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KATA PENGANTAR 

 

      Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke 

hadirat Allah SWT atas terlaksananya program pengabdian masyarakat 

STIMA IMMI yang dalam hal ini melaksanakan kebersihan lingkungan 

di sekitar kawasan wisata Desa Bandulu Pantai Anyer - Jawa Barat. 

      Adapun bentuk kegiatannya  dengan membersihkan sampah 

sampah disekitar wilayah tersebut,  materi yg diambil berupa sampah 

plastik dari para pengunjung yg tidak peduli kebersihan, ranting ranting, 

batok kelapa dll. Manfaat yang dapat diambil dari gerakan ini adalah 

terjaganya kebersihan lingkungan, diharapkan para wisatawan bisa lebih 

nyaman apabila berkunjung ke tempat yg bersih,  serta dapat  dijadikan 

promosi untuk wisatawan yg lainnya. 

    Suatu tantangan bagi STIMA IMMI untuk menghasilkan karya-

karya nyata dan lulusan yang berkarakter dalam mendukung 

penyelesaian permasalahan kebersihan lingkungan di wilayah pesisir 

pantai,  Khususnya di Pantai Anyer. Kegiatan LPPM STIMA IMMI ini 

melibatkan Dosen, Mahasiswa, staff dan karyawan serta penduduk 
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sekitarnya.  ikut bersama dalam karya nyata dalam membangun bangsa 

dan Negara kita yang lahir dari pengorbanan para pahlawan yang telah 

mendahului kita, serta sebagai wujud rasa syukur kita atas kemerdekaan 

yang kita peroleh dengan melakukan kegiatan ini, guna menjaga nilai 

kebersihan lingkungan. 

      Mengutip kata-kata orang bijak, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, ini lahir ketika Tuhan tengah tersenyum, karena itu marilah 

kita isi terus kemerdekaan dengan karya-karya nyata sebagai perwujudan 

rasa syukur, dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan negatif yang dapat 

berakibat kita menjadi kufur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. 

      Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya 

kerjasama dan dukungannya dalam pelaksanaan LPPM STIMA IMMI 

ini, serta atas nama Civitas Akademika STIMA IMMI kami ucapkan 

terima kasih 

        

Jakarta, 23 Mei 2016 

 

Penyusun         
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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

    Dengan semakin berkurangnya kesadaran masyarakat akan 

kepedulian kebersihan lingkungan khususnya dikawasan pesisir 

pantai, menyebabkan  kawasan pantai menjadi kotor dan kumuh 

akibat ulah para wisatawan ataupun penduduk setempat yang 

kurang bertanggung jawab terutama sampah plastik yang 

berserakan, hal  itu semua akan menyebabkan ketidakseimbangan 

harmoni alam, yang  berakibat limbah sampah dimana mana, Oleh 

karena itu  kami STIMA IMMI bersama para  Dosen, Alumni, 

Mahasiswa/i, Staff karyawan  mengadakan  kegiatan LPPM 

didaerah Wisata Anyer Desa Badulun. 

       Dalam rangka melaksanakan  kegiatan utama disetiap 

perguruan tinggi (Tri Dharma) adalah pengabdian masyarakat, 

maka kami segenap perwakilan dari Kampus STIMA IMMI 

mengadakan kegiatan LPPM melalui  kebersihan lingkungan  di 

wilayah Pesisir Pantai Anyer Desa Badulun Cilegon. 
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2. Identifikasi Masalah 

 

      Dirjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah menyatakan  bahwa 

kebersihan lingkungan daerah pesisir  harus bebas dari limbah 

rumah tangga. 

Limbah rumah tangga itu mencapai 70 sampai 80 persen, tidak 

jauh jauh di teluk Jakarta yang berasal dari 13 sungai dimana 

seharusnya membawa air bersih dari gunung malah membawa 

sampah dari atas ke bawah (menurut Karliansyah di Jakarta, Selasa 

1-3-2016) hal tersebut disampaikan di sela-sela seminar 

Internasional “Empowermant Strategy For Environmant Based 

Marine Recources Toward Indonesia as Maritime Fulcrum” yang 

diselenggarakan STIMA IMMI bekerjasama dengan Sekolah Staf 

dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) 

 

Penduduk Indonesia 60% bermukim di daerah pesisir laut yang 

selama ini mereka hidup dengan kondisi kumuh  dengan kondisi 
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lingkungan yang  tidak mendukung. Dengan demikian diharapkan 

adanya penanggulangan bukan lagi pencegahan, misalnya buangan 

limbah rumah tangga dikumpulkan kemudian diolah kalau bisa 

dibuat biogas untuk listrik, tuturnya.. 

