
 

 

INDONESIA GREEN AWARDS 2022 

PHE WMO – Pertamina Regional Indonesia Timur 

 

Kategori 2. Penanganan Sampah Plastik 

ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY sebagai mitigasi dalam pencegahan 

COVID-19 di masa pandemic khususnya pada masyarakat binaan PHE WMO 

 

A. Latar Belakang 

 

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) adalah perusahaan 

yang bergerak dibidang eksplorasi minyak dan gas. Proses produksi PHE WMO 

berlangsung 24 jam selama tujuh hari. Dengan adanya proses produksi yang kompleks dan 

sistem kerja shifting, PHE WMO membutuhkan para pekerjanya untuk selalu stand by 

dalam melakukan manajemen proses produksi. Kehadiran para pekerja di lokasi proses 

produksi (offshore dan onshore) memerlukan fasilitas tunjangan berupa akomodasi dan 

konsumsi yang layak. Mess hall dan pantry menjadi bagian dari fasilitas para pekerja yang 

dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Fasilitas penyediaan konsumsi kepada 

para pekerja berlangsung 24 jam selama tujuh hari. Hal tersebut cukup memberikan 

dampak yang signifikan terhadap peningkatan timbulan sampah jeriken sebagai wadah 

bekas minyak goreng.  

PHE WMO memiliki masyarakat desa binaan salah satunya yaitu masyarakat Desa 

Sidorukun, Gresik. Salah satu program yang telah diterapkan yaitu BANK SAMPAH. PHE 

WMO berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Sidorukun dalam melakukan 

pengolahan sampah khususnya sampah plastik. Masyarakat Sidorukun bekerjasama 

dengan PHE WMO dalam pengolahan jeriken bekas minyak goreng milik PHE WMO 

menjadi suatu alat protable cuci tangan yang dapat digunakan oleh masyarakat Sidorukun. 

Fungsi alat tersebut selain dalam pemanfataan limbah non B3, juga dapat memitigasi 

penyebaran COVID-19. Selain itu, masyarakat Sidorukun memiliki kesadaran yang cukup 

tinggi terhadap pengolahan limbah plastik, dibuktikan dengan melakukan berbagai 



 

 

pengolahan kerajinan dan diikutsertakan dalam perlombaan tingkat Pemerintah Kabupaten 

Gresik. 

 

  

 

 

Pengoperasian proses produksi juga menghasilkan beberapa limbah berupa pallet kayu 

yang berfungsi sebagai tatakan drum berisikan limbah B3 dan casing protector yang 

berfungsi sebagai penutup serta pengaman ujung pangkal pipa besi yang sudah tidak 

terpakai. Casing protector merupakan alat yang terbuat dari campuran plastik dan besi.  

Limbah tersebut di simpan pada Gudang yang terletak di Lamongan. Untuk mengurangi 

volume limbah non B3 yang semakin meningkat, maka PHE WMO berupaya melakukan 

pemanfaatan kembali limbah bekas non B3 yang berasal dari pallet kayu dan casing 

protector dengan menciptakan alat berupa Alat sterilisasi sinar UV dari Palet Kayu dan 

Casing Protector “ASPAL PROTECTOR” serta jeriken bekas minyak goreng menjadi 

portable alat cuci tangan “PORTABLE SMILY”. ASPAL PROTECTOR memiliki 

Dimensi 75 x 40 x 62 cm, dimensi tersebut cukup besar sehingga dapat memuat barang 

dengan dimensi yang besar pula. Orisinalitas Aspal protector juga telah dibuktikan melalui 

Hak Cipta dengan No: EC00202036303. 

Program-program ini telah dikenal dan digunakan sebagai alat yang diciptakan untuk 

melakukan sterilisasi terhadap benda benda atau barang yang mempunyai indikasi 

terkontaminasi oleh bakteri dan virus yang menempel pada benda atau barang yang 

sebelumnya kontak dengan anggota tubuh manusia ataupun kontak dengan benda-benda 

lain menggunakan sinar UV, ASPAL PROTECTOR memiliki daya 15 watt dan hanya 

Gambar 1. Jeriken Bekas milik 

PHE WMO 

Gambar 2. (a.) Pallet Kayu ; (b.) Casing Protector ; (c.) Detail 

Casing Protector 

(a.) (b.) (c.) 



