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SAMPAH, MASALAH YANG TIDAK PERNAH HABIS!

Resiko bancana alam hingga konservasi biodiversitas menuntut kesadaran
masyarakat dalam upaya mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. Warga
masyarakat terinformasi dan sadar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi
masalah-masalah lingkungan dan dapat membentuk kelompok untuk
meningkatkan upaya penanganan di tingkat masyarakat kecil hingga
pemerintahan. Bila diperhatikan secara lebih seksama, kekuatan untuk
memberantas masalah lingkungan belum sepenuhnya tertaman sehingga
kurangnya penghargaan yang diberikan terhadap sumber daya alam yang
masih tersisa serta pelayanan lingkungan masih terabaikan. Partisipasi dan
pengambilan suara keputusan merupakan unsur yang penting dalam
penyelenggaraan yang baik. Bencana alam yang baru-baru ini terjadi di
Indonesia memang telah mendorong perhatian yang besar kepada masalah
lingkungan, namun pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dan
tindakan konkret masih perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman ini mencapai seluruh lapisan masyarakat serta sarana apa saja
yang paling efisien untuk membangun kesadaran dasar ini. Masalah lingkungan
di Indonesia diantaranya adalah banyaknya sampah yang dihasilkan oleh
manusia. Disamping sebagai sumber timbulnya berbagai penyakit, sampah
juga menambah masalah dalam hal kelestarian lingkungan. Tidak semua
sampah dapat diurai oleh tanah, hanya sampah organik saja yang dapat terurai
oleh bakteri dalam tanah, sedangkan sampah anorganik hanya akan terus
menumpuk hingga ratusan tahun lamanya. Sebelum masalah lainnya datang,
maka sedini mungkin sampah-sampah tersebut harus dikelola agar kita tidak
mewariskan milyaran sampah kepada anak cucu nantinya.

Berdasarkan bentuk, sampah dapat dikelompokkan menjadi sampah padat,
sampah cair, dan sampah berupa gas. Sampah cair dan gas biasanya
ditimbulkan oleh limbah industri, sedangkan sampah padat dapat berupa
sampah plastik, sampah kaleng ataupun sampah kertas. Sampah-sampah
tersebut jika dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus
penghasilan. Misalnya saja yang dilakukan Nursalam (47), pemerhati
lingkungan dibilangan Mampang Prapatan XI, ayah dari dua anak ini telah
menggeluti usaha pengolahan sampah khususnya kertas sejak tahun 1982.
Berangkat dari kepedulian sebagai seorang informentalis bidang lingkungan
hidup, pada tahun 1985 ia bergabung kedalam Walhi (Wahana Lingkungan
Hidup) dan pada tahun 1992-1994 ikutserta kedalam Greenpeace untuk
menyuarakan isu tentang pencemaran lingkungan terutama yang disebabkan
oleh sampah. Baginya sampah merupakan masalah yang tidak akan pernah
habis, sampah akan terus bertambah karena manusia yang selalu dinamis. Jadi
setiap hari setiap orang menghasilkan sampah, oleh sebab itu sampah adalah
tanggung jawab semua orang. Ada 4 sektor terpenting yang melatarbelakangi
masalah sampah yaitu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dari keempat
sektor tersebut budaya adalah ujung tombak yang harus dibangun terlebih
dahulu, budaya masyarakat Indonesia kini masih menganggap sampah adalah



barang buangan yang sudah tidak dapat dipakai lagi,
sehingga harus disingkirkan jauh-jauh dari wilayahnya
tanpa memperdulikan dampak pencemaran lingkungan
lainnya. Budaya inilah yang harus diubah, sampah yang
selama ini diperlakukan dengan metode KAB (Kumpul,
Angkut, Buang) diubah dengan metode KAK (Kumpul,
Angkut, Kelola) sehingga sampah diperlakukan sebagai
bahan baku. Seiring dengan perubahan budaya
terhadap sampah, otomatis sektor ekonomi, sosial dan
politik turut andil didalamnya. Untuk memulai perubahan
budaya tersebut diawali dari pendidikan dan kampanye
untuk menjawab pertanyaan besar yaitu bagaimana
menjaga kelestarian lingkungan alam.

Dari berbagai jenis sampah, sampah kertas adalah
masalah yang dipilih oleh Salam karena untuk
mengelola sampah cair atau gas selain menggunakan

teknologi yang relatif mahal juga dapat menimbulkan lagi masalah lainnya.
Sedangkan sampah kertas dapat diolah dengan menggunakan teknologi
sederhana yaitu Teknologi Tepat Guna (TTG). Jadi solusi yang ditawarkan
adalah mengolah kembali sampah kertas dengan teknik daur ulang untuk
dijadikan barang baru yang memiliki nilai seni dan jual.

Usaha yang ditekuninya ini diberi nama Kedai Daur Ulang, nama kedai diambil
karena berkaitan dengan istilah warung. Warung merupakan tempat orang
belanja, berkumpul, berdiskusi, atau sekedar melihat-lihat barang yang
didisplay. Bagi suami dari Ida Mufidah kedai ini tidak hanya sekedar untuk
mencari keuntungan tetapi juga terdapat unsur pendidikan bagi masyarakat
khususnya lingkungan hidup untuk mengolah atau mendaur ulang sampah
melalui kampanye dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

Bahan baku utama diperoleh dari kerjasama dengan tujuh perusahaan atau
perkantoran yang setiap 2 pekan mengirimkan 100-150 kg kertas bekas untuk
didaur ulang. Proses mendaur ulang kertas-kertas tersebut relatif mudah yakni
kertas yang disuplay dipilah berdasarkan jenis dan kualitas kemudian dipotong
kecil-kecil lalu direndam selama 4 hari. Rendaman kertas tersebut di tumbuk
untuk menghaluskan struktur kertas agar mudah diblender sehingga menjadi
bubur. Bubur kertas yang telah jadi siap dicetak dengan menggunakan screen
yang terbuat dari kain saring berukuran besar diatas papan untuk kemudian
dijemur. Lamanya waktu penjemuran tergantung terik matahari, karena Jakarta
termasuk wilayah yang panas sekitar 27-32oC jadi penjemuran dapat dilakukan
selama 3 jam pada waktu musin panas, sedangkan pada musin hujan seperti
sekarang ini penjemuran dapat berlangsung hingga 3 hari. Lamanya proses
penjemuran mengakibatkan degradasi kualitas kertas itu sendiri, sehingga
sangat diharapkan teknologi pengering kertas dapat dihasilkan oleh pihak
Perguruan Tinggi manapun untuk diaplikasikan pada industri kecil seperti Pak
Salam ini.

Gambar 1. Nursalam
sedang membuat

notebook dari kertas
daur ulang.



Gambar 2. Proses pembuatan bubur kertas.

Gambar 3. Bubur kertas yang telah dicetak dijemur dibawah sinar matahari.

Produk utama yang dihasilkan berupa lembaran kertas daur ulang. Kertas
tersebut tidak hanya dibuat sesuai warna aslinya tetapi juga berbagai warna
seperti merah, hijau, oranye, ungu, biru dan lainnya dengan menambahkan zat
warna pigmen. Meskipun zat warna yang digunakan adalah zat warna sintetis,
zat ini tidak tergolong B3 (bahan berbahaya dan beracun) selain
penggunaannya dalam jumlah yang tidak besar sehingga limbah yang
dihasilkan tidak memerlukan proses treatment sehingga dapat langsung
dibuang kesaluran air kotor.

Permukaan kertas tidak selalu dibuat polos tetapi juga ada yang bertekstur.
Tekstur kertas didapat dari teknik saat pencetakan dan penambahan unsur
pelepah pisang yang telah dihaluskan. Nilai seni inilah yang diterapkan oleh
Salam sehingga produk-produknya banyak diminati masyarakat. Dengan
bantuan istrinya, Salam juga membuat produk kerajinan lainnya seperti tas, box
serba guna dengan berbagai ukuran, bingkai foto, note book, tempat tisu,
album foto, dan kerajinan lainnya sesuai permintaan pelanggan dengan
mengaplikasikan kertas daul ulang. Produk yang diciptakan selain dapat
dibeli/dipesan langsung juga dipasarkan melalui penyalur ke toko buku seperti
Gramedia, Gunung Agung dan keberbagai kota di Pulau Sumatera dan Jawa.
Show room Kedai Daur Ulang sendiri dibuka selama 7 hari seminggu dari jam
8.00-16.00 WIB. Dengan karyawan sebanyak 4 orang, Sekretaris RT 07



Mampang Prapatan ini sanggup membuat hingga 200 lembar kertas perharinya.
Omset penjualan home industry ini terbilang lumayan yakni sekitar 3-4 juta
rupiah tiap bulannya.

Gambar 4. Show room Kedai Daul Ulang.

Gambar 5. Produk yang dihasilkan dari usaha daur ulang kertas.

Sumber Foto : Dokumentasi Pribadi
Referensi :
- Wawancara langsung dengan Bapak Nursalam.
- Purnamasari, Dewi, http://www.pelita.or.id, diakses hari Minggu, 14 Maret 2010 Pkl. 12.08
- Sinaga, Deddy, http://bataviase.co.id, diakses hari Minggu, 14 Maret 2010 Pkl. 12.00


