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Alam dan Manusia
Pada suatu fajar aku duduk di suatu padang, melakukan percakapan
dengan Alam, ketika Manusia masih beristirahat di bawah selimut
tidurnya. Aku merebahkan diri di atas rerumputan hijau dan merenungkan
pertanyaan: Apakah Kebenaan itu Indah? Apakah Keindahan itu Benar?
Dan dalam fikiranku, aku sadar aku telah terseret terbawa jauh dari
umat manusia, dan khayalku menyingkap cadar yang menyembunyikan
nuraniku. Sukmaku mengembang dan aku terbawa semakin dekat dengan
Alam dan rahasianya, dan kedua telingaku terbuka untuk bahasa
keajaibannya.
Ketika aku duduk tenggelam dalam fikiran, aku merasakan angin
melewati dahan-dahan pepohonan, dan aku dengar sebuah keluhan seperti
keluhan seoarang anak yatim yang tersesat.
”Mengapa engkau mengeluh wahai angin yang lembut?” tanya ku.
Dan angin menjawab, ”Karena aku berhembus dari kota yang membara
oleh panas matahari, benih-benih petaka dan pencemaran melekat pada
pakaianku yang suci. Dapatkah engkau menyalahkan ku karena aku
bersedih?”
Lalu aku melihat wajah-wajah bunga yang terisak menangis, dan
mendengar ratapan mereka yang lirih. Dan aku tanya, ”Mengapa engkau
menangis wahai bungaku yang menawan?”
Salah satu bunga mengangkat kepalanya yang lembut dan berbisik, ”Kami
menangis karena Manusia akan datang dan memangkas kami jatuh, dan
menawarkan kami untuk dijual di pasar-pasar kota.”
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Dan bunga yang lain menambahkan, ”Pada malam hari, ketika kami layu,
dia akan melempar kami pada tumpukan sampah. Kami menangis karena
tangan kejam manusia merenggut kami dari tempat-tempat asal kami.”
Dan aku dengar anak sungai terisak bagaikan seorang ibu meratapi
kematian anaknya, dan aku tanya, ”mengapa engkau menangis anaksungaiku yang jernih,”
Anak sungai itu menjawab, ”aku dipaksa untuk mengalir ke kota di mana
manusia mencampakkan dan melecehkan ku karena (mereka lebih
memilih) minuman yang lebih berasa dan memaksaku menerima sampah
mereka, mencemari kemurnianku dan mengubah kejernihanku menjadi
kotoran menjijikan.”
Dan aku mendengar burung-burung bersedih, lalu aku tanya, ”Mengapa
engkau menangis burung-burungku yang cantik?”
Seekor dari mereka terbang mendekat, hinggap di ujung dahan dan
berkata, ”anak Adam akan segera datang ke padang ini dengan senjatasenjatanya yang mematikan, mereka akan membuat perang dengan kami
seolah-olah kami itu musuh mereka yang bebahaya. Kini masing masing
dari kami harus pergi jauh, walaupun kami tahu kami tidak dapat lari
dari keberangan manusia. Kematian akan mengikuti kami kemanapun
kami pergi.”
Kini matahari telah terbit dari balik puncak-puncak gunung dan
menghiasai ujung-ujung pohon dengan lingkaran keemasan. Aku tatap
keindahan itu dan aku tanya pada diri sendiri, ”mengapa Manusia harus
menghancurkan apa yang telah Alam bangun?”
Kahlil Gibran [1883-1931]
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Kata Sambutan
Pembangunan dan segala aktifitas manusia di atas permukaan
bumi

selalu

membutuhkan

sumber

daya

alam.

Agar

pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus maka
upaya-upaya untuk menjaga unsur lingkungan dan kualitas
lingkungan sangat diperlukan. Unsur-unsur lingkungan meliputi
unsur flora, fauna dan sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Teknologi untuk menjaga kualitas lingkungan sangat diperlukan
agar

proses

pembangunan

dapat

dilakukan

secara

berkesinambungan.
Balai Teknologi Lingkungan (BTL) yang berlokasi di
Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(PUSPIPTEK) Serpong merupakan suatu balai yang menangani
lingkungan di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT). Balai Teknologi Lingkungan mempunyai fungsi yang
mencakup

pelaksanaan

pengkajian,

pengembangan

dan

penerapan teknologi remediasi lingkungan, konsorsium mikroba
bermanfaat, teknologi konservasi plasma nutfah setempat, serta
pengelolaan dan pengembangan laboratorium analisis dan audit
kualitas lingkungan.
Dalam kaitan itu dan sejalan dengan fungsi BTL, maka
upaya pembuatan buku berjudul “Gerakan 3R” Pembentukan
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Masyarakat Daur Ulang yang disusun oleh para praktisi
dibidangnya, disunting oleh Dr. Fadilah Hasim dan Yanuarso Eddy
Hedianto PhD., serta diterbitkan oleh Indonesian Education
Promoting Foundation ini sangatlah baik, karena di dalamnya
berisi segala hal praktis tentang pemanasan global, sampah,
kompos sampai pestisida organik. Saya kira upaya seperti ini
perlu dihargai dan ditindaklanjuti bukan hanya oleh murid-murid
sekolah, para guru dan masyarakat umumnya tetapi juga oleh
semua elemen masyarakat. Dengan segala keterbatasan dan
kekurangan yang ada dalam penyusunan buku ini, rasanya
keberadaan buku ini patut kita hargai untuk kemudian kita
sempurnakan di masa yang akan datang.
Mudah-mudahan

apa

yang

menjadi

cita-cita

dari

penyusunan buku ini dapat tercapai dengan baik. Amin ya Robbal
‘Alamin....

Serpong, April 2010
Balai Teknologi Lingkungan, BPPT
Kepala,

Dr. Ikbal
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Kata Pengantar
Kini, pemanasan global atau perubahan iklim merupakan masalah
yang sangat kritis. Dulu pada jaman nenek-kakek kita mungkin
belum ada yang namanya pemanasan global. Atau jangan-jangan
sudah ada juga, hanya mungkin kita belum mengenalinya.
Gas-gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO2), uap air
dan metana yang keluar dari pembangkit listrik, pabrik,
kendaraan dan lain-lain yang turut menopang kehidupan modern
kita mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Masalah ini sudah sangat jelas, mendesak dan mengharuskan kita
sebagai penduduk bumi untuk menghadapi dan mencari
solusinya secara lebih serius.
Pada bulan Desember tahun 2007, Indonesia menjadi tuan
rumah konferensi PBB ke-13 mengenai perubahan iklim di Bali.
Konferensi yang menelan biaya sekitar Rp. 114 milyar (Tempo
Interaktif 08.12.2007) ini dihadiri oleh sekitar 10,000 peserta
yang datang dari 180 negara lebih. Konferensi menghasilkan
beberapa keputusan yang disebut Peta Jalan Bali (Bali Road Map).
Salah satu keputusan terpenting adalah Rencana Aksi Bali (Bali
Action Plan) yang bersisi mengenai kesepakatan negara-negara
peserta konferensi untuk bekerja sama dalam jangka panjang
menangani perubahan iklim.
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Pada bulan Agustus tahun 2008, Konferensi Tingkat Tinggi
negara-negara maju G8 (Group of 8: Amerika, Inggris, Itali, Jepang,
Jerman, Kanada, Perancis dan Rusia) diadakan di Toyako,
Hokkaido Jepang. Salah satu tema diskusi utama para pemimpin
negara maju ini adalah perubahan iklim. Mereka sepakat
mengenai perlunya mengurangi emisi karbondioksida penyebab
pemanasan global paling sedikit 50% sampai dengan tahun 2050.
Buku ini mencoba memperkenalkan berbagai aktifitas yang
telah, sedang dan sebaiknya dilakukan untuk menangani
masalah-masalah lingkungan terutama pemanasan global. Mari
kita simak bagaimana upaya-upaya masyarakat dunia dalam
melestarikan bumi maha indah tempat kita berpijak ini.

Serpong, Februari 2010
IEPF
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Bab 1
DUNIA DAN PEMANASAN GLOBAL
Fadilah Hasim

Akhir-akhir ini kita
sering dengar istilah
Pemanasan Global. Tahu
nggak apa itu dan
kenapa itu terjadi?

Pemanasan
global itu
artinya bumi
ini semakin
panas, suhu
permukaannya
semakin
tinggi.

Kalau tidak ada
gas rumah kaca,
bumi ini dingin
sekali, suhu
permukaannya
hanya -19°C

Terjadi akibat
meningkatnya jumlah
gas-gas rumah kaca
yang keluar pada saat
kita menggunakan
listrik, kendaraan atau
mesin-mesin lainnya.

Siang hari, ketika bumi
dihangatkan oleh matahari,
gas rumah kaca mencegah
larinya sebagaian panas dari
permukaan bumi ke ruang
angkasa, sehingga bumi tetap
hangat dan nyaman untuk
tempat tinggal mahluk hidup
Ilustrasi: M.Taufiq Hidayath
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Efek Rumah Kaca

2

1.

Mengapa bumi tetap hangat dan nyaman
untuk mahluk hidup padahal berada dalam
ruang angkasa yang dingin? Itu terjadi karena
proses alam yang kita kenal dengan efek
rumah kaca.

2.

Ketika pancaran panas matahari mencapai
atmosfir bumi, sebagian panas akan
dipantulkan kembali oleh atmosfir ke ruang
angkasa, sebagian lagi akan terus menembus
atmosfir dan diserap bumi. Inilah yang
menyebabkan permukaan bumi menjadi
hangat.

3.

Bumi lalu memantulkan lagi panas ke angkasa.
Panas ini sebagian diserap oleh gas rumah
kaca di atmosfir. Inilah yang mencegah panas
untuk lari seluruhnya ke angkasa.

4.

Gas rumah kaca memancarkan sebagian panas
tersebut ke luar angkasa dan sebagian kembali
ke bumi, menjaga bumi tetap hangat sehingga
nyaman untuk mahluk hidup

Gas-Gas Rumah Kaca
Gas rumah kaca dan pamanasan global
Beberapa aktifitas manusia (terutama
pemakaian bahan bakar fosil)
meningkatkan proses efek pemanasan
dengan mengeluarkan gas-gas rumah
kaca seperti karbondioksida (CO2)
dalam jumlah besar ke atmosfir.

Ilustrasi:
M.Taufiq Hidayath

Siklus CO2
Bumi tempat kita tinggal sebenarnya mempunyai kapasitas untuk
memelihara dirinya sendiri. Dia mempunyai kapasitas daur ulang.
Misalnya, karbondioksida yang timbul di atmosfir dihirup oleh
pohon, kemudian pohon sendiri mengeluarkan oksigen yang
diperlukan mahluk hidup lain seperti manusia dan hewan.
Manusia dan hewan mengeluarkan lagi karbondioksida, begitu
seterusnya daur ulang terjadi menjaga kesetimbangan. Namun
kapasitas ini bukan tanpa batas. Jumlah yang berlebih akan
menganggu kesetimbangan yang ada.
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Gas-Gas Rumah Kaca [lanjutan…]
Pengaruh relatif gas-gas rumah kaca
Gas-gas rumah kaca itu di antaranya adalah karbondioksida (CO2),
metana (CH4), nitrogen oksida (NOx) dan lain-lain.
Jumlah gas-gas rumah kaca telah meningkat sedemikian tinggi sejak
pertengahan abad 18, ketika revolusi industri dimulai dan manusia
mulai membuang emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfir. Grafik di
bawah ini menunjukkan kontribusi relatif masing-masing gas
terhadap peningkatan itu.

Lain-lain

Karbondioksida

Metana

Nitrogen Oksida

Peningkatan CO2
terutama
disebabkan oleh
pembakaran bahan
bakar fosil dan
penggundulan
hutan.
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Peningkatan NOx
terutama
disebabkan oleh
pembakaran bahan
bakar fosil.

Gas rumah kaca
lainnya seperti
chlorofluorocarbons
dikeluarkan oleh
aerosol, AC, dan
kulkas
Peningkatan CH4
disebabkan oleh
pembakaran
bahan bakar fosil
dan sampah, dari
kotoran ternak
dan beberapa
jenis pertanian.

Dampak
Mencairnya daratan es di
kutub bumi
Daratan es di kutub bumi akan
mencair, meningkatkan tinggi
permukaan air laut (NSIDC, NASA).

Ketersediaan sumber daya air yang timpang
Pemanasan global mengakibatkan gelombang panas dan mengubah iklim.
Akibatnya pola curah hujan menjadi tidak menentu. Di daerah tertentu
sumber daya air berkurang bahkan terjadi proses penggurunan (Agus dan
Rudi, 2008) karena kemarau panjang tetapi di daerah lain terutama di
sekitar pantai terjadi banjir karena melelehnya daratan es dan ekspansi
termal air laut.
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Dampak [lanjutan…]
Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim
Perubahan iklim terjadi secara ekstrim. Salju kini turun di beberapa
daerah panas seperti gurun pasir (Agus dan Rudi, 2008).

Kerawanan pangan
Suhu permukaan bumi akan meningkat. Akibatnya produktifitas
pertanian akan menurun. Hasil tanaman-tanaman pokok seperti
padi, jagung dan gandum akan menurun setiap suhu lingkungan naik
1 derajat Celcius di atas tingkat optimal (Florence, 2006)

Kepunahan keanekaragaman hayati
Beberapa jenis tumbuhan dan hewan terancam punah, karena
mereka tidak dapat lagi beradaptasi dengan perubahan iklim.
Kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengancam 10% species darat
punah, sedangkan kenaikan 2 derajat Celsius akan mengancam 1540% species punah (Stern, 2006).
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Bab 2
MASYARAKAT PEDULI DAUR ULANG
Fadilah Hasim, M. Taufiq Hidayath dan Fitrea A. Sjahpery

2.1. Bumi Ini Kita Pinjam Dari Anak Cucu Kita
Jika suatu hari saat kita tengah asyik menikmati keindahan suatu
tempat, tiba-tiba pandangan kita tertuju pada satu sudut yang
sangat tidak menyenangkan, tumpukan sampah!

Gambar 2.1 Tipikal tempat sampah kita.
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Kita pasti berfikir, kok bisa tempat secantik ini diperlakukan
sekotor ini? Padahal jelas ada larangan jangan membuang sampah
sembarangan. Bahkan tidak sedikit tempat sampah tersedia di
sekitarnya.
Pertanyaan kita, apakah karena ukuran tempat sampah itu
terlalu kecil sehingga kita merasa lebih puas jika membuang
sampah sesuai kehendak kita? Hampir semua orang secara tidak
langsung menganggap lingkungan di sekitar kita, baik jalan raya,
sudut kota, bahkan sungai merupakan tempat sampah raksasa di
mana setiap orang bisa dengan bebas membuang apa saja, dan
berfikir pendek nanti ada petugas yang akan membersihkannya.
Apa yang akan terjadi jika semua orang mempunyai pikiran
seperti itu, sudah pasti timbunan sampah akan menjadi
pemandangan umum di setiap tempat. Dan nanti, di masa yang
akan datang, mungkin bumi akan menjadi tempat sampah raksasa
yang sangat kotor. Tegakah kita mempersiapkan bumi seperti itu
untuk anak cucu kita?
Pepatah orang Indian dulu di benua Amerika mungkin perlu
kita coba pahami. Mereka mengatakan,
“Bumi yang maha indah ini bukan diwariskan nenek
moyang kita, tetapi kita pinjam dari anak-cucu kita.”
Dengan pepatah seperti ini, orang Indian dulu hidup
harmonis dengan alam, mereka pelihara baik alam karena mereka
percaya bahwa alam tempat tinggal mereka itu mereka pinjam
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dari anak cucu mereka. Dan mereka harus pelihara itu karena
mereka harus kembalikan lagi dalam keadaan baik.
Sebenarnya bukan saja untuk masa yang akan datang.
Sekarang pun kalau kita mau berfikir dan berusaha untuk hidup
kita sendiri. Betapa nyamannya kita hidup di dunia ini apabila
lingkungan kita bersih dan indah. Bebas polusi, bebas penyakit
dan bebas dari rasa takut akan bencana, sehingga seluruh
masyarakat hidup dengan tenang dan sehat.
Sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan
semua itu? Kita harus membiasakan diri hidup bijak, terutama
dalam mengatasi sampah. Mulailah mengelola sampah dari
rumah kita sendiri, tanamkan dalam diri kita bahwa masalah
sampah adalah tanggung jawab kita semua.
Penanganan sampah harus dimulai dari diri masing-masing
sebagai penghasil sampah (produsen). Saat ini setiap orang harus
mulai berperan aktif dalam mengelola sampah, jadilah
masyarakat yang peduli daur ulang, dengan mengamalkan konsep
3R (reduce, reuse, recycle). Pengamalan konsep ini diharapkan
akan mempercepat terbentuknya suatu masyarakat sejahtera
yang hidup akrab dan harmonis dengan lingkungan, suatu
masyarakat yang berkelanjutan.
Tanamkan budaya peduli lingkungan dalam menangani
sampah dan permasalahannya sejak dini, sehingga kedepannya
kedisiplinan bukan lagi hal yang harus dipaksakan tapi sudah
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menjadi sebuah kebiasaan atau budaya yang dimiliki setiap orang.
Demi kita sendiri dan demi anak cucu kita, mari kita bangun suatu
budaya peduli daur ulang, suatu budaya untuk membangun
masyarakat berkelanjutan.

Gambar 2.2 Diagram masyarakat berkelanjutan.