 

 

membutuhkan waktu 20 detik secara otomatis untuk melakukan sterilisasi barang bawaan. 

ASPAL PROTECTOR mampu membunuh 100 % Kuman. Alat tersebut diciptakan khusus 

sebagai mitigasi di era pandemic COVID-19 serta di replikasi pada desa binaan masyarakat 

PHE WMO yang terletak pada pulau Madura. Replikasi tersebut telah di implementasikan 

oleh masyarakat khususnya masyarakat Labuhan Barat dan Taman Wisata Laut. Labuhan 

Barat merupakan taman wisata mangrove yang ramai di kunjungi oleh pengunjung, 

sedangkan taman wisata laut merupakan wisata pantai pasir putih yang juga ramai di 

kunjungi oleh pengunjung. PHE WMO berupaya untuk memitigasi penyebaran COVID-

19, dengan mewajibkan pengunjung untuk mencuci tangan menggunakan PORTABLE 

SMILY dan mensterilisasi barang-barang seperti handphone, jaket, dll sebelum memasuki 

area wisata. Selain itu, ASPAL PROTECTOR juga telah di replikasi pada rumah sakit yang 

terletak di pulau Madura. 

 

B. Tujuan 

Tujuan umum program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY adalah untuk 

melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Limbah Non B3 anorganik sekaligus bentuk 

upaya mitigasi program di era pandemi COVID-19. Adapun tujuan khusus dari program-

program tersebut, sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan kembali limbah Non B3 berupa jeriken bekas kemasan minyak goreng 

serta pallet kayu dan casing protector. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis dan kebermanfaatan produk hasil modifikasi jeriken 

bekas kemasan minyak goreng serta pallet kayu dan casing protector. 

3. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak khususnya pihak penerima manfaat 

seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Pengunjung Wisata dan Kelompok 

Pokdarwis dari berbagai desa.    

4. Meningkatkan stabilitas kesehatan pekerja melalui kesadaran sterilisasi terhadap 

COVID-19 dan kebersihan tangan.  

 

C. Penerima Manfaat Program  

• Penerima manfaat dari program ASPAL PROTECTOR secara lebih rinci adalah: 



 

 

1. Pokdarwis Payung Kuning sebanyak 29 orang yang merupakan kelompok penerima 

program utama yang mengelola dan membuat inovasi ASPAL Protector. 

2. Pokdarwis Tlangoh sebanyak 25 orang yang memanfaatkan ASPAL Protector untuk 

kegiatan wisata di Pantai Tlangoh. 

3. Pokdarwis Bancaran sebanyak 15 orang yang memanfaatkan ASPAL Protector 

untuk kegiatan wisata di sungai Bancaran. 

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kecamatan Sepulu dan 

Pemerintah Desa Sidorukun Gresik yang memanfaatkan ASPAL Protector untuk 

pekerja dan pengunjung di area kerja. 

5. Pengunjung Wisata di lokasi Taman Wisata Laut Labuhan, Wisata Pantai Pasir Putih 

Tlangoh dan Wisata Sungai Bancaran yang menggunakan ASPAL protector untuk 

membersihkan barang bawaa saat berwisata. 

 

• Penerima manfaat dari program SMILY PORTABEL secara lebih rinci adalah: 

1. Bank Sampah RWS sebanyak 25 orang yang merupakan kelompok penerima 

program dan mengelola sampah menjadi olahan produk westafel portable 

2. Pokdarwis Tlangoh 

3. Pokdarwis Payung Kuning 

4. Kelompok Tani Cemara Sejahtera 

5. Pengunjung wisata di Ekowisata Pesisir Labuhan (TPM dan TWL) serta Wisata 

Pantai Pasir Putih 

 

