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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya 
penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Populer dalam rangka Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka memicu siswa/siswi SMP dan SMA seluruh Indonesia untuk berani 
memulai untuk menulis serta kreatif dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu 
yang telah mereka terima di sekolah ataupun ide dan gagasan terkait 
perbaikan dan pemulihan lingkungan melalui media tulisan.



Diharapkan melalui lomba karya tulis ini para generasi muda dapat ikut 
serta secara aktif dalam implementasi semangat “Generasi Merestorasi”, 
sesuai dengan tema Hari Lignkungan Hidup Sedunia Tahun 2021 yaitu 
Generation Restoration: Reimagine, Recreate, Restore”. Para generasi 
muda diharapkan dapat bergerak untuk memimpin perbaikan lingkungan 
hidup yang tercemar dan/atau rusak dapat terpulihkan dan memberikan 
manfaat dan keberlangsungan hidup bagi masyarakat.



Penyelenggaraan lomba karya tulis tahun ini ini masih jauh dari sempurna, 
kritik dan saran yang dapat memperbaiki masih sangat diperlukan. 
Semoga tahun depan penyelenggaraan lomba ini dapat diwujudkan 
dengan lebih baik dan membawa manfaat untuk masyarakat. 
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JUARA 1

Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup 
Danau Toba

Danau Toba memiliki peran penting bagi perekonomian daerah. 
Namun, saat ini pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia 
semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk 
dan kegiatan ekonomi lokal yang semakin berkembang. 
Konservasi hutan sekiranya dapat dilakukan secara 
berkelanjutan, keberadaan keramba jaring apung di Danau Toba 
sebaiknya dikendalikan dan diawasi ketat. Komitmen dan 
dukungan pemangku kepentingan diperlukan dalam menjaga 
kelestarian lingkugan secara berkelanjutan, transparan, terukur, 
dan bertanggung jawab. Air, hutan, dan lahan adalah sumber 
kehidupan. Kelestarian Danau Toba sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama 
untuk menjaga dan melestarikan kepada generasi mendatang.



Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup 
Danau Toba


Ditulis oleh: Rebecca Manurung

 Latar Belakang


Indonesia memiliki total sekitar 500 danau besar dan kecil, baik alami 
maupun buatan. Di antara danau-danau tersebut, Toba adalah yang 
terbesar seluas 110.260 hektar, sedangkan danau terdalam adalah Matano, 
dengan kedalaman 600 meter. Danau Toba adalah danau alami berukuran 
besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini 
memiliki panjang 100 kilometer (62 mil), lebar 30 kilometer (19 mil), dan 
kedalaman 505 meter (1657 ft). Danau ini terletak di tengah pulau Sumatera 
bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter (2953 ft). 
Membentang dari 2.88°N 98.52°E sampai 2.35°N 99.1°E. Ini adalah danau 
terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia (Worldlakes.org, 
2021).


Terjadinya perubahan iklim global dipicu letusan gunung berapi super masif 
berkekuatan VEI 8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu di lokasi 
Danau Toba (Chesner, dkk., 1991: 200). Menurut teori bencana Toba, letusan 
berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia (Whitehouse, 
2003). Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup 
waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika, Timur 
Tengah, dan India memengaruhi perubahan genetika populasi manusia di 
seluruh dunia sampai sekarang.


