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RINGKASAN 

Lingkungan hidup yang nyaman, asri, terpelihara dan terjaga baik adalah hal yang 

fundamental bagi kehidupan seluruh mahluk. Sayangnya, banyak manusia kurang 

memiliki kesadaran ekologis yang memadai. Manusia kerap menjadi aktor yang 

kerap merusak dan mengekploitasi lingkungan hidup. Di desa Pondo, kecamatan 

Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai, perilaku dan kesadaran cinta alam masih 

sangat minim. Hal ini terlihat jelas dari observasi yang dilakukan tim PkM STIP Santu 

Paulus Ruteng. Beberapa perilaku itu antara lain: membuang sampah sembarangan, 

menebang pohon, wc di sembarang tempat, tidak menjaga mata air dan sungai, 

membakar semak-semak dan mengolah tanah dengan menggunakan bahan kimia 

yang berlebihan padahal sumber pupuk dan pestisida organik sebenarnya cukup 

memadai di daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, maka tim Pengabdian 

kepada Masyarakat mengambil inisiatif untuk melakukan edukasi pemeliharaan 

lingkungan hidup bagi warga desa ini. Edukasi dilakukan dengan beberapa kegiatan: 

sosialiasasi dan pencerahan pengetahuan mengenai lingkungan hidup, 

mengidentifikasi kerusakan lingkungan hidup yang ada, melakukan aksi konkret bakti 

lingkungan hidup, dan melakukan aksi konkret pencegahan kerusakan lingkungan 

hidup. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam hari. Hasil yang diharapkan adalah 

terbentuknya kesadaran mencintai dan memelihara lingkungan hidupbagi warga 

desa dan terpeliharanya dan terehabilitasinya kerusakan lingkungan hidup secara 

konkret di desa tersebut. 

Luaran bagi tim PkM adalah Artikel PkM. 

Kata kunci: lingkungan hidup, kesadaran, memelihara, desa, PkM 
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis situasi

Lingkungan hidup yang nyaman, asri, terpelihara dan terjaga baik adalah hal

yang fundamental bagi kehidupan seluruh mahluk. sayangnya, banyak manusia

kurang rnerni{iki kesadaran ekologis yang rnemedai. Man';-oh ker.ap rnel.jadi aktor

yang kerap merusak dan mengekploitasi lingkungan hidup. Alam terganggu dan

kenyamanan hidup masyarakat juga itu terganggu.

Di desa Pondo, kecamatan Lembor selatan, Kabupaten Manggarai, perilaku dan

kesadaran cinta alam masih sangat minim. Hal ini terlihat jelas dari observasi yang

dilakukan tim PkM STKIP Santu Paulus Ruteng. Beberapa perilaku itu antara lain:

membuang sampah sembarangan, menebang pohon, wc di sembarang tempat, tidak

menjaga mata air dan sungai, membakar semak-semak dan mengolah tanah dengan

menggunakan bahan kimia yang berlebihan padahal sumber pupuk dan pestisida

organik sebenamya cukup memadai di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan

kualitas alam menurun dan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat.

1.2 Permasalahan Mitra

Kalau melihat masalah dan situasi tersebut, akar masalah yang ditemukan

adalah pada kesadaran yang dimiliki warganya. Kesadaran mengenai alam yang

rendah dan kesadara+ bagai.nnana care nnernelihara lingkungan alann yang bak dan

nyaman menyebabkan perilaku yang tidak ekologis dan ramah lingkungan. Kalau

berbicara masalah kesadaran, maka permasalahan ini harus diatasi dengan

membuat masyarakat menjadi sadar secara ekologis.

Maka, untuk mengatasi masalah ini, maka tim pengabdian kepada Masyarakat

mengambil inisiatif untuk melakukan edukasi pemeliharaan lingkungan hidup bagi

warga desa ini. Edukasi dilakukan dengan beberapa kegiatan: sosialiasasi dan

pencerahan pengetahuan mengenai lingkungan hidup, mengidentifikasi kerusakan

lingkungan hidup yang ada, melakukan aksi konkret bakti lingkungan hidup, dan



melakukan aksi konkret pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini

dilaksanakan selama enam hari.

Hasilyang diharapkan adalah terbentuknya kesadaran mencintai dan memelihara

lingkungan hidup bagi warga desa dan terpeliharanya dan terehabilitasinya

kerusakan lingkungan hidup secara konkret di desa tersebut.



BAB 2

TARGET DAN SOLUSI LUARAN

2.1 Solusiyangditawarkan

Solusi yang ditawarkan dari kegiatan ini adalah edukasi pemeliharaan

lingkungan hidup berbasis masyarakat. Edukasi adalah proses untuk membuat

kesadaran n*anusia nnenjadi lebih bark; nnemilki pengetahuan !,ang nnernadai dan

dari pengetahuan itu bisa tercipta kecintaan dan usaha-usaha kreatif untuk

melaksanakan pengetahuan tersebut dengan baik. Maka edukasi memuat tiga hal

sekaligus yakni pengetahuan, afeksi atau emosi dan praktik atau tidakan nyata
/nchlr.alan.\
\t,v'vgglull/.