D. Perencanaan 

Program pembuatan ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY yang 

dilaksanakan sejak tahun 2020 (pada saat masa pandemic COVID-19) hingga sekarang, 

disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan 

memperlibatkan kelompok penerima manfaat. Perencanaan yang dilakukan oleh PHE 

WMO dilaksanakan melalui need assesement kepada masyarakat dengan melakukan 

Forum Group Discussion (FGD). Need assesement dilakukan untuk menjaring kebutuhan 

masyarakat dengan merespon kondisi yang dialami, khususnya saat itu adalah di masa 



 

 

pandemi. Kebutuhan terhadap fasilitas kebersihan yang menunjang kesehatan dan 

keamanan wisata menjadi salah satu faktor utama dalam merumuskan program pembuatan 

ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY. 

Selain melalui need assesement di lapangan, perencanaan program ASPAL 

PROTECTOR dan PORTABLE SMILY dilakukan berdasarkan hasil kajian Life Cycle 

Assessment (LCA) atau Penilaian Dampak Daur Hidup. Kesimpulan dari hasil kajian 

LCA PHE WMO didapatkan kategori dampak primer dan dampak sekunder beserta 

hotspotnya. Berdasarkan penilaian tersebut salah satu dampaknya adalah Land Use 

Change → 1,23E-17 m2a crop eq/BTU melalui proses pengolahan limbah non B3. 

Berdasarkan kategori dampak tersebut, PHE WMO mencoba untuk merumuskan program 

yang didasari melalui interpretasi tersebut dengan pemanfaatan limbah non B3 untuk 

pembuatan ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY. 

Setelah melalui proses assesement dan studi, PHE WMO kemudian merumuskan program 

dengan membuat rencana program yang akan dikembangkan. Pelaksanaan program 

tersebut juga disesuaikan dengan kapasitas kelompok dan sumber daya yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roadmap implementasi dari program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY: 

 

Gambar 3. Roadmap Pengelolaan 3R Limbah Padat Non B3 PT PHE WMO 

 

E. Implementasi 

Dalam melaksanaan program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY, PHE 

WMO menyiapkan berbagai sumber mulai dari : 

1. Teknologi  : Dalam pengembangan program ASPAL PROTECTOR, PHE WMO 

menjalin kerjasama dengan pihak akademisi khususnya Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) Surabaya, sehingga mendapatkan desain untuk mengoptimalkan 

kebermanfaatan produk ASPAL PROTECTOR. 

2. Sumber Daya Alam : Dalam menyiapkan program pengembangan ASPAL 

PROTECTOR dan PORTABLE SMILY tentunya perlu adanya lahan yang dapat 



 

 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan produk tersebut. Dalam hal tersebut PHE 

WMO bekerjasama dengan pihak pemerintah Desa Sidorukun dan juga pemerintah 

Desa Labuhan yang merupakan lokasi penerima manfaat untuk memanfaatkan lahan 

yang ada sebagai sarana pembuatan produk dari program ASPAL PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY. 

3. Sumber Daya Manusia : Sumber daya manusia yang merupakan kelompok pengelola 

program memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam pengembangan program, PHE 

WMO juga bekerjasama dengan pihak pemerintah Desa Labuhan untuk 

mendayagunakan kelompok masyarakat sebagai pengelola pembuatan ASPAL 

PROTECTOR yang berlatar belakang sebagai TKI dan juga nelayan, sedangkan 

kerjasama yang dilakukan dengan pihak pemerintah Desa Sidorukun untuk 

mendayagunakan kelompok masyarakat yang teridiri dari ibu rumah tangga untuk 

membuat PORTABLE SMILY. Pembuatan ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE 

SMILY juga didampingi oleh pekerja PHE WMO. 

4. Finansial : Sumber daya finansial yang digunakan untuk kegiatan tersebut yakni 

melalui anggaran program PHE WMO dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak salah 

satunya dengan pemerintah desa.  

5. Modal sosial : Modal sosial telah dimiliki oleh Pokdarwis Payung Kuning maupun 

Kelompok Bank Sampah RWS. Mereka seringkali melakukan kegiatan gotong royong 

di Desa. 