Tak ada kata terlambat untuk mengubah sesuatu. Perilaku
masyarakat

kurang

beradab

yang

membuang

sampah

sembarangan bisa diubah menjadi masyarakat yang peduli daur
ulang, asalkan ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk
mengubahnya.
10

2.2. Gerakan 3R
Gerakan 3R telah disinggung di atas sebagai gerakan yang
diharapkan dapat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat
yang berkelanjutan. 3R merupakan singkatan dari tiga kata dalam
bahasa Inggris reduce, reuse dan recycle, yang secara literal
masing-masing artinya adalah, mengurangi, menggunakan
kembali dan mendaur ulang.
Hal pertama yang dapat kita lakukan dalam mengamalkan
konsep 3R adalah dengan mengurangi sumber sampah atau
mengurangi konsumsi sumber daya bumi, reduce. Contoh
sederhana adalah sebagai berikut: hampir setiap hari kita belanja.
Entah itu di toko, warung atau pasar. Kalau belanjaan kita sedikit
dan masih bisa dibawa dengan tangan atau dimasukkan ke saku
atau tas yang kita bawa, janganlah kita minta kantong plastik.
Hindari penggunaan plastik secara berlebih, karena plastik
merupakan bahan yang sangat sulit terurai dalam tanah. Perlu
ratusan tahun untuk plastik kembali menjadi tanah.
Satu contoh lagi adalah mengurangi pemakaian energi yang
berlebihan. Tidakkah kita membiarkan lampu kita menyala terus,
walaupun kita tidak menggunakannya? Tidakkah kita memakai
kendaraan bermotor secara berlebih? Sebagai amalan gerakan 3R,
mari kita gunakan transportasi umum apabila memang tersedia,
atau untuk jarak-jarak yang dekat mari kita berjalan kaki atau
gunakan sepeda. Mari kita hemat bahan bakar dan kurangi polusi,
demi anak-cucu kita kelak. Lagi pula, jelas berjalan kaki atau
11

bersepeda jauh lebih sehat dari pada kita hanya duduk di atas
kendaraan.
Yang kedua, adalah reuse atau guna ulang atau guna
kembali. Tak perlu membuang langsung barang-barang yang
tidak kita pakai tetapi masih layak untuk digunakan. Kita coba
lihat apakah barang tersebut masih dapat digunakan lagi atau
tidak. Kalau masih, mengapa kita tidak memakainya. Kalaupun
kita sudah tidak ingin memakainya, berikanlah barang itu kepada
orang yang membutuhkan atau kita jual kembali kalau memang
masih mempunyai nilai jual. Atau mungkin kita bisa lakukan
modifikasi sehingga barang tersebut mempunyai fungsi lain.
Selanjutnya adalah recycle atau daur ulang, mengubah
sampah menjadi bentuk lain (new resource) yang mempunyai
nilai guna dan dalam bentuk yang beragam. Salah satunya adalah
mengubah sampah menjadi kompos, jika masih ada sampah
tersisa yang memang tidak dapat diurai lagi dan tidak dapat
dimanfaatkan lagi barulah dibuang di TPA (Tempat Pembuangan
Akhir).
Cerita bergambar berikut ini memaparkan contoh nyata dan
sederhana mengenai gerakan 3R dalam keluarga. Selamat
menyimak!
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Bab 3
PENDIDIKAN LINGKUNGAN
DI SEKOLAH DI NEGARA JEPANG
Shinji Nobira (terjemah Fadilah Hasim)

3.1. Manusia Dan Lingkungan
3.1.1. Kerusakan lingkungan oleh manusia
Manusia merupakan bagian dari alam. Sejak dahulu manusia
berinteraksi dengan alam sekitarnya. Sama seperti halnya hewan,
manusia pun senantiasa mengambil manfaat dari alam. Namun
manusia berbeda dengan hewan, manusia tidak hanya
memanfaatkan alam sekitar, tetapi punya kemampuan untuk
mengubah alam sekitar. Misalnya, membangun pemukiman
dengan cara menebang hutan dan meratakan bagian pegunungan,
atau membangkitkan listrik dengan menggunakan minyak yang
mereka tambang. Manusia dapat menikmati kehidupan yang lebih
baik dengan cara memanfaatkan dan mengubah alam.
Kegiatan manusia—yang seharusnya merupakan salah satu
bagian dari alam itu sendiri—dalam memanfaatkan sumber daya
alam tanpa disadari dapat merugikan kehidupan manusia itu
sendiri. Misalnya, manusia memanfaatkan aneka hasil tambang
untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga. Perlatal rumah
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tangga tersebut menjadikan hidup kita lebih mudah dan lebih
nyaman. Namun pabrik yang membuat berbagai peralatan rumah
tangga tersebut menghasilkan juga asap, limbah cair dan sampah
padat. Asap yang dilkeluarkan dari pabrik tersebut tentu
mencemari udara menjadi kotor. Banyak orang akan jatuh sakit
bila terlalu banyak menghirup udara kotor. Limbah cairnya akan
mengotori sungai dan laut, lalu tercemarlah ikan yang hidup di
dalamnya. Dan banyak orang akan sakit bila memakan ikan
tercemar tersebut. Sampah padat biasanya dibiarkan menumpuk
di atas tanah, akibatnya tanah menjadi kotor dan tidak subur.
Manusia pun sering memakai sumber daya alam secara
berlebihan dan menggantungkan pada satu sumber daya alam.
Misalnya, kini manusia sangat tergantung pada minyak bumi yang
terbatas ketersediaanya. Suatu saat, jika minyak bumi itu habis,
kehidupan manusia akan mengalami kekacauan. Mari kita
bayangkan, mungkin pada saat itu mobil tidak dapat digunakan,
listrik tidak dapat dibangkitkan dan pakaian tidak dapat dibuat.
Pesatnya

perkembangan

industrialisasi

di

dunia

mengakibatkan peningkatan gas buangan karbondioksida. Terlalu
banyaknya gas karbondioksida di atmosfir menyebabkan
pemanasan global di mana suhu udara bumi semakin naik.
Pemanasan global ini mengganggu kesetimbangan alam dan
memicu berbagai bencana di muka bumi. Angin topan, bencana
banjir, perubahan iklim, penggurunan dan bencana alam seperti
musim dingin yang hangat dan musim panas yang sejuk, hujan
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deras panjang, gelombang panas sering terjadi. Pemanasan global
ini menyebabkan juga salju baik di kutub utara maupun selatan
mencair, mengakibatkan permukaan air laut naik sehingga
fasilitas-fasilitas di sekitar pantai banyak yang tenggelam. Bahkan
sebagian besar daratan di negara-negara Samudra India dan
Pasifik Selatan banyak yang tenggelam. Perubahan iklim dan
penggurunan berdampak pada pertanian dan mengakibatkan
rawan pangan. Kemudian karena suhu udara bumi semakin
panas, manusia pun memakai AC (air conditioner) lebih banyak.
Hal ini menyebabkan tingginya pemakaian energi listrik.
Seperti inilah, perusakan lingkungan sekitar kita, tidak
hanya mengancam kehidupan binatang dan tumbuhan, tetapi
akan mengancam juga kehidupan manusia itu sendiri.
3.1.2. Hambatan-hambatan dalam menjaga lingkungan
Menjaga lingkungan merupakan masalah yang tidak dapat
ditunda. Tetapi di sana terdapat berbagai hambatan.
Hambatan yang pertama adalah ketidaktahuan dan
ketidakpedulian kita mengenai seberapa besar kita telah merusak
lingkungan dan menyebabkan kerugian. Dalam kehidupan seharihari, kita mengkonsumsi makanan, menggunakan kendaraan dan
melakukan aktifitas lainnya. Tidak mudah bagi kita memahami
akibat dari semua aktifitas itu, berapa banyak pepohonan di hutan
yang harus ditebang, berapa banyak bahan bakar yang harus
digunakan,

kemudian

berapa

banyak

limbah

cair

dan
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karbondioksida yang dikeluarkan, bagaimana hal tersebut
menyebabkan kerugian bagi orang lain di lain tempat di muka
bumi ini. Tanpa disadari, semua orang melakukannya, sedikit
demi sedikit semua menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah
satu ciri khas dari masalah lingkungan saat ini adalah sangat
sulitnya memahami siapa kepada siapa dan bagaimana
menyebakan kerugian, setiap orang menjadi perusak sekaligus
menjadi korban.
Hambatan yang kedua adalah kesulitan dalam menentukan
apa yang harus dilakukan dan sampai mana hal tersebut harus
dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Manusia telah
melakukan “barter”, menukar industrialisasi demi kehidupan
yang lebih nyaman dengan kerusakan lingkungan. Kalau
demikian, untuk menjaga kelestarian lingkungan sampai hidup
senyaman apa kita harus menahan diri? Seperti yang telah
diuraikan di atas, dapat dipastikan bahwa kehidupan sehari-hari
kita secara keseluruhan telah merusak lingkungan. Tetapi karena
sangat sulit untuk menentukan siapa, di mana dan bagaimana
mereka merusak lingkungannya, sangat sulit juga bagi kita untuk
memahami sampai tingkat seperti apa kita harus dapat menahan
diri. Apabila demi kelestarian lingkungan kita terlalu menahan
diri, industrialisasi akan terhenti, penghasilan akan menurun,
kemajuan atau pembangunan masyarakatpun tidak dapat lagi kita
harapkan. Oleh karena itu kita harus memikirkan agar kemajuan

28

masyarakat dan pelestarian lingkungan dapat kita berjalan
bersama-sama.
Hambatan yang ketiga kesulitan dalam menyepakati siapa
dan bagaimana seharusnya melakukan pelestarian lingkungan.
Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pelestarian
lingkungan merupakan masalah semua orang. Tetapi pada
kenyataannya ada negara-negara industri maju yang kaya akan
produk atau barang dan ada negara-negara berkembang yang
tengah berupaya menjadi negara industri. Pemikiran “Demi
kelestarian

lingkungan

mari

kita

menahan

diri

untuk

mengembangkan industrialisasi,” tentu tidak menguntungkan
bagi

negara-negara

yang

sedang

berkembang

menuju

industrialisasi. Selain itu kita dapat juga melihat dari sudut
pandang lain, negara-negara maju sekarang adalah negara-negara
yang selama ini telah merusak lingkungan.
Upaya pelestarian memang sangat penting. Namun sangat
sulit kita memulainya karena seperti yang telah disebutkan di atas
bahwa ada beberapa kesulitan terutama menentukan siapa dan
bagaimana kita melakukan upaya tersebut. Namun demikian,
masalah lingkungan merupakan masalah yang melewati batasbatas wilayah negara dan menyangkut semua orang di
permukaan bumi. Yang penting bagi kita adalah sadar kembali
bahwa manusia merupakan salah satu bagian dari alam, semua
orang hidup saling terkait, masing-masing kita perlu memikirkan
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apa yang bisa kita lakukan dan berupaya untuk saling bertukar
pikiran untuk hidup sejahtera termasuk binatang yang lain.

3.2. Pendidikan Lingkungan Di Sekolah
3.2.1. Tantangan dalam pendidikan lingkungan
Kebijakan mengenai pendidikan lingkungan secara internasional
ditetapkan pada Lokakarya International mengenai Pendidikan
Lingkungan (International workshop on Environmental Education)
yang diadakan di Belgrade, Serbia (dahulu Yugoslavia) pada tahun
1975, dan Konferensi Antarnegara mengenai Pendidikan
Lingkungan (Intergovernmental Conference on Environmental
Education) di Tbilisi, Georgia (dahulu USSR) pada tahun 1977.
Konferensi Tbilisi menghasilkan apa yang disebut Deklarasi
Tbilisi. Deklarasi ini membagi tujuan pendidikan ke dalam lima
kategori:
 Kepedulian—untuk membantu kelompok masyarakat dan
individu memperoleh kepedulian dan sensitivitas terhadap
lingkungan secara total dan masalah-masalah terkait.
 Pengetahuan—untuk membantu kelompok masyarakat
dan individu mendapatkan berbagai pengalaman dan
memperoleh pemahaman dasar mengenai lingkungan dan
masalah-masalah yang terkait.
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 Sikap—untuk membantu kelompok masyarakat dan
individu memperoleh satu set nilai-nilai dan kepedulian
terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi
secara aktif dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan.
 Keterampilan—untuk membantu kelompok masyarakat
dan individu untuk memperoleh keterampilan (skill) dalam
identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah lingkungan.
 Partisipasi—untuk

memberikan

kesempatan

kepada

kelompok masyarakat dan individu untuk terlibat aktif pada
semua tingkat dalam kegiatan-kegiatan yang diarahkan
untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan.
Kemudian, masalah lingkungan dan industrialisasi, populasi
dan pangan, politik dan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama
lain dalam menyikapinya. Untuk itu, pada tahun 1992 di Rio de
Janeiro di adakan Konferensi PBB untuk Lingkungan dan
Pembangunan. Konferensi ini dikenal dengan Earth Summit. Sejak
konferensi ini lah pendidikan mulai ditujukan kepada pendidikan
yang memikirkan secara komprehensif mengenai lingkungan,
politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan berbagai bidang lain dan
pendidikan yang memikirkan bagaimana cara membangun
masyarakat berkelanjutan.
Pada tahun 1997, Konferensi Internasional mengenai
Lingkungan dan Masyarakat diadakan di Thessaloniki, Yunani.
Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Thessaloniki. Menurut
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deklarasi ini, pendidikan lingkungan dapat dikatakan sebagai
pendidikan untuk lingkungan dan keberkelanjutan. Sekarang
pendidikan lingkungan mulai berubah dari pengertian sempit
“pendidikan untuk menjaga alam dan lingkungan” menjadi
pengertian yang lebih luas “pendidikan yang mempertimbangkan
bentuk masyarakat berkelanjutan”.
Gerakan-gerakan internasional mengenai lingkungan dan
pendidikan tersebut memberikan pengaruh juga kepada Jepang.
Pada laporan Panitia Angket Lingkungan Pusat tahun 1999 yang
berjudul “Pendidikan Lingkungan・Pembelajaran Lingkungan –
Menuju

Masyarakat

Berkelanjutan”,

disebutkan

bahwa

pengertian pendidikan dan pembelajaran lingkungan harus
diperluas dari pengertian yang sempit “pendidikan dan
pembelajaran untuk lingkungan” menjadi “Pendidikan dan
pembelajaran untuk merealisasikan Masyarakat Berkelanjutan.”
Menurut peraturan pemerintah Jepang tahun 2003
mengenai “Peningkatan kesadaran pelestarian lingkungan dan
pengembangan

pendidikan

lingkungan

(Aturan

mengenai

kegiatan pelestarian Lingkungan dan pengembangan pendidikan
lingkungan”

pasal

2,

pendidikan

lingkungan

ditetapkan

sebagai“pendidikan dan pembelajaran mengenai pelestarian
lingkungan yang diadakan untuk memperdalam pemahaman
mengenai kelestarian lingkungan.
Kemudian
peningkatan
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menurut
kesadaran

“Dasar

Kebijakan

pelestarian

mengenai

lingkungan

dan

pengembangan pendidikan lingkungan”yang ditetapkan pada
tahun 2004, pendidikan lingkungan mempunyai tujuan mendidik
sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab atas
perbuatannya dan mempunyai pemahaman yang benar mengenai
hubungan antara manusia dan lingkungan.
3.2.2. Empat bidang pendidikan lingkungan
Pendidikan

lingkungan

mempertimbangkan

bentuk

sebagai

pendidikan

masyarakat

yang

berkelanjutan

berhubungan erat dengan mata pelajaran lain seperti bahasa,
sosial, sains, moral dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan
lingkungan di sekolah bukan hanya mata pelajaran khusus, tetapi
harus dilakukan dalam kerangka pendidikan di sekolah secara
keseluruhan.
Departemen Lingkungan membagi isi dari pendidikan
lingkungan ke dalam 4 bidang. Keempat bidang mempunyai arah
sebagai berikut:
 Hidup dalam kebersamaan (Masyarakat simbiosis)
o Dapat memahami adanya perbedaan pada setiap
individu, perbedaan kebiasaan sehari-hari, perbedaan
budaya karena berbeda daerah atau negara, lalu seiring
dengan itu dapat membentuk suatu kondisi masyarat
yang nyaman untuk tempat tinggal yang menghargai
berbagai kebhinekaan/keragaman.
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o Dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi
dan dalam membentuk kesepakatan-kesepakatan, dan
aktif berperan dalam masyarakat secara kewilayahan
supaya

individu-individu yang berbeda budaya dan

berbeda sifat saling menghargai dan bekerja sama satu
sama lain
 Alam dan jiwa (Masyarakat yang harmonis dengan alam)
o Dapat memahami mekanisme ekosistem dan mengetahui
bahwa kehidupan kita ditopang oleh keseimbangan alam,
lalu seiring dengan itu dapat menempuh kehidupan yang
harmonis dengan alam.
o Memikirkan dan mengamalkan apa yang dapat dilakukan
dalam

kehidupan

sehari-hari

dalam

menghargai

kehidupan diri sendiri dan orang lain dan seiring dengan
upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan baik
dalam skala wilayah maupun skala dunia.
 Sampah dan sumber daya (Masyarakat dengan sumber
daya daur ulang)
o Dapat membentuk masyarakat peduli daur ulang yang
memahami bahwa sumber daya di bumi ini terbatas,
kalau dihamburkan akan menipis persediaanya dan
bahwa pertambahan sampah itu akan memperburuk
lingkungan.
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o Dapat mengamalkan perilaku-perilaku yang sadar akan
penggunaan sumber daya dan produk secara daur ulang
dan sadar akan pengendalian sampah dalam kehidupan
sehari-hari.
 Energi

dan

pemanasan

global (Masyarakat

rendah

karbondioksida)
o Dapat membentuk masyarakat yang memahami tentang
mekanisme sebab-sebab, akibat-akibat dan kebijakankebijakan mengenai pemanasan global, dan seiring
dengan

itu

dapat

membentuk

kehidupan

atau

masyarakat yang tidak menimbulkan pemanasan global.
o Dapat memikirkan dan mengamalkan perilaku-perilaku
yang mempertimbangkan kembali kebutuhan pokok
sandang-pangan-papan
diarahkan