Eksploitasi hutan di wilayah daerah tangkapan air selama bertahun-tahun 
mengancam kelestarian Danau Toba. Campur tangan manusia dalam 
berbagai kegiatan industri, pertumbuhan penduduk, dan kerusakan 
lingkungan sekitar daerah aliran sungai Danau Toba berdampak signifikan 
dalam hal penurunan muka air (Irwandi, dkk., 2021: 2). Perlu penentuan 
pembagian jumlah produksi ikan, lokasi budidaya, daya tampung, hingga 
soal pakan menjadi perhatian bersama terkait isu pencemaran air di Danau 
Toba. Budidaya ikan yang telah berlangsung sebaiknya mengutamakan 
produk hijau ramah lingkungan (go green environment product). Jika 
kualitas air tidak baik maka ekosistem perairan dimana ikan tidak akan 
berkembang dengan baik. Konsep ramah lingkungan turut jadi perhatian 
termasuk dalam penggunaan pakan tanpa bahan kimia. Polusi kimia yang 
parah mengancam sebagian besar danau di Indonesia dan berpotensi 
menciptakan bencana lingkungan lebih lanjut (The Jakarta Post, 2005).
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Eksploitasi hutan di wilayah daerah tangkapan air selama bertahun-tahun 
kini mengancam kelestarian Danau Toba. Diperkirakan hingga 2010, sisa 
vegetasi hutan tinggal 12 persen dari total sekitar 356.800 hektar areal hutan 
di kawasan Danau Toba (Yunanto W. Utomo, 2013). Terjadi 
ketidakseimbangan lingkungan, ekosistem dan metabolisme mahluk hidup 
terganggu, dan menyebabkan pasokan air terganggu. Hutan tidak mampu 
menyerap air, ratusan sungai sering kali banjir jika hujan, dan sawah 
kekeringan jika kemarau. Degradasi hutan akibat penebangan hutan tanpa 
pengawasan dilakukan oleh perusahaan yang mengantongi izin konsesi 
hutan maupun tidak memiliki izin. dalam sehari sekitar 10 truk pengangkut 
kayu-kayu pinus melintas di jalur lintas timur Sumatera menuju Medan 
(Yunanto W. Utomo, 2013).


Musibah banjir pada 13 April 2021 adalah dampak dari penurunan kualitas 
lingkungan hidup dan hutan di sekitar Danau Toba. Banjir bandang serupa 
sudah terjadi beberapa kali di Desember 2018, Februari 2019, Juli 2020, 
mengakibatkan kerugian material masyarakat, termasuk terganggunya arus 
lalu lintas (Tigor, 2021). Hujan deras mengakibatkan dua lokasi tergenang 
luapan air dan material batu dari Sungai Batu Gaga, Bangun Dolok, yakni 
seputaran Jalan Sisingamangaraja, Anggarajim (Fernandho, 2021).


Sebagian banjir bandang memiliki keterkaitan dengan aktivitas 
penebangan hutan di Sitahoan dan kawasan hutan Sibatuloting, baik untuk 
kepentingan hutan tanaman industri dalam penanaman eukaliptus, 
pemanfaatan kayu dan hasil hutan oleh para pengusaha lokal, ditambah 
oleh aktivitas pertanian masyarakat dalam skala jauh lebih kecil. Di Sualan 
sampai Tanjung Dolok, Parapat, terdapat sejumlah aliran sungai yang 
sumber airnya berasal dari Sitahoan dan Kawasan Hutan Sibatuloting. Saat 
hujan deras, sungai-sungai kecil ini akan meluap dan membawa material 
lumpur dan bebatuan yang sangat mengancam, seperti yang sudah terjadi 
berulang kali. Jika degradasi hutan terus berlangsung, dipastikan banjir 
bandang di kawasan destinasi wisata akan sering terjadi.


Masyarakat pernah menolak pengrusakan hutan dalam pemberian ijin 
pemanfaatan kayu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Samosir dan pemerintah provinsi (Rumapea, 2013). Pada 1985, luas hutan di 
sekitar Danau Toba, yang terdapat di delapan kabupaten, yakni1) Samosir, 
Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Simalungun, Tapanuli 
Utara, dan Toba Samosir, mencapai 78.558 hektar (Yunanto W. Utomo, 2013). 
Daerah tangkapan air Danau Toba mencapai 356.800 hektar, kini tersisa 12 
persen saja vegetasi hutan. Kerentanan ekosistem Danau Toba sangat 
mengkhawatirkan, kegiatan pembangunan berskala kecil pun bisa 
mengguncang kestabilan danau.
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 2. Kerusakan Lingkungan Hidup: Penurunan Kualitas Air 


Daerah tangkapan air Danau Toba menghadapi krisis lingkungan yang 
ditandai dengan meluasnya deforestasi, kekeringan, penurunan muka air, 
penurunan kualitas air, spesies invasif dan hilangnya keanekaragaman 
hayati (Saragih dan Sunito, 2008: 248). Multiguna ekosistem danau dalam 
menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem 
pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan 
kelembagaan yang jelas, serta kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus 
terjaga (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Lebih dari separuh daerah 
tangkapan air Danau Toba diklasifikasikan sebagai lahan dengan resiko 
erosi tinggi. Kemiskinan yang meluas memberi masyarakat lokal sedikit 
ruang untuk berpikir di luar kebutuhan sehari-hari, dan menerapkan 
metode penangkapan ikan dan menanam makanan yang tidak 
berkelanjutan.