 

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga sudah mengunjungi 

wilayah pesisir  di beberapa daerah Indonesia dengan TNI AL 

untuk penanaman mangrove, terumbu karang buatan,  dan lain 

sebagainya. 
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PENJELASAN  

 

1. MANFAAT 

 

Bagi masyarakat sekitar, kegiatan ini dapat memberikan contoh dan 

pengertian mengenai metode kegiatan bersih pantai. Sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kebersihan pantai 

bagi masyarakat setempat       

Selain merusak ekosistem sampah di pantai juga membuat 

pemandangan menjadi kurang indah dipandang mata, sehingga  

kami melakukan pengabdian yaitu berupa tindakan pembersihan 

pesisir pantai yang melibatkan dosen, mahasiswa, staf dan karyawan 

serta masyarakat sekitar. Pengabdian ini dilakukan karena memiliki 

manfaat yang sangat besar yaitu : 

 

- Meningkatkan jiwa sosial dan peduli terhadap lingkungan 

- Membangkitkan kembali jiwa bahari masyarakat sekitar. 

- Menjadikan pantai menjadi tempat yang nyaman bagi wisatawan 

asing ataupun wisatawan lokal 
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- Menambah pendapatan usaha masyarakat sekitar pantai 

- Menjaga keindahan pantai sebagai warisan untuk anak cucu kita. 

 

 

 

2. ARTI PENTING LAUT 

 

-  Laut Dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan Bangsa. 

-  Media Pemersatu Bangsa 

-   Media Perhubungan 

-  Media Penyedia Sumber daya alam 

-  Media Hankam 

-  Media Membangun Pengaruh 

Sangat menarik memang mengetahui berbagai fakta unik yang dapat 

kita temukan di dalam laut. Adanya laut merupakan satu faktor yang 

sangat penting yang memungkinkan terjadinya kehidupan di muka 

bumi. Laut, juga memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan 

manusia. Bahkan kita sering mendengar lagu dengan lirik, “nenek 

moyangku seorang pelaut…” Hal ini mengindikasikan betapa laut 

sudah menjadi tumpuan hidup dan juga sumber daya alam bagi 
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manusia bahkan sejak dahulu kala. Untuk lebih lengkapnya, di 

bawah ini akan dijelaskan berbagai manfaat dari keberadaan laut di 

bumi: 

1. Laut Menyerap Karbon Dioksida 

Alasan mengapa laut sangat penting bagi kehidupan di bumi salah 

satunya adalah karena dengan adanya laut memungkinkan 

terserapnya sekitar 30 hingga 50 persen karbon dioksida dari hasil 

pembakaran. Karbon dioksida sendiri dihasilkan oleh bahan bakar 

fosil yang digunakan sebagai sumber energi bagi industri bahkan 

bagi kendaraan seperti sepeda motor. Namun seiring meningkatnya 

suhu permukaan laut, berpengaruh pula pada plankton sebagai 

penyerap karbon dioksida. 

 

2. Sumber Kehidupan Nelayan 

Laut adalah penyedia sumber protein tersebar di dunia. Setiap 

tahunnya, ada sekitar 70 hingga 75 juta ton ikan yang ditangkap 

oleh para nelayan di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 29 persen 

di antara adalah untuk konsumsi manusia. Saat ini, sudah terjadi 

penangkapan ikan yang semakin tidak terkendali sehingga 
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mengakibatkan langkanya beberapa jenis ikan seperti tuna dan 

salmon. 

 

3. Jalur Transportasi 

Selain darat dan udara, jalur laut adalah salah satu jalur alternative 

lainnya untuk membantu mobilisasi masyarakat. Bahkan di 

Indonesia yang tidak lain adalah negara kepulauan yang dipisahkan 

oleh lautan – lautan, menggunakan jalur transportasi laut sangat 

membantu. 

 

4. Untuk Tempat Rekreasi 

Laut dapat menjadi salah satu alternative tempat untuk rekreasi. 

Pemandangan di laut yang didominasi warna biru dengan angina 

semilir bisa menjadi solusi terbaik untuk menghilangkan penat dari 

aktifitas keseharian. Apalagi kita di Indonesia, banyak sekali 

wilayah laut Indonesia yang banyak dijadikan sebagai spot favorit 

untuk diving atau sekedar snorkeling atau bersantai. Bahkan banyak 

sekali spot laut Indonesia yang sering dikunjungi oleh turis 

mancanegara. 
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5. Menjadi Sumber Bahan Makanan Sehat 

Selain menjadi sumber protein terbesar di dunia, laut juga memiliki 

berbagai bahan pangan lainnya. Laut menjadi tempat hidup tanaman 

seperti rumput laut, kerang, ikan dan masih banyak hewan maupun 

tumbuhan di dalam laut lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai 

bahan makanan yang lezat dan kaya nutrisi. 