untuk

dan

beralih

perilaku-perilaku
ke

cara

hidup

yang
yang

mengeluarkan sedikit karbondioksida.
3.2.3. 3R
3R adalah singkatan dari Reduce (mengurangi), Reuse (guna
ulang) dan Recycle (daur ulang). Dalam gerakan 3R kita tidak
melakukan proses satu arah –membuat produk, memakainya dan
membuangnya bila sudah tidak perlu— melainkan mengurangi
hal-hal yang dapat menimbulkan sampah (reduce), menggunakan
barang berulang-ulang kalau memang barang itu masih dapat
digunakan (reuse) dan mendaur ulang sampah sebagai sumber
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daya (recycle). Gerakan 3R adalah langkah-langkah untuk
merealisasikan masyarakat berdasarkan konsep daur ulang.
Hal yang penting dalam mengurangi sampah (reduce)
adalah tidak memiliki, membeli, menerima, memakai, membuat
hal yang tidak perlu. Misalnya, kita dapat mencegah plastik
belanja yang diberikan oleh kasir pada saat kita belanja menjadi
sampah dengan membawa kantong belanja sendiri dan menolak
plastik tersebut walaupun diberikan oleh kasir secara cumacuma. Atau belilah makanan dalam jumlah yang secukupnya,
hindari produk-produk yang “habis-pake-buang” atau yang cepat
menjadi trend dan cepat bosan, pilihlah produk-produk yang
awet, kalau cukup hanya dengan rental gunakanlah rental, dan
lain-lain.
Penggunaan produk atau barang secara berulang-ulang
(Reuse) juga pada akhirnya mengurangi sampah dan menghemat
sumber daya. Kantong belanja sendiri dapat digunakan berulangulang tidak seperti halnya kantong plastik. Botol-botol jus atau
minuman juga dapat dikumpulkan atau dikembalikan dan
digunakan kembali. Kalau ada barang yang rusak, cobalah
perbaiki dan gunakan kembali, kalau kita sudah tidak
memerlukan lagi pakaian-pakaian atau barang-barang bekas,
berikan lah kepada orang lain yang masih memerlukannya,
manfaatkankah toko-toko barang bekas atau flea market.
Walau bagaimanapun, dalam kehidupan sehari-hari mau
tidak mau kita terpaksa mengeluarkan sampah. Tetapi sampah
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tersebut sebenarnya masih mengandung banyak sumber daya
yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Recycle adalah mendaur
ulang kembali sampah menjadi sumber daya. Misalnya botol
dilelehkan dibuat lagi botol baru. Majalah atau koran bekas
menjadi

kertas

toilet,

botol

plasti

(PET,

Polyethylene

terephthalate) menjadi serat komposit, kaleng bekas menjadi
produk logam baru lain, dan sebagianya, masing-masing didaur
ulang menjadi bentuk lain.
Hal yang penting dalam daur ulang adalah memilah sampah
ketika membuangnya. Apabila kita tidak memilahnya, kita tidak
dapat mendaur ulangnya. Sayang kalau demikian karena sama
saja dengan menghamburkan sumber daya. Kemudian apabila
kita membakar sampah tanpa memilah-milah, karbondioksida
akan keluar, apabila kita menimbunnya dalam tanah tentu
pencemaran tanah akan terjadi.
3.2.4. Contoh penyelenggaraan pelajaran 3R
Sebagai contoh penyelenggaraan pendidikan untuk mempelajari
3R, Departemen Lingkungan Jepang mempublikasikan contoh
dengan

pelajaran

berjudul

“Mengurangi

Sampah”

di

http://www.env.go.jp/policy/nerai/pdf/case_12.pdf untuk 2 jam

mata pelajaran umum SD kelas 4.
Target dari pelajaran ini adalah, melalui suatu game
“permainan belanja” dalam jam pelajaran umum, anak-anak
menyadari di mana dan berapa banyak sampah yang dikeluarkan
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dalam kehidupan sehari, kemudian seiring dengan menerapkan
apa saja yang telah dipelajari sampai saat ini, mereka juga
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktek
mereka dalam mengurangi sampah.
Ada tiga hal penting dalam pelajaran ini. Pertama,
melakukan sebuah simulasi melalui “permainan belanja.”
Permainan ini dapat dilakukan dengan kondisi membeli bahanbahan untuk masakan kari. Dari permainan ini anak-anak
diharapkan sadar akan timbulnya dan banyaknya sampah yang
keluar dari kehidupan sehari-hari. Ide dari contoh pelajaran ini
adalah bahwa praktek-praktek untuk perbaikan lingkungan dapat
dilakukan dengan menumbuhkan ketertarikan anak-anak dengan
persoalan-persoalan nyata di sekitar kita yang sesuai dengan
kondisi anak.
Yang kedua, uang kembalian dari belanja tadi dikurangi
untuk pengolahan sampah yang timbul dari belanja tadi. Dari sini
anak-anak diharapkan dapat menyadari bahwa pengelolaan
sampah itu memerlukan biaya, kemudian secara bersaaman
mereka memikirkan bagaimana caranya berbelanja yang baik
yang tidak mengeluarkan sampah. Dengan menggunakan sudut
pandang bahwa uang kembalian itu harus dikurangi lagi dengan
biaya pengelolaan

sampah, anak-anak diharapkan

dapat

memikirkan neraca/keseimbangan antara pelestarian lingkungan
dan keuntungan. Selain itu dengan cara ini diharapkan wawasan
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anak-anak menjadi lebih terbuka terhadap konsep masyarakat
berdasarkan daur ulang termasuk pengolahan sampah tadi.
Yang ketiga game ini dilakukan 2 kali. Setelah mendapat
pengalaman dari belanja yang pertama, anak-anak diharapkan
menetapkan rencana atau strategi untuk belanja yang ke-2. Cara
ini diharapkan dapat meningkatkan praktek atau perilaku yang
menuju pada pengurangan sampah.
Melalui serangkaian pembelajaran ini, anak-anak dapat
belajar bahwa walau bagaimanapun dari belanja, makan dan
aktifitas keseharian itu akan timbul sampah. Mereka dapat belajar
bahwa untuk pengolahan sampah diperlukan biaya, sehingga
mereka dapat mempelajari dan melakukan berbagai cara atau
keterampilan untuk mengurangi sampah. Kita dapat melihat
bahwa pembelajaran ini memuat apa yang ditulis dalam Deklarasi
Tbilisi, yaitu ketertarikan, pengetahuan, sikap dan keterampilan
dan partispasi
3.2.5. Hal-hal penting dalam pelaksanaan pendidikan dan
pembelajaran lingkungan di sekolah
Pada laporan Panitia Angket Lingkungan Pusat tahun 1999
yang

berjudul

“Pendidikan

Lingkungan ・ Pembelajaran

Lingkungan – Menuju Masyarakat Berkelanjutan”, hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran lingkungan meliputi 4 hal di bawah ini.
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 Menyeluruh: karena persoalan lingkungan berkaitan erat
dengan berbagai bidang, maka penyelenggaraanya harus
berdasarkan wawasan menyeluruh yang menyadari bahwa
segala hal itu berhubungan satu sama lain dan yang melihat
semuanya dari berbagai sudut pandang.
 Tujuannya jelas: Dalam tujuan besar realisasi masyarakat
berkelanjutan, kegiatan yang sekarang sedang dilakukan
harus jelas pada tahap apa dan apa tujuan konkritnya.
 Pembelajaran kontekstual dan inkuiri (menitikberatkan
pada pengalaman atau temuan siswa): untuk sampai
kepada

tindakan-tindakan

penyelesaian

masalah

lingkungan, kemampuan untuk menemukan masalah itu
sendiri, untuk mengumpulkan dan mengolah data, untuk
memilih dan melaksanakan metoda penyelesaian sangat
diperlukan.

Kemampuan

ditumbuhkembangkan

secara

seperti

ini

dapat

lebih

baik

melalui

pembelajaran berdasarkan kontekstual dan inkuiri di mana
para anak didik mengalami, merasakan dan mengerti
dengan sendirinya.
 Berbasis kearifan lokal: dalam pendidikan lingkungan,
keunikan dan kemandirian lokal atau lokasi praktek harus
lebih dihargai dan diutamakan dari pada dilakukan secara
seragam/sama secara nasional.
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Bab 4
SAMPAH SEBAGAI PERMASALAHAN
KITA SEMUA
Yanuarso Eddy Hediano

Selama ada aktivitas manusia, selama itu pula akan dihasilkan
sampah. Sampah yang dihasilkan baik di rumah tangga maupun di
tempat-tempat komersial lainnya seperti hotel, mall dan restoran
dapat dikelompokkan atas sampah organik atau sampah basah
semisal sisa-sisa makanan dari dapur dan sampah non-organik
atau sampah kering, semisal kaleng-kaleng, botol-botol minuman
plastik dan gelas serta lain-lainnya. Selama ini, hampir semua
sampah akan diangkut dengan ke Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) sampah tanpa ada pemisahan terlebih dahulu antara
sampah organik dan sampah non-organik, sehingga di TPA
sampah-sampah ini akan berbaur menjadi satu.
Bila pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu, mulai
dari pemilahan sampah yang terlebih dahulu dilakukan di tingkat
hulu

atau

di

tempat-tempat

pengahasil

sampah,

maka

pengelolaan sampah di TPA akan lebih mudah dilakukan. Karena
sebetulnya pengelolaan sampah organik berbeda dengan sampah
non-organik. Akan tetapi karena di tingkat rumah tangga dan
kawasan komersial sebagai penghasil sampah, proses pemilahan
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ini belum lagi dilakukan, pemilahan sampah baru dilakukan di
TPA oleh para pemulung.

4.1. Siapakah Yang Berperan Memilah Sampah?
Kalau kita cermati, yang aktif memilah sampah adalah para
pemulung sebagai salah satu mata rantai dalam semboyan yang
dikenal sebagai 3R, yaitu Reduce (kurangi), Reuse (guna ulang atau
manfaatkan kembali) dan Recycle (daur-ulang) sampah. Dengan
membawa karung sebagai wadah dan semacam “ganco” untuk
mengait sampah, mereka mencari barang-barang bekas yang
masih bisa dimanfaatkan di bak-bak sampah di sekitar rumah
dengan berkeliling dari rumah ke rumah dan daerah-daerah
komersial penghasil sampah lainnya. Yang mereka cari jelas
dengan spesialisasi masing-masing, untuk bahan-bahan plastik
yang dicari botol plastik, gelas plastik dan lain-lain.
Dulu para pemulung mencari sampah hanya pada pagi dan
sore hari, lalu berubah menjadi selepas subuh pagi-pagi sekali,
maka sekarang ini mereka sudah mulai berkeliling pada malam
hari selepas Magrib dengan menggunakan lampu senter. Dari sini
terlihat persaingan sesama pemulung dalam perburuan sampah
plastik ini meningkat. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan
akan biji plastik baik untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik
di dalam negeri maupun untuk ekspor biji plastik di luar negri,
maka lapak-lapak sampah juga bermunculan di mana-mana.
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Dengan memperhatikan jalur sampah dari tempat penghasil
sampah sampai ke pemakai atau pengguna, baik plastik, logam
dan kertas, kita dapat membagi peranan dalam jalur sampah ini
menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Sumber sampah, yang terdiri
atas: rumah tangga dan kawasan komersial,

TPS (Tempat

Pembuangan Sampah Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan
Akhir),

2) Kegiatan

pengumpulan,

pemilahan

dan

pengklasifikasian sampah yang terdiri atas pemulung, pelapak
dan agen dan 3) Kegiatan pengolahan (pabrik daur ulang) untuk
pasar domestik dan pasar luar negri.
Pada pabrik daur ulang semisal daur ulang plastik, berbagai
jenis plastik ini kemudian dicacah atau dibentuk dengan
thermoforming menjadi butiran-butiran plastik (pellet) di mana
kemudian cacahan dan butiran plastik akan menjadi bahan baku
untuk produk akhir seperti perkakas plastik dan untuk diekspor
ke luar negeri seperti ke Singapura, Taiwan, Cina, Malaysia dan
Filipina (Anonimous, 2008).

4.2. Sampah Sebagai Persoalan Budaya
Suatu ketika, di Jepang seorang mahasiswa asing pernah bertanya
kepada penduduk setempat, mengapa harus mencuci wadah
bekas makanan sebelum dibuang ke tempat sampah. Jawabnya
karena kalau kita membuang sesuatu yang kotor ke tempat
sampah maka akan mengundang datangnya lalat dan kita tahu
lalat adalah serangga penebar penyakit.
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Di Jepang, sampah organik dan non-organik sudah dipilah
sedemikian rupa ditempat-tempat penghasil sampah. Waktu
pembuangan untuk masing-masing jenis sampah juga sudah
diatur dengan rapi. Jika seseorang membuang sampah di luar jam
yang telah ditentukan, maka dia akan merasa tidak enak hati dan
akan menerima pandangan negatif dari masyarakat sekitar
sehingga membuat malu yang bersangkutan, karena hari dan jam
pembuangan sampah sudah tercantum jelas di masing-masing
tempat pembuangan sampah.
Sampah sampah besar seperti lemari es, televisi, AC dan
monitor komputer kini sudah di larang dibuang di tempat
pembuangan sampah umum. Sampah-sampah ini harus dibuang
ke tempat pengolahan sampah langsung atau kepada pihak
produsen produk-produk tersebut. Pembuangan sampah-sampah
besar ini pun dikenakan biaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya
pelestarian lingkungan di mana orang tidak hanya seenaknya saja
membeli dan memakai berbagai produk, melainkan harus juga
memikirkan bahwa ada cost atau biaya ketika barang itu sudah
tidak terpakai. Untuk menghindari pembuangan sampah-sampah
besar secara sembarangan, tak jarang tempat pembuangan
sampah umum dilengkapi dengan kamera, sehingga apabila ada
orang yang membuangnya sembarangan akan ketahuan dan akan
dikenakan sangsi.
Di Jepang, pembakaran sampah secara serampangan juga
sangat dilarang.Kalau terlihat ada asap membumbung, pemadam
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kebakaran akan datang dengan suara sirene meraung-raung yang
membuat malu orang yang melakukan pembakaran sampah
tersebut. Pembakaran di udara terbuka dilarang karena akan
menyebabkan terbentuknya senyawa racun yang disebut dioksin.
Dalam masyarakat Jepang sudah berlaku kebiasaan hari
untuk kebersihan baik di kantor-kantor pemerintah maupun
swasta, sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai
perguruan tinggi dan di lingkungan pemukiman. Waktu
pelaksanaan hari kebersihan ada yang berlangsung rutin satu
minggu sekali dan diikuti oleh semua orang dari tingkat pimpinan
sampai bawahan. Untuk pembersihan skala besar biasanya
dilakukan satu tahun sekali pada akhir tahun. Momen setahun
sekali ini biasanya digunakan untuk membuang barang-barang
yang sudah tidak terpakai.
Perlu diketahui bahwa umumnya rumah tinggal dan kantorkantor di Jepang sangat sempit. Mereka terkenal sebagai
penganut paham minimalis. Para mahasiswa yang lulus dan harus
pindah untuk bekerja biasanya cenderung untuk membuang
barang yang tidak lagi mereka pakai. Mereka biasanya membeli
barang-barang yang mereka perlukan di tempat baru. Karena di
samping biaya pengangkutan yang mahal juga mereka biasanya
menginginkan barang-barang dengan model yang lebih baru. Bagi
mahasiswa asing, hari “pembuangan” ini sangat ditunggu-tunggu,
karena di antara barang-barang bekas ini banyak yang masih
bagus untuk dipungut dan dipakai lagi. Dari hal-hal di atas,
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terlihat bahwa sampah berkaitan erat dengan sikap hidup
masyarakat.

4.3. Menciptakan Cara Pandang Baru Tentang Sampah
Dari uraian di atas dan dari pengalaman pengelolaan
sampah di negara Jepang tersebut terlihat bahwa anjuran dan
tindakan untuk memilah sampah saja belumlah cukup, karena itu
hanya satu mata rantai dari sekian mata rantai pengelolaan
sampah yang harus dilakukan.
Kata ”sampah” perlu selalu diantisipasi sedini mungkin baik
kualitas maupun kuantitasnya pada setiap akan melakukan
proses produksi barang. Sudah waktunya membebankan biaya
pengelolaan sampah dari kemasan atas suatu produk ke dalam
harga jual produk yang diketahui masyarakat, sehingga para
produsen agar lebih berhat-hati dan menjadi peduli dengan
sampah yang diakibatkan produknya. Begitu pula upaya
mengurangi biaya pengangkutan perlu dilakukan, misalnya
dengan perlombaan pemanfaatan sampah di tingkat RT, RW atau
Kelurahan dengan memanfaatkan biaya kebersihan.
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Bab 5
HAL LAIN YANG DAPAT KITA LAKUKAN
UNTUK LINGKUNGAN
Fadilah Hasim dan Yanti Herlanti

5.1. Sampah Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama
Saat ini bangsa kita masih dibuat bingung oleh sampah.
Bagaimana tidak? Setiap tahun jumlah penduduk semakin
bertambah, dan secara otomatis jumlah buangan sampahpun ikut
bertambah, sedangkan lahan yang negeri kita miliki mustahil ikut
bertambah. Padahal semakin banyak sampah yang dihasilkan,
semakin luas lahan yang diperlukan untuk menimbun sampah.
Belum lagi masalah lain yang ditimbulkannya; kesehatan dan
estetika. Bahkan tidak mustahil masalah sampah ini akan
berkembang buruk menjadi suatu bencana; wabah penyakit,
banjir dan lain-lain. Oleh karena itu, mengapa tidak dari sekarang
kita mulai mendisiplinkan diri untuk mengelola sampah dengan
benar.
Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah maupun perseorangan, tetapi lebih merupakan
jawab kita bersama. Solusi terhadap permasalahan sampah harus
kita mulai dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Tanamkan
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dalam diri kita bahwa sekecil apapun aktifitas yang kita lakukan
memiliki dampak secara luas bagi planet bumi keseluruhan.
Marilah kita mulai untuk think globally and act locally —berpikir
global dan bertindak lokal.

