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LINGKUNGAN di SMP 
Negeri 2 Baturaden, 
Banyumas, Jawa Te-
ngah, begitu bersih 

dan asri. Pepohonan perdu 
menaungi sudut-sudut seko-
lah. Sampah pun nyaris tidak 
terlihat.

Bahkan, di keranjang sampah 
hanya terdapat  sampah-
sampah daun dan ranting.

Tidak terlihat sampah plas-
tik sisa air mineral atau minu-
man ringan. Bahkan, kantong 
plastik juga tak tampak.

Ternyata, sampah-sampah 
plastik itu sudah dikumpul-
kan para siswa. Budaya me-
ngumpulkan sampah plastik 
ini telah berlangsung selama 
beberapa semester. Sampah itu 
dikumpulkan untuk membuat 
kerajinan tangan berbahan 
baku limbah plastik.

Benar saja, di sudut sekolah, 
di bawah pohon rindang, se-
jumlah murid kelas 8 berkeru-
mun mengelilingi meja. Ta-
ngan-tangan mungil mereka 
dengan cekatan menggunting 
botol dan gelas plastik. Se-
bagian lainnya tampak mem-
bersihkan tali rafi a. 

Tidak butuh banyak wak-
tu, kelompok siswa tersebut 
mengubah sampah menjadi 
boneka-boneka unik. 

“Sudah beberapa semester 
ini, dalam mata pelajaran kera-
jinan, kami diminta mengum-
pulkan limbah plastik untuk 
dijadikan mainan. Ternyata 
asyik, dapat dijadikan boneka 

Sampah sekolah kini 
berubah menjadi 
alat permainan dan 
pengasah kreativitas 
murid.

LILIEK DHARMAWAN

Belajar lewat Sampah

ASAH KREATIVITAS: Pemanfaatan sampah plastik tidak hanya membantu membersihkan lingkungan tapi juga 
membantu siswa mengasah kreativitas. 

Pihak sekolah memfasili-
tasi dengan serius kegiatan 
ke terampilan ini. Peralatan tata 
suara disiapkan untuk pemen-
tasan hingga membuat siswa 
juga bersungguh-sungguh. 
Tawa dan sorak-sorai mengge-
ma saat para siswa menampil-
kan kebolehan bercerita.

Peluang usaha
K e p a l a  S M P N e g e r i  2 

Baturaden Suyudi mengung-
kapkan pada awalnya sekolah 
hanya mendorong siswa un-
tuk mengumpulkan limbah-
limbah yang banyak bersera-
kan. Adalah Joni Teguh, salah 
seorang guru di sana, yang 
kemudian mengusulkan untuk 
memadukan dengan kegiatan 
keterampilan. 

“Saya menyambut baik, ka-
rena daripada limbah dibuang 
percuma dan mengganggu 

seperti ini,” ujar Siti Aisah, 14, 
yang duduk di kelas 2.

Aisah yang tampak mahir 
itu menjelaskan pada awalnya 
ia membutuhkan waktu dua 
hari untuk mengolah limbah 
plastik. “Awalnya kami diajari 
terlebih dulu, tapi setelah itu 
jadi pekerjaan rumah. Kami 
buat kreativitas masing-ma-
sing,” tambahnya.

Meskipun jenis bahan baku 
terbatas, nyatanya para siswa 
bisa menghasilkan boneka 
yang tampak beragam. 

Ada yang tradisional dengan 
tambahan kain batik, ada pula 
yang bergaya masa kini. Bone-
ka-boneka ini sudah punya 
sebutan khusus. Sekolah me-
namainya Mbah Plas, kepan-
jangan dari limbah plastik.

Namun, para siswa juga 
punya sebutan masing-masing 
untuk hasil karya mereka. 

“Ada yang dinamakan Kang 
Gus, yang pakai peci. Ada juga 
yang seperti Roma Irama, bah-
kan ada juga pemimpin Libia, 
Khadafi . Pokoknya yang dike-
nal sama kita-kita, semuanya 
akan kita buat,” ujar siswa 
lainnya, Andri, 14.

Tidak hanya membuat to-
koh, para siswa juga dituntut 
agar bisa bercerita melalui me-
dia boneka atau wayang hasil 
kreasi mereka yang berbahan 
baku limbah plastik tersebut. 

Seperti yang hari itu dilaku-
kan, Andri dkk berkumpul di 
halaman sekolah, bergantian 
maju ke depan sambil mem-
bawa tokoh yang diciptakan 
berikut ceritanya. 

