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TAMANTIRTO, TRIBUN
- Peningkatan jumlah sam
pah di lingkungan tempat 
tinggal masyarakat ter
nyata berkontribusi dalam 
meningkatkan permasa
lahan lingkungan maupun 
kesehatan.

Upaya menyelesaikan 
permasalahan sampah yang 
belum terolah dengan baik 
tersebut menjadi alasan 
bagi tim PKM-M (Program 
Kreativitas Mahasiwa 
Pengabdian Masyarakat) 
Gelora Samsat (Gerakan 
Kelola Terampil ,Sampah 
Sehat) Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY) untuk ikut serta 
dalam memberikan solusi.

Program Gelora Samsat 
ini dilaksanakan di RT 2, 
Padukuhan Kembaran, 
Tamantirto, Kasihan, Ban

tul, beberapa waktu lalu.
“Kegiatan yang terda

pat pada program Gelora 
Samsat ini adalah kegi
atan edukasi pengolah
an sampah, pelatihan 
pemanfaatan sampah, 
pengaderan dan penukar
an hasil kerajinan dengan 
cek kesehatan,” jelas Ketua 
Tim, Iin Rahmayanti.

Lanjut lin, adapun eduka
si yang dilakukan bertu
juan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kesadar
an warga untuk'memilah 
sampah dengan baik dan 
benar, serta kemampu
an warga dalam menge
nali sampah yang masih 
mampu dimanfaatkan.

Selanjutnya, warga 
kemudian diberi pelatihan 
pemanfaatan sampah yang 
dikhususkan pada pengo

lahan sampah anorganik.
“Selain itu tim Gelora 

Samsat juga membentuk 
kader yang dikhusukan 
untuk mengolah pelayan- ■ 
an kesehatan dasar dan 
kas kesehatan warga, 
yang bertujuan untuk 
menjaga keberlanjutan 
program,” paparnya.

Pelayanan kesehatan
Untuk meningkatkan 

minat warga dalam peng
olahan sampah selain 
kas kesehatan, tim juga 
melakukan pelayanan kese
hatan pada warga, sebagai 
bentuk reward terhadap 
hasil karya warga yang 
ditukarkan dan dipamer
kan pada saat pelaksanaan 
peresmian RT Samsat.

“Kegiatan tersebut juga 
diresmikan oleh Bapak 
Abdul Halim Muslih Wakil

Bupati Bantul. Hasil karya 
warga berupa bunga, piring, 
dompet, bros, dan lain lain 
ditukarkan dengan pela
yanan kesehatan seperti 
pengukuran tekanan darah, 
pengukuran tinggi badan, 
pengukuran berat badan, 
cek kolesterol, asam urat 
dan gula darah,” jelasnya.

“Hal ini juga mendapat 
apresiasi dari Wakil Bupati 
Bantul yang saat itu juga 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan,” sambungnya.

Selain Iin, Tim PKM Gelo
ra Samsat terdiri atas Desy 
Rahmayani (PSIK 2013), 
Novita Nur Hasanah (PSIK 
2013), Ati Purwaningsih 
(PSIK 2013), Dean Pratama 
(Agroteknologi 2015) yang 
dibimbing oleh Wulan Novi- 
ani, selaku dosen pembim
bing. (iin rahmayanti/app)
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Kegiatan yang terda
pat pada program 
Gelora Samsat ini 
adalah kegiatan 
edukasi pengolahan 
sampah, pelatihan 
pemanfaatan sam
pah, pengaderan 
dan penukaran hasil 
kerajinan dengan 
cek kesehatan
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