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ABSTRAK
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyakat untuk
memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R (2) meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan sampah plastik menjadi BBM jenis solar,
minyak tanah dan premium (3) Terjalinnya inisiatif kerjasama perguruan tinggi, pemerintah desa dan warga
dalam rangka pemberdayaan ekonnomi masyarakat menju pengolahan sampah mandiri dan terpadu.
Khalayak sasaran kegiatan PPM adalah aparat desa, para pengurus BUMDES, ibu-ibu PKK, dan remaja di
Desa Hajimena sebanyak 50 orang. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019. Metode
kegiatan PPM menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Langkah-langkah kegiatan PPM adalah
ceramah untuk menjelaskan kajian sampah, jenis sampah, dan sumber sampah, pengelolaan sampah dan 3R
(reduce, reuse, recycle), serta pengelolaan sampah anorganik khususnya sampah plastik menjadi bahan bakar
minyak. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab, demonstrasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan
bakar minyak. Faktor pendukung kegiatan pengabdian adalah adanya dukungan dari Kepala Desa, Ibu Ketua
PKK, dan antusiasme peserta pengabdian, sedangkan faktor penghambat kegiatan adalah keterbatasan waktu
pelaksanaan pengabdian. Kegiatan pengabdian secara keseluruhan dapat dikatakan baik dan berhasil, dilihat
dari keberhasilan target jumlah peserta pelatihan (100%), ketercapaian tujuan pelatihan (80%), ketercapaian
target materi yang telah direncanakan (80%), dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi (80%).
Kegiatan pengabdian dapat meningkatkan pengetahuan warga tentang pemilahan sampah organik dan
anorganik serta pengelolaan sampah anorganik khususnya sampah palstik menjadi bahan bakar minyak.
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