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Abstract 

Pengabdian ini digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya ibu rumah 

tangga mengenai bagaimana cara daur ulang sampah menjadi suatu produk yang berguna dan 

bernilai bagi warga masyarakat dan bisa juga dijual untuk menambah penghasilan ibu rumah 

tangga di Kelurahan Balearjosari Kota Malang. Pemanfaatan daur ulang sampah ini diharapkan 

menjadi titik awal dari keberhasilan pemberdayaan ibu rumah tangga yang didukung oleh seluruh 

warga Kelurahan Balearjosari Kota Malang. Pada akhirnya muncul unit bisnis pengembangan 

dari produk daur ulang sampah berkelanjutan yang mana dapat memberdayakan lingkungan 

warga setempat serta menambah penghasilan keluarga. Pemanfaatan sampah menjadikan 

masyarakat melihat sampah bukan sebagai sesuatu yang kotor tetapi menjadi sesuatu yang sangat 

bernilai dan menjadi nilai tambah.  Memasarkan produk sampah juga menjadi acuan keberhasilan 

dari produk daur ulang sampah sehingga bisa dimanfataan oleh warga masyarakat itu sendiri dan 

warga sekitarnya. Cara pengelolaan secara professional diharapkan mampu menjadi tolak ukur 

keberhasilan baik dari lingkungan warga tingkat bawah sampai ke tingkat kelurahan sehingga 

mampu mengurangi sampah yang dibuang oleh warga. Pemanfaatan sampah oleh ibu rumah 

tangga ini menjadikan kekuatan ekonomi dalam keluarga menjadi lebih mandiri. 
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PENDAHULUAN 

Kelompok Swadaya Masyarakat Melati ini relatif baru berdiri pada awal tahun 2016, di 

Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing. dengan jumlah anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat sebanyak 6 orang terdiri dari ibu ibu warga yang berdomisili di Kelurahan Balearjosari. 

Produk daur ulang ini adalah dari hasil pemilahan sampah yang dibuang oleh warga Kelurahan 

Balearjosari.  

Untuk memenuhi kebutuhan sampah daur ulang tersebut dirasakan belum maksimal 

dikarenakan hampir seluruh warga belum mengerti dan belum memahami tentang pengelolaan 

serta manfaat dari sampah. Kurangnya pengetahuan bahwa sampah bisa digunakan lagi menjadi 

dasar untuk menjadikan warga Kelurahan Balearjosari mandiri dari sisi sosial dan keuangan. 

Penambahan pengetahuan mengenai produk daur ulang sampah menjadi produk yang sangat 

berguna serta pemasaran yang baik akan dapat menjadi usaha yang berkelanjutan. Ada beberapa 

harapan dari ibu ibu yang ingin diwujudkan pada saat dilakukan diskusi sewaktu survey ke lokasi 

yaitu :  
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 Belum adanya sosialisasi menyeluruh ke semua RW di Kelurahan Balearjosari tentang cara 

pengelolaan sampah. 

 Pendampingan dalam hal pengelolaan sampah menjadi produk dan pemasaran. 

 

PERMASALAHAN 

 Berdasarkan penentuan permasalahan prioritas yang dihadapi mitra (Kelompok Swadaya 

Masyarakat) saat ini yang telah disepakati bersama adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. 

2. Kurangnya sosialisasi informasi dalam pengelolaan sampah menjadi produk jadi kepada warga 

khususnya RW di seluruh Kelurahan Balearjosari. 

3. Kurangnya pengetahuan manajemen pemasaran . 

 

SOLUSI YANG DITAWARKAN 

 Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditawarkan diuraikan sebagai 

berikut : 

No Permasalahan Metode 

Pendekatan 

Solusi yang 

ditawarkan 

Partisipasi Netral 

1 Kurangnya 

kesadaran 

masyarakat 

tentang 

pentingnya 

pengelolaan 

sampah yang 

baik. 

 

Pelatihan dan 

Sosialisasi 

Pelatihan dan 

pendampingan 

kepada masyarakat 

Menyediakan 

tempat pelatihan 

dan 

perlengkapan 

2 Kurangnya 

sosialisasi 

informasi 

dalam 

pengelolaan 

sampah 

menjadi 

produk jadi 

kepada warga 

khususnya RW 

di seluruh 

Kelurahan 

Balearjosari. 

 

Pelatihan dan 

pendampingan 

Pelatihan dan 

pendampingan 

pengeloalaan 

sampah 

Menyediakan 

tempat pelatihan 

pengelolaan 

3 Kurangnya 

pengetahuan 

manajemen 

pemasaran . 

 

Penjelasan 

mengenai 

manajemen 

pemasaran secara 

sederhana 

Sosialisasi kepada 

masyarakat yang 

berkelanjutan 

Menyediakan 

sarana sosialisasi 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

49 
 

 Berdasarkan permasalahan prioritas yang telah diuraikan di atas maka solusi yang 

disepakati bersama akan dilaksanakan melalui aplikasi beberapa tahap untuk membantu 

penyelesaian masalah adalah sebagai berikut : 

 Sosialisasi dan pelatihan bersama Kelompok Swadaya Masyarakat kepada seluruh warga 

masyarakat RW di wilayah Kelurahan Balearjosari. Dikarenakan sosialisasi merupakan aspek 

penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan persepsi masyarakat akan pentingnya 

pengelolaan sampah, maka dibutuhkan informasi yang yang berkelanjutan terhadap 

pengelolaan sampah ini menggandeng semua pihak khususnya Kelurahan, Ketua RW dan 

Ketua RT se Kelurahan Balearjosari. Dengan mengikutkan semua pihak maka diharapkan 

sosialisasi berjalan dengan maksimal sehingga memaksimalkan keuntungan serta memberi 

manfaat yang besar terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat itu sendiri.  

 Pengelolaan sampah ini harus memenuhi standar operasional yang baik khususnya dalam 

standar administrasi dalam bidang manajemen dan pemasaran. Standarisasi pengelolaan 

sampah mutlak dilakukan untuk menghasilkan pengelolaan operasional, menata keuangan, 

serta pemasaran yang lebih baik. Dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, serta 

modul yang berkelanjutan diharapkakan mampu meningkatkan sikap kemandirian serta 

profesionalisme setiap anggota KSM tersebut. 

 Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang operasional Dengan adanya sentuhan 

teknologi dalam pengelolaan daur ulang sampah ini diharapkan para anggota KSM ini akan 

bekerja lebih efektif dan efesien.  

Program pengabdian pada masyarakat ini menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan 

dan produk jadi diharapkan memberi luaran : 

1. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada warga masyarakat diharapkan mampu 

meningkatkan pendapatan serta manfaat dari daur ulang sampah yang semakin banyak. 

2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diketahui mampu meningkatkan kinerja para 

pengelola sehingga dengan konsistensi pengelolaannya mampu meningkatkan kualitas produk 

dan peningkatan volume produk yang diukur dari perbandingan hasil pre test dan post test. 

3. Tersusunnya modul pelatihan keuangan, pemasaran yang disusun sesuai kebutuhan kelompok 

sehingga bersifat aplikatif. Dalam modul ini juga diuraikan langkah-langkah secara detail 

dalam merancang aktifitas keuangan, pemasaran dan entrepreneurship sehingga diharapkan  

kelompok mampu melakukan inovasi dalam pengembangan produknya secara mandiri. 
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Metode pelaksanaan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) 

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diadakan ini 

menggunakan metode: sosialisasi dan pelatihan pembuatan produk daur ulang. Dalam kegiatan ini, 

dijelaskan mengenai pentingnya manajemen usaha yang meliputi Manajemen Pemasaran, 

wirausaha dalam pengelolaan usaha. Selain pelatihan juga dilakukan pendampingan dalam tata 

kelola administrasi baik secara keuangan maupun pemasaran. 

Masyarakat yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat  ini 

adalah ibu ibu Kelompok Swadaya Masyarakat di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 

yang berada di  Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pentingnya 

pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai pentingnya manajemen usaha dan inovasi 

dalam aktivitas pengelolaan usaha. Manajemen usaha tidak bisa dilepaskan dari berbagai aktifitas 

bisnis, selain itu manajemen usaha merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan 

kewirausahaan. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang baik mengenai fungsi dan peran 

manajemen usaha dalam berbagai aspek kehidupan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam berwirausaha, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. 

Manajemen usaha adalah suatu perencanaan yang berhubungan dengan bagaimana 

seseorang dapat mengolah atau mengurus suatu rangkaian usaha dari memilih anggota sampai 

penyelesaian masalah. Manajemen usaha akan membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) 

yang bermutu dan hal ini mencakup beberapa hal. Dari kaca mata manajemen ada beberapa prinsip 

dasar yang perlu diperhatikan : Pertama, Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aset penting 

yang dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga sisi manajerial merupakan konsekuensi lebih jauh 

dalam mencapai efektifitas organisasi. Kedua, Aspek legal formal, kebijakan dan prosedur yang 

harus ditempuh dalam mencapai tujuan institusional. Ketiga, Kultur; tata nilai yang melatar 

belakangi perilaku manajerial sesuatu institusi dalam mencapai tujuannya yang dilingkungan 

perusahaan dikenal dengan istilah Corporate Culture. Keempat, Integrasi; Yang memungkinkan 

timbulnya kebersamaan dalam lingkungan sumberdaya manusia dalam suatu organisasi, sehingga 

sangat potensial dalam mencapai tujuan organisasi. 
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PROSES PEMILAHAN SAMPAH MENJADI PRODUK JADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




