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Perbaikan lingkungan lebih 
membutuhkan aksi sederhana 
dan mudah dilakukan, bukan 
dengan teori besar.

BUDAYA CINTA LINGKUNGAN DI SEKOLAH

PENDIDIKAN lingkungan 
sudah jadi partner wajib 
dalam usaha perbaikan 
ruang hidup di semua 

negara, begitu juga di Indonesia. 
Secara nyata sudah masuk dalam 
kurikulum di sekolah-sekolah.

Namun, cukupkah mata pelajaran 
itu membangkitkan kesadaran dan 
pemahaman lingkungan anak-anak 
kita? Banyak guru menilai belum 
cukup dan beberapa sekolah pun 
mengembangkan konsep pendidikan 
lingkungan mereka sendiri.

Salah satunya adalah Sekolah 
Menengah Kejuruan Wikrama. 

Sekolah yang berada di Bogor itu 
memiliki program lingkungan yang 
menggerakkan seluruh anggota 
sekolah, bahkan orang tua pelajar, 
untuk berperan aktif terhadap 
lingkungan sekitar sekolah. Dengan 
cara itu pula, perbaikan lingkungan, 
seperti pembuatan lubang biopori, 
bukan teori semata. Para siswa 
sekolah itu langsung mempraktikkan 
pelajaran lingkungan yang mereka 
terima di lingkungan sekitar. Warga 
sekolah juga rutin ikut menata taman 
dan membersihkan sungai di sekitar 
sekolah.

Bukan itu saja ‘kurikulum hijau’ 

sekolah tersebut juga dipadukan 
dengan unsur budaya khas 
Indonesia. Salah satunya, SMK 
Wikrama menggunakan wayang 
golek sebagai sarana kampanye 
lingkungan.

Bukan hanya melestarikan 
budaya, kampanye semacam 
ini menjadi cara efektif menarik 
perhatian siswa. Bahkan juga 
masyarakat luar.

Ingin tahu lebih banyak soal 
sekolah peraih Piala Adiwiyata 2010 
ini? Pastikan Anda bergabung dalam 
siaran di Green FM, Rabu (2/3) petang. 

(Big/M-1)

MESKI bisa menghindari ratu-
san ton sampah dan menghe-
mat jutaan rupiah, banyak 
orang tetap mengernyitkan 
kening saat mendengar kata 
‘cuci ulang’ untuk popok dan 
pembalut. Beberapa mengaku 
khawatir perihal kebersihan 
dan kesehatannya.

Mengenai  kehigienisan 
ini, baik Enphilia maupun 
Ananndapers memang tidak 
melakukan uji laboratorium 
semisal terkait keberadaan 
bakteri di clodi atau pembalut 
yang telah dicuci. 

N a m u n ,  b e r d a s a r k a n 
pengamatan langsung ter-
hadap clodi maupun pem-
balut yang telah dicuci, tidak 
tampak bekas noda ataupun 
tercium bau.

Iwan Suryolaksono, pemilik 
Ananndapers, mengatakan 
hasil tersebut didapat karena 

penggunaan bahan yang se-
suai. Untuk pembalut, Anann-
dapers menggunakan bahan 
beludru (velvet) sebagai bahan 
yang kontak langsung dengan 
kulit. 

“Velvet paling cepat melepas 

kotoran,” ujar Swisse Mahara-
ni, istri Iwan sekaligus perintis 
Ananndapers.

Dengan penggunaan bahan-
bahan ini, Iwan dan Swisse 
yakin produk cuci ulang tidak 
kalah higienis dengan produk 

sekali pakai.
Beberapa testimoni juga 

mendukung. Banyak pujian 
dari ibu yang memiliki anak 
berkulit sensitif.

Dina Wulan pada Fe bruari 
2010 menulis, “Sayang banget 

baru kenalnya sekarang. Saya 
kesulitan soal popok karena 
anak pertama saya ruamnya 
(bintil merah) parah. Zaman 
dulu gak ada clodi lokal balita 
seperti ini.” Keunggulan se-
rupa juga dituliskan ibu ber-

nama Hasty.
Asosiasi Kesehatan Ling-

kungan Nova Scotia, Kanada, 
mengatakan alergi karena 
popok sekali pakai memang 
kerap muncul. Hal itu bisa 
dipicu bahan-bahan kimia 

termasuk gel penyerap dan zat 
pemutih yang banyak diguna-
kan popok.

Dengan tidak hadirnya zat-
zat ini pada clodi, reaksi alergi 
hampir nihil. Situs kesehatan 
di Amerika Serikat, Healthwyze.
org, pun melaporkan hampir 
tidak ada laporan alergi dari 
pengguna clodi bekas pakai.

Mungkin ini pula sebabnya 
clodi yang berharga Rp24.000-
Rp70.000 ini sudah memiliki 
banyak penggemar di berbagai 
daerah. 

Iwan sendir i  me ngaku 
produksi per bulannya telah 
mencapai 10 ribu buah, se-
dangkan Enphilia berkisar 
1.500 buah.

Sudah saatnya gaya kon-
sumsi manusia yang bisa me-
mengaruhi lingkungan secara 
negatif sedikit demi sedikit 
diubah. (Big/M-1)
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rofiber, atau bahan dengan 
serat mikron, ini pula pembeda 
signifi kan dengan popok sekali 
pakai yang banyak menggu-
nakan bahan penyerap berupa 
bahan kimia, salah satunya 
Sodium polyacrylate. 

Mikrofiber ini pula yang 
kini disediakan Enphilia. Un-
tuk mengimbangi daya serap 
popok, clodi ini bisa meng-
gunakan mikrofiber hingga 
empat lapis. “Popoknya jadi 
bisa menahan cairan sampai 
8 jam,” ujar Iwan di Bandung, 
Selasa (22/2).

Annandapers yang mulai ber-
produksi pada 2002 kemudian 
juga mengembangkan produk 
ke pembalut wanita cuci ulang. 
Sama seperti produk clodi-nya, 
pembalut cuci ulang ini me-
ngandalkan kekuatan kain.

“Industri garmen kita sangat 
mendukung untuk produk-
produk ini. Kita punya garmen 
kaya sekali yang fungsinya juga 
macam-macam,” tambah lulus-
an Teknik Fisika ITB ini.        

Dengan umur pakai yang 
bisa mencapai 2 tahun un-
tuk pembalut cuci ulang dan 
hingga dua generasi (bisa ditu-
runkan) untuk clodi, jelas ra-
tusan bahkan ribuan sampah 
bisa dihindari. Begitu pun soal 
penghematan energi, masih 
menjadi perdebatan.

Badan Lingkungan Inggris 
pada 2009 bahkan menyatakan 
jejak karbon dari clodi sedikit 
lebih tinggi daripada popok 
sekali pakai, yakni 570 kg CO2 
berbanding dengan 550 kg CO2 
untuk pemakaian selama 2,5 
tahun. Tingginya jejak karbon 
clodi dihitung jika pengeringan 
menggunakan mesin cuci.

Swisse sendiri mengakui, 
dengan mikrofiber yang di-
jahit menyatu permanen de-
ngan popok (bukan kantong), 
pengeringan akan sulit tanpa 
menggunakan mesin cuci. Mes-
ki begitu, produk cuci ulang 
ini jelas tetap meminimalisasi 
sampah yang jadi masalah be-
sar lingkungan kita. (M-1)
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nesia Solid Waste Association 
(InSWA) Sri Bebassari, Rabu 
(23/2).

Sri mengatakan, InSWA be-
lum mengkaji khusus sampah 
pembalut dan popok sekali 
pakai. Namun, ia meyakini 
kedua jenis produk tersebut 
telah menjadi penyumbang 
signifikan sampah di Indo-
nesia. Sekarang ini sampah 
plastik mencapai 15% dari total 
sampah di Tanah Air. 

Konsekuensi lingkungan be-
lum berhenti di situ. Pembua-
ngan popok yang begitu saja 
tanpa dibersihkan membuat 
TPA seperti septic tank raksasa. 
Di Amerika Serikat (AS), hal 
ini telah diperbincangkan sejak 
1975 (Happynappy.ca).

Banyak popok yang material-
nya juga dibuat dari pulp kayu. 
Ini berarti jutaan pohon harus 
dikorbankan hanya untuk me-
nampung kotoran.

Rhode Island Solid Waste 
Management Corporation 
mengemukakan, di AS 90% 
orang tua memilih popok sekali 
pakai, sekitar setengah juta po-
hon tiap tahunnya dikorbankan 
untuk popok tersebut.

‘Biaya’ lingkungan yang 
besar inilah yang membuat 
banyak orang di sana jengah. 
Setidaknya sejak dua dekade 
lalu popok cuci ulang kembali 
populer. 

Daur ulang  
Hal ini pula yang kini terjadi 

di Indonesia. Setidaknya dua 
tahun ini, produsen popok cuci 
ulang menjamur. Tapi, popok 
yang juga populer disebut 
clodi--dari bahasa Inggris cloth 
diapers--ini berbeda dari popok 
kain masa nenek kita dulu. 
Beberapa popok bahkan sudah 
sepraktis celana.

Clodi macam ini salah satu-
nya dibuat Rika Winurdiasti. 
Ibu rumah tangga yang ber-
domisili di Jakarta ini mengaku 
terdorong dari kegemarannya 
memanfaatkan barang yang 
ada. 

“Awalnya saya pakai selimut 
pesawat yang ada di rumah. 
Ternyata useful banget. Lalu 

SEORANG kerabat per-
nah mengatakan betapa 
beruntungnya perem-
puan yang lahir di za-

man modern. Ini bukan soal 
kesamaan gender, melainkan 
benda bernama pembalut sekali 
pakai.

Pembalut sekali pakai se-
perti surga yang melepaskan 
wanita dari ketidaknyamanan 
dalam beraktivitas dan segala 
kerepotan mencuci. Mungkin 
hampir seluruh wanita di dunia 
sependapat karena saat ini 
pembalut telah jadi barang 
kebutuhan yang wajib, bahkan 
sering lebih wajib daripada 
kosmetik.

Mereka yang sudah men-
jadi ibu pun makin dimanjakan 
dengan popok sekali pakai. Na-
mun tanpa Anda sadari, ‘surga’ 
kepraktisan ini justru mencipta-
kan ‘neraka’ lingkungan. 

Jika seorang wanita saja 
menggunakan tiga pembalut 
sekali pakai per harinya de-
ngan masa subur sekitar 38 
tahun, sedikitnya ia membuang 
8.202 sampah pembalut selama 
hidup. 

Kalikan dengan jumlah 
penduduk perempuan dan 
ditam bah lagi dengan sampah 
popok, maka jangan heran 
jika di masa depan Indonesia 
punya gunung dari limbah 
pembalut. “Bukan cuma karena 
banyaknya, (sampah) ini juga 
berbahaya karena mengandung 
plastik yang susah terurai. Jadi, 
ya sampai ratusan tahun lagi 
(sampah pembalut dan popok) 
masih ada,” ujar Ketua Indo-

Selain butuh bahan 
baku kayu yang 
banyak, popok dan 
pembalut sekali pakai 
menjadi sumber 
sampah yang sulit 
terurai. Sebenarnya ini 
bisa dihindari dengan 
produk cuci ulang.

BINTANG KRISANTI

SXC.HU

Ancaman di balik Kepraktisan

SULIT TERURAI: 
Popok dan pembalut 
sekali pakai telah 
menyebabkan 
konsekuansi lingkungan 
yang tidak sepele. 
Jutaan pohon harus 
ditebang setiap 
tahunnya hanya untuk 
memenuhi kebutuhan 
popok satu negara. 
Sampah popok dan 
pembalut ini juga tidak 
terurai hingga ratusan 
tahun.

saya terusin (membuat) karena 
memang sayang sekali kalau 
popok hanya sekali pakai,” kata 
lulusan Teknik Lingkungan 
ITB ini, yang memulai usaha 
pada 2009.

Popok yang awalnya dibuat 
untuk anaknya sendiri itu 
kemudian dipasang di blog 
pribadinya hingga mendapat 
respons banyak orang. Masuk 
ke dunia bisnis memang mem-
buat Rika tidak lagi mengguna-
kan bahan bekas. 

Namun, selain menggunakan 
bahan fl eece baru, ia berusaha 
mempertahankan semangat 
daur ulang dengan bentuk 
popok berkantong. 

Bahan penyerapnya bisa apa 
saja dan bisa dimasukkan mela-
lui celah di pinggang belakang 
popok.

“Ini mendorong orang me-
manfaatkan bahan apa saja 
yang ada di rumahnya,” tutur 
Rika yang juga pernah meng-
gunakan bekas kain ihram. 
Dengan konsep yang sekali-
gus daur ulang ini pula Rika 
memberi nama produknya 
Enphilia, yang artinya ‘cinta 
lingkungan’.

Memanfaatkan bahan sisa 
juga dilakukan pasangan Iwan 
Suryolaksono dan Swisse Ma-
harani. Namun, bahan yang 
digunakan untuk produk ber-
nama Ananndapers ini bukan 
bahan bekas, melainkan bahan 
sisa produksi dari pabrik, ter-
masuk parasit yang digunakan 
di bagian luar popok.    

Bahan baru yang khusus 
dipesan ke pabrik adalah ba-
han mikrofi ber yang berfungsi 
sebagai penyerap utama. Mik-

Bukan cuma 
karena banyaknya, 

(sampah) ini juga 
berbahaya karena 
mengandung plastik yang 
susah terurai.”

Sri Bebassari
Ketua InSWA

Tetap Bersih dan Sehat
BAHAN SPESIFIK: 
Popok cuci ulang 

buatan Enphilia (kiri) 
menggunakan bahan 
mikrofiber yang bisa 

dicopot pasang. 
Sementara pembalut 

cuci ulang dari 
Ananndapers (kiri) 

memilih velvet untuk 
bahan yang kontak 

dengan kulit agar mudah 
dibersihkan. 
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