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Abstrak
Volume limbah plastik yang semakin banyak, serta semakin mahal dan langkanya bahan bakar rumah tangga menjadi
tantangan peneliti dalam mencari energi baru dan terbarukan sekaligus memanfaatkan barang – barang yang dianggap
limbah menjadi barang yang bisa memiliki pengganti energi alternatif, sehingga dapat membantu masyarakat dalam
mengoptimalkan ekonomi keluarga. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan
kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan limbah plastik yang tidak dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar
alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bakar di rumah tangga. Sehingga dapat membantu
masyarakat dalam pengeluaran pembeliaan gas maupun minyak tanah sebagai bahan bakar dalam memasak maupun
bahan bakar kendaraan.
Kata Kunci: Limbah platik; Energi alternatif; Bahan bakar rumah tangga.

1. PENDAHULUAN
Energi selalu dibutuhkan oleh umat
manusia. Tanpa energi keberlangsungan
hidup tidak akan berjalan mengingat
semakin hari kebutuhan akan energi
semakin meningkat. Energi tidak dapat
diciptakan, oleh karena itu energi yang ada
harus dimanfaatkan dan digunakan sehemat
mungkin.
Dalam kegiatan ini, masyarakat
dituntut untuk melakukan tindakan
pengehematan energi dan diharapkan
dengan pelatihan ini, dengan memanfaatkan
limbah plastik yang sudah tidak bisa
digunakan sehingga dapat diolah menjadi
bahan bakar minyak. Selain itu, pelatihan
ini adalah salah satu sarana untuk
menciptakan keterampilan masyarakat
dalam memanfaatan limbah plastik dan jika
dikembangkan akan menghasilkan nilai
ekonomis untuk menopang beban hidup.

1.1 Obyek PKM
Sebagai objek dari pelaksanaan PKM kali
ini yang dilakukan oleh dosen jurusan
Teknik Perminyakan FTKE USAKTI
adalah masyarakat di desa Petir, Serang
Banten. Kelompok ini terdiri dari pemuda/i,
pasangan keluarga anggota masyarakat di
desa tersebut yang kesehariannya memiliki
kegitan dan pekerjaan masing-masing,
dalam kesibukan keseharian tersebut
mereka masih menyempatkan diri untuk
bergabung dalam pelatihan ini.
1.2 Kegiatan yang dilakukan
 Menyosialisasikan pentingnya dalam
penghematan sumber daya alam, demi
keberlangsungan hidup manusia
 Memberikan pelatihan pembuatan alat
peraga pengahasil BBM
 Peragaan pengolahan limbah plastik
menjadi BBM
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dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar
minyak setelah dilakukan penyulingan
seperti pelatihan yang telah dilakukan.
Pelaksanaan pelatihan tersebut dapat
dilihata dalam foto – foto kegiatann di
bawah ini:

2. METODOLOGI
Kegiatan PKM ini mempunyai tujuan untuk
memberikan pengetahuan dan bekal
keterampilan kepada peserta mengenai
pentingnya memanfaatkan limbah plastik
dalam menghemat sumber daya alam dan
dengan menguasai keterampilan ini,
diharapkan peserta dapat memanfaatkannya
untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam
keluarganya.
Metode yang digunakan dalam PKM
ini
adalah
melakukan
pelatihan
menggunakan maket atau model alat yang
sudah dibuat untuk melakukan penyulingan
limbah plastik agar menjadi bahan bakar.

Gambar 2. Penyuluhan dan Pelatihan PKM
Presentasi

Skema pelatihan tersebut dapat di lihat
dalam diagaram alir berikut ini :
Persiapan Alat & Bahan

Percobaan Alat

Percontohan dan
pelatihan menggunakan
model
Gambar 3. Presentasi Keunggulan Prodi
KESIMPULAN

Gambar 1. Diagaram Alir Pelatihan

3. HASIL PKM
Pembuatan model atau maket yang
digunakan dalam penyuluhan dan pelatihan
pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan
bakar di desa petir pandeglang, Banten
menarik minat para warga sekitar untuk
mengikuti dan memperdalam pemanfaatan
limbah plastik sebagai bahan bakar.
Banyaknya limbah plastik disekitar area
wisata pantai cerita yang tidak terlalu jauh
yang menghasilkan limbah plastik yang
cukup banyak dari pengunjung pantai dapat

Gambar 4. Kegiatan Pembuatan Lumpur

4. PEMBAHASAN
Kegiatan PKM diselenggarakan pada hari
Jum’at, 15 Desember 2017 pk. 10.00 –
16.30 wib di Kadugumbang, Pandeglang-
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Banten. PKM dilakukan dalam dua tahap,
yaitu penyampaian konsep penyulingan
serta penjelasan pembuatan model dan
pelatihan.
Penyampaian konsep di
rumah salah seorang warga dilakukan
dalam bentuk slide presentasi power point
dan penayangan video mengenai kegiatan
penyulingan dan pembuatan model alat
penyulingan. Penyampaian konsep bersifat
membagi pengalaman dan pengetahuan
kepada para warga sekitar sehingga peserta
PKM tidak merasa bosan dan tetap merasa
antusias hingga tahap terakhir pelaksanaan
PKM. Diharapkan peserta PKM dapat
mengerti dan mengaplikasikan pelatihan
dengan membuat alat seperti model yang
dijelaskan.
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5. KESIMPULAN
1. Memanfaatkan limbah plastik yang bisa
menambahkan nilai jual yang lebih
tinggi.
2. Menumbuhkan jiwa kreatifitas dan
kewirausaahaan bagi peserta
3. Kegiatan ini memberikan penyuluhan
dan pembekalan sebagai salah satu
menyibukkan peserta dengan mengikuti
kegiatan yang positif
4. Menjaga keharmonisan dan kerukunan
antar kalangan karang taruna tersebut.
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