Kualitas air Danau Toba mengalami persoalan. Air Danau Toba mengalami 
penurunan kualitas dibandingkan beberapa dekade sebelumnya di Juli 
2018. Beberapa faktor penyebab menurunnya kualitas air adalah 1) 
pembuangan limbah domestik, 2) limbah peternakan, 3) penggunaan 
pestisida, dan 4) kegiatan aquaculture berupa keramba jaring apung/KJA 
(Kemenko Kemaritiman dan Investasi, 2018). Faktor paling memengaruhi 
kualitas air turun adalah dampak dari KJA sudah melampaui batas. Pada 
Agustus 2018 ratusan ton ikan dalam keramba mati karena kekurangan 
oksigen.


Perubahan meterorologis tertentu di permukaan danau, menyebabkan up 
welling dimana amoniak dari kotoran dan sisa pakan ikan naik, sehingga 
oksigen berkurang berakibat kematian ikan. kualitas air buruk, artinya tidak 
memenuhi kualitas air layak dikonsumsi (oligotropik). Hal ini 
mengakibatkan standar dan pengelolaan kualitas air destinasi pariwisata 
tidak terpenuhi.


Masyarakat dan wisatawan sebaiknya diingatkan selalu menjaga kelestarian 
Danau Toba. Destinasi wisata di Kawasan Danau Toba, mencakup Huta 
Ginjang, Dolok Tolong, Silalahi Dairi, Tele, serta destinasi lain. Masing-masing 
kawasan menampilkan pemandangan alam berbeda, sehingga wisatawan 
tertarik mengunjungi destinasi wisata Danau Toba. Pembangunan sarana 
dan prasarana infratsruktur di sekitar Danau Toba perlu prioritaskan 
kebijakan ramah lingkungan didukung ketersediaan fasilitas instalasi listrik 
ramah lingkungan.


Setidaknya, terdapat empat kali letusan yang terjadi di Samosir dalam kurun  
waktu ribuan tahun yang lalu, Letusan pertama terjadi sekitar 850.000 
tahun lalu, menghasilkan kaldera (kawah) di sebelah timur kawasan Danau 
Toba, yakni di Porsea (Kemendikbud Ristek, 2020).  Letusan kedua terjadi 

 sekitar 500


5



sekitar 500.000 tahun lalu, membentuk kaldera/kawah di sebelah utara
kawasan Danau Toba (Haranggaol). Letusan ketiga adalah letusan yang 
terdahsyat terjadi sekitar75.000 tahun lalu sebagai letusan super-vulkanik. 
Sebagian besar material dimuntahkan, terlempar jauh mengakibatkan 
sekitar enam tahun bumi menjadi gelap. Letusan banyak mengeluarkan 
material menyebabkan kawah kosong membentuk kubah besar.


Hakikat pendidikan merupakan suatu proses menumbuh kembangkan 
eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya dalam tata 
kehidupan berdimensi lokal, nasional dan global. Kenapa dimulai dari 
dimensi lokal, tujuannya agar anak didik mengenal sejarah daerah, potensi 
besar warisan budaya daerah, kemudian berdimensi nasional dan global. 
Inilah pentingnya pendidikan muatan lokal diajarkan di sekolah. Muatan 
lokal merupakan panduan dari pelbagai pengetahuan, keterampilan, 
kemandirian, dan kemampuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan 
kondisi aktual setiap daerah. Tujuannya, potensi daerah bukan hanya 
bahasa daerah namun ada adat istiadat, sumber budaya, kesenian, 
kerajinan, masakan khas daerah, media dan transfortasi, struktur sosial, 
keagamaan, aktivitas sosial dan lain-lain.


Pemerintah daerah perlu mengintensifkan berbagai lomba dan festival 
budaya, serta kegiatan untuk mendorong masyarakat dari berbagai 
kalangan, meliputi: pengrajin, seniman, akademisi, murid sekolah, umum 
unruk mengembangkan seni kebudayaan leluhur. Usaha tersebut masih 
perlu didorong dengan bantuan para guru sekolah/pendidik yang menjadi 
garda terdepan proses kegiatan belajar mengajar.