Untuk level pengetahuan hal yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian

kepada masyarakat ini adalah:

- Edukasi mengenai apa itu lingkungan alam

- Edukasi mengenai potensi alam yang dimiliki oleh desa

- Edukasi mengenai manfaat alam

- Edukasi mengenai bahaya merusak alam

- Ed.ukasi cara-cara rner+elihara. alarn

Edukasi yang terkait dengan aspek emosilafeksi dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut.

- Mengajak masyarakat untuk melihat dan merasakan keindahan alam di

desanya, mensyukuri alam yang ada

- Mengajak masyarakat untuk bedoa syukur atas alam yang diberikan

- Mengajak masyarakat bersama untuk mengungkapkan kecintaan terhadap

alam melaluigambar, foto, puisi

Sedangkan khusus untuk tindakan nyata atau konkret, edukasi psikomotorik

dilakukan dengan jalan sbb:
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- Mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungan alam

- Mengajak masyarakat untuk membuat tempat sampah

- It4engajak n+esyaraket untu* rnenenarR pohon

- Mengajak masyarakat untuk membersihkan kali

- Mengajak masyarakat untuk membuat WC di rumah mereka masing-

masing khususnya bagi mereka yang belum memiliki

2.2 Luaran yang akan dihasilkan

Adapun luaran yang dihasilkan dari PkM ini khusus untuk dukungan terhadap

kegiatan dharma PkM kampus adalah sbb:

o Dihasilkannya laporan PkM. Laporan ini akan diunggah pada simlitabmas

untuk dosen dan simkatmawa untuk mahasiswa

o dihasilkennira ber.ita KKN untuk keperluan infor..nasi kampus.

o dihasilkannya draft artikel ilmiah yang direncanakan akan dipublikasikan

pada suatu jurnal atau majalah ilmiah tertentu



BAB 3

METODE, PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan dengan memadukan penerapan metode yang sifatnya

teoritis dan praktis. Kegiatan lapangan dilakukan tanggal 24-29 Juli 2017 dengan
rrraim ahh.

Waktu Kegiatan Metode

24 Juli

zvll

Edukasi umum mengenai alam

dan lingkungan di desa Pondo

Lonto leo (bermusyawarah dalam cara

lokal, diskusi dan membruat keputusan

strategis bersama)

25 Juli

2417

Edukasi dan identifikasi

kerusakan alam di desa Pondo

dan faktor penyebabnya

Lonto leo (bermusyawarah dalam cara

lokal, diskusi dan membuat keputusan

strategis bersama)

26 Juli

2017

Kunjungan ke lokasi alam yang

rusak dan FGD hal yang harus

dilakukan

Kunjungan lapangan

27 Juli

2017

Membersikan sampah, membuat

tempat sampah dan membuat

WC

Kerja bakti/kerja nyata

28 Juli

2417

Membersihkan kali, menanam

pohon,

Kerja bakti/kerja nyata

29 "luli

2017

Evaluasi akhir dan penetapan

rencana tindak lanjut ke depan

Diskusi, FGD
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Hasil kegiatan yang teridentifikasi dari kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat ini adalah sbb:

- adanya perubahan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

- adanya kesadaran dan kecintaan masyarakat atas lingkungan

- masyarakat bersedia melakukan perbaikan lingkungan yang rusak

- adanya usaha lanjut untuk pemeliharaan alam
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BAB 4

ANGGARAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan secara kolaborasi

antara desa dan tim pelaksana PkM dari kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan llmu

Pendidikan Santu Paulus Ruteng. Olehnya kedua belah pihak memberikan kontribusi

anggaren pelaksenaan beik dalam bentuk in cash (r.:ang) maupun in kinc (buken

uang namun sumbangan dalam bentuk materi lainnya).

Untuk Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari kampus, anggaran berasal

dari anggaran tahunan PkM yang disediakan bagi para dosen dan mahasiswa yang

n*engalukan proposal Pkt'/!. Dengan ini kannpus rnemperlihetkan kepeCulian pada

persoalan kepada masyarakat.

Besarnya anggaran dalam bentuk cash adalah: Rp. 3.110.000, dengan

alokasi untuk: biaya perjalanan dari kampus ke lokasi PkM, membeli alat dan bahan,

rnakan dan snak dalam per.jalanan ke lckasi Pkt\4, foto kcpi laporan. Sedangkan in

kind yang disediakan desa: penginapan, makan, minum, snak bagi tim selama

kegiatan berlangsung.
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