5.2. Hal Mudah Yang Dapat Kita Lakukan
Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi
sampah dan permasalahannya, di antaranya ;
1. Berikan pendidikan lingkungan dalam keluarga, biasakan
seluruh anggota keluarga untuk membuang sampah sesuai
jenisnya pada tempatnya masing-masing. Caranya dengan
menyediakan dua buah tempat sampah dengan warna
berbeda. Kenalkan pada anak jenis sampah dan tunjukkan
tempat sampah mana yang cocok dengan jenisnya, apakah
itu organik atau anorganik. Jelaskankan pula perbedaan dua
jenis sampah tersebut.
2. Biasakan menggunakan tas belanja yang dapat digunakan
beberapa kali, seperti yang terbuat dari kain. Hindari
penggunaan tas plastik (kantong kresek), karena setiap
kantong plastik membutuhkan waktu 400 tahun untuk bisa
terurai.
3. Belilah air dalam kemasan seminal mungkin, kalau
berbahan plastik pilih kemasan yang aman jika digunakan
kembali, atau lebih bijaksana jika membawa bekal minum
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dari rumah. Selain lebih hemat setidaknya kita bisa sedikit
mengurangi sampah. Ingat setiap botol air kemasan plastik
memerlukan waktu 600 tahun untuk dapat terurai. Dan
sebagai catatan, setiap kita mendaur-ulang 1 ton plastik
maka kita dapat menghemat kira-kira 2593 liter minyak
bumi.
4. Belilah barang sesuai kebutuhan. Selain untuk penghematan
kita juga ikut mengurangi timbunan sampah. Jika 1.000.000
orang berhasil mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan
sebanyak 10%, maka kita akan menghilangkan emisi CO2
sebanyak 600.000 ton per tahun.
5. Hindari menggunakan styrofoam untuk mengemas bekal
makanan anda, karena selain beracun jika kontak dengan
panas. Styrofoam, yang juga termasuk dalam keluarga
plastik, merupakan bahan yang sangat sulit terurai dan
membutuhkan lebih dari 1.000 tahun untuk bisa terurai.
6. Hindari peralatan rumah yang penggunaanya hanya untuk
sekali pakai, seperti piring kertas, tissue, sendok plastik dll.
Karena barang ini hanya akan menambah tumpukan
sampah.
7. Hargailah pemulung yang sangat berperan penting dalam
penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Pemulung
harus dijadikan komponen penting pada sistem pengelolaan
sampah. Kita bisa memisahkan sampah plastik, kertas, atau
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kaca yang biasa dicari para pemulung dari sampah lainnya
sehingga memberikan kemudahan bagi pemulung mencari
sampah yang bisa dibawa.
8. Mengelola sampah pribadi. Bagi sampah menjadi 4
golongan yaitu logam, kaca, plastik dan kertas, hitung
jumlah yang kita buang perhari lalu kalikan dengan 365
hari. Bayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan
hanya dari satu keluarga saja. Mulai dari sekarang
sebaiknya kita mengkaji ulang jika hendak membeli sesuatu.
9. Manfaatkan sampah organik agar menjadi sesuatu yang
bernilai guna lebih, misalnya dengan mengolahnya menjadi
kompos.
Cara kita memandang sampah akan berpengaruh pada apa
yang akan sampah berikan kepada kita. Jika kita memandang
sampah sebagai musuh bagi kita, maka sampah akan menjadi
sebuah masalah. Tapi jika kita menganggap sampah sebagai
sahabat, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari potensi yang
sampah miliki.
Bijaksanalah dalam menentukan sesuatu, fikirkan apa yang
akan terjadi di kemudian hari. Bumi kita hanya satu, jaga dan
peliharalah karena bukan hanya kita yang hidup di dunia ini.
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Bab 6
MENYIAPKAN BEKAL MAKANAN
SENDIRI, MENGURANGI SAMPAH DAN
MENGHINDARI KARSINOGEN
Yanuarso Eddy Hedianto

6.1. Bahan Karsinogenik
Bahan karsinogenik adalah bahan yang mengandung zat
penyebab kanker. Bahan karsinogenik termasuk dalam kategori
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dalam kelompok B3 ini
termasuk juga bahan atau zat yang memiliki sifat teratogenik,
yaitu yang dapat menyebabkan kecacatan janin dan yang
memiliki sifat mutagenik, yang dapat menyebabkan mutasi gen.
Di zaman modern seperti sekarang ini, berbagai aspek
kehidupan manusia menjadi serba cepat dan lebih beragam. Tidak
terkecuali dalam hal makanan. Ada yang siap saji, driver through,
mie instan, bubur instan dan sebagainya. Jenis makananpun
semakin beragam pula. Manusia sering kali menginginkan rasa
yang lain, yang lebih kenyal, warna yang lebih menarik dan lain
sebagainya,

tetapi

kadang-kadang

tanpa

diikuti

dengan

pertimbangan kesehatan yang cukup.
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Salah satu buktinya adalah masih digunakannya bahan
pengawet, pewarna dan perisa/penguat rasa yang tidak
dianjurkan dalam bahan makanan dan minuman untuk manusia.
Seperti pada bakso yang kita makan sehari-hari, siapa yang dapat
menjamin bahwa rasa kenyal, warna yang keputih-putihan dan
tahan disimpan dalam jangka panjang itu aman dalam proses
pembuatannya ataukah menggunakan bahan kimia yang tidak
dianjurkan.
Masih banyak contoh lain yang mudah kita temui dalam
kehidupan

sehari-hari.

Di

sekitar

kita,

makanan

yang

mengandung bahan berbahaya karsinogen umumnya disebabkan
oleh pengolahan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan
kebanyakan merupakan makanan gorengan. Misalnya terlalu
lama digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali digunakan.
Bisa juga merupakan makanan-makanan yang dibungkus plastik,
styrofoam, atau bahan melamin dalam keadaan masih panas yang
menyebabkan senyawa-senyawa karsinogenik menempel pada
makanan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut di atas? Berikut
adalah langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan.

6.2. Membawa Bekal Makanan Sendiri
Dalam situasi sekarang, bagi para orangtua terutama hendaknya
perlu membiasakan anak-anaknya sedini mungkin mengurangi
jajan di sekolah atau makan di luar yang kurang sehat dengan cara
memulai kebiasaan membawa bekal makanan dari rumah. Hal ini
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di samping melindungi anak dari makanan-makanan yang kurang
baik juga mengurangi sampah dari bungkus jajanan.
Tentu saja banyak jajanan tradisional kita yang sehat,
bergizi baik, lezat dan menarik untuk dijadikan bekal anak ke
sekolah. Mulai aneka kue yang dikukus, dibakar atau dipanggang
hingga kue-kue yang digoreng akan tetapi dengan pemasakan
terkontrol bukan dengan minyak goreng yang rekondisi.
Kendala yang utama dihadapi anak-anak dalam membawa
bekal ke sekolah adalah hambatan psikologis karena temantemannya tidak membawa bekal juga. Oleh karena itu bersamasama dengan guru, orangtua dan masyarakat dapat menanamkan
kebiasaan membawa bekal makanan ke sekolah.
Kendala yang dihadapi orangtua, khususnya para ibu,
adalah bagaimana dapat selalu menyediakan makanan yang
bervariasi yang disukai anak-anaknya akan tetapi tetap sehat
tanpa mengandung bahan-bahan yang dicurigai berbahaya bagi
kesehatan. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah tersendiri.
Akan tetapi bila keinginan untuk membawa bekal ini sudah
tertanam dengan baik di diri para murid dan nyata jumlahnya,
maka sedikit banyak akan muncul usaha baru termasuk catering
khusus bekal sekolah.
Kendala lain yang yang lebih besar dihadapi orang tua
adalah gencarnya iklan segala jenis makanan kecil di segala media
massa yang menawarkan segala jenis kenikmatan makanan.
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Walaupun

disebutkan

telah

melewati

serangkaian

persyaratan sebagai sebuah makanan yang sehat, akan tetapi
menjadi tugas orangtua untuk menanamkan kepada anakanaknya mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang lebih
alami, enak, lebih menarik dan bersampah rendah.

6.3. Sekolah Sebagai Cikal Bakal Pendidikan Untuk
Kemandirian Pangan
Di sebuah kelas di Jepang, sekumpulan anak menertawakan salah
satu jenis makanan tradisional Jepang. Guru yang mendengar itu
lalu memarahi mereka. Menurut beliau, bangsa Jepang harus
menghargai makanan tradisionalnya sendiri dan harus memiliki
rasa kebanggaan menyantapnya. Demikianlah salah satu kisah
awal membangun kemandirian pangan bangsa Jepang.
Indonesia dengan beragam suku bangsa dan adat istiadat,
mempunyai makanan tradisonalnya sendiri-sendiri dan harus
merasa bangga dengan itu. Kenangan akan rasa makanan dan
minuman yang dikenalkan di masa kecil tidak akan dilupakan
oleh seseorang seumur hidupnya. Kapan dan di manapun orang
tersebut berada dan walaupun harus mengeluarkan uang banyak,
dia akan terus berusaha mencari untuk dapat menikmatinya.
Selain rumah, sekolah adalah tempat pendidikan dini bagi
anak untuk mengenal dan menghayati makanannya sendiri,
karena sebagian besar waktu mereka digunakan di sekolah. Oleh
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karena itu sekolah juga menjadi tempat berlangsungnya proses
penanaman nilai-nilai kebanggaan terhadap produk makanan ini.
Jangan sampai terjadi sebaliknya, yaitu kebanggaan beralih
kepada produk makanan dari luar negeri seperti fast food atau
kepada

minuman-minuman

yang tidak mempunyai efek

kesehatan tetapi sangat terkenal dimana-mana dan hampir ada di
setiap kota yang keuntungan dan royaltinya dibawa keluar negeri
ke tempat asal makanan dan minuman tersebut.
Sekolah juga menjadi tempat penentuan kemandirian
pangan dari suatu bangsa. Apakah mungkin kita sekarang lepas
dari makanan semacam roti yang berbasis gandum? Padalah
gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia. Coba bayangkan
seandainya kita tidak perlu mengimpor gandum, berapa banyak
devisa negara yang dapat dihemat. Seandainya basis makanan
kita tersebut adalah tanaman lokal di Indonesia, berapa lapangan
pekerjaan dapat diciptakan di dalam negeri dan petani serta
sektor pertanian dalam negeri akan dapat meraih manfaat.
Untuk menanam benih-benih kemandirian pangan, sekolah
dapat memulai dengan memberikan apresiasi kepada anak-anak
yang membawa bekal makanan dan minumannya sendiri ke
sekolah. Bersama-sama dengan para orang tua, sekolah dapat
menanamkan kebiasaan membawa bekal ini. Dengan makan
bersama maka dapat mengeratkan hubungan sesama siswa.
Sudah tentu teladan membawa bekal perlu diberikan terlebih
dahulu oleh para guru dan orang tua.
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6.4. Lingkungan Sekolah Sebagai Praktek Wirausaha
Kuliner Sehat
Dunia usaha di sekitar sekolah, khususnya usaha kuliner harus
tetap berjalan dan tetap tumbuh, akan tetapi pertumbuhan nya
harus memperhatikan kesehatan manusia. Penggunaan bahan
pengawet, pengenyal dan rasa yang alami memang kadang kala
lebih mahal atau lebih merepotkan bagi para pedagang. Akan
tetapi bila jalinan komunikasi rutin antar pihak sekolah dengan
para praktisi makanan ini berjalan baik, maka pertukaran
informasi antara produsen (pedagang) dan konsumen (murid dan
guru) dapat berjalan lancar. Kedua belah pihak perlu
menggunakan bahasa pendekatan bisnis yang utamanya untung
rugi. Bisa dicari solusi agar produksi makanan minuman yang
sehat tetap berjalan akan tetapi dengan harga yang terjangkau.
Peranan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam hal ini
menjadi sangat penting.
Ide-ide dan inovasi membuat jenis makanan dan minuman
baru dapat saja muncul dari murid sebagai konsumen dan
dikembangkan di rumah bersama orangtua mereka. Jika
permintaaan meningkat maka akan menambah komoditas jualan
dari para pedagang kecil sekitar sekolah atau bahkan membuka
lapangan usaha kecil yang baru. Oleh karena itu, penciptaan jenis
makanan dan minuman sehat sebenarnya juga berpeluang
menciptakan lapangan pekerjaan baru.

56

Bab 7
LEBIH TAHU TENTANG SAMPAH!
Fadilah Hasim, Indrayanti dan Yanti Herlanti

Sampah!? Hal apa yang pertama kali terpikirkan saat kita
mendengar kata sampah? Pada umumnya kita berfikir sampah itu
menjijikan, kotor, bau, sumber penyakit, pokoknya sesuatu yang
sudah tak terpakai lagi dan harus kita dibuang. Tapi apakah benar
demikian? Kalau kita mencoba berfikir lebih bijaksana mungkin
sebagian dari kita akan berbalik mencintai sampah, mengapa
demikian? Karena ternyata begitu banyak manfaat yang dapat
kita peroleh dari sampah. Kok bisa? Tentu saja bisa asal kita tahu
apa sebenarnya sampah itu lalu bagaimana cara mengelola dan
memanfaatkan sampah tersebut. Nah sekarang mari kita tahu
lebih banyak mengenai sampah.

7.1. Apa Itu Sampah?
Definisi
Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi dan dibuang oleh
pemiliknya atau pemakainya semula. Sampah adalah bahan yang
tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa
atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak atau
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cacat dalam pembuatan (manufaktur), atau materi berlebihan
atau ditolak atau buangan (Ismoyo dan Rijaluzzaman, 1994).
Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah
didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut
wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah, diakses 19 Juli,
2010), sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan
setelah berakhirnya suatu proses.
Jenis sampah
Berdasarkan mudah tidaknya sampah itu terurai oleh mikro
organisme, sampah dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:
1. Sampah organik, terdiri dari bahan-bahan penyusunan
tumbuhan dan hewan atau dari bahan-bahan sisa hasil
kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah jenis
ini dapat mengalami perubahan atau terurai secara alami
(degradable-waste). Antara lain seperti daun-daunan, sisa
makanan, sisa tepung, kulit buah, kotoran, dan lain-lain.
2. Sampah non organik, berasal dari sumber daya alam yang
tidak dapat terbaharui secara alami atau memerlukan
waktu yang sangat lama untuk terurai. Bahan-bahan ini
meliputi: mineral, logam dan minyak bumi atau bahanbahan lain hasil proses industri. Beberapa dari bahan ini
tidak terdapat di alam seperti plastik dan styrofoam.
Sebagian zat non organik secara keseluruhan tidak dapat
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diuraikan oleh alam, sedang sebagian lagi hanya terurai
dalam waktu yang sangat lama, mungkin sampai ribuan
tahun. Sampah jenis ini disebut juga sampah tidak dapat
terurai atau non degradable-waste.
Proses penguraian sampah oleh mikro organisme disebut
dekomposisi (decomposition). Tabel berikut merangkum waktu
dekomposisi yang diperlukan berbagai sampah.
Tabel 7.1

Waktu dekomposisi berbagai sampah.

Nama sampah
Kulit pisang
Kantong kertas
Cardboard/kardus
Kertas buku tulis
Buku komik
Wool, kaos kaki dsb.
Kulit jeruk
Kardus bungkus susu
Filter rokok
Kantong plastik
Polyfilm wrapping
Sepatu kulit
Kaleng
Botol plastik
Diaper/pampers
Cangkir/bungkus polystyrene
Kaleng minuman aluminium
Gelas/kaca
Ban mobil, Styrofoam

Waktu dekomposisi
1-2 bulan
1 bulan
2 bulan
3 bulan
6 bulan
1 tahun
2 tahun
5 tahun
12 tahun
20-100 tahun
25 tahun
45 tahun
50-100 tahun
450 tahun
550 tahun
500 tahun lebih
350-1 juta tahun
1-2 juta tahun
Mungkin tidak
[Sumber: QLPA dan CRA]
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7.2. Masalah Sampah
Dalam beberapa dekade terakhir, pola hidup telah bergeser
cenderung mengikuti pola konsumerisme. Salah satunya adalah
berbelanja berbagai jenis barang yang berpotensi menghasilkan
sampah.
Pertambahan penduduk terutama di kota-kota besar,
membuat permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin
nyata. Kendaraan bermotor semakin bertambah banyak dan
memadati jalan. Sedangkan pohon-pohon yang berfungsi sebagai
penyerap gas polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor
semakin berkurang atau dengan sengaja dikurangi. Alhasil
kualitas udara menurun karena polusi dan akibatnya mengancam
kesehatan masyarakat.
Coba tengok tempat sampah di rumah kita. Rasanya, tempat
sampah merupakan wadah yang tidak pernah kosong. Setiap saat
kita menghasilkan sampah. Mulai dari sisa makanan, kertas,
barang-barang dari plastik, kain-kain bekas, tisu, botol-botol,
mainan, berbagai peralatan yang tidak terpakai dan masih banyak
lagi. Dan semua itu akibat pola hidup konsumtif kita.
Itu baru di setiap rumah kita. Belum lagi di pertokoan,
perkantoran, rumah sakit, stasiun, terminal, pelabuhan, restoran,
hotel, apalagi di tempat rekreasi, sampah ada di mana-mana,
setiap saat, setiap hari!
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Bayangkan jika sampah terus menggunung dan membuat
lingkungan tidak sehat. Kita yang membuat sampah bisa
melakukan sesuatu untuk mengatasinya.
Masalah-masalah lingkungan seperti got mampet, penyakit
menular, hama, dan lain-lain adalah bentuk pencemaran
lingkungan yang sebagian besar diawali dan diakibatkan oleh
limbah-limbah yang tidak terurai dengan baik. Penanganan
limbah/sampah yang telah dimulai sejak dinimulai dari lingkup
kecil di rumah tangga/dasa wisma, jelas akan sangat
memudahkan dan membantu dalam penanganannya yang lebih
luas, mengurangi biaya dan tenaga kerja. Sebaliknya pengelolaan
sampah yang kurang terkendali merupakan tempat yang baik
bagi berkembangnya organisme penyebab penyakit dan menarik
bagi berbagai vektor penyakit seperti lalat, tikus dan anjing yang
dapat menularkan penyakit.
7.2.1. Kesehatan
Timbunan sampah yang tidak dikelola akan menimbulkan bau
busuk, apalagi bila terkena air hujan. Karena tercampur air dan
membusuk, timbunan sampah tersebut akan menghasilkan air
lindi. Air lindi ini dapat mengakibatkan air tanah dan air
permukaan tercemar.
Hal ini pernah terjadi pada tahun 2000-an di Piyungan,
Jogjakarta. Beberapa sumur penduduk dan sungai tercemari oleh
air lindi yang keluar dari timbunan sampah di Tempat
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Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Air yang tercemari air lindi
ini dapat menimbulkan gatal-gatal pada kulit apabila digunakan
untuk mandi.
Timbunan sampah yang membusuk juga akan mengundang
lalat dan nyamuk untuk bersarang. Dan seperti yang kita semua
ketahui, bahwa melalui perantaraan binatang ini lah beberapa
jenis penyakit akhirnya akan dapat mengganggu kesehatan
manusia.
Penyakit diare, kolera dan tifus dapat menyebar dengan
cepat karena sampah mencemari sumber air minum. Penyakit
demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah
yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
Penyakit dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah
satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh
cacing pita (taenia). Di mana cacing dikonsumsi sebelumnya oleh
binatang ternak melalui makanan berupa sisa makanan/sampah.
Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang
meninggal karena keracunan mengkonsumsi ikan yang telah
terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah
yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi batere dan
akumulator. Kejadian ini terjadi pada sekitar akhir tahun 90-an.
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7.2.2. Estetika
Dari segi estetika, sampah yang berserakan akan merusak
pemandangan dan menimbulkan kesan kumuh.
Sistem pengelolaan sampah terpadu dinilai tepat dan dapat
diterapkan untuk memecahkan permasalahan sampah kota.
Penanganan sampah dari segi teknologi tidak akan tuntas hanya
dengan menerapkan satu metode saja tetapi harus dengan
kombinasi dari berbagai metode yang kemudian dikenal sebagai
Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu.
Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu tersebut setidaknya
menggabungkan pendekatan-pendekatan pengurangan sumber
sampah, daur ulang, guna ulang, pengomposan, insinerasi dan
pembuangan akhir (landfilling).
Pengurangan