The Kaldera Toba Nomadic Escape membuat Danau Toba menjadi indah, 
memperkuat citra positif status danau terbesar di Indonesia sebagai 
destinasi super prioritas. Konsep nomadic tourism layak dikembangkan di 
sejumlah destinasi di Indonesia. Perlu dipertahankan keberadaan pohon-
pohon pinus di dalam wilayah Kaldera Toba. Selain itu dimaksimalkan 
topografi yang ada, misalnya Kaldera Toba Amphiteater.
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Gambar The Kaldera Toba Nomadic Escape



Pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji kebijakan lebih spesifik untuk 
menghentikan laju deforestasi, memberi sanksi tegas sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlakukepada setiap pihak yang sengaja 
merusak alam, serta mengembalikan fungsi hutan di sekitar Danau Toba 
sebagai hutan alam sebagai penyangga kelestarian lingkungan dan 
keindahan Danau Toba, kehidupan flora dan fauna, serta kesejahteraan 
masyarakat.


Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga kelestarian 
lingkungan hidup di kawasan Danau Toba, bekerjasama dengan 
pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi mitra strategis menjaga 
kelestarian lingkungan hidup dan hutan, mendorong dan mengapresiasi 
program penghijauan kembali /reboisasi ramah lingkungan, terintegrasi, 
transparan dan konsisten.


 3. Menjaga Kelestarian Lingkungan: Manfaat Ekonomi


Pemanfaatan secara multifungsi tanpa disertai upaya pelestarian yang 
berkelanjutan berakibat penurunan nilai ekonomis danau sehingga 
menimbulkan dampak negatif seperti bencana alam. Menurut penulis, 
keberadaan budidaya keramba jaring apung di satu sisi telah memberikan 
kontribusi pendapatan cukup besar kepada pemerintah daerah, namun 
berdampak menimbulkan konflik masyarakat. Faktor budaya, implementasi 
regulasi strategis, dan kurangnya pengawasan merupakan faktor yang 
melatarbelakangi tidak optimalnya pemanfaatan dan upaya pelestarian 
berkelanjutan danau. Danau Toba memiliki peran penting bagi 
perekonomian daerah. Namun, saat ini pemanfaatan ekosistem danau di 
Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk 
dan kegiatan ekonomi lokal yang semakin berkembang. Belum 
maksimalnya sinergi pengelolaan danau antar instansi, antar program, serta 
antar pemangku kepentingan kian menambah kompleksitas permasalahan 
dan solusi penyelesaian.


Penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional 
(KSPN) perlu didukung masyarakat 8 Kabupaten kawasan Danau Toba 
khususnya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Seluruh 
program pembangunan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman 
dan Investasi dikerjakan dan berpijak pada hasil penelitian. Dengan 
demikian, hasil penelitian oleh World Bank, Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia/LIPI, dan Perum Jasa Tirta dapat menjadi panduan dalam rangka 
menjaga kelestarian lingkungan Danau Toba. Luhut Binsar Panjaitan 
mengajak pemerintah daerah di Sumatera Utara bersinergi dengan 
pemerintah pusat untuk menangani permasalahan yang ada 
(Petunjuk7.com, 2019).
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Konservasi hutan dapat dilakukan berkelanjutan, sehubungan penebangan 
phon masih terus menerus dilakukan masyarakat lokal, hingga 
memperburuk kondisi alam Danau Toba.Dengan demikian perlu dilakukan 
sinkronisasi peraturan daerah terkait pengaturan dan pengelolaan 
penebangan pohon tanpa merusak habitat lingkungan flora dan fauna.


Selain masalah konservasi hutan, keberadaan keramba jaring apung di 
Danau Toba sebaiknya dikendalikan dan diawasi ketat. Keramba yang 
diperbolehkan maksimal 1.925 petak dan untuk keramba perusahaan harus 
dikurangi sampai 70%, jika kualitas air memburuk maka setidaknya 
dibutuhkan waktu 75 tahun untuk Danau Toba mampu membersihkan 
lingkungan alamnya. Perlu komitmen kuat dalam pengurangan produksi 
ikan per tahun. Sanksi hukum tegas bisa diberikan jika aturan tersebut 
dilanggar. Peraturan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Sumut 
Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang daya dukung dan daya tampung 
untuk lima tahun ke depan hingga 10 ribu ton ikan per tahun, dari 2017 
hingga 2022 (Waspada.co.id, 2018).