Laut Sebagai Pengendali Iklim Dunia 

Alasan lainnya mengapa laut memiliki peran yang sangat penting 

bagi kehidupan di bumi adalah laut menjadi pengendali bagi iklim 

di dunia. Adanya laut memungkinkan suhu bumi tidak terlalu dingin 

juga tidak terlau panas bagi kehidupan berbagai jenis mahluk hidup 

di bumi. Laut berperan penghantar suhu panas dari daerah 

katulistiwa menuju wilayah yang lebih dingin yakni wilayah kutub. 

Sehingga pada daerah katulistiwa yang beriklim tropis tidak terlalu 

panas, dan pada wilayah kutub yang beriklim dingin tidak terlalu 

dingin yang artinya masih memungkinkan bagi mahluk hidup untuk 

tinggal di wilayah tersebut. 
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6. Objek untuk penelitan 

Ada berbagai biota yang hidup dan berkembang di laut. Hal tersebut 

juga lah yang pastinya mengundang keingintahuan dari berbagai 

pihak. Tak jarang, laut juga digunakan sebagai objek riset sebuah 

penelitian. Selain biota laut, hal lainnya yang biasa diteliti adalah 

aliran air, ombak, hingga tingkat salinitas air laut. 

 

7. Sebagai Sumber Mineral 

Laut adalah penyedia atau sumber mineral terbesar di dunia. 

Beragam jenis mineral terkandung di dalam laut. Bahkan salah satu 

mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia yaitu iodium, 

dapat didapat dari laut. Garam adalah produk dari air laut yang 

dapat menjadi sumber iodium bagi manusia. Kekurangan iodium 

dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. 

 

8. Sumber Minyak Bumi 

Banyak perusahaan minyak yang membangun kilang minyak di 

lautan lepas. Ini karena di dalam laut terdapat banyak sumber 

minyak bumi, maupun gas alam yang sangat berguna bagi 
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kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Para ahli juga 

memperkirakan jika kandungan minyak bumi dan gas alam di 

bawah laut jauh lebih besar dibandingkan yang ada di daratan. 

 

Berbagai Cara untuk Menjaga Kelestarian Laut 

 

Seiring perkembangan dan kemajuan jaman, laut pun semakin kotor 

dan semakin terekploitasi. Dampaknya sudah dapat kita rasakan 

mulai dari perubahan suhu, naiknya permukaan laut hingga semakin 

langkanya biota laut yang biasa kita manfaat sebagai sumber 

kehidupan kita. Menjaga laut tetap lestari merupakan hal yang 

sangat penting. Selain sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan 

maupun karang, laut juga adalah yang memungkinkan adanya 

kehidupan di muka bumi. Tentu tidak terbayang bagaimana jadinya 

jika laut sudah mengalami kerusakan total. 

Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga 

kelestarian laut. Satu hal yang terpenting, anda dapat memulainya 

dari diri anda sendiri. Berikut untuk lebih jelasnya: 
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   Kurangi penggunaan energi 

Dari hal kecil, ternyata bisa membantu kelestarian laut. Anda 

bahkan bisa melakukannya setiap hari. Contohnya, lebih memilih 

untuk berjalan kaki jika menuju tempat – tempat yang tidak terlalu 

jauh. Menghindari penggunaan kendaraan bermotor bisa menjadi 

salah satu ciri bahwa anda termasuk orang yang sadar akan 

pentingnya menjaga lingkungan. Untuk penerangan di rumah, 

usahakan menggunakan lampu hemat energi, dan perbanyak 

jendela. Sering – seringlah menggunakan tangga dari pada lift. Hal – 

hal tersebut memang terkesan sepele, namun akan terasa 

manfaatnya jika setiap orang sadar akan pentingnya laut bagi 

kehidupan. 

 

   Menurunkan konsumsi makanan laut 

Bagi penyuka makanan laut atau seafood, harap diingat jika semakin 

sering ikan ditangkap maka akan semakin menyusut pula populasi 

ikan. Sehingga, bijak – bijaklah dalam mengkonsumsi produk 

seafood, sehingga membantu pula menurunkan permintaan terhadap 

produk laut tersebut. Ini berarti kita sudah membantu menjaga 
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populasi biota laut yang dijadikan produk makanan agar tidak 

mengalami kepunahan. 

 

    Kurangi pemakaian produk berbahan plastik 

Plastik banyak ditemukan di lautan sebagai sampai yang 

mengapung. Selain mengotori laut, plastik juga dapat memiliki andil 

dalam perusakan ekosistem laut. 

 

    Membantu merawat kebersihan laut dan pantai 

Bagaimana pun juga kebersihan dan kelestarian laut dan pantai 

menjadi tanggung jawab kita semua. Jika kita sehabis bermain di 

pantai, pastikan tidak meninggalkan sampah yang dapat mengotori 

pantai. Jika berekreasi di laut seperti dengan melakukan diving atau 

snorkeling, jangan memindahkan apalagi mengambil koral, karang 

atau apa pun yang menjadi bagian dari ekosistem laut. 

Masih banyak hal lainnya yang bisa anda lakukan untuk 

berkontribusi bagi kelestarian laut. Ikut serta dalam sebuah 

komunitas pecinta laut juga bisa menjadi hal yang bagus guna 

membantu mempertahankan keindahan, keasrian, kebersihan dan 
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kelestarian laut yang memiliki peran penting tidak hanya bagi 

kehidupan manusia, melainkan juga bagi kehidupan biota laut, dan 

bumi secara keseluruhan. 

 

3. Lokasi  

Di Kawasan Wisata Pantai Anyer Desa Badulun – Cilegon – 

Jawa Barat. 
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ANGGARAN BIAYA  

 

1. TRANSPORTASI      =  Rp.    2.500.000,- 

2. SEWA TEMPAT      = Rp.    5.000.000,- 

3. DOKUMENTASI DAN AKOMODASI   = Rp.    4.000.000,- 

4. SPANDUK. DLL      = Rp.      300.000,- 

Total Biaya      Rp.  11.800.000,- 
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SUSUNAN PANITIA 

 

1. Ketua  :  H. Sularno & Hadi Mulyo Wibowo 

2. Bendahara  :  Indri Astuti 

3. Konsumsi  :  Akka Latifah & Prihatina Jati 

4. Seksi Acara :  Sugito & Kunto Atmojo 

5. Akomodasi  :  Ahdi Mualim 

6. Dokumentasi :  Corintians Arnold Maitimo 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan. 

 

Manfaat dari kegiatan ini : 

1. Memperlihatkan kebersihan dan keindahan Lingkungan. 

2. Sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah sampah. 

3. Diharapkan para pengunjung lebih nyaman. 

4. Nilai tambah untuk objek wisata. 

5. Dampak positif  kegiatan terhadap mahasiswa : 

 

 Peduli akan kelestarian lingkungan 

 Adanya kerjasama dan saling gotong royong terhadap 

sesama yang berdampak terhadap kekompakan Mahasiswa 

dan peserta lainnya (Team Building) 

 Menjadikan para peserta yang berkarakter dalam olah rasa, 

olah pikir, dan olahraga 
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Dari kegiatan ini juga dapat diketahui yaitu : 

1. Diketahui sumber pencemaran pesisir pantai berasal dari sampah 

yang dihasilkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang 

dibuang melalui sungai atau saluran lainnya 

2. Setiap orang menghasilkan sampah yang mudah terlihat dan 

membuang tidak pada tempatnya dan hal ini sudah dianggap biasa 

3. Diketahui dari wawancara dengan masyarakat sekitar biasanya 

hari-hari libur nasional akan banyak sampah dipantai, maka ditarik 

kesimpulan bahwa semakin banyak pengunjung pada hari-hari 

libur maka semakin banyak pula sampah yang bertebaran. 

 

Saran 

 

Apabila hal tindakan sederhana ini dijadikan program bagi pemerintah 

daerah khususnya daerah wisata yang berkelanjutan, dan periodik 

dilaksanakan dan juga penambahan fasilitas kebersihan di daerah pantai 

tersebut maka kebersihan dan kenyamanan tempat-tempat wisata kita 
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akan terpelihara dengan baik sehingga meningkatkan kunjungan 

wisatawan domestik dan mancanegara. Dapat juga dicarikan solusi yang 

terbaik yaitu mengembangkan komunitas masyarakat yang peduli dan 

handal untuk mencegah pencemaran tersebut serta mengembangkan 

masyarakat untuk memiliki orientasi daur ulang. 

 

Dan juga penanaman disiplin kebersihan bagi masyarakat setempat 

khususnya daerah wisata. Dan juga pemberian pengarahan akan manfaat 

besar dari kebersihan baik bagi kesehatan dan meningkatkan ekowisata 

bagi daerah wisatanya masing-masing. 

Sehingga tidak ada lagi berita di televisi yang menyatakan salah satu 

pantai di daerah Bali banyak sampah. 

 



KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI ANYER