sampah

bagi

rumah

tangga

berarti

menanamkan kebiasaan untuk tidak boros dalam penggunaan
barang-barang keseharian. Untuk pendekatan daur ulang dan
guna ulang diterapkan khususnya pada sampah non organik
seperti kertas, plastik, alumunium, gelas, logam dan lain-lain.
Sementara

sampah

organik

diolah,

misalnya

dengan

pengomposan.
Penanganan

masalah

sampah

tidak

akan

sanggup

diselesaikan oleh pendekatan teknologi saja, sebab pengelolaan
sampah hakekatnya adalah aktivitas kesisteman, bukan aktivitas
individual. Teknologi hanyalah pendukung satu sub sistem saja
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yakni aspek teknis operasional. Kesuksesan sistem tersebut akan
sangat bergantung dari subsistem-subsistem lainnya seperti
hukum, kelembagaan, pembiayaan dan aspek peran serta
masyarakat.
Pada akhirnya aspek peran serta masyarakat merupakan
hal yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan. Dalam
strategi jangka panjang peran aktif masyarakat menjadi tumpuan
bagi suksesnya pengelolaan sampah kota. Dalam program jangka
panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri
sampahnya melalui program 3R (reduce, reuse dan recycle).

7.3. Pengelolaan Sampah
Selama ini umumnya masyarakat berharap petugas kebersihan
secara rutin mengangkut sampah ke TPA karena merasa sudah
dan mampu membayar restribusi. Sedangkan yang tidak mampu
membayar restribusi atau mungkin juga orang yang merasa rugi
jika harus mengeluarkan sejumlah uang untuk urusan sampah
sering mengambil jalan pintas dalam memperlakukan sampah
tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.
Masyarakat yang mengambil jalan pintas membuang
sampah dengan cara dikubur di dalam tanah, dibuang ke sungai,
atau dibakar. Sampah dikubur di dalam tanah, tanpa memilah
terlebih dahulu apakah itu sampah organik maupun an-organik
bahkan sampah beracun (contohnya sisa bahan kimia) dimasukan
dalam satu lubang yang sama. Selain akan mencemari tanah dan
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mencemari air tanah, sampah anorganik seperti plastik, kaleng,
kaca akan sangat sulit terurai di dalam tanah. Cara lain yang
sering masyarakat lakukan adalah membuang sampah ke dalam
sungai. Sampah organik di dalam sungai akan mengalami
pembusukan dan akan menurunkan kualias air, sehingga
akhirnya sumberdaya air sungai tersebut tidak memenuhi syarat
baku mutu sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Atau cara
yang dianggap lebih cepat menghilangkan sampah adalah dengan
membakarnya. Sekilas memang tampak praktis di mana sampah
cepat habis dan hilang dari pandangan. Memang sampahnya
habis, tapi masalah yang lebih besar muncul yaitu asap yang
mengandung karbondioksida dan dioksin yang beracun. Lebih
jauh lagi dampak dari pembakaran adalah dapat meningkatkan
konsentrasi gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer bumi.
Karena penumpukan gas rumah kaca, panas yang masuk ke bumi
tidak dapat dilepaskan ke angkasa sehingga menyebabkan
kenaikan suhu permukaan bumi atau yang kita kenal dengan
istilah pemanasan global (global warming).

7.4. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Dalam menghadapi masalah sampah masyarakat harus terus
dilibatkan,

diajak

berfikir

serta

menganalisa

masalah

persampahan di dalam lingkungannya sendiri secara kritis.
Sehingga setiap orang diharapkan memiliki wawasan baru,
kepekaan dan kesadaran yang akan mendorong mereka untuk
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bertindak melakukan sesuatu untuk mengubah kebiasaan ke arah
yang lebih positif.
Sebagai awal, masyarakat harus mulai menganalisis sampah
yang dihasilkan, di antaranya adalah:
 Siapa saja yang menjadi produsen sampah
 Mengapa sampah bisa terus bertambah
 Cari tahu dari mana sampah itu berasal
 Kapan sampah itu dihasilkan
Hampir setiap manusia menghasilkan sampah. Produksi
sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya
penduduk. Sampah bisa berasal dari mana saja bisa dari rumah
tangga, pasar, perkantoran, pabrik, pertanian, peternakan dan
lain-lain. Sampah dihasilkan setiap waktu, di mana saja dan kapan
saja.
Untuk menganalisis jumlah sampah yang dihasilkan, kita
harus mulai menghitungnya. Hal ini dapat dimulai dari skala kecil
yaitu dari rumah kita masing-masing. Hitung jumlah sampah yang
dihasilkan perorangan berdasarkan jenisnya (sampah organik
dan anorganik), lalu kalikan 365 hari, lalu hasilnya dikalikan
kembali dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Bayangkan
berapa banyak sampah yang kita hasilkan dalam setahun.
Belum lagi ditambahkan sampah tetangga kita, teman,
saudara, dan yang lainnya. Berapa luas TPA yang diperlukan
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untuk

menampung

semua

sampah

tersebut.

Kita

tahu

pertambahan jumlah sampah tidak akan membuat lahan TPA ikut
bertambah. Sebaliknya justru lahan TPA akan berebut dengan
pemukiman, bahkan bukan tidak mungkin tumpukan sampah
bisa melebar ke arah pemukiman penduduk. Hal ini tentu tidak
boleh terjadi, karena selain akan menimbulkan penyakit, sampah
akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat apabila
tidak dikelola dengan benar. Belum lagi dampak lain yang akan
timbul seperti polusi, pencemaran air dan tanah dan
permasalahan lainnya.
Pemerintah harus terus membenahi sistem pengelolaan
persampahan kota dengan memperhatikan dampak lingkungan
yang mungkin timbul dari sistem yang akan diterapkan.
Saat ini banyak bermunculan inisiatif-inisiatif pengelolaan
sampah

berbasis

masyarakat.

Hasilnya

pun

cukup

membanggakan, di mana masyarakat mampu mengurangi
volume sampah yang dihasilkannya. Sebagian warga sudah mulai
mengolah sampah rumah tangganya menjadi kompos atau
menghasilkan barang baru yang mempunyai nilai guna dan nilai
ekonomis.
Perlu dukungan dari pemerintah menanggapi munculnya
inisiatif tersebut, sehingga akan mendorong inisiatif baru dari
masyarakat lainnya. Sehingga pada akhirnya volume sampah yang
dihasilkan akan berkurang dan tingkat pencemaran yang
disebabkan oleh sampah pun akan berkurang pula
67

7.5. Beberapa Alternatif Penanganan Sampah
Sanitary Landfill (Sistem Pengelolaan Sampah Akhir) . Cara ini
merupakan metode pembuangan akhir sampah yang sehat,
apabila TPA dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang
memadai dan mengusahakan perlindungan lingkungan yang
seksama dalam mencegah pencemaran akibat penimbunan
sampah

(AMDAL

adalah

salah

satu

instrumennya).

Pencemaran lingkungan sekitar dikurangi dengan memberikan
lapisan kedap air pada dasar landfill, sistem pengumpul dan
pengolah air lindi, ventilasi gas, dan tanah penutup harian.
Ekonomi Alternatif. Sampah organik dari pasar berupa sayuran
(kubis, selada air, sawi), daun pisang, dan sisa makanan
biasanya diambil untuk makanan binatang ternak seperti
kelinci, kambing, babi, dan juga ayam atau itik. Hal ini sagat
bermanfaat sebab selain mengurangi jumlah sampah juga
mengurangi biaya peternakan. Namun sampah ini harus
diproses dulu sebelum dikonsumsi oleh ternak, sebab akan
menimbulkan masalah jika sampah organik tadi bercampur
dengan sampah-sampah yang mengandung logam-logam berat
yang dapat terakumulasi dalam tubuh ternak.
Hobi berkebun atau gardening. Merupakan upaya pengelolaan
sampah dengan mendaurnya menjadi bahan-bahan kompos
yang dapat menyuburkan tanah. Sistem ini mempunyai prinsip
dasar mendegradasi bahan-bahan organik secara terkendali
dengan memanfaatkan mikroorganisme. Sistem pengomposan
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ini mempunyai banyak keuntungan, antara lain merupakan
jenis pupuk yang ekologis dan ramah lingkungan, bahan yang
dipakai ada di sekitar kita dan tidak usah membeli, dapat
membuat sendiri karena tidak menggunakan peralatan dan
instalasi yang mahal, unsur hara oleh pupuk ini akan bertahan
lama dibanding dengan pupuk buatan pabrik, dan termasuk
salah satu kreatifitas dan managemen stress yang murah
dalam penyaluran hobi berkebun di pekarangan rumah, plus
penghijauan untuk lingkungan terdekat kita.
Gaya hidup ramah lingkungan. Selain itu tentunya dengan
selalu mencoba untuk bergaya hidup ramah lingkungan, antara
lain dengan menerapkan prinsip 3R. Berikut adalah beberapa
contoh lain pengamalan prinsip 3R:
 Reduce, mengurangi produksi sampah dan tidak melakukan
pola konsumsi yang berlebihan. Atau melakukan konsumsi
berdasarkan kebutuhan bukannya keinginan. Contoh dari
kegiatan reduce di antaranya:
- Membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah
kantong plastik pembungkus barang belanja.
- Membeli kemasan isi ulang untuk shampoo dan sabun
daripada membeli botol baru setiap kali habis.
- Membeli makanan kering, deterjen, dan lain-lain dalam
paket yang besar daripada membeli beberapa paket kecil
untuk volume yang sama.
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 Reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih
layak pakai. Berarti mengurangi kebiasaan konsumtif dan
mengurangi potensi menumpuknya sampah. Contohnya:
- Memanfaatkan botol-botol bekas atau kantong plastik
bekas kemasan belanja untuk wadah atau pembungkus.
- Memanfaatkan pakaian atau kain-kain bekas untuk
kerajinan tangan, perangkat pembersih (lap), maupun
berbagai keperluan lainnya.
 Recycle,

mengolah

kembali

yaitu

kegiatan

yang

memanfaatkan barang bekas atau sampah dengan cara
mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut.
Contohnya :
- Mengumpulkan kertas, majalah, dan surat kabar bekas
untuk didaur ulang.
- Mengumpulkan sisa-sisa kaleng atau botol untuk didaur
ulang.
- Yang paling mudah adalah membuat kompos dari bahanbahan organik, seperti daun-daun yang jatuh, potonganpotongan sayuran sisa masak, buah-buahan dan sampahsampah yang dapat busuk lainnya.
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Bab 8
MENGENAL KOMPOS
Indrayanti, Fadilah Hasim dan Ari Sobari

8.1. Apa Itu Kompos?
Kompos adalah hasil penguraian/penghancuran dari campuran
bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial
dengan meningkatkan populasi berbagai macam mikroba dalam
kondisi lingkungan yang hangat dan lembab. Sedangkan
pengomposan atau pembuatan kompos adalah proses dimana
bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya
oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik
sebagai sumber energi.
Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses
alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses
ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang,
pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan
aktivator pengomposan.
Kompos yang terjadi secara alami mempunyai kualitas yang
kurang baik. Karena selama penghancuran, unsur hara yang
penting sering hilang akibat tercuci air hujan atau menguap
karena panas sinar matahari. Untuk memperoleh kompos yang
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baik kita perlu meningkatkan perkembangan bakteri penghancur
dengan menciptakan kondisi yang sangat disukai bakteri serta
menghindari faktor-faktor yang dapat mengurangi kualitas
kompos.

8.2. Manfaat Kompos
Kompos memberikan banyak manfaat ditinjau dari beberapa
aspek, di antaranya:
Aspek lingkungan:
1. Mengurangi polusi udara karena pembakaran sampah.
2. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan.
3. Memperpanjang umur TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
Aspek pertanian:
1. Meningkatkan kesuburan tanah.
2. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah.
3. Meningkatkan kapasitas serap air tanah.
4. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah.
5. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan
jumlah panen).
6. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman.
7. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman.
8. Meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah.
9. Mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
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Aspek ekonomi :
1. Menghemat biaya transportasi/penimbunan limbah.
2. Mengurangi volume/ukuran limbah.
3. Memiliki nilai jual lebih tinggi dari pada bahan asalnya.
4. Membuka lapangan pekerjaan bila dikelola secara
profesional.

8.3. Cara Umum Membuat Kompos
Banyak cara yang dapat kita gunakan dalam membuat kompos,
yang penting kita tahu bahan apa saja yang dapat dijadikan
kompos. Selanjutnya kita harus menyediakan tempat

untuk

membuat kompos.
Banyak alternatif yang dapat kita pilih, mulai dari yang
paling sederhana hingga yang paling modern, tergantung dari
kebutuhan dan kemampuan kita. Untuk skala rumah tangga kita
dapat menggunakan drum bekas, dus bekas yang sebelumnya
telah dilapisi plastik atau karung, ember bekas, atau jika kita
memiliki sedikit lahan kita dapat menggali lubang di pekarangan
kita.
8.3.1. Bahan-bahan yang dapat dijadikan kompos
Sampah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan
anorganik. Hampir semua bahan organik dapat dijadikan kompos,
seperti:
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limbah organik pertanian; misalnya sisa hasil panen,
batang/ranting tanaman, daun-daunan, dan jerami



sampah rumah tangga; misalnya sisa sayuran dan
makanan



limbah pasar; misalnya sayuran dan buah-buahan busuk



limbah ternak; misalnya kotoran dan sisa pakan



limbah industri; serbuk gergaji kayu, ampas tebu, limbah
pengolahan kertas, limbah pengolahan tepung kanji dan
kelapa sawit dan lain-lain
Selain bahan organik sebagai bahan utama, kita juga

memerlukan

aktivator

apabila

pengkomposan lebih cepat. Aktivator

menginginkan

proses

bisa kita buat sendiri

dengan bahan yang berasal dari mikroorganisme alami, meskipun
kini telah banyak produk aktivator yang dijual. Mengapa kita tidak
memanfaatkan bahan alami yang ada di sekitar kita bila memang
ada? Dengan itu kita bisa menyediakan aktivator alami yang kita
buat sendiri.
Kita mungkin masih ingat , orang tua kita dulu jika mencuci
beras, air sisa cucian selalu ditampung dalam sebuah wadah, lalu
setelah beberapa hari air cucian tersebut disiramkan pada
tanaman yang ada di pekarangan. Semua itu bukan tanpa alasan,
karena ternyata air sisa cucian beras mengandung karbohidrat
yang jika difermentasi dapat menjadi glukosa atau gula. Glukosa
dapat merangsang pertumbuhan bakteri tanah sehingga nutrisi
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tanah meningkat yang pada akhirnya dapat membuat tanaman
tumbuh lebih subur.
Selain mikroorganisme, kita juga dapat menggunakan
cacing sebagai aktivator (vermicompost).
8.3.2. Prosedur pembuatan kompos
Untuk mendapatkan produksi kompos yang optimal, ada
beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan
kompos. Berikut ini adalah prosedur umum dalam pembuatan
kompos :
1. Pemilahan sampah
Pada tahap ini sampah organik (bahan dasar kompos) dipisahkan
dari sampah anorganik (plastik, kaleng, kaca dan barang
berbahaya). Kualitas kompos yang kita hasilkan sangat
tergantung pada proses pemilahan ini, karena jika sampah masih
tercampur antara sampah organik dan anorganik, kualitas
kompos tidak akan maksimal.
2. Pencacahan bahan organik
Sampah organik dicacah sehingga menjadi bagian-bagian yang
lebih kecil. Hal ini dilakukan agar sampah dapat dengan mudah
dan cepat terurai menjadi kompos.
3. Penyusunan
Penyusunan bahan dasar kompos dapat dilakukan secara
bervariasi. Biasanya bahan dasar kompos disusun dengan

75

komposisi sampah organis sebagai bahan dasar sebanyak 70-80
persen, tanah 10-15 persen dan bahan tambahan lainnya 10-15
persen. Bahan tambahan ini dapat berupa gabah, dedak, kotoran
ternak atau kompos yang sudah jadi sebelumnya.
4. Pencampuran/pengadukkan
Pencampuran/pengadukkan dapat dilakukan minimal 1 minggu
sekali, caranya dengan membalikan sampah yang ada pada
lapisan bawah kebagian atas kemudian mengaduknya hingga rata.
Ini

gunanya

untuk

membuang

panas

yang

berlebihan,

memasukan udara segar ke dalam tumpukan, meratakan proses
pelapukan,

meratakan

pemberian

air

serta

membantu

penghancuran bahan organik secara efektif.
5. Penyiraman
Penyiraman dilakukan untuk menjaga tumpukan kompos pada
kelembaban yang cukup atau jika tumpukan terlalu kering
(kelembaban kurang dari 50%). Kita dapat mengetahuinya
dengan cara menggenggam bahan kompos, jika diperas tidak
keluar air maka tumpukan bahan kompos tersebut harus disiram
air secukupnya.
6. Pematangan
Proses pematangan kompos bermacam-macam tergantung bahan
dasar, cuaca dan pengolahan yang kita lakukan. Proses ini
biasanya berkisar antara 20-40 hari dengan aktivator atau 2-6
bulan bila ditimbun secara alami. Ketika tumpukan bagian atas
terlihat mulai lapuk, volume sampah menyusut ± 30-40 % dari
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volume awal dan kompos berwarna kehitaman, maka kompos
sudah siap untuk dipanen.
7. Penyaringan
Proses penyaringan dilakukan untuk memisahkan antara bahan
jadi dengan bahan yang belum terurai.
8. Kompos siap digunakan
Kompos yang baik adalah kompos yang telah terurai dengan
sempurna, tidak berbau dan berwarna hitam seperti tanah serta
berefek baik jika diaplikasikan pada tanah, suhunya hampir sama
dengan suhu lingkungan.
8.3.3. Proses pengomposan
Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua
tahap: 1) tahap aktif dan 2) tahap pematangan.
Tahap aktif mulai berlangsung sejak kita mencampur
bahan-bahan pengomposan. Pada tahap ini, bahan-bahan yang
mudah terurai bersama oksigen akan segera dimanfaatkan oleh
mikroba mesofilik, yaitu mikroba yang tumbuh di lingkungan
dengan suhu sedang (15-40 ° C).
Setelah itu suhu tumpukan kompos akan meningkat diikuti
dengan peningkatan pH. Suhu akan meningkat hingga 50-70 ° C
dan akan tetap tinggi selama waktu tertentu. Penguraian
kemudian akan diteruskan oleh mikroba termofilik, yaitu mikroba
yang tumbuh dengan baik pada suhu tinggi. Pada saat ini mikroba
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akan sangat aktif menguraikan bahan-bahan organik menjadi CO2,
uap air dan panas. Setelah sebagian besar bahan terurai, suhu
akan berangsur-angsur turun dan mulailah tahap pematangan –
pembentukan humus.