 4. Kesimpulan


Indonesia sebagai negara yang memiliki ratusan danau, perlu melakukan 
upaya dengan penuh komitmen dan melakukan terobosan agar dapat 
mengatasi permasalahan pengelolaan danau. Penyelamatan lingkungan 
danau sangat mendesak untuk ditangani serius, agar kelestarian danau 
tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.


Perlu adanya pengelolaan tepat agar ekosistem Danau Toba mampu 
berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, menjamin 
kelestarian berbagai komponen hayatinya dan menopang manfaat yang 
dihasilkan danau. Komitmen dan dukungan pemangku kepentingan 
diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkugan secara berkelanjutan, 
transparan, terukur, dan bertanggung jawab. Air, hutan, dan lahan adalah 
sumber kehidupan. Kelestarian Danau Toba sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa adalah tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk menjaga 
dan melestarikan kepada generasi mendatang.
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Naysilla Cahaya Purwandini
SMP Plus Al Kautsar Malang

JUARA 2

Merubah Polusi Sentra Umkm Mebel 
Menjadi Kreasi Bometasarge (Boneka 

Media Tanam Serbuk Gergaji)

Pemanfaatan limbah serbuk gergaji di lingkungan sekitar 
industri mebel dapat mengurangi pencemaran udara. Limbah 
kayu berupa serutan kayu maupun serbuk gergaji tidak lagi
dimusnahkan dengan pembakaran di area terbuka, namun 
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran anak usia dini dan 
bernilai ekonomis seperti boneka media tanam serbuk gergaji. 



Merubah Polusi Sentra Umkm Mebel Menjadi 
Kreasi Bometasarge (Boneka Media Tanam 

Serbuk Gergaji)

Ditulis oleh: Naysilla Cahaya Purwandini

Kelurahan Tunjung Sekar Kota Malang dikenal dengan sentra UKM 
pengerajin industri mebel, khususnya di RW 02. Di depan, belakang, 
samping kiri dan kanan rumah Warga, berdempetan dengan rumah-rumah 
Warga lainnya yang mempunyai usaha di bidang pertukangan khususnya 
mebel. Berdasarkan data warga RT 01, RW 02 lingkungan tempat tinggal , 
dihuni 21 Kepala keluarga, 7 di antara kepala keluarga tersebut berprofesi 
sebagai tukang kayu. Bahkan terdapat rumah warga yang berada diantara 
rumah 3 kepala keluarga yang membuka usaha pemesanan mebel.


Sejak kecil para warga sudah terbiasa tinggal di lingkungan Sentra 
pengrajin mebel dimana Jalan menuju rumah dihiasi tumpukan limbah 
kayu yang mengganggu jalan. Setiap hari juga terbiasa dengan udara yang 
bercampur aroma sepiritus dan cairan plitur yang sangat menyengat di 
hidung. Belum lagi pemandangan udara kotor. Tampak berhamburan 
serbuk gergaji yang sangat halus hasil dari pengamplasan kayu. Banyaknya 
debu serbuk gergaji yang bercampur dengan udara selanjutnya setiap hari 
dihirup warga sekitar sentra mebel. Beberapa rumah juga terlihat 
halamannya tandus karena tidak ada tanaman yang ditanam, halaman di 
gunakan untuk showroom mebel dan pembuatan perkakas dari kayu.


Warga Tunjung Sekar sangat akrab dengan suasana bertebaran serbuk kayu 
dan asap hasil pembakaran limbah kayu. Serbuk gergaji dan serutan kayu 
adalah jenis dari limbah kayu. Limbah kayu tersebut banyak ditemui dan 
tidak di manfaatkan. Limbah berjenis kayu yang tidak terpakai antara lain 
kayu kecil-kecil, serutan kayu, ranting dan serbukgergaji. Limbah selalu di 
bakar. Asap mengepul di udara setiap sore hari menjadi pemandangan 
yang biasa di lingkungan rumah.
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Menikmati udara bersih dan segar bukan hanya sangat baik untuk 
kesehatan dan menyegarkan pernafasan. Lebih dari pada itu, udara bersih 
baik untuk kesehatan fisik dