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Kondisi Lingkungan 

Apakah kita pernah berpikir, bagaimana jika di masa depan, manusia harus membeli air 

karena air bersih sulit ditemukan? Bagaimana jika manusia diwajibkan membeli oksigen 

karena udara telah terkontaminasi? Atau, bagaimana jika lahan tempat tinggal manusia 

semakin sempit karena sampah yang menggunung? Kekhawatiran yang 

berkepanjangan akan terus terjadi jika manusia tetap memperlakukan bumi secara tidak 

adil. Pemanasan global adalah salah satu dampak yang ditimbulkan. Suhu bumi 

meningkat akibat tingginya karbon di udara yang dihasilkan dari asap kendaraan 

bermotor. Gas berbahaya tersebut mempengaruhi iklim dan ekosistem di dalamnya. 

Jika ingin bersikap adil, setiap manusia yang menggunakan kendaraan bermotor, 

sebaiknya menanam satu pohon sebagai tanggungjawabnya terhadap lingkungan. 

Tetapi pada kenyataannya, banyak penebangan hutan liar yang terjadi di negara-

negara berkembang. Kawasan hutan diratakan untuk pembangunan gedung-gedung 

bertingkat, real estate, atau mall. Bahkan terdapat perubahan fungsi hutan menjadi 

perkebunan sawit, yang hasilnya digunakan sebagai bahan dasar kosmetik, dimana 

dalam proses penebangannya, banyak makhluk hidup yang mati dan kehilangan tempat 

tinggal. Beberapa negara di dunia telah melakukan upaya dalam mengatasi perubahan 

iklim dengan menandatangani kesepakatan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan 

dari tiap negara. Tetapi, Salah satu negara adikuasa tidak setuju untuk menandatangani 

kesepakatan tersebut. Mereka lebih baik membayar negara berkembang untuk 

menanam lebih banyak pohon agar dapat mengurangi dampak pemanasan global.  

Padahal, emisi yang mereka hasilkan cukup besar dan belum tentu dapat diatasi hanya 

dengan sekedar membayar negara lain untuk menanam pohon. 

  

Permasalahan lain yang cukup serius adalah sampah dan limbah. Selama ini sering 

terjadi kesalahpahaman mengenai sampah di dalam benak masyarakat. Kita berpikir 

bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih maka harus membuang dan 

membakar sampah. Tetapi, kita tidak menyadari bahwa membakar dan membuang 

sampah tanpa dipilah justru menimbulkan dampak lain. Yang dilakukan oleh mayoritas 

setiap rumah tangga di Indonesia adalah membuang sampah pada satu tempat sampah 

yang dilapisi oleh plastik. Ketika sampah sudah penuh, plastik tersebut diangkat dan 

diberikan kepada Petugas Dinas Kebersihan Kota untuk akhirnya diangkut ke TPS/TPA. 

Kemudian, apa yang terjadi di tempat pembuangan akhir? Sampah yang terkumpul 



hanya ditumpuk tanpa diolah. Hal ini 

menyebabkan kerugian pada pihak lain. 

Menumpuk sampah dalam jumlah besar 

menimbulkan bahaya longsor sampah atau 

ledakan sampah seperti yang terjadi di 

Leuwigajah. Lebih dari 150 orang tewas 

dan ratusan lainnya harus kehilangan 

rumah akibat sampah yang kita buang. 

Pemerintah harus menyediakan uang Rp 38,662 miliar untuk menyediakan rumah baru 

dan menunjang hidup para korban longsor sampah tersebut (YPBB,2008). Membakar 

sampah sama berbahayanya. Sampah yang terkumpul tanpa dipilah mengandung 

plastik dan bahan kimia lainnya, jika dibakar akan bereaksi dan menimbulkan polusi 

seperti gas metana. Dr.Kirk Smith mengatakan bahwa gas metana lebih berbahaya 

daripada gas karbondioksida. Walaupun komposisi metana jauh lebih rendah dibanding 

karbon, tetapi daya tangkap panas gas metana 25 kali lebih tinggi. Sekitar 15% 

pemanasan global disumbang oleh gas metana (Warta Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian Vol.30,2008). Bayangkan jika seluruh rumah di Indonesia selalu membakar 

sampah setiap hari, berapa banyak gas metana yang dihasilkan? Hal sederhana yang 

dapat dilakukan adalah memulai dari lingkungan terdekat yaitu rumah. Sampah rumah 

tangga sebaiknya dipilah berdasarkan jenisnya. Tidak seluruh sampah perlu dibuang. 

Menurut YPBB, umumnya hanya maksimal 20% saja sampah yang benar-benar harus 

dibuang, lainnya dapat digunakan kembali, didaur-ulang atau diolah menjadi kompos.  

 

Sampah Rumah Tangga di Indonesia 

Di Jakarta, sebanyak 52,97% sampah dihasilkan oleh rumah tangga (Koran Jakarta, 

2009). Menurut data statistik Indonesia (2004), jumlah kepala rumah tangga di 

Indonesia yaitu sebesar 48.605.041 kepala, sedangkan sampah yang dihasilkan per 

orang/hari adalah 0,50kg. Jika diasumsikan satu kepala rumah tangga memiliki empat 

anggota dan dikalikan dengan 0,50 kg, maka satu kepala rumah tangga menghasilkan 

2kg sampah/hari. Hasil tersebut dikalikan kembali dengan jumlah kepala rumah tangga 

di Indonesia. Ternyata, produksi sampah dalam sehari di Indonesia mencapai kurang 

lebih 97juta kg.  Apa yang terjadi dalam setahun? Di Bandung, jumlah sampah dalam 

setahun besarnya mencapai 33 kali candi Borobudur. Jumlah tersebut adalah hasil dari 

satu kota, bagaimana jika dikalikan dengan jumlah kota di Indonesia? Besar Candi 

Borobudur bisa dikalahkan dengan candi sampah. Melihat kondisi tersebut, manusia 

patut khawatir dan mulai bertindak demi masa depan bumi dan kehidupan generasi 

mendatang. Penghasil sampah rumah tangga terbesar adalah dapur yang mayoritas 
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terdiri dari sampah organis. Jika seluruh rumah tangga di Indonesia memiliki informasi 

mengenai pemilahan sampah, maka sampah yang perlu diangkut hanya sebesar 30-

40% saja. Pemerintah tidak perlu menyediakan lahan luas sebagai TPA dan dapat 

menghemat biaya pengangkutan sampah. Sampah organis yang berasal dari hewan 

dan tumbuhan dapat diatasi dengan melakukan pengomposan melalui keranjang 

Takakura. Dengan ditemukannya keranjang ini, setiap kepala rumah tangga dapat 

mengolah sendiri sampahnya di dalam rumah tanpa harus takut bau dan khawatir 

terkena bibit penyakit. Jika penggunaannya dilakukan dengan benar maka sampah 

organis tersebut akan terurai di dalam keranjang Takakura. Jenis sampah berikutnya 

yaitu sampah non organis yang sifatnya sulit/tidak dapat terurai seperti plastik, karet, 

barang pecah belah, logam dan lainnya. Sebagian besar wujud dari sampah tersebut 

berupa kemasan makanan dan kemasan perawatan tubuh. Solusi untuk mengurangi 

sampah jenis ini adalah dengan menggunakan kembali barang tersebut, misalnya ketika 

selai roti telah habis, kemasannya digunakan kembali untuk menyimpan asesoris. Saat 

ini telah banyak produk dengan konsep berkelanjutan, tujuannya adalah untuk 

memperpanjang umur suatu barang dan tidak menimbulkan sampah. Hal  lain yang 

dapat dilakukan yaitu meminimalisasi membeli dan menggunakan produk yang terbuat 

dari plastik, tetapi jika terpaksa, sebaiknya memilih produk yang terbuat dari plastik daur 

ulang dengan kode 1 atau 2.  

 
Sampah Popok Bayi  

Bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita, muncul permasalahan lain yaitu sampah 

popok bayi. Popok bayi sekali pakai diciptakan untuk kepraktisan orangtua. Bila buah 

hati mereka buang air, cukup mengganti dengan popok yang baru dan membuang 

popok bekas. Walaupun saat ini telah hadir desain popok yang dapat terurai dalam 

waktu singkat, tetapi masih banyak orangtua yang malas untuk membersihkan feses 

bayi dari popok tersebut, sehingga feses bayi ikut terbuang dan menimbulkan 

pencemaran tanah. Popok bayi menggunakan bahan kimia plastik dan terurai setelah 

200-500 tahun, bahkan sumber lain mengatakan popok bayi tidak dapat terurai. Selama 

hidupnya, satu bayi membutuhkan 6000 popok sekali pakai hingga umur tiga tahun dan 

jumlah kelahiran hidup berdasarkan sensus penduduk tahun 2004 adalah 4,4 juta. Bila 

diasumsikan seluruh bayi menggunakan popok sekali pakai maka sampah popok bayi 

mencapai kurang lebih 26 milyar popok. Angka tersebut sangat jelas dapat merusak 

dan merugikan lingkungan. Untuk mengurangi sampah popok sekali pakai, dapat 

digunakan popok kain yang dapat dicuci dan digunakan berulangkali. Tetapi, orangtua 

sering dibuat bingung antara penggunaan popok sekali pakai atau popok kain. Terjadi 

pro dan kontra antara penggunaan kedua jenis popok tersebut. Pertimbangannya 



adalah menggunakan popok kain akan membuang-buang energi, air, listrik serta 

deterjen yang mencemari lingkungan. Jika ingin ditelusuri setiap orangtua hendaknya 

melihat kembali jejak ekologis yang dihasilkan. Rika Winurdiastri, mengatakan bahwa 

setiap kegiatan manusia pasti menimbulkan dampak lingkungan. Apalagi selama kita 

menggunakan energi (listrik, bensin,dll), maka kita berkontribusi terhadap kerusakan 

lingkungan. Jejak manusia terhadap alam ini yang disebut jejak ekologis. Selama 

‘kerusakan’ yang kita buat masih dapat diimbangi dengan kemampuan alami lingkungan 

untuk memulihkan diri, maka itu masih wajar. Mengenai kontribusi kerusakan 

lingkungan popok kain dan pospak, ada baiknya kita melihat dari sisi: mana yang lebih 

banyak jejak ekologisnya? Dan menurut beberapa sumber, jejak ekologis popok sekali 

pakai adalah 2 kali lipat dibanding popok kain. 

 
Inovasi Desain Popok Kain 

Manusia kini telah menyadari 

bahwa bila terus menerus 

menerapkan pola hidup tanpa 

memperhatikan jejak ekologis, 

bumi akan semakin rusak dan 

kehidupan manusia dapat 

terancam. Telah banyak 

dilakukan berbagai upaya untuk 

mengurangi pencemaran lingkungan. Dalam bidang desain muncul beragam inovasi 

pemikiran yang melahirkan produk-produk dengan konsep berkelanjutan. Salah satunya 

adalah desain popok kain modern.  Rika Winurdiastri, sarjana lulusan Teknik 

Lingkungan ITB, berkreativitas membuat popok kain tahan tembus setelah melahirkan 

anaknya. Menurutnya, menggunakan popok sekali pakai tidak ramah lingkungan dan 

mengeluarkan biaya cukup besar. Sayangnya, produk popok kain yang telah dijual di 

pasaran sangat mahal. Untuk merealisasikan keinginannya, Rika mendesain, menjahit 

dan mengutak atik pola sehingga menciptakan inovasi desain popok kain Enphilia Lite. 

Pada tahun 2009, Rika mendirikan rumah popok, yaitu tempat berbagi ide tentang 

popok kain. Di dalamnya juga disediakan berbagai jenis popok kain bayi dan 

asesorisnya untuk mempermudah para ibu mengatasi kerepotan yang terjadi dalam 

urusan perpopokan bayi. Misi dari Rumah Popok adalah menggalakkan kembali 

penggunaan popok kain untuk mengurangi beban bumi akibat popok sekali pakai 

(Rumah Popok,2009). Salah satu produk dari rumah popok adalah desain milik Rika 

yaitu Enphilia Lite dan Fleece Liner.  
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Desain dari EnphiliaLite ini tidak jauh 

berbeda dengan popok sekali pakai. 

Diperuntukan bagi bayi yang memiliki 

berat 7 hingga 16kg. Pada dasarnya 

produk ini adalah popok dengan 

kantung di bagian belakang yang dapat 

diisi oleh berbagai insert (bahan kain 

sebagai wadah feses/air seni 

sementara). Bahan bagian dalam 

popok berupa flannel, yaitu bahan material organik (katun) berdaya serap tinggi, bahan 

ini memiliki campuran wol yang membuat popok tidak basah (semi stay dry), sehingga 

resiko masuk angin bagi si kecil lebih sedikit. Sedangkan bahan luarnya berupa fleece 

yang menolak air, kegunaannya untuk menahan air seni/feses agar tidak tembus. Selain 

itu, popok Enphilia Lite didesain agar kulit bayi dapat tetap bernafas.  Produk ini hanya 

dijual online seharga Rp.30.000’-/barang. Jika dilakukan perhitungan terhadap 

penggunaan energi dalam mencuci popok kain dengan penggunaan popok sekali pakai, 

akan terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Berdasarkan perhitungan Rika, bayi 

yang menggunakan popok sekali pakai hingga umur dua tahun mengeluarkan dana 

Rp.6.480.000’-, sedangkan jika menggunakan popok kain hanya sebesar Rp. 

1.434.000’-, perhitungan tersebut turut memasukan asumsi daya mesin cuci 300watt, 

biaya listrik per kwh berdasarkan tahun 2009, biaya air, volume air, dan lainnya. Sudah 

terbukti jika kita menggunakan popok kain, maka kita menghemat energi dan biaya. 

Apalagi, popok tersebut dapat diturunkan kepada adiknya. Enphilia Lite juga 

mengeluarkan seri limited edition dengan bermacam-macam motif batik. Produk ini 

ibarat “sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui”. Aplikasi motif batik pada 

popok kain turut mengangkat kebudayaan kita. Selain menunjukkan kepedulian akan 

bumi ini, kita sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Menggunakan popok kain sama 

dengan memperkecil penyebab 

pencemaran lingkungan. Para 

orangtua pun menjadi hemat biaya 

dan energi, sehingga jejak ekologis 

yang dihasilkan dapat diminimalisir.  
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