8.4. Beberapa Resep Pembuatan Aktivator
8.4.1. Membuat mikro-organisme efektif atau EM
a)

Cara 1

Mikroorganisme efektif atau EM adalah mikroorganisme atau
bakteri yang sangat efektif untuk menguraikan sampai organik
menjadi kompos. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan
EM (Dhawir, 2007):
Bahan-bahan :


Susu sapi atau susu kambing murni.



Isi usus (ayam/kambing), yang dibutuhkan adalah
bakteri di dalam usus.



Seperempat kilogram terasi (terbuat dari kepala/kulit
udang, kepala ikan)
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1 kg gula pasir (perasan tebu)



1 kg bekatul



1 buah nanas



10 liter air bersih.

Alat-alat yang diperlukan :
Panci, kompor dan blender/parutan untuk menghaluskan
nanas.
Cara pembuatan :
1.

Terasi, gula pasir, bekatul, nanas dihaluskan lalu dimasak
agar bakteri lain yang tidak diperlukan mati.

2.

Setelah mendidih, hasil adonannya didinginkan.

3.

Tambahkan susu, isi usus ayam atau kambing.

4.

Ditutup rapat. Setelah 12 jam akan timbul gelembung.

5.

Bila sudah siap jadi akan menjadi kental/lengket.
Perlu diperhatikan susu jangan yang sudah basi karena

kemampuan bakteri sudah berkurang. Sedangkan kegunaan
nanas adalah untuk menghilangkan bau hasil proses bakteri.
b)

Cara 2

Kita dapat membuat EM dengan cara 1 di atas. Tetapi karena kita
memakai jeroan binatang seperti usus ayam atau kambing, cara
ini akan menimbulkan sedikit bau busuk yang tidak sedap selama
proses. Berikut ini adalah cara alternatif menggunakan bahanbahan tumbuhan yang tidak terlalu berbau busuk (Hadi, 2009).
Bahan-bahan :


Sampah sayur, terutama kacang-kacangan



Kulit buah-buahan (papaya, pisang, rambutan, mangga,
dan sebagainya)
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Bekatul, secukupnya



Gula merah, sedikit saja



Air beras, secukupnya

Cara membuat:
1. Sampah

sayur,

kulit

buah-buahan

dan

bekatul

dicampurkan. Tempatkan misalnya di dalam sebuah
ember atau penampung yang lain. Tutup. Sambil kadangkadang diaduk, biarkan selama satu minggu sampai
membusuk sehingga menjadi EM1. EM singkatan dari
Effective Microorganism, yaitu jasad renik "ganas" yang
akan mempercepat proses pengomposan. Ditengarai
dengan angka 1 karena inilah cairan mikroorganisme
yang terbentuk setelah mengalami dekomposisi selama
satu minggu.
2. Cairan EM1 dicampur dengan sampah sayur dan kulit
buah-buahan. Kemudian didiamkan lagi selama satu
minggu. Cairan baru yang terbentuk disebut dengan EM2.
3. Cairan EM2 dicampurkan dengan bekatul, gula merah
dan air beras. Dan didiamkan lagi selama satu minggu
sehingga menjadi EM3.
4. Diamkan lagi selama satu minggu tanpa menambahkan
apa-apa. Cairan itu telah menjadi EM4.
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8.4.2. Membiakkan bakteri pengurai
Untuk menghemat biaya, bakteri baik itu EM maupun jenis lain
yang ada dipasaran dapat kita kembangbiakkan sendiri.:
Bahan dan komposisi:


1 liter bakteri



3 kg bekatul



¼ kg gula merah/gula putih



¼ kg terasi



5 liter air

Alat dan sarana:
Ember, panci, pengaduk, botol penyimpan, saringan (kain
bekas)
Cara pembiakan:
1. Panaskan

5

liter

air

sampai

mendidih.

Masukkan terasi, bekatul dan tetes tebu/gula (jika
memakai gula merah harus dihancurkan dulu), lalu aduk
hingga rata.
2. Setelah campuran rata, dinginkan sampai betul-betul
dingin! (karena kalau tidak betul-betul dingin, adonan
justru dapat membunuh bakteri yang akan dibiakkan).
Masukkan bakteri dan aduk sampai rata. Kemudian
ditutup rapat selama 2 hari.
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3. Pada hari ketiga dan selanjutnya tutup jangan terlalu
rapat dan diaduk setiap hari kurang lebih 10 menit.
Setelah 3-4 hari bakteri sudah dapat diambil dengan
disaring, kemudian disimpan dalam botol yang terbuka
atau ditutup jangan terlalu rapat (agar bakteri tetap
mendapatkan oksigen dari udara).
4. Selanjutnya, botol-botol bakteri tersebut siap digunakan
untuk membuat kompos, pupuk cair maupun pupuk hijau
dengan komposisi campuran seperti yang akan diuraikan
dibawah ini.
Catatan: Ampas hasil saringan dapat untuk membiakkan lagi
dengan menyiapkan air kurang lebih 1 liter dan menambahkan
air matang dingin dan gula saja.

8.5. Beberapa Resep Membuat Kompos Dengan Cepat
a)

Resep 1

Berikut adalah salah satu cara atau resep membuat kompos
dengan cepat.
Bahan dan komposisi:
 100 kg arang sekam
 200 kg kotoran hewan
 3-5 kg dedak atau bekatul
 0,5 kg gula yang dicairkan dengan air
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 0,5 liter bakteri
 Air secukupnya
Cara pembuatan:
1. Arang sekam, kotoran hewan, dedak, dan gula dicampur
sampai rata dalam wadah yang bersih dan teduh. Jangan
terkena hujan dan sinar matahari secara langsung.
2. Campurkan bakteri ke dalam air kemudian siramkan
campuran di atas sambil diaduk sampai rata.
3. Tutup

dengan

plastik

atau

daun-daunan.

Tiap dua hari sekali siram dengan air dan diaduk-aduk.
Dalam 10 (sepuluh) hari kompos sudah jadi.
b)

Resep 2

Bahan dan komposisi:
 200 kg hijau daun atau sampah dapur.
 10 kg dedak halus
 ¼ kg gula pasir/gula merah.
 ¼ liter bakteri.
 200 liter air atau secukupnya.
Cara pembuatan:
1. Hijau daun atau sampah dapur dicacah dan dibasahi.
2. Campurkan dedak halus atau bekatul dengan hijau daun.
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3. Cairkan

gula

pasir atau gula

merah dengan

air.

Masukkan bakteri ke dalam air.
4. Campurkan dengan cairan gula pasir atau gula merah. Aduk
hingga rata.
5. Cairan bakteri dan gula disiramkan pada campuran hijau
daun/sampah+bekatul.
6. Aduk sampai rata, kemudian digundukkan/ditumpuk
hingga

ketinggian

15-20

cm

dan

ditutup

rapat.

Dalam waktu 3-4 hari pupuk hijau sudah jadi dan siap
digunakan.

8.6. Cara Membuat Pupuk Cair Organik
Berikut ini adalah salah satu cara atau resep membuat pupuk cair
organik. Pupuk cair ini dapat digunakan untuk mempercepat
pengomposan dari 3-4 bulan menjadi 30-40 hari.
Selain itu pupuk cair dapat juga digunakan langsung sebagai
pupuk semprot, apabila tanah sudah diberi kompos (lumayan
subur), tetapi apabila tanah kurang subur/tandus, penggunaan
langsung sebagai pupuk tidak dianjurkan.
Bahan dan Alat:
 1 liter bakteri
 5 kg hijau-hijauan/daun-daun segar.
 0,5 kg terasi dicairkan dengan air secukupnya
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 1 kg gula dicairkan dengan air
 30 kg kotoran hewan
 Air secukupnya
 Ember/gentong/drum yang dapat ditutup rapat
Cara pembuatan:
1. Kotoran hewan dan daun-daun hijau dimasukkan ke dalam
ember.
2. Cairan gula dan terasi dimasukkan ke dalam ember.
3. Larutkan bakteri ke dalam air dan dimasukkan ke dalam
drum, kemudian ditutup rapat.
4. Setelah 8-10 hari, pembiakan bakteri sudah selesai dan
drum sudah dapat dibuka.
5. Saring dan masukkan ke dalam wadah yang bersih (botol)
untuk disimpan/digunakan.
6. Ampas sisa saringan masih mengandung bakteri, sisakan
sekitar 1 sampai 2 liter, tambahkan air, terasi, dan gula
dengan perbandingan yang sama.
7. Setelah 8-10 hari kemudian bakteri sudah berkembang biak
lagi

dan

siap

digunakan.

Demikian

seterusnya.

Catatan: pupuk cair (larutan bakteri) ini tidak diperbolehkan
untuk dicampur dengan bakteri lain, terutama bahan kimia atau
bahan untuk pestisida lainnya seperti tembakau.
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Gambar 8.1 Pembuatan aktivator kompos dapat dilakukan secara gotong
royong dan hasilnya digunakan bersama-sama.
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Bab 9
PESTISIDA ORGANIK
Indrayanti, Fadilah Hasim dan Ari Sobari

9.1. Mengenal Pestisida
Pestisida adalah zat pengendali hama (seperti: ulat, wereng dan
kepik). Pestisida Organik: adalah pengendali hama yang dibuat
dengan memanfaatkan zat racun atau zat yang tidak disukai hama
dari bahan-bahan organik, misalnya bawang, cabe rawit, gadung
dan tembakau.
Bahan-bahan ini mudah didapat oleh petani secara lokal,
sehingga mereka dapat membuatnya sendiri. Pestisida organik ini
selain nantinya dapat menghemat biaya produksi juga lebih
ramah terhadap lingkungan. Namun walaupun demikian tetap
kita harus hati-hati dalam menggunakannya.
Secara umum pengendalian hama yang baik harus
memperhatikan

lingkungan.

Beberapa

cara

menggunakan

pestisida yang baik adalah sebagai berikut:
1. Semprotkan pada pagi atau sore hari. Pada saat ini biasanya
serangga atau hama gerakannya lambat. Selain itu biasanya
pada waktu-waktu ini angin tidak bertiup kencang sehingga
penyemprotan dapat dilakukan secara lebih efektif.
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2. Semprotkan pestisida setelah hama berjumlah melewati
ambang batas. Kalau belum terlalu merusak, biarkan musuh
alami tumbuh dan berkembang secara alami.

9.2. Beberapa Resep Pembuatan Pestisida Organik
9.2.1. Untuk hama wereng dan ulat
Bahan-bahan:
 2 kg gadung.
 1 kg tembakau.
 2 ons terasi.
 ¼ kg jaringao (dringo).
 4 liter air.
 1 sendok makan minyak kelapa.
Peralatan:
Parutan kelapa, saringan (kain), ember dan nampan plastik.
Cara pembuatan:
1. Minyak kelapa dioleskan pada kulit tangan dan kaki
(sebagai perisai dari getah gadung).
2. Gadung dikupas kulitnya dan diparut.
3. Tembakau digodok atau direndam dengan 3 liter air panas.
4. Jaringao ditumbuk lalu direndam dengan ½ liter air panas.
5. Tembakau, jaringao, dan terasi direndam sendiri-sendiri
selama 24 jam.
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6. Kemudian dilakukan penyaringan satu per satu dan
dijadikan satu wadah sehingga hasil perasan ramuan
tersebut menjadi 5 liter larutan.
Cara penggunaan:
 1 gelas (200 ml) larutan dapat dicampur 5-10 liter air.
 Semprotkan ke tanaman untuk menekan populasi hama.
 Pestisida organik ini dapat diterapkan untuk hama-hama:
wereng batang coklat, lembing batu, ulat grayak, ulat hama
putih palsu.
Catatan: Meskipun pestisida organik ini ramah lingkungan,
penggunaannya sebaiknya memperhatikan kondisi populasi
hama. Pestisida ini sebaiknya digunakan setelah polulasi hama
berada di atas ambang kendali. Penggunaan di bawah batas
ambang dan berlebihan dikhawatirkan akan membunuh musuh
alami hama yang bersangkutan. Sehingga akan mengganggu
kesetimbangan alam. Hal ini berarti kita tidak ramah terhadap
lingkungan walaupun kita menggunakan pestisida organik,
9.2.2. Untuk hama wereng dan ulat
Bahan-bahan:
 Daun mindi.
 Daun arum Dalu (sedap malam).
 Daun junu/tuba.
 Tembakau
 Labu siam
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Peralatan:
Penumbuk (alu), ember.
Cara pembuatan:
1. Daun mindi, daun sedap malam dan daun jenu/tuba
masing-masing ditumbuk halus secara terpisah dengan
mencampurkan sedikit air, kemudian diperas ke dalam
wadah yang berbeda-beda.
2. Ketiga air perasan bahan-bahan di atas dicampur dengan
perbandingan 1:1:1.
3. Rebus tembakau hingga mendidih, biarkan hingga dingin
kemudian ambil air sarinya.
4. Campur hasil 2 dan 3 hingga merata, masukkan ke dalam
botol, tutup kemudian diamkan selama satu minggu.
Cara penggunaan:
 1-2 sendok larutan dapat dicampur 1 liter air.
 Semprotkan ke tanaman untuk menekan populasi serangan
hama wereng dan ulat.
9.2.3. Untuk walang sangit
Bahan-bahan:
 Buah atau bunga atauDaun kecubung
 Daun Brotowali atau Sambiloto
Peralatan:
Penumbuk (alu), ember.
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Cara pembuatan:
1. Bahan-bahan ditumbuk halus dan direbus hingga mendidih.
2. Dinginkan dan airnya di saring.
Cara penggunaan:
 1 liter air larutan dapat dicampur 16 liter air.
 Semprotkan ke tanaman untuk menekan populasi hama
wereng dan ulat.
9.2.4. Daun Sirsak untuk atasi Thrips

Gambar 9.1 Seekor hama thrips yang discan dengan micrograph elektron
(kiri atas). Gambar berbagai bentuk hama thrips (kiri bawah). Seekor hama
thrips di atas tangan (kanan). (dari Wikimedia, lisensi Creative Commons).

Daun Sirsak (Nangka Landa) ternyata dapat digunakan
sebagai bahan pestisida organik untuk mengendalikan hama
thrips pada tanaman cabai, pepaya atau lainnya. Hama thrips ini
biasanya merusak daun-daun muda atau pucuk tanaman.
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Cara pembuatan :
1. 50–100 lembar daun sirsak dihaluskan (boleh ditumbuk
atau diblender).
2. Masukkan 1. ke dalam 5 liter air, aduk perlahan, kemudian
diamkan selama sehari semalam.
3. Keesokkan harinya saring rendaman tersebut dengan kain.
Cara penggunaan:
 1 liter hasil saringan tadi dapat dicampur dengan 1 tangki
semprot berukuran 17 liter.
 Semprotkan ke tanaman untuk mengendalikan hama thrips.

9.3. Cara Lain Membuat Pestisida Organik
Bahan-bahan:
 Tembakau 1 kg
 air 4 liter
 kapur barus 7 butir dihaluskan
Cara pembuatan:
1. Tembakau direndam dalam 4 liter air selama 2 (dua) hari.
2. Campurkan kapur barus yang telah dihaluskan.
Cara penggunaan:
 Setiap 2–3 sendok makan hasil proses rendaman tembakau
dan kapur barus dicampur dengan air biasa 1 liter.
 Semprotkan pada tanaman yang terserang hama/penyakit.
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Bab 10
KEGIATAN IEPF UNTUK GERAKAN 3R
DI DESA RANCASENGGANG
Indrayanti, Fadilah Hasim, Yasunobu Kuboki, Ari Sobari dan Syafei

Desa

Rancasenggang

Kecamatan

Sindangkerta

Kabupaten

Bandung Barat merupakan satu desa yang memiliki potensi di
bidang pertanian dan peternakan. Cabe merah dan daun bawang
merupakan komoditi unggulan daerah ini. Gula merah dan tepung
kanji juga menjadi potensi lokal yang kini telah dipasarkan di
wilayah sekitar Sindangkerta bahkan menembus pasar Kota
Bandung.
Seiring dengan potensi yang dimiliki, dampak aktifitas
masyarakat yang masih kurang peduli terhadap kondisi
lingkungan menjadi permasalahan dari desa ini. Pola pertanian
yang tidak mengikuti kaidah konservasi, belum adanya bentuk
pengelolaan limbah dari kotoran ternak, hingga belum adanya
pengelolaan sampah yang baik menjadi penyumbang terhadap
kerusakan

lingkungan

yang

sudah

mendekati

tahap

memprihatinkan. Diperlukan upaya yang serius untuk dapat
mencari solusi bagi masalah yang tengah dihadapi. Diperlukan
perubahan perilaku dari masyarakat agar aktifitas sehari-harinya
tidak lagi berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, karena
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hal ini juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan
kehidupan masyarakat sendiri.
Program Masyrakat Peduli Daur Ulang diharapkan dapat
menjadi solusi bagi permasalah yang dihadapi masyarakat.
Dengan tujuan terjadinya perubahan perilaku masyarakat
menjadi lebih ramah lingkungan dalam segala aktifitasnya. Upaya
penyadaran publik perlu dilakukan sejak dini. Sekolah Dasar
merupakan institusi yang tepat untuk melaksanakan strategi
tersebut, karena karakter anak akan lebih mudah dibentuk. SDN
Budi Rahayu merupakan salah satu SD di Desa Rancasenggang,
dipilih untuk menjadi lokasi pelaksanaan program. Kegiatankegiatan seperti peningkatan kapasitas, pembangunan sarana
Tempat

Pengolahan

Kompos,

serta

pembuatan

kebun

percontohan diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi
masyarakat sehingga mampu dan mau bersikap dan berperilaku
lebih ramah lingkungan.

10.1. Latar Belakang
Desa Rancasenggang merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Sindangkerta yang merupakan batas barat Kabupaten
Bandung Barat. Desa dengan jumlah penduduk 5.096 jiwa dan
memiliki wilayah seluas ±64.500m² ini merupakan salah satu
daerah penghasil sayuran dengan produk unggulan berupa cabe
merah, bawang daun dan beberapa komoditi pertanian lainnya.
Tidak sedikit masyarakat di desa ini memiliki hewan ternak,
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seperti kambing, domba, ayam, kerbau dan sapi. Selain pertanian
dan peternakan, desa ini juga merupakan desa penghasil gula
merah dan tepung kanji. Kedua produk ini selain dipasarkan di
sekitar wilayah Sindangkerta, juga dipasarkan hingga ke pasarpasar di Kota Bandung.
Mata pencaharian penduduk Desa Rancasenggang sebagian
besar adalah sebagai petani, selain juga sebagai peternak, buruh
pabrik, tukang ojek, dan lain-lain. Tingkat pendidikan penduduk
desa ini cukup beragam, mulai dari SD, SMP, SMA dan beberapa
orang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
Meskipun desa ini merupakan wilayah pertanian dan cukup
banyak masyarakatnya sebagai peternak, namun potensi
penggunaan limbah, baik dari limbah pertanian ataupun
peternakan, untuk dijadikan kompos dan pupuk belum
dimanfaatkan secara optimal. Misalnya saja masyarakat lebih
suka membuang langsung kotoran ternaknya ke dalam sungai,
hingga kebiasaan masyarakat tersebut membuat sungai yang
mengalir melalui desa ini tercemar.

Kondisi ini diperparah

dengan limbah dari pabrik pengolahan tepung kanji. Pabrik ini
secara langsung membuang limbahnya ke dalam sungai.
Para petani pun sepertinya enggan untuk menggunakan
pupuk organik untuk kegiatan pertaniannya. Mereka lebih
memilih untuk menggunakan pestisida dan pupuk kimia yang
mereka anggap lebih praktis dan ekonomis dibanding dengan
menggunakan pupuk organik. Untuk menggunakan pupuk
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organik mereka harus terlebih dahulu membuatnya dan
memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan mereka
membutuhkan suplai pupuk yang siap pakai dan cepat didapat
ketika diperlukan. Padahal penggunaan pestisida dan pupuk
kimia ini sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi
air dan tanah.
Perilaku

masyarakat

yang

kurang

memperhatikan

dampaknya terhadap lingkungan tersebut telah mengakibatkan
menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi lingkungan hidup yang
semakin memprihatinkan tersebut telah
terganggunya

kualitas

hidup

dari

mengakibatkan
masyarakat

desa

Rancasenggang sendiri. Padahal masyarakat mungkin saja tidak
merasa bahwa perilaku sehari-hari mereka dapat berdampak
buruk terhadap keberlangsungan hidup mereka di masa yang
akan datang. Sehingga diperlukan upaya yang sistematik dan
berkelanjutan untuk dapat memberikan penyadaran bagi
masyarakat sehingga pada akhirnya terjadi perubahan perilaku
masyarakat yang lebih ramah lingkungan.
Proses penyadaran perilaku yang ramah lingkungan akan
lebih efektif jika diterapkan sejak usia dini. Sekolah Dasar
merupakan institusi yang dianggap tepat sebagai awal dari proses
penyadaran bagi masyarakat. Pengembangan strategi komunikasi
perubahan perilaku di sekolah dasar menjadi sebuah pendekatan
yang sangat strategis.

Sekolah sebagai institusi pendidikan,

adalah salah satu aktor utama yang harus terlibat dalam
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menerapkan konservasi lingkungan, karena hampir semua orang
akan melalui tahap belajar di sekolah terutama sekolah dasar.
Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesian Education Promoting
Foundation (IEPF) melalui programnya yang disponsori oleh The
Japan Fund for Global Environment of The Environmental
Restoratian

and

Conservation

Agency

(ERCA),

berupa

pembentukan masyarakat peduli daur ulang, berupaya untuk
menjadikan Sekolah Dasar sebagai agen perubahan bagi
masyarakat di sekitarnya untuk memberikan penyadaran
perilaku yang ramah lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat
memperkuat

model

penguatan

masyarakat

yang

telah

dikembangkan oleh berbagai pihak baik lembaga pemerintah
maupun non pemerintah.
Tujuan Kegiatan
1.

Membentuk kelompok masyarakat peduli daur ulang

2.

Mengembangkan perilaku ramah lingkungan

3.

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang
pengelolaan sampah

Hasil yang Diharapkan
1.

Terbentuknya kelompok masyarakat peduli daur
ulang.

2.

Adanya perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih
ramah lingkungan.

3.

Masyarakat mampu melakukan pengelolaan sampah.
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10.2. Pelaksanaan Kegiatan
10.2.1. Kajian dan sosialisasi program
Kegiatan di awali dengan pengenalan lokasi dan kajian pola
hubungan sosial masyarakat terutama hubungan antara sekolah,
masyarakat dan pemerintahan setempat, dengan tujuan program
dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan melibatkan
berbagai pihak.
Kajian
Tahapan kajian meliputi tiga kegiatan berupa pengumpulan data
sekunder desa, observasi kondisi sekolah dan penyebaran
kuesioner. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober 2008.
 Pengumpulan data sekunder desa
Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data Desa
Rancasenggang, baik potensi desa, masalah desa, foto-foto dan
peta wilayah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi
langsung, penyebaran kuesioner, wawancara tidak berstruktur
dan melalui studi kepustakaan.
Teknik observasi dilakukan melalui partisipasi dan nonpartisipasi dengan tujuan untuk melengkapi data yang tidak
terjangkau dengan wawancara. Dalam observasi partisipasi,
peneliti ikut terlibat dalam kegiatan atau aspek sosial yang
berlangsung di masyarakat agar dapat lebih memahami situasi
yang terjadi di kalangan masyarakat. Sedangkan dalam
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observasi non-partisipasi, peneliti hanya mengamati tanpa
terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial.
Melalui kedua jenis teknik observasi ini diharapkan gambaran
umum mengenai kondisi sosial ekonomis dan ekologis desa ini
dapat diperoleh.
Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui
perilaku dan pengetahuan masyarakat mengenai sampah, mata
pencaharian dan kegiatan sehari-hari. Pengambilan data
sampling dilakukan secara acak kepada 200 orang responden
dari masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kuesioner yang
diambil, diperoleh data tentang gambaran berbagai masalah
terkait sampah, sumber air, dan pola pertanian.
o Masalah persampahan
Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa hampir
semua masyarakat belum melakukan pengelolaan terhadap
sampah yang mereka hasilkan. Sebanyak 28% responden
membakar sampahnya, 6% membuangnya ke sungai, dan
hanya 1% saja yang melakukan pengomposan.
Di sisi lain, hanya 52% dari masyarakat yang mengetahui
kompos, dan hanya 8% yang pernah membuatnya. Dari data
ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat
terhadap pengelolaan sampah yang baik masih kurang.
Lebih jelas tentang perlakukan masyarakat terhadap
sampah dapat dilihat pada diagram berikut.
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6% 8%

3%

1%

34%
28%

20%

membersihkan sampah mentah di luar rumah
dibakar

dibuang di lubang

dibuang di sungai

diberikan hewan

dibuat jadi kompos

Gambar 10.1

Perlakuan masyarakat terhadap sampah.

8%

92%

pernah bikin kompos
Gambar 10.2
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tidak pernah bikin kompos

Pengalaman membuat kompos.

o Sumber air bersih
Sumber air bersih masyarakat didapat dari mata air dan
sumur. Dari hasil penyebaran kuesioner, 65% responden
mendapatkan sumber air bersih dari mata air, sisanya 35%
dari sumur.
Sumber air bersih yang mereka peroleh mengalami
penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Masyarakat mengakui bahwa jumlah air yang mengalir ke
rumahnya pada musim kemarau semakin berkurang.
Sedangkan pada musim hujan, kualitas air menurun karena
bercampur dengan tanah.
o Pola pertanian
Desa Rancasenggang merupakan daerah pertanian. Namun
sebagian besar dari masyarakatnya merupakan buruh tani.
Hanya sebagian kecil saja yang memiliki lahan sawah
ataupun kebun/ladang. Sebagian besar atau sebanyak 50%
masyakat tidak memiliki lahan sawah, 39% memiliki sawah,
dan 11% meminjam lahan untuk digarap. Begitu juga
dengan ladang. Hanya 20% saja yang memiliki ladang
sedangkan 73% masyarakat tidak memiliki ladang.
Gambar-gambar

berikut

merangkum

persentase

kepemilikan sawah dan ladang di Desa Rancasenggang.
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11%

39%

50%

punya sawah
Gambar 10.3

tidak punya sawah

meminjam

Kepemilikan sawah di Rancasenggang.

7%

20%

73%

punya ladang
Gambar 10.4
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tidak punya ladang

meminjam

Kepemilikan ladang di Rancasenggang.

Selain hal tersebut, berdasarkan pengamatan di lapangan,
pola pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat masih
konvensional menggunakan pestisida dan pupuk kimia
untuk tanaman dan pengolahan lahannya. Masyarakat
masih enggan menggunakan pupuk organik karena
menurut mereka terlalu rumit dan pembuatananya
memerlukan waktu yang lama.Tentu saja hal ini sangat
tidak mendukung upaya pelestarian lingkungan, khususnya
dalam hal konservasi tanah dan air. Oleh karena itu
diperlukan

penyadaran

dan

penyampaian

informasi

mengenai pola-pola pertanian yang ramah lingkungan.
 Observasi sekolah
Pada tahapan ini, tim melakukan observasi kondisi sekolah
yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan program. Sekolah ini
diharapkan memiliki prasyarat yang mendukung kelancaran
pelaksanaan program, diantaranya adalah:
1.

Memiliki sumber air bersih

2.

Memiliki lahan yang cukup untuk pengelolaan sampah

3.

Mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan ini

Desa Rancasenggang memiliki 5 (lima) Sekolah Dasar, yaitu
SDN Budi Rahayu, SDN Rancasenggang, SDN Pasirkaliki, SDN
Harapan, SDN Bungur Endah dan Madrasah Ibtidaiyah
Rancasenggang. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kelima
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sekolah tersebut, maka dipilih SDN Budi Rahayu sebagai lokasi
pelaksanaan program ini.
SDN Budi Rahayu merupakan sekolah yang secara keseluruhan
memiliki kondisi yang bagus secara fisik. Sekolah ini memiliki 4
buah ruangan kelas yang dipergunakan untuk proses belajar
mengajar. SDN Budi Rahayu memiliki 84 orang siswa kelas 1
sampai kelas 6 yang terdiri dari 45 orang siswa perempuan
dan 35 orang siswa laki-laki. SD ini memiliki 2 orang guru
perempuan dan 3 orang guru laki-laki dan satu orang Kepala
Sekolah.
Sarana yang dimiliki oleh SDN Budi Rahayu di antaranya
adalah 1 fasilitas MCK untuk guru dan 1 untuk murid. Kondisi
kedua MCK dalam keadaan baik ditunjang dengan adanya
sumber air bersih dari sumur bor yang dibangun oleh IEPF.
Sarana persampahan di lingkungan sekolah ini masih terbilang
kurang dan seperti umumnya sekolah di kawasan ini sampah
yang dihasilkan lebih banyak dibakar. Sekolah ini hanya
memiliki 2 buah tempat sampah dan 1 buah bak tempat
pembakaran sampah. Pendidikan Lingkungan Hidup belum
masuk menjadi muatan lokal (mulok) di sekolah ini. Selain dari
itu adanya komitmen dari pihak sekolah untuk bersama-sama
melaksanakan program ini sangat besar dan bersedia menjadi
lokasi

pelaksanaan

program

ini.

Pihak

sekolah

juga

menginginkan adanya perubahan baik di tingkat sekolah
maupun masyarakat secara umum.
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Analisis stakeholders
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memetakan stakeholder yang
terkait dengan pelaksanaan program pembentukan masyarakat
peduli daur ulang baik sebagai warga sekolah seperti Kepala
Sekolah, Guru dan Komite Sekolah ataupun warga di sekitar
lingkungan sekolah seperti aparat Desa, tokoh masyarakat
(agama, BPD, LPM) serta kelompok-kelompok masyarakat. Hasil
pemetaan ini diperlukan dalam upaya mencari dukungandukungan terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut program.
Sosialisasi program
Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui sebuah pertemuan yang
dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2008 mulai jam 08.30
sampai 11.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 52 orang peserta
perwakilan dari pemerintahan desa, sekolah, dan tokoh
masyarakat.
Program pembentukan masyarakat peduli daur ulang
diperkenalkan pada acara sosialisasi ini. Dimulai dari latar
belakang kegiatan, pemilihan lokasi, hingga rangkaian kegiatan
yang akan dilaksanakan selama program ini berlangsung. Selain
itu disampaikan pula maksud dan tujuan dari program ini yaitu
terbentuknya masyarakat peduli daur ulang dengan sekolah
sebagai pintu masuk pelaksanaan program.
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Gambar 10.5 Sosialisasi gerakan 3R dan program pembentukan masyarakat
peduli daur ulang di Desa Rancasenggang.
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Sambutan dari masyarakat cukup baik terhadap program
ini. Para peserta sosialisasi memberikan tanggapannya terhadap
pemaparan program yang disampaikan oleh Fadilah Hasim
sebagai koordinator pelaksana program. Pada umumnya mereka
menyadari permasalahan yang ada di lingkungan mereka dan
menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan
adanya program ini, mereka berharap terjadinya perubahan
perilaku masyarakat terhadap lingkungan yang pada akhirnya
perilaku ini menjadi suatu kebiasaan hidup sehingga mereka
menjadi masyarakat peduli daur ulang dan ramah lingkungan.

10.3. Pembuatan Tempat Pengolahan Kompos
Tujuan pembuatan tempat pengolahan kompos ini adalah sebagai
tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk melakukan
pengolahan sampah organik. Tempat Pengolahan Kompos (TPK)
didirikan di kebun sekolah SDN Budi Rahayu. Sarana pengolahan
kompos ini terdiri dari
 bangunan seluas 5x2.5m dengan bak pengolahan 4 buah
 tempat penampungan air
 sarana pendukung berupa sekop, garpu, embrat, dll
Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara gotong royong
melibatkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar, meskipun
dibangun di lahan milik sekolah. Masyarakat menyadari bahwa
sarana TPK ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,
khusunya dalam hal pengolahan sampah organik.
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Gambar 10.6 Gotong royong Guru-guru, komite sekolah dan masyarakat
dalam pembangunan Tempat Pengolahan Kompos.

108

Gambar 10.7 Sarana pengolahan kompos yang dibangun secara gotong
royong oleh pihak sekolah dan masyarakat sekitar.
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Segera setelah selesai dibangun, sarana TPK ini mulai
digunakan untuk mengolah sampah organic menjadi kompos.
Pelaksanaan pengolahan kompos ini dilakukan oleh pihak
sekolah, mulai dari guru, komite sekolah hingga murid
didampingi oleh fasilitator dari IEPF.
Masyarakat sekitar juga mulai berpartisipasi dalam
pemanfaatan sarana TPK ini. Sampah organic yang sebelumnya
telah mreka pilah dibawa ke TPK untuk diolah. Di sini terlihat
hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat mulai
terbangun dengan baik.

Gambar 10.8 Siswa SD dilibatkan dalam kegiatan pembuatan kompos,
sebagai salah satu pembelajaran pendidikan lingkungan di sekolah.
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10.4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pelatihan
Pengelolaan Sampah
Berdasarkan

hasil

survei

terhadap

masyarakat

tentang

pengelolaan sampah, maka diperlukan adanya peningkatan
kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Kegiatan
peningkatan

kapasitas

ini

dilakukan

melalui

pelatihan

pengelolaan sampah secara modular.
Setiap pelatihan dilaksanakan dalam 2 atau 3 hari di SDN
Budi Rahayu. Setiap pelatihan biasanya diikuti oleh 30 sampai 40
orang peserta yang terdiri dari perwakilan masyarakat Desa
Rancasenggang,

perwakilan

guru

dari

5

SD

di

Desa

Rancasenggang. Pelatihan dilakukan dengan modul-modul
sebagai berikut
 Hari Pertama
Pada

hari

pertama,

pengenalan

terhadap

sampah

disampaikan, mulai dari jenis, dampak, hingga manfaat dari
sampah tersebut. Dari sini masyarakat diharapakan mulai
memiliki persepsi bahwa sampah jika dikelola dengan baik
akan menjadi sahabat, bukan malah menjadi masalah
seperti selama ini masyarakat rasakan.
Diskusi kelompok dilakukan untuk membahas sampah
sebagai potensi yang bisa dikembangkan misalnya untuk
pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi kegiatan
sehari-hari masyarakat Desa Rancasenggang. Dari hasil
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diskusi ini mereka menemukan beberapa potensi yang
mungkin dikembangkan untuk mendukung kegiatan seharihari, misalnya pembuatan kompos dan pupuk organik.
 Hari Kedua
Pada hari kedua, pelatihan dibuka dengan sebuah
permainan atau game. Permainan ini bertujuan untuk
membantu peserta memahami bahwa sebetulnya terdapat
potensi dalam diri kita. Hal ini berlaku juga bagi masyarakat
secara umum. Kita tidak harus mengikuti sesuatu dari
daerah lain. Kita harus mampu mengembangkan desa kita
melalui potensi-potensi yang ada di sekitar kita.
Selanjutnya peserta diberikan materi tentang pengolahan
sampah organik. Materi yang disampaikan berupa teori
yang disertai dengan praktek bagaimana mengolah sampah
organik menjadi kompos di TPK yang dibangun bersama.
Materi mulai dari cara pemilahan sampah hingga
mengolahnya menjadi kompos.
Beberapa dari mereka ada yang sudah mempunyai
pengalaman dalam pembuatan kompos. Kepada mereka
sebaiknya

diberika

materi-materi

lanjutan

seperti

pembuatan aktivator atau effective micro-organism (EM)
Mereka dapat menjadi leader bagi yang lainnya nanti
apabila pelaksanaan program pendampingan selesai.
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 Hari Ketiga
Materi tentang pengolahan sampah anorganik merupakan
materi yang disampaikan pada pelaksanaan pelatihan hari
ketiga. Melalui materi ini diharapkan peserta memahami
bahwa sampah anorganik misalnya plastik bekas kemasan
produk yang biasanya kita buang begitu saja bisa menjadi
barang yang bermanfaat dan bahkan bernilai ekonomis.
Dengan bantuan dari fasilitator, peserta diajak untuk
membuat produk-produk yang dihasilkan dari sampah
sebagai bahan bakunya. Bekas kemasan produk seperti
bekas mie instan, kopi, hingga bekas kemasan minyak
goreng dapat dijadikan barang-barang. Sebelumnya peserta
diminta untuk membawa sampah-sampah bekas kemasan
produk tersebut sebanyak-banyaknya dari rumah masingmasing. Pada kesempatan pelatihan ini, peserta dibekali
dengan praktek membuat produk seperti tas, tempat tisu,
hingga boneka.
Modul hari ketiga ini sangat cocok untuk kaum ibu-ibu dan
remaja putri yang biasanya menyukai hal-hal yang bersifat
kerajinan. Pelaksanaan modul ketiga ini dapat saja
dipisahkan dari modul-modul sebelumnya yang membahas
pengolahan sampah organik.
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Gambar 10.9 Pelatihan pengolahan sampah –teori dan praktek.

114

Gambar 10.10 Praktek pembuatan kompos dari sampah dan bahan-bahan
yang ada di sekitar.
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10.5. Belajar Melalui Penerapan Langsung
10.5.1. Percobaan hasil kompos terhadap lahan pertanian
Untuk mengaplikasikan kompos yang dihasilkan dari sarana TPK
maka dibuatkan kebun percontohan. Kebun ini dibuat di lahan
milik SDN Budi Rahayu dengan luas lahan 26.1x25 meter persegi.
Lahan yang dijadikan kebun percontohan sebelumnya
merupakan sebuah lahan tidak produktif penuh alang-alang dan
rumput liar dengan struktur tanah yang penuh puing-puing sisa
bangunan, karena sebelumnya pada lahan ini juga pernah berdiri
sebuah bangunan yang kini telah hancur. Tapi sayangnya sisa
buangan bangunan tidak dipindahkan bahkan dibiarkan saja,
sehingga saat pengolahan lahan masyarakat mengalami kesulitan.
Apalagi beberapa material diantaranya sudah terkubur jauh di
dalam tanah, ini akan sangat berpengaruhi terhadap proses
penanaman. Sehingga diperlukan usaha untuk memperbaiki
struktur tanah tersebut dengan memberikan pupuk kandang dan
kompos yang lebih banyak.
Setelah lahan siap, bedengan-bedengan kemudian dibuat
sebagai tempat penanaman. Jenis tanaman yang ditanam adalah
jagung, bawang daun, dan beberapa tanaman buah-buahan.
Pupuk yang digunakan dalam kegiatan ini tentu saja pupuk
kompos yang sebelumnya telah dibuat oleh masyarakat.
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Gambar 10.11 Lahan kebun milik SDN Budi Rahayu sebelum dan sesudah
dijadikan kebun percontohan.
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Setelah diberikan perlakuan secara organik terhadap kebun
ini, hasilnya tidak kalah dari pola pertanian yang kini diterapkan
oleh masyarakat secara umum. Pemberian kompos yang cukup
terhadap tanah telah memperbaiki struktur tanah menjadi lebih
subur. Demikian pula dengan hasil panen dari tanaman
menunjukkan hasil yang baik.
Kebun

percontohan

ini

dimaksudkan

lebih

pada

memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pola pertanian
ramah lingkungan. Di mana masyarakat bisa beraktifitas bertani
tanpa harus merusak lingkungan. Karena dengan penggunaan
pupuk dan pestisida kimia meskipun mereka anggap lebih mudah
dan ekonomis, secara jangka panjang dapat merusak struktur
tanah. Melalui pertanian organik, produk yang dihasilkan akan
lebih sehat dibanding dengan penggunaan pupuk kimia.
10.5.2. Integrasi terhadap pendidikan lingkungan di sekolah
Pendidikan lingkungan perlu juga diselenggarakan di sekolah
sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat secara
menyeluruh. Setelah mendapatkan pelatihan tentang gerakan 3R
termasuk pengelolaan sampah, para guru diharapkan memahami
konsep-konsep ramah lingkungan. Materi pelatihan dapat
dikembangkan untuk mata pelajaran lingkungan. Selain itu, siswa
dapat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pengolahan sampah di
TPK, sebagai salah satu kegiatan praktek dalam pendidikan dan
pembelajaran lingkungan.
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10.6. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersama oleh IEPF,
wakil masyarakat dan pihak sekolah. Kegiatan monitoring
dilakukan satu bulan sekali sedangkan evaluasi dilakukan per
triwulan secara bersama-sama. Monitoring dan evaluasi ini
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan,
kendala yang dihadapi serta solusinya untuk perbaikan
implementasi kegiatan di masa yang akan datang.
Secara umum tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat
dalam program ini cukup baik. Mulai dari masyarakat, pihak
sekolah, dan pemerintahan desa menyambut baik pelaksanaan
program ini. Program ini dinilai dapat membantu memperbaiki
kualitas lingkungan di Desa Rancasenggang. Namun terdapat
beberapa kendala selama pelaksanaan program ini diantaranya
adalah:
1.

Koordinasi antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar
masih belum optimal sehingga ada beberapa kegiatan yang
berjalan kurang baik, misalnya proses pengumpulan
sampah rumah tangga.

2.

Wawasan dan pengetahuan guru-guru tentang sampah dan
kompos masih harus ditingkatkan supaya mereka dapat
memberikan informasi yang lebih optimal yang diberikan
baik kepada masyarakat maupun siswa.
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10.7. Catatan Penutup Dan Rekomendasi
Mulai tumbuhnya kemauan dari masyarakat untuk berperilaku
lebih ramah lingkungan diharapkan menjadi pertanda baik bagi
upaya perbaikan kualitas lingkungan di Desa Rancasenggang.
Pelaksanaan program ini jauh dari kesempurnaan, namun upaya
untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi
masyarakat mulai terbangun dengan adanya program ini.
Masyarakat diharapkan lebih mampu melihat potensi mereka
untuk dikembangkan tanpa harus mengorbankan lingkungan.
Dari kegiatan pembentukan masyarakat peduli daur ulang
ini, beberapa hal dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1.

Melihat antusiasme dan tanggapan masyarakat yang
memandang baik program ini, serta keinginan kuat mereka
untuk mengubah perilakunya, pendampingan lebih lanjut
perlu dilakukan untuk memperkuat masyarakat peduli daur
ulang yang kini sudah mulai terbentuk.

2.

Kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lebih
lanjut dalam kerangka pengelolaan sampah berbasis
masyarakat perlu diselenggarakan, misalnya studi banding
ke suatu komunitas yang telah berhasil menerapkan konsep
pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
3. Agar komunitas masyarakat peduli daur ulang terbentuk
dengan kuat, peran serta pihak-pihak terkait perlu
ditingkatkan.
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Bab 11
KEGIATAN IEPF UNTUK GERAKAN 3R
DI TOYAMA JEPANG
Yasunobu Kuboki, Dhanus Suryaman dan Fadilah Hasim

11.1. Acara “Pengalaman Berbuat Baik Bagi
Lingkungan Bumi”
Pada tanggal 20 Juli 2009 telah diselenggarakan acara
“CHIKYUUKANKYOU NI YOIKOTO TAIKEN” (Pengalaman berbuat
baik bagi lingkungan bumi) untuk anak-anak kecil di Toyama
Jepang. Acara ini merupakan kegiatan keempat dalam program
IEPF “MARUGOTO KOKUSAI RIKAI” (Pemahaman Internasional
Secara Utuh).
Dengan

mengangkat

“konservasi

lingkungan

bumi”

(pemeliharaan lingkungan bumi) sebagai tema, acara ini mencoba
memperkenalkan dan menuntun anak-anak untuk memahami
keadaan lingkungan saat ini, kemudian mengajak mereka untuk
mempraktekkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh diri kita
sendiri dalam menjaga/memelihara lingkungan.
Acara ini diselenggarakan di Jepang pada saat musim panas.
Cuaca hari itu sangat terik dan suhu udara mencapai 37° C.
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Walaupun demikian orang-orang sangat antusias berpartisipasi
dalam acara ini. Jumlah peserta 1100 terdiri dari 700 anak-anak
dan 400 orang dewasa telah berpartisapsi dalam acara
“pengalaman berbuat baik untuk lingkungan bumi” ini.

Gambar 11.1 Poster kegiatan “pengalaman berbuat baik untuk lingkungan
bumi” di Toyama Jepang.
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11.1.1. Isi Acara
Acara diselenggarakan dalam tiga area besar:
 Area besar pertama:
o Pengalaman
membuat
kertas:
Membuat
“satu-satunya
kartu pos di
dunia karya
tangan” dari
koran bekas,
kotak susu dan lain-lain. Sudut ini mencoba
memperkenalkan bagaimana cara mendaur ulang kertas.

o Pengalaman
membuat
lilin dan lilin
lebah:
Mencoba
membuat lilin
sambil
mempelajari
bagaimana lebah itu membuat lilin lebah.
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o Kue peduli
lingkungan:
Mencoba
membuat
kue-kue
berwawasan
lingkungan.

o Pengalaman
membuat
kerajinan
bambu:
Mencoba
membuat
kerajinan dari
bambu seperti
kuda-kudaan,
lampion, seruling. Selain bambu, bahan bahan lain yang ada
disekitar juga dimanfaatkan.
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o Pengalaman
bertani –
menanam
dengan mudah:
Di sudut ini
anak-anak dapat
mempelajari
dasar-dasar
pertanian. Tanah
dan pupuk dicampur dan dimasukkan ke dalam pot kecil,
kemudian ditanami “lobak 20 hari” (lobak Jepang).
Tanaman lobak ini
dapat di pelihara di
rumah atau di kamar.
Pengalaman sederhana
mengenai pertanian.
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 Area besar kedua
o Eco-ranger:
Mempelajari dan
berbagi
pengetahuan
mengenai
lingkungan
dengan
menggunakan
cerita bergambar.
Lalu memeriksa
setinggi apa “level
kepedulian
lingkungan” peserta.
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o Pengalaman
membuat tas
peduli
lingkungan:
Membuat “my
bag” dari
pakaian bekas
atau kain usang
menggunakan
mesin jahit dan setrikaan.
Tas ini nanti dapat
digunakan untuk
belanja, jadi bisa
mengurangi jumlah
sampah plastik.
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 Area besar ketiga
o Flea market:
Para peserta
yang kebanyakan
terdiri dari
mahasiswa dan
anak-anak
masing-masing
membawa
barang-barang
yang sudah tidak
mereka gunakan.
Kemudian
menyelenggarakan flea
market (barter/tukar
barang dengan
barang) di antara
mereka.
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11.1.2. Pendapat anak-anak di tempat acara
Berikut ini adalah kesan dan pesan anak-anak setelah mengikuti
acara “pengalaman berbuat baik untuk lingkungan bumi”:
“Kalau pergi belanja saya akan selalu membawa my bag (tas
sendiri), dan di kasir saya akan bilang „gak perlu kantong plastik‟.”
“Saya akan selalu memperhatikan jenis sampah. Sampah (organik
dan non organik) akan selalu saya pisahkan.”
“Untuk menghemat energi, lampu kamar akan saya matikan 1
jam lebih cepat dari biasanya, dan akan saya hidupkan 1 jam
lebih lambat dari biasanya.”
“Saya akan mengurangi waktu menonton televisi 1 jam
setiap hari.”
Kita berharap pesan dan kesan mereka akan mulai
dilakukan anak-anak setelah mendapat “pengalaman berbuat baik
untuk lingkungan bumi” dalam kegiatan ini. Dan berharap juga
mereka dapat berbagi pengetahuan kepada yang lainnya yang
tidak sempat mengikuti acara ini.
Masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang sangat
convenient (mudah, gampang), listrik dan air dapat diperoleh
dengan mudah di manapun. Alat-alat elektronik tersedia banyak
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sekali, apabila muncul produk-produk baru yang lama akan
terbuang begitu saja walaupun masih dapat digunakan.
Dalam acara ini diharapkan para peserta mendapatkan
pengalaman dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip 3R:
Reduce, Reuse dan Recycle. Sehingga setelah acara ini mereka
dapat lagi mengatakan “MOTTAINAI”1 dan mereka menerapkan
prinsip-prinsip Reuse dan Recycle untuk barang-barang yang
masih

dapat

digunakan.

Kemudian

mereka

juga

dapat

menerapkan prinsip Reduce untuk menghemat energi dan
mengurangi sampah.

Mottainai= …aduh sayang,…sebuah kata yang sejak dulu diucapkan/digunakan
masyarakat Jepang ketika menyia-nyiakan sesuatu.
1
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11.1.3. Surat kabar di Jepang yang meliput acara ini
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11.2. Melakukan Kajian Masalah Lingkungan
11.2.1. Program Kota Toyama Jepang untuk masalah lingkungan
Kota Toyama —tempat di mana IEPF-Jepang berada—, telah
memulai suatu program pengembangan kota ringkas (compact,
ringkas, kecil) yang mengaktifkan angkutan umum (public
transportation). Program ini dimulai dalam untuk menghadapi
masalah-masalah lingkungan, masyarakat lanjut usia (aged
society, masyarakat di mana orang orang lanjut usia sangat
banyak) dan masalah kehidupan yang sangat tergantung pada
mobil.
Salah satu projek dalam program tersebut adalah LRT
(Light Rail Transit) yang dimulai pada bulan April tahun 2006.
LRT Toyama mendapat perhatian dari seluruh Jepang. Projek LRT
ini dilakukan dengan fokus dan terencana melalui kerjasama
berbagai lembaga dengan satu tujuan, yaitu, mengurangi CO2 yang
membawa dampak buruk terhadap lingkungan.
LRT merupakan salah satu sistem transportasi generasi
berikut (baru). LRT merupakan alat angkutan yang menggunakan
LRV (light rail vehicle) dengan ciri khas lantai nya yang rendah, rel
trem dan halteu-halteu pemberhentian direnovasi sehingga alat
angkutan ini selain tepat waktu juga memberikan kenyamanan
bagi penggunanya.
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Gambar 11.2 Light Rail Transit, LRT, di Toyama Jepang.

11.2.2. Ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap manusia
Sebelum ada LRT, karena kebanyakan orang menggunakan mobil
pribadi, pengguna angkutan umum sangat sedikit. Akibatnya,
jumlah kereta yang beroperasi pun menjadi sedikit. Karena
jumlah kereta yang beroperasi berkurang, sistem angkutan umum
menjadi tidak menyenangkan (inconvenient), orang-orang yang
beralih menggunakan kendaraan pribadi semakin bertambah. Hal
ini terus berlanjut berputar semakin buruk seperti lingkaran
setan.
133

Bersamaan dengan dimulainya LRT, penambahan jumlah
pelayanan dari 1 jam 1 kali menjadi 15 menit satu kali, kemudian
juga perpanjangan jam pelayanan, yang semula hanya sampai jam
9 malam menjadi sampai jam 11 malam, dan satu lagi yang tidak
kalah pentingnya adalah penggunaan kendaraan berlantai rendah
yang memudahkan (barrier free) untuk orang-orang penyandang
cacat, pengguna angkutan umum meningkat kembali dengan
signifikan. Dibandingkan dengan hasil survey bulan Oktober
2005, pengguna angkutan umum pada hari biasa meningkat 2.2
kali dan pada hari libur 5.3 kali. Kemudian sebanyak 12 persen
dari pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan LRT.

Gambar 11.3 Tampak depan LRT.
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Gambar 11.4 Barrier free, ramah bagi orang berkursi roda dan orang tua.

Gambar 11.5 Barrier free, lantai stasiun/halte rata dengan lantai pintu masuk.
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Gambar 11.6 Pemandangan di dalam LRT, bersih dan nyaman.

Gambar 11.7 LRT sedang melaju di jalan raya.
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