mindset warga desa 

agar kedepannya dapat mengolah sampah dengan baik sehingga bisa menghasilkan 

sesuatu yang bermanfaat dari sampah tersebut. 

Rencana keberlanjutan program untuk jangka panjang adalah desa Jatiluwih dapat 

menjadi sentra pengolahan sampah daur ulang menjadi barang yang memiliki nilai 

ekonomis dan kreatif. ECO BALI akan melakukan kerja sama dengan TPS 3R yang 

kedepannya nanti pihak ECO BALI akan mengambil sisa sampah anorganik yang 

menumpuk di TPS 3R sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah dan dijadikan 

barang yang bernilai ekonomis. Penguatan dan dukungan dari pihak ECO BALI ini 

sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang kegiatan wirausaha masyarakat terkait 

pengelolaan sampah daur ulang ini.  

Beberapa kelompok masyarakat telah diberikan pelatihan tentang pengolahan sampah 

daur ulang sehingga program diharapkan dapat diberi dukungan dari pemerintah desa 

dan pendampingan dari pihak ECO BALI agar bisa terus berjalan.  

Berdasarkan program kerja penyuluhan sampah yang telah dilakukan bersama ECO 

BALI, maka harapan dan masukan kami menyangkut kegiatan ini adalah: 

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara terus menerus untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah 

anorganik di desa Jatiluwih. 

2. Perlunya kesadaran penuh dari masyarakat setempat akan pentingnya 

pemilahan sampah menurut jenis sampahnya baik organik, anorganik dan B3  

sehingga memudahkan pihak TPS 3R dalam mengolahnya. 
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3. Pengadaan kerjasama antara TPS 3R desa Jatiluwih dengan pihak ECO BALI 

yang memiliki pengalaman dalam daur ulang sampah bisa terus berlanjut 

kedepannya. 
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