6. Infrastruktur : Modal infrastruktur untuk kegiatan tersebut dilihat dari beberapa hal 

seperti kondisi jalan yang baik. sehingga mempermudah mobilitas kelompok dan 

pekerja PHE WMO yang mendampingi program serta infrastruktur kelompok yang 

memadahi untuk aktivitas program. 

 

Tujuan utama dari implementasi program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE 

SMILY ini adalah menyediakan alat penunjang keberseihan berupa alat sterilisasi sinar UV 

dan westafel portable yang mudah dibawa kemana saja untuk memitigasi penyebaran 

COVID-19 yang ekonomis untuk daerah operasi darat dan desa binaan masyarakat PHE 



 

 

WMO. Implementasi program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY dilakukan 

melalui serangkaian kegiatan seperti diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Implementasi Program Tahun 2020 – 2022 

Tahun Jenis kegiatan Outcome Pihak yang 

Terlibat 

2019 • Studi neraca limbah padat 

non B3 perusahaan dan 

mencari potensi 

pemanfaatan sampah. 

• Studi kegiatan cara 

pemanfaatan kayu dan 

jeriken bekas 

• Studi pembuatan alat 

sterilisasi dalam menangani 

pandemi Covid-19 

• Sosialisasi Program kepada 

karyawan PHE WMO 

terkait pembuatan 

PORTABLE SMILY 

• Memiliki data terkait 

jenis sampah yang 

akan dimanfaatkan 

berdasarkan timbulan 

dalam neraca. 

• Memiliki langkah 

efektif dalam 

melakukan 

pembuatan jeriken 

bekas minyak goreng 

untuk menangani 

pandemi Covid-19 di 

desa binaan. 

• Memiliki langkah 

efektif dalam 

melakukan 

pembuatan box 

sterilisasi untuk 

menangani pandemi 

Covid-19 di desa 

binaan. 

• Terlaksananya 

sosilasisai program 

kepada karyawan 

• PHE WMO 

 



 

 

PHE WMO dengan 

jumlah karyawan 

sebesar 10 orang. 

2020 • Bekerjasama dengan pihak 

ke-3 dalam pembuatan dan 

desain ASPAL 

PROTECTOR 

• Uji coba pembuatan kasar 

produk. 

• Bekerjasama dengan 

masyarakat Desa Sidorukun 

dalam pemanfaatan limbah 

jeriken bekas melalui 

program BANK SAMPAH 

• Kerjasama penyempurnaan 

desain dan uji coba serta 

melakukan uji laboratorium 

terhadap air yang telah 

dilakukan sterilisasi 

kebermanfaatan produk. 

• Penguatan dan 

pengembangan  kelmbagaan 

kelompok 

• Pelaksanaan pembuatan 

produk alat sterilisasi 

ASPAL PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY 

• Sosialisasi kepada 

masyarakat desa binaan 

• Mendapatkan 

Kerjasama dengan 

pihak ke-3 yang 

berkompeten dalam 

pembuatan dan desain 

ASPAL 

PROTECTOR 

• Memperoleh hasil uji 

coba dan hasil uji 

analisis dari 

laboratorium dengan 

target 90% alat 

berfungsi dengan baik 

dan  hasil 

laboratorium 

menyatakan sampel 

yang telah di 

sterilisasi tidak 

mengandung 

pathogen. 

• Realisasi pembuatan 

alat ASPAL 

PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY  

• Terlaksananya 

sosilasisai program 

• PHE WMO 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Bancaran 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Tlangoh 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Payung Kuning 

• Pemerintah Desa 

• Masyarakat Desa 

Sidorukun, 

Gresik 

• Kelompok 

BANK 

SAMPAH 

 



 

 

PHE WMO terkait cara 

penggunaan alat ASPAL 

PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY 

 

kepada masyarakat 

desa binaan PHE 

WMO terkait cara 

penggunaan alat 

ASPAL 

PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY 

dengan jumlah 

minimal sebesar 20 

orang. 

2021 • Kemitraan dengan 

Pemerintah Desa untuk 

mendukung pengembangan 

program. 

• Kemitraan dengan 

kelompok sadar wisata 

• Implementasi program 

dengan kemitraan 

• Melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat desa 

binaan dalam pembuatan 

ASPAL PROTECTOR 

• Melakukan replikasi alat 

ASPAL PROTECTOR ke 

berbagai tempat khususnya 

pada area binaan PHE 

WMO 

• Peningkatan jumlah 

masyarakat yang 

terlibat dalam 

kegiatan pengelolaan 

sampah plastik 

• Perluasan jaringan 

pemanfaatan ASPAL 

PROTECTOR ke 

daerah lain 

• Replikasi alat ASPAL 

PROTECTOR 

dengan jumlah 

minimal 3 buah. 

• PHE WMO 

• Institut 

Teknologi 

Sepuluh 

Nopember 

(ITS) 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Bancaran 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Tlangoh 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Payung 

Kuning 

• Pemerintah 

Desa 



 

 

• Melakukan replikasi alat 

ASPAL PROTECTOR oleh 

PHE WMO 

 

• Masyarakat 

Desa 

Sidorukun, 

Gresik 

• Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Bangkalan 

 

2022 • Monitoring dan evaluasi 

implementasi program 

• Dukungan pengembangan 

program sebagai rujukan 

untuk penerapan pada desa 

lain. 

• Pengajuan hak PATEN 

terkait ASPAL 

PROTECTOR 

 

• Melakukan 

improvement dari 

hasil monitoring dan 

evaluasi 

impelemntasi 

program 

• Replikasi alat telah di 

terapkan ke desa lain 

minimal satu desa. 

• Sertifikat HAK 

PATEN ASPAL 

PROTECTOR di 

peroleh sebelum 

tahun 2024 

• PHE WMO 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Bancaran 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Tlangoh 

• Kelompok 

Pokdarwis 

Payung 

Kuning 

• Pemerintah 

Desa 

• Masyarakat 

Desa 

Sidorukun, 

Gresik 

• Direktorat 

Jenderal 

Kekayaan 



 

 

Intelektual 

(DJKI) 

Hingga saat ini seluruh kegiatan pada tahapan perencanaan telah terlaksana sesuai 

dengan target output yang ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam 

implementasi program tersebut seperti keterbatasan personil dalam melakukan replikasi 

alat ASPAL PROTECTOR, sehingga perlu di adakan sosialisasi kepada masyarakat desa 

binaan PHE WMO, khususnya kelompok pokdarwis dalam pembuatan alat ASPAL 

PROTECTOR. Selain itu, keterbatasan transportasi dan akomodasi dalam pengantaran 

limbah bekas berupa pallet kayu dan casing protector dikarenakan jarak antara gudang 

limbah yang terletak pada Lamongan cukup jauh menuju lokasi desa binaan PHE WMO 

yang terletak pada pulau Madura. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan 

adalah dengan melakukan pengangkutan limbah bekas non B3 dengan jumlah yang banyak 

dalam satu kali pengantaran. 

Berbagai manfaat dengan adanya program tersebut terhadap masyarakat binaan 

PHE WMO diantaranya adalah masyarakat menjadi lebih aware dengan adanya COVID-

19. Selain itu, dengan adanya program ini juga berdampak langsung terhadap kelestarian 

lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah non B3. Adanya manfaat yang dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan dan keberlanjutan 

program. Berikut merupakan gambar ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Gambar 3. Penerapan ASPAL PROTECTOR 

Gambar 4. Penerapan PORTABLE SMILY 



 

 

Pelaksanaan program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY yang telah 

dilakukan sejak tahun 2020 terlaksana 100% sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan. 

Pada pelaksanaan program tidak ditemukan kendala yang berdampak besar dalam proses/ 

aktivitas program. Kendala yang dialami oleh kelompok hanya berupa kendala teknis 

seperti dalam proses pengecatan westafle yang harus diulang dan kesusahan meletakkan 

casing protektor di aspal protector. Akan tetapi kendala tersebut mampu diatasi oleh 

internal kelompok. 

 

F. Hasil Implementasi Program 

Dalam pelaksanaan implementasi program PHE WMO bekerjasama dengan berbagai mitra 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai mitra yang bekerjasama dengan PHE 

WMO, berkontribusi dalam pendampingan teknis terkait dengan penerapan teknologi 

pada produk sterilisasi termasuk didalamnya desain dan uji coba fungsi dan 

kebermanfaatan produk ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE SMILY. 

Pendampingan teknis ini juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi personil 

PHE WMO sebagai trainner untuk masyarakaat binaan. 

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kecamatan Sepulu dan 

Pemerintah Desa Sidorukun Gresik berkontribusi dalam membantu peningkatan 

kesadaran masyarakat melalui sosialisasi program dan penerapan program. 

3. Pemerintah Desa melalui anggaran Dana Desa telah berkontribusi dalam mendukung 

penyediaan sarana dan prasarana kelompok. Kolaborasi PHE WMO dan Pemerintah 

Desa dilakukan dengan pendampingan teksnis sebagai trainner pelaksanaan program 

yang diimplementasikan bersama dengan kelompok masyarakat. 

4. Bank sampah RWS yang bekerjasama dengan PHE WMO berkontribusi dalam 

pemilahan sampah palstik khususnya jeriken bekas yang digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan PORTABLE SMILY. 

5. Pokdarwis Payung Kuning yang berkolaborasi dalam pembuatan inovasi ASPAL 

PROTECTOR. 



 

 

6. Pokdarwis Bancaran berkontribusi dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan 

penerapan pemanfaatan ASPAL PROTECTOR untuk kegiatan wisata di sungai 

Bancaran. 

7. Pokdarwis Tlangoh berkontribusi dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan 

penerapan pemanfaatan ASPAL PROTECTOR untuk kegiatan wisata di pantai 

Tlangoh. 

 

Melalui kolaborasi yang telah dilakukan, kegiatan pengembanagan program pengolahan 

dan pemanfaatan limbah non B3 melalui program ASPAL PROTECTOR dan PORTABLE 

SMILY telah memberikan dampak secara langsung yang dapat dilihat dari perubahan 

sebelum dan sesudah adanya program. Perbandingan beberapa faktor sebelum dan setelah 

program dirinci pada tabel berikut: 

Kondisi Awal Intervensi  Hasil 

• Pemahaman masyarakat 

tentang sampah masih 

rendah, belum tahu 

manfaatnya, belum ada 

kepedulian terhadap 

pengelolaan sampah. 

• Masyarakat umumnya 

tidak memiliki kompetensi 

dalam melakukan 

pemanfaatan limbah non 

B3 menjadi produk baru. 

• Pemahaman masyarakat 

mengenai perilaku bersih 

di tengah pandemic 

COVID-19 yang masih 

rendah.  

• Sosialiasi dan edukasi 

pengelolaan sampah dan 

pemanfaatan limbah non 

B3. 

• Transfer kompetensi 

melalui pendampingan 

teknis dalam pembuatan 

produk ASPAL 

PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY. 

• Implementasi 

pengembangan produk 

ASPAL PROTECTOR 

dan PORTABLE SMILY 

pada lokasi-lokasi strategis 

melalui kolaborasi dengan 

• Masyarakat mulai 

memahami, mau 

terlibat dalam 

kegiatan 

pengengelolaan 

sampah melalui 

pelaksanaan 3R. 

• Masyarakat menjadi 

lebih aware terhadap 

COVID-19 dibuktikan 

dengan pengunjung 

taman wisata laut 

telah memathui 

protokol yang 

diterapkan melalui 

sterilisasi barang 



 

 

Kondisi Awal Intervensi  Hasil 

• Tidak adanya kerajinan 

tangan yang dihasilkan 

oleh masyarakat Desa 

Sidorukun, Gresik. 

beberapa Pokdarwis dan 

Pemerintah Desa. 

• Pengembangan desain 

produk dari ASPAL 

PROTECTOR dan 

PORTABLE SMILY. 

bawaan dan mencuci 

tangan sebelum 

memasuki area wisata. 

Selain itu, Pembuatan 

aspal protector 

sebagai inovasi alat 

sterilisasi sinar UV 

juga efektif 

membersihkan 

kuman, virus dan 

bakteri sebesar 99% 

dengan hanya 

membutuhkan waktu 

20 detik.  

• Terdapat pengelolaan 

sampah menjadi 

kerajinan yang 

bernilai ekonomi 

sehingga dapat 

menambah 

penghasilan 

masyarakat Desa 

Sidorukun, Gresik. 

 

G. Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara rutin oleh PT Pertamina Hulu Energi 

West Madura Offshore (PHE WMO) bersama dengan masyarakat Desa Sidorukun dan 

Kelompok Pokdarwis di berbagai lokasi setiap satu bulan sekali. Kegiatan evaluasi oleh 

perusahaan dilakukan oleh tim internal yang terdiri dari Community Development Officer 



 

 

dan tim Gugus Tugas Pengelolaan Lingkungan PHE WMO setiap satu tahun sekali. Tim 

Enviro melakukan studi neraca limbah padat non B3 perusahaan dan mencari potensi 

pemanfaatan sampah yang dapat di terapkan ke masyarakat desa binaan PHE WMO. Selain 

itu, program yang telah diterapkan akan dilakukan pencatatan data input dan output limbah 

non B3 melalui logbook yang telah disediakan. Fungsi pencatatan tersebut sebagai output 

dalam keberhasilan program yang telah diimplementasikan, dengan cara melihat trend 

penurunan limbah non B3 di bandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Adapun monev internal kelompok Pokdarwis dilakukan secara rutin setiap bulan 

untuk mengetahui kendala teknis dan mencari solusinya. Kegiatan monitoring dan evaluasi 

oleh perusahaan bersama kelompok, pendamping program, pemerintah desa serta pihak 

terkait lainnya dengan mengkaji indikator-indikator capaian program sesuai yang 

disepakati dalam rencana kerja (renja) program yang ditetapkan di awal tahun kegiatan. 

Selain itu, komunikasi dengan seluruh pihak juga dilakukan baik secara langsung 

dan tidak langsung (media sosial dan telepon). Adanya media sosial juga sangat membantu 

dalam memperoleh data perkembangan yang up to date, mencari solusi atas permasalahan 

teknis yang ditemui di lapang secara cepat serta sharing informasi seluruh pihak. 

Media sosial juga sering kali menjadi forum group discussion antara perusahaan, 

masyarakat dan pihak lain yang terlibat dalam program. Hal ini mendapat apresiasi positif 

dari masyarakat karena meniadakan dinding pembatas yang terbangun antara perusahaan 

dan masyarakat selama ini. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi kiranya 

sangat membantu dalam memotivasi dan mendorong semangat masyarakat untuk terus 

mengembangkan program. 

 

H. Hasil dan Dampak 

Hasil dan dampak program secara langsung dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: 

a. Dampak sosial dan ekonomi: 

Terbentuknya kesadaran masyarakat binaan PHE WMO terhadap upaya 

pengelolaan lingkungan dan mitigasi dalam pencegahan COVID-19. Hal ini dapat 

dilihat dari partisipasi pemerintah desa dan masyarakat Desa Sidorukun dalam 

upaya pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan dan diikutsertakan dalam 



 

 

berbagai macam perlombaan tingkat Kabupaten Gresik, sehingga masyarakat 

memiliki keterampilan teknis dalam pengeloaan sampah plastik. Selain itu, 

implementasi program Alat Sterilisasi Sinar UV menggunakan Pallet Kayu dan 

Casing Protector “ASPAL PROTECTOR” dan Portable Alat Cuci Tangan 

“PORTABLE SMILY” dapat membantu masyarakat mencegah wabah COVID-19 

khususnya di Pulau Madura dan Desa Sidorukun Gresik, sehingga masyarakat 

binaan PHE WMO tidak mengeluarkan biaya pengobatan. Selain itu, dampak 

ekonomi yang dirasakan oleh masyrakat dan PHE WMO adalah dapat menghemat 

biaya pembuatan sarana dan prasarana berbahan kayu palet maupun casing 

protektor sebesar Rp36.953.266,-. 

b. Dampak lingkungan: 

- Penurunan total limbah non B3 berupa pallet kayu dan casing protector sebesar 

0,19 ton/ tahun   

- Penurunan total limbah jeriken bekas sebesar 0,019 ton/ tahun 

- Penurunan limbah non B3 berupa sampah plastik menjadi produk daur ulang 

oleh masyarakat Desa Sidorukun sebesar 0,038 ton/ tahun 

c. Dampak Kesehatan: 

- Pembuatan aspal protector sebagai inovasi alat sterilisasi sinar UV juga efektif 

membersihkan kuman, virus dan bakteri sebesar 99% dengan hanya 

membutuhkan waktu 20 detik.  

 

I. Komunikasi 

 

Media Sosial Branding yang digunakan dalam upaya digitalisasi program dilakukan 

dengan menggunakan media sosial. Adapun media sosial yang dipilih adalah Facebook, 

instagram, tik tok dan juga youtube. Pengelolaan media sosial dilakukan oleh pihak internal 

PHE WMO dan juga kelompok pengelola program. Adapun akun yang digunakan sebagai 

sarana komunikasi dan media sosial branding adalah sebagai berikut : 

 

 



 

 

1. Facebook : Pemilihan facebook menjadi media untuk branding program adalah 

untuk menyebarluaskan semangat pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan juga 

media promosi yang cepat bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten 

Bangkalan, hal tersebut dikarenakan sebagaian besar masyarakat di wilayah Bangkalan 

banyak yang menggunakan facebook. Akun facebook program adalah : Ekowisata 

Pesisir Labuhan dan Mohammad Sahril (sebagai ketua Pokdarwisa Payung Kuning) 

yang menggalakkan kegiatan pengelolaan lingkungan dan memiliki jejeraring 

kemitraan luas karena adanya kunjungan program. Kedua akun facebook tersebut 

dikelola oleh kelompok pengelola program 

 

2. Instagram : Pemilihan Instagram sebagai media promosi adalah untuk 

mengoptimalkan gambar foto maupun video yang lebih mudah disebarluaskan tidak 

hanya bagi masyarakat di Bangkalan tetapi juga masyarakat lain di Indonesia. 

Kecepatan pencarian informasi didapatkan dari tagar (#) untuk mempermudah 

pencaharian. Akun Instagram sebagai media promosi diantaranya: 

a. Wisatalabuhan_Sepulu : Dikelola oleh kelompok penerima manfaat program 

b. Wisata Pantai Pasir Putih Tlangoh : Dikelola oleh kelompok penerima manfaat 

program 

c. CSR PHE WMO : Dikelola oleh Tim CSR PHE WMO 

d. PEPC Pertamina : Dikelola oleh Tim ComRel Regional 4 

 

3. Tik tok : Tik tok dipilih sebagai media promosi karena sekarang ini banyak 

masyarakat yang menggunakan tik tok, informasi wisata aman dan sehat juga telah 

dipromosiakan melalui tik tok di akun pribadi kelompok pengelola program dan duta 

wisata Kabupaten Bangkalan. 

 

4. Youtube : Pemilihan youtube sebagai media promosi ditujukan untuk memberikan 

informasi video yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan durasi yang lebih 

panjang sehingga memberikan informasi yang lebih mendetail dan lengkap. Akun 

youtube sebagai media promosi diantaranya : 



 

 

a. Mohammad Sahril : Dikelola oleh ketua Pokdarwis Payung Kuning 

b. PHE Pertamina : Dikelola oleh Tim ComRel Regional 4 

c. Pertamina : Dikelola oleh Tim ComRel Pertamina 

d. Reviewer dari youtuber saat kunjungan di area Ekowisata Pesisir  

Dengan adanya promosi melalui media sosial tentunya memberikan manfaat yang 

dirasakan oleh kelompok, melalui media sosial masyarakat lebih mudah mengetahui informasi 

bahwa di lokasi wisata program telah memiliki inovasi alat sterilisasi yang menjamin wisatawan 

dapat berwisata dengan aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