Sembari  menunggu di-
mainkan, boneka para siswa 
ditancapkan berjejer pada 
batang pisang. Mirip dengan 
pentas wayang. 
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lingkungan, alangkah baiknya 
kalau bisa dimanfaatkan,” ujar 
Suyudi.

Perubahan itu terbukti mem-
buat siswa lebih semangat. 
Kegiatan ini juga mengungkap 
potensi kreativitas siswa.

Para siswa banyak yang 
terbukti terampil dan mampu 
menghasilkan berbagai ben-
tuk mainan berbahan limbah 
plastik. 

“Kami mendorong supaya 
anak terus berinovasi. Sebab, 
kemampuan seperti ini dapat 
menjadi alternatif kemandirian 
di masa mendatang. Pada saat-
nya nanti bisa mendatangkan 
pendapatan,” lanjut Suyudi.

Joni kemudian menjelaskan 
bahwa siswa juga didorong 
menularkan keterampilan di 
rumah masing-masing. “Siswa, 
kami minta supaya mengajari 
keluarga dan lingkungannya. 
Ini sebetulnya tujuan sekolah, 
sekolah tidak hanya mem-
berikan pendidikan kepada 
anak, tetapi juga masyarakat,” 
tuturnya. 

Meraup pendapatan dari 
sampah memang bukan mus-
tahil. Di daerah lain, termasuk 
di Jakarta, sudah banyak berdi-
ri usaha kerajinan yang berba-
han baku sampah plastik. Yang 
paling banyak adalah sampah 
kemasan cairan pembersih.

Produk dari limbah ini bah-
kan digemari hingga ke luar 
negeri. Produk ini pun di-
hargai tidak kalah ketimbang 
produk baru.

Dengan digenjotnya industri 
kreatif di Indonesia, industri 
dari limbah ini juga sepan-
tasnya ikut digarap. Dengan 
kerajinan ini, lingkungan ber-
sih dan taraf hidup bisa naik.
(M-6)

miweekend@
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Bijak Menggunakan Plastik

PLASTIK yang 
memadukan pati 
dalam rangkai-
an polimernya 
d i k l a i m  m u -
dah terurai  di 
lingkung an. Apa 
memang mudah?

Kepala Pusat 
Sentra Teknologi 
Polimer BPPT Wa-
was Swathatafri-
jiah menyatakan 
bahwa standar mudah terurai plastik biodegradable masih terhitung 
cukup lama, yakni 6 bulan hingga setahun.

“Lamanya waktu penguraian di alam menjadi kelemahan 
produk plastik yang belum bisa diatasi,” ujarnya, pada acara Me-
dia Gathering bersama Tupperware di Jakarta, awal minggu lalu. 
Selain itu, plastik biodegradable juga belum ramah bagi kalangan 
menengah ke bawah. Terbukti dari masih banyaknya pedagang 
pasar tradisional yang menyediakan plastik keresek hitam untuk 
kantong belanja pembeli. “Harga plastik biodegradable masih tinggi. 
Jadi, mereka beli kemasan yang murah. Keresek hitam itu lebih 
murah dari yang putih.” 

Mahalnya harga plastik biodegradable disebabkan oleh mahal-
nya teknologi. Ia menyebut Indonesia setidaknya membutuhkan 
waktu lima tahun lagi untuk bisa membuat plastik biodegradable 
menjadi produk massal dan menggantikan plastik biasa. Maka 
itu, ia menyarankan agar masyarakat bijak dalam penggunaan 
plastik. (Din/M-1)

Pesta Hijau Green Radio

K O N S I S T E N 
sebagai  media 
berkonsep ‘hijau’, 
radio Green Ra-
dio pun membuat 
aca ra ulang tahun 
yang sarat kam-
panye lingkung-
an. Bertempat di 
Taman Menteng, 
Jakarta, perayaan 
hari jadi ketiga 
ini diisi dengan 
berbagai acara yang dekat dengan alam sejak pukul 06.00-22.00 
WIB, hari ini. 

Di antaranya, Anda dapat belajar mengenal alam Taman Na-
sional Gunung Gede Pangrango dalam acara peluncuran buku 100 
Tumbuhan yang Dilindungi di Gede Pangrango. Green Radio memang 
sudah cukup lama melaksanakan program adopsi pohon di taman 
nasional tersebut. Para pendengar radio yang mengudara di 89.2 
FM dapat ikut menghijaukan kawasan Gede Pangrango dengan 
mendonasikan uang.

Sejauh ini, Green Radio dan para pendengarnya telah menanam 
6.000 pohon di lahan seluas 15 hektare di areal Sarongge, yang 
berada di kawasan itu. Sembari mengenal jenis-jenis pohon ini, 
putra-putri Anda juga dapat ikut dalam kegiatan funbike atau me-
nikmati hiburan musik dari band-band yang tampil. (Big/M-1)

INFO HIJAU

Dana Perbaikan Lingkungan Minim

MESKI mendapat 
pinjaman dana 
i k l i m  h i n g g a 
miliaran dolar, 
nyatanya peme 
rintah mengata-
kan dana perbai-
kan lingkungan 
minim. Demikian 
dikatakan Men-
teri Lingkungan 
Hidup Gusti Mu-
hammad Hatta di 
sela-sela rapat kerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
hidup, Senin (7/3), di Palembang.

Menurut Gusti, selama ini daerah hanya mendapat dana untuk 
perbaikan lingkungan sekitar Rp500 juta. “Untuk itu, tahun 2012, 
dana itu akan saya tambahkan, tentunya ini setelah disetujui 
Komisi VII,” ujar Gusti.

Perbaikan lingkungan, terutama kawasan hutan gambut, 
menjadi hal yang penting terkait dengan target penurunan emisi 
Indonesia. 

Meski begitu, Gusti meminta daerah tetap berupaya memper-
baiki lingkungannya meski dana terbatas. Gusti juga mengatakan 
perlunya perubahan dalam program penilaian Adipura. Jika 
selama ini lebih berat kepada program pengolahan sampah, 
selanjutnya penilaian juga memperhatikan kualitas udara dan 
air. (TT/M-6)

DOK GREEN RADIO

MI/RAMDANI

MIPANCA SYURKANI

MANFAATKAN 
PLASTIK: 
Sejumlah 
anak sekolah 
memainkan tokoh-
tokoh boneka atau
pewayangan yang 
dibuat dari plastik 
bekas seperti botol 
dan bekas gelas
plastik air mineral. 
Selain membuat 
kerajinan tangan 
seperti itu, mereka
juga bisa 
memainkan tokoh 
yang mereka 
buat.

Tips
Green!

Bentuk kepedulian lingkungan 
tidak mesti melakukan hal 
besar. Pengolahan sampah bisa 
memberi dampak signifi kan 
jika dilakukan bersama

AKSI LINGKUNGAN DARI KAMPUS

KOMUNITAS kampus telah 
menjadi bagian sejarah 
perubahan masyarakat kita

sejak lama. Pada 
era 60-an, komunitas kampus 
menggelorakan demokrasi di tanah 
Air. Kini, ketika masalah lingkungan 
menjadi perhatian dunia, kalangan 
mahasiswa tidak ketinggalan 
mengampanyekannya.

Komunitas kampus memang 
sudah sewajarnya ikut bergerak. 
Kampus yang menjadi tempat 
aktivitas ribuan orang tentu 
memakan energi yang tidak sedikit. 
Jumlah yang besar juga berlaku 
untuk soal limbah. Beberapa kampus 
di Jakarta malah sudah lekat dengan 
pemandangan sampah yang 
menumpuk.

Salah satu komunitas peduli 
lingkungan yang muncul dari 
kampus ialah Green Community 
Universitas Indonesia (GCUI). Berdiri 
sejak Januari 2010, komunitas yang 
diinisiasi dua alumnus UI itu berusaha 
membuat kampus yang hijau dengan 
menggerakkan para sivitasnya. Maka, 
program yang dibuat pun lekat 
dengan keseharian mahasiswa.

Salah satu kegiatan yang 
dijalankan sejak tahun lalu yaitu 
pengumpulan sampah-sampah 
anorganik di lingkungan fakultas 
untuk disalurkan dan didaur ulang. 
Dalam pengumpulan sampah, GCUI 
sekaligus juga melakukan pendataan 
jenis sampah dengan tujuan 
merumuskan konsep pengelolaan 
sampah yang paling sesuai.

Program-program GCUI bukan 
hanya berkutat di kampus. Kondisi 
pesisir Indonesia yang terancam 
abrasi dan pencemaran juga menjadi 
perhatian komunitas yang memiliki 
anggota lebih dari 300 orang itu.

Kepedulian GCUI kemudian 
diwujudkan dalam program 
penanaman bakau di Kepulauan 
Seribu. Agak berbeda dari program 
serupa yang sudah banyak ada, 
anggota GCUI juga berusaha 
meningkatkan kepedulian 
lingkungan masyarakat pesisir 
dengan mengenalkan manfaat 
ekonomi dari tanaman bakau.

Ingin tahu lebih banyak kegiatan 
GCUI? Dengar sendiri dari para 
pengurusnya yang hadir di diskusi 
Green Radio. (Big/M-2)


