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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Analisis Situasi 

Kedung Peluk adalah salah satu desa yang terletak di Sidoarjo yang terkenal akan 

hasil alam yang berupa ikan, yang di kelola oleh masyarakat sekitar itu sendiri. Desa 

Kedung Peluk terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas 

wilayah 1.128.665 Ha. Desa Kedung Peluk mayoritas dikeliling oleh tambak karena 

tempatnya yang berada di pelosok kota jauh dari pusat kota. Ketinggian tanah dari 

permukaan laut yaitu sekitar 120 m, daerah ini termasuk dataran rendah. Desa Kedung 

Peluk dikelilingi oleh sawah dan tambak, luas tanah Desa Kedung Peluk 1.128.665 Ha 

digunakan 7.200 ha sebagai jalan, 61.846 ha digunakan sebagai sawah dan ladang, 

1.031.665 digunakan sebagi empang atau tambak, 31.160 ha berfungsi sebagai 

pemukiman warga, 0,72 ha digunakan untuk tanah kuburan, dan untuk lain-lain sebesar 

2.545 ha. 

Jadi jarak Desa Kedung Peluk ke Kecamatan Candi kurang lebih 6 km dapat 

ditempuh dengan sepeda motor 45 km/jam. Desa Kedung Peluk memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut:   

 Sebelah Utara : Kelurahan Gebang 

 Sebelah Timur : Kelurahan Gebang 

 Sebelah Selatan : Desa Banjar Panji 

 Sebelah Barat : Desa Kalipecabean 

Keadaan demografis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha 

mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan ekonomi yang berencana. Karena aspek 

demografi sini berkenalan langsung dengan penduduk dan berbagai komposisi serta 

kekayaan alamnya yaitu aset. Wilayah Desa Kedung Peluk seluas ±1.128.665 Ha yang 

terbagi menjadi 19 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) dengan total 

keseluruhan jumlah penduduk 3537 jiwa dengan rincian 1742 penduduk berjenis kelamin 

laki-laki dan 1795 berjenis kelamin perempuan. Adapun penggunaan lahan Desa Kedung 

Peluk mayoritas digunakan untuk lahan empang dan lahan sawah rakyat dengan 

pembagian lahan sebesar 1.031.665 ha dan 61.846 ha 
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2.2. Tinjauan Pustaka 

Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum 

untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

kata lain, infrastruktur adalah semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun 

oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

dalam lingkup sosial dan ekonomi. 

Infrastruktur juga dapat didefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas 

kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan 

mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan 

berbagai macam kegiatan lainnya. 

Dalam hal ini Desa Kedung Peluk sangat minim akan fasilitas untuk mendukung 

setiap kegiatan-kegiatan yang ada dilingkungan desa tersebut. Karena dengan adanya 

tunjangan fasilitas-fasilitas maka akan meperlancar kegiatan warga desa Kedung peluk 

sehari-hari. Dengan demikian pembangunan insfrastruktur seperti Penerangan Jalan 

Umum (PJU), pengadaan tempat sampah, perbaikan saluran air, pengadaan plakat desa, 

mampu memfasilitasi atas kekurangan yang ada di Desa kedung Peluk. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yakni mulai dari 5 Mei 

2019 s.d. 5 Juli 2019 di Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, 

Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dimulai dari tahap survei awal dan pemetaan masalah, 

perencanaan program kerja, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan. 

 

4.2. Program Kerja Pengadaan Tempat Sampah 

Program kerja pengadaan tempat sampah dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Program kerja 

pengadaan tempat sampah dilakukan oleh panitia yang bekerjasama dengan PT S.C. 

Johnson Manufacturing, Surabaya. Anggaran program kerja pengadaan tempat sampah 

kurang lebih sebesar Rp 682.000.  

4.1. Persiapan Awal 

Program kerja pengadaan tempat sampah diawali dengan menyiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk program kerja ini antara 

lain:

1. Cat minyak  

2. Tiner 

3. Pilox warna merah dan biru 

4. Kuas 3 inch 

5. Mika 

6. dll 

Dalam rangka kegiatan ini, PT SC Johnson Manufacturing memberikan donasi 

berupa drum plastik berukuran 200 liter sebanyak 30 unit. Sebelum didistribusikan ke 

warga Dusun Bangoan, drum tersebut kemudian disterilkan dan dilapisi dengan cat 

minyak terlebih dahulu.  
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Gambar 4.1. Pengecatan drum plastik untuk tempat sampah oleh panitia di PT SC 

Johnson Manufacturing. 

4.2. Distribusi Tempat Sampah kepada Warga Dusun Bangoan 

Distribusi tempat sampah sebanyak 30 unit kepada warga Dusun Bangoan 

dilakukan pada 29 dan 30 Juni 2019.  

 
Gambar 4.2. Pembagian tong sampah kepada warga Dusun Bangoan oleh peserta. 

 
Gambar 4.3. Penempatan tong sampah di depan rumah warga Dusun Bangoan. 
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Gambar 4.4. Tong sampah yang diberikan kepada warga Dusun Bangoan sebagai 

hasil kerjasama Jurusan TI ITATS dan PT SC Johnson Manufacturing. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa 

melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Kedung Peluk, 

Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo telah berhasil telah berhasil meningkatkan 

kesadaran masyarakat Dusun Bangoan, Desa Kedung Peluk terkait pentingnya 

kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui pengadaan tempat sampah dan pelatihan 

pemilahan sampah. Masyarakat telah memahami proses pemilahan sampah, daur ulang 

sampah, dan pemanfaatan sampah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Melihat tingginya antusiasme warga dan masih banyaknya permasalahan desa yang 

belum terselesaikan, sebaiknya Desa Kedung Peluk menjadi desa binaan Jurusan 

Teknik Industri ITATS. Sehingga, kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara 

kontinu dan kontribusi ITATS terhadap perbaikan potensi desa dapat ditingkatkan. 

2. Program kerja sebaiknya disusun dan direncanakan dengan matang, dan melibatkan 

warga sekitar sehingga pelaksanaan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien 

baik dari segi waktu maupun biaya. 


