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Abstrak – Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memanfaatkaan sampah di 

Kawasan Kepulauan Seribu yang berasal dari pemukiman daratan pulau maupun aktifitas pariwisata 

yang berkisaran 500 – 600 M3. Kegiatan ini bermitra dengan Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) dan 

masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan Pendidikan Lingkungan Pesisir dan Pelatihan Daur Ulang 

Sampah. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan pada 29 Agustus 2018 yang terdiri dari (1) 

Pembuatan kompos dengan mengkombinasikan cacahan daun kering, sekam, dan tanah yang diberi 

sedikit air. (2) Pembuatan pot gantung dari botol bekas air mineral. (3) Pembuatan piring dari 

potongan gelas bekas air mineral, dan (4) pembuatan bunga dari plastik kresek. Harapan pelaksana 

dari Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta kepada 

masyarakat Pulau Pari melalui mitra Forum Peduli Pulau Pari (FPPP) kegiatan pelatihan tersebut 

dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan masyarakat pesisir sekitar dan dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi masyarakat setempat. 

 

Kata Kunci: Daur ulang sampah;  Laut;  Pulau Pari 

 

 

Abstract – The Aim of society empowerment activity to trash harness on the Seribu Island which 

producing around 500 to 600 cubic meters from society and ecotourism activity, joining with Forum 

Peduli Pulau Pari (FPPP) as partners and Pari Island society were given the empowerment of marine 

debris recycling, through Coastal Environmental Education and Waste Recycling Training activities. 

The empowerment activity was carried out on August 29, 2018 which consisted of (1) Making 

compost by combining dried leaves, chaff, and soil with a little water. (2) Making hanging pots from 

bottles of mineral water. (3) Making plates from used mineral water cups, and (4) making flower 

from plastic. Hopefully, the training activities could have implications for the environmental 

sustainability of the surrounding coastal communities and could increase the local income. 

 

Keywords:  Recycle;  Marine Debris; Pari Island 
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1. Pendahuluan  

Secara geografis Pulau Pari terletak antara 05
0
 50’ LS hingga 05

0
52’ LS dan 106

o
 34’ BT 

hingga 106
0
 38’ BT. Daerah ini terletak di Laut Jawa, tepatnya di sebelah utara DKI 

Jakarta dan Tangerang. Memiliki luas 11,8 km
2 

dengan kepadatan penduduk 2,29 

jiwa/km
2
. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 

tentang pembentukan KecamatanKepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan 

Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pulau Pari termasuk ke dalam 

Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kelurahan Pulau Pari 

merupakan gugusan pulau dan perairan laut dengan 12 pulau yang tersebar di perairan 

lautnya termasuk Pulau Pari itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI 

Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, dua pulau 

yang diperuntukan sebagai kawasan pemukiman di Kelurahan Pulau Pari adalah Pulau 

Lancang Besar dan Pulau Pari itu sendiri. Kelurahan Pulau Pari terdiri atas 4 Rukun 

Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). (Umum & Pari, 2012) 

Pulau Pari merupakan bagian dari Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang 

memiliki visi sebagai ladang dan taman kehidupan bahari yang berkelanjutan, dengan 

salah beberapa misinya adalah mewujudkan wilayah kepulauan seribu sebagai kawasan 

wisata bahari yang lestari dan  menegakkan hukum terkait pelestarian lingkungan 

kebaharian dan segala aspek kehidupan. Dengan demikian, salah satu strategi 

pembangunan tersebut adalah bertumpu pada konservasi lingkungan fisik pulau dan 

perairan, yakni melalui pengelolaan sampah di kawasan kepulauan seribu, mulai dari 

sistem pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pengolahannya. (Sahwan, 2004)  

Di Jakarta produksi sampah harian sekitar 7.000 ton, sebagian lolos ke laut karena 

dibuang sembarangan oleh warga ke sungai. Pada November 2015, Sampah atau limbah 

industri ditemukan sebanyak 52.862 ton dan limbah anorganik sebanyak 24.446 ton. 

Sementara limbah yang berasal dari rumah tangga, untuk organik sebesar 10.875.651 ton 

dan anorganik 9.766.670 ton. Sampah tersebut berasal dari muara sungai Jakarta, hingga 

sampah dari Lampung yang terbawa arus laut, hingga kemudian sampah-sampah tersebut 

diangkut ke daratan untuk dibuang ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 

Bantargebang. (Nailufar, 

https://bolarusia.kompas.com/read/2018/03/09/08315581/menjaga-pesisir-jakarta-dari-

pencemaran-sampah, akses pada 9 Maret 2018).   

Terkait dengan hal tersebut, jika dibiarkan maka ekosistem terumbu karang, 

sumberdaya bentik, ikan maupun ekosistem laut dan pesisir lainnya akan mendapat 

tekanan/ terancam. Selain disebabkan sampah rumah tangga, beberapa faktor pemicunya 

adalah pencemaran minyak, logam berat (Hg, Pb, dan Cu) dan bakteri-bakteri patogen. 

Beberapa pulau yang pantainya mengalami pencemaran telah memberikan dampak 

negatif terhadap nilai estetika Kepulauan Seribu sebagai obyek wisata. (Azkab Husni, 

1986) 

Jumlah sampah rata-rata perbulan di Pulau Pari sekitar 500 sampai 600 meter kubik 

(Hasil wawancara awal dengan Dinas Kebersihan Pulau Seribu). Artinya jika dibiarkan 

selain akan berdampak rusaknya lingkungan juga menurunkan tingkat pariwisata di sana. 

https://bolarusia.kompas.com/read/2018/03/09/08315581/menjaga-pesisir-jakarta-dari-pencemaran-sampah
https://bolarusia.kompas.com/read/2018/03/09/08315581/menjaga-pesisir-jakarta-dari-pencemaran-sampah
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Pemuda di sana tetap berupaya melakukan pengangkutan dan pembersihan sampah di 

sekitar Pulau Pari, terdapat petugas kebersihan dari Pemerintahan Provinsi Jakarta dan 

dibantu oleh masyarakat sekitar, karena para pemuda Pulau Pari memiliki kegiatan 

seperti kerja bakti untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. (Hasil wawancara Pak MB, 

pemandu wisata Pulau Pari, 54 tahun pada tahun 2017) Akan tetapi, pemahaman 

masyarakat setempat tentang pemanfaatan sampah masih rendah. Hal itu terlihat dari 

masih tercampurnya sampah domestik dan sampah plastik.  

Terkait dengan hal itu, masyarakat pesisir di Pulau Pari juga banyak mengalami 

perubahan sosial. Dari nelayan, kini sudah banyak yang menjadi pemandu wisata. 

Masyarakat pesisir sendiri dimaknai sebagai masyarakat desa terisolasi (masyarakat 

pulau kecil) dan masyarakat desa pantai yang memiliki beberapa ciri, yaitu: (1) 

Mempunyai identitas yang khas. (2) Terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang 

cukup terbatas. (3) bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas, dan (4) Kebutuhan 

hidupnya sangat terbatas. (Satria, 2015) 

Oleh karena keterbatasan yang dimiliki masyarakat Pulau Pari dalam pemanfaatan 

sumberdaya alam untuk pemenuhan hidupnya, maka upaya untuk meminimalisisr 

dampak yang lebih besar dari sampah, kesadaran masyarakat di kawasan pesisir 

Kepulauan Seribu  perlu dijaga dan ditingkatkan. Penerapan daur ulang sampah 

merupakan upaya pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Sampah, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu: pengurangan sampah dan 

penanganan sampah. Undang-undang tersebut menekankan bahwa prioritas utama yang 

harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah 

semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu yang masih tersisa selanjutnya melalui 

proses pengolahan maupun lahan-penerukan, melalui 3R yakni:  (1) Reduce, pembatasan 

yang berarti mengupayakan agar sampah yang dihasilkan sesedikit mungkin. (2) Reuse, 

Guna-ulang, bila sampah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkannya secara 

langsung; dan (3) Recycle,  residu yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara 

langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan 

baku maupun sebagai energi. (Damanhuri Enri, 2010)     

Tujuan dari pelaksanaan tersebut di antaranya: (1) Memberi pencerahan tentang 

pendidikan lingkungan; (2) Memberi pemahaman tentang sampah laut dan pesisir; (3) 

Memberi pengetahuan tentang dampak positif dan negatif dari sampah; (4) Para peserta 

mengetahui adanya keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sampah; dan (5) Para peserta 

juga mengetahui cara pemanfaatan sampah melalui 3 R (Reuse, Reduce, dan Recycle). 

2. Metode Pengabdian  

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan melalui penentuan masalah di Pulau 

Pari dengan  proses identifikasi masalah melalui riset terdahulu maupun observasi 

lapangan. Kemudian dilakukan solusi pemecahan masalah melalui kegiatan penyuluhan 

dan pelatihan pendidikan lingkungan masyarakat dalam memanfaatkan sampah organik 

maupun unorganik, sebagai upaya model pelestarian lingkungan bahari dalam 

mengurangi sampah. Peserta dalam kegiatan ini adalah mitra dari Forum Peduli Pulau 
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Pari dan masyarakat setempat sejumlah 80 orang. Tiga tahapan kegiatan melalui 

pemyuluhan dan pelatihan yang dilakukan, di antaranya: (1) Pelibatan peserta melalui 

penyuluhan Pendidikan lingkungan pesisir/ bahari. (2) Peningkatan kemampuan SDM 

dalam bidang manajemen lingkungan  pesisir. (3) Partisipasi masyarakat dalam 

mengimplementasi pemanfaatan sampah melalui pelatihan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni tanggal 28-30 

Agustus 2018 di Panggung yang sudah disiapkan masyarakat dan saung sekitar Pantai 

Pasir Putih Perawan. Kegiatan pengenalan lingkungan sekitar dan observasi awal 

dilakukan pada tanggal 28 Agustus dan pelaksanakan kegiatan inti pada tanggal 29 

Agustus.     

Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 08.00 sampai pukul 13.30 diawali dengan 

pembuakaan oleh Bapak RT 01, Bapak Edi Mulyono dan sambutan dari Ketua Forum 

Pulau Pari, Bapak Sahrul Hidayat. Adapun tahap pertama dalam kegiatan inti pengabdian 

ini  adalah penyuluhan masyarakat tentang lingkungan pesisir dan bahaya sampah bagi 

kehidupan manusia, ekosistem pesisir dan laut. Tahap kedua, diskusi terkait 

pencegahannya melalui edukasi 3 R (Reduce, Reuse, Recycle), dan tahap   ketiga, 

melakukan pelatihan dalam memanfaatkan sampah melalui daur ulang sampah plastik, 

botol bekas, dan pembuatan kompos. Tiga tahap kegiatan tersebut difasilitasi oleh  Dr. 

Dian Alfia Purwandari, Se., M.Si dan Shahibah Yuliani, S.Sos., M.Pd. 

 Pemberdayaan masyarakat dalam mendaur ulang sampah ini terdiri dari (1) 

Pembuatan kompos dengan mengkombinasikan cacahan daun kering, sekam, dan tanah 

yang diberi sedikit air. (2) Pembuatan pot gantung dari botol bekas air mineral. (3) 

Pembuatan piring dari potongan gelas bekas air mineral. (4) pembuatan bunga dari 

plastik kresek. Adapun hasil daur ulang sampah tersebut terdapat pada gambar di bawah 

ini:  

                                             

Gambar 1. Penyululah dan pembuatan kompos 
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Berdasarkan gambar 1 peserta diberikan pengetahuan melalui penyuluhan tentang 

pemanfaatan sampah organik dan diberi pelatihan pembuatan kompos. Adapun beberapa 

tahapan dalam pembuatan kompos adalah sebagai berikut: (a) Sediakan wadah berupa 

ember, kaleng bekas, pot, atau botol plastik kemasan (yang sudah dilubangi). (b) Beri 

lubang kecil-kecil pada permukaan bawah sebagai tempat keluarnya kandungan air dari 

sampah. (c) Letakkan kardus untuk menyerap kelebihan air pada sampah. (d) Potong 

kecil kecil sampah dapur (organik), jika terdapat kandungan santan didalam masakan, 

cuci terlebih dahulu. (e) Masukkan sampah organik setiap hari dengan memberikan 

sedikit campuran tanah (kompos) dan sekam. (f) Tutup dengan tanah hinga rapat, 

diamkan selama 2 bulan. (f) Setelah proses tersebut selesai, wadah-wadah tersebut bisa 

langsung menjadi media tanam     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan media tanam dari botol air mineral bekas 

 

Berdasarkan gambar 2 peserta diberi pelatihan pembuatan pot gantung melalui botol 

air mineral bekas yang dibelah menjadi 2 pada bagian tengahnya, kemudian dimasukkan 

kain flanel atau kain tipis  yang berfungsi sebagai penalur resapan air pada tanah. Posisi 

tanah berada potongan atas botol yang sudah diberikan 3-5 bibit tanaman dan posisi air 

berada di bawah dengan kain berada di tengah potongan botol tersebut.  Jika sudah dibuat 

maka sudut atas kanan dan kiri dapat dilubangi dan diberi tali rapia sebagai sarana 

gantung.  
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Gambar 3 Pembuatan piring dari potongan gelas bekas air mineral 

Berdasarkan gambar 3, peserta diberikan pelatihan daur ulang gelas bekas air mineral 

yang  dipotong atasnya menjadi piring melalui teknik merangkai secara sambung 

menyambung dengan tali kur/ tali bangunan. Pembuatan piring dari gelas tersebut 

membutuhkan minimal 30-35 buah. Adapun cara daur ulang gelas air mineral yang 

diambil adalah bibir gelasnya. Bibir gelas mineral dibesihkan hingga menjadi cincin 

besar yg rata dan bulat sempurna. Raingkai bibir gelas dengan teknik anyaman dan diikat 

dengan benang kur/benang bangunan, lakukan teknik anyaman ini hingga panjang  

rangkain cukup sesuai dengan lingkar piring yg diinginkan. Bagian tengah piring diisi 

dengan anyaman bibir gelas mineral dengan teknik ikat dan disatukan dengan rangkaian 

yang pertama. 

 

  

 

Gambar 4. Pembuatan bunga dari sampah plastik 
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Berdasarkan gambar 4 peserta diberikan pelatihan membuat bunga dari sampah 

plastik kresek. Jika bunga yang dibuat adalah kombinasi warna, maka pembuatan tersebut 

membutuhkan 2 plastik yang berbeda warna. Cara pembuatannya dengan menggunting 

terlebih dahulu plastk dengan warna dominan sebagai kelopak sebanyak 4 bagian dengan 

bentuk persegi panjang, kemudian gunting plastik kedua dengan ukuran tiga kali lebih 

kecil berbentuk persegi panjang sebanyak 6 bagian. Setelah plastik tresebut digunting 

dengan ukuran yang disesuaikan, maka plastik dengan ukuran besar diletakkan di paling 

bawah dan plastik berukuran kecil diletakan paling atas. Kemudian dilipat kecil dengan 

teknik zigzag, diberi tali pada tengah plastik dan diurai dengan mepekaskan semua 

plastiknya menjadi bunga.   

Usai kegiatan pelatihan beberapa peserta perwakilan melakukan foto bersama 

sebagaimana terdapat pada gambar 5 berikut ini:   

Gambar 5. Foto bersama 

Kegiatan pelatihan berlangsung kurang lebih 6 jam. Kegiatan pelatihan yang diawali 

dengan penyuluhan tentang penanganan masalah limbah melalui reduce, reuse, dan 

recycle. Peserta sangat antusias, dengan target yang awal sejumlah 50 orang, menjadi 80 

orang. Saat pembuatan piring dan bunga, mekanisme pelatihan dibuat menjadi 2 

kelompok. Kelompok 1 yang membuat piring berada di area panggung yang sudah 

disediakan masyarakat setempat dan kelompok 2 yang membuat bunga bertempat di 

saung rumah makan yang letaknya tak jauh dari panggung pelaksanaan kegiatan inti. 

Dalam kegiatan tersebut pelaksana tidak menemukan kendala yang signifikan. 

Harapan pelaksana dari Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta kepada masyarakat Pulau Pari melalui mitre Forum Peduli Pulauy Pari 

(FPPP) kegiatan pelatihan tersebut dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan 

masyarakat pesisir sekitar dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat 

setempat.     
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4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah ditulis sebelumnya, maka pelaksana 

simpulkan bahwa masalah mitra masyarakat Pulau Pari dan masyarakat setempat belum 

diberikan pelatihan daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, dan daur ulang 

sampah plastik maupun botol menjadi media tanam pot, piring dan bunga. Terkait hal 

tersebut kesadaran masyarakat setempat sudah cukup baik dengan observasi peserta pada 

lingkungan perumahan sekitar yang beberapa di antaranya dijadikan homestay. Hanya 

saja, sampah domestik dan sampah kiriman yang dibawa ombak laut tersebut perlu 

solusi, sehingga penumpukkan dan pencemaran terhadap habitat laut tidak terjadi, terlbih 

Pulau Pari merupakan kawasan konservasi mangrove sekaligus kasawan wisata dalam 

gugusan Kepulauan Seribu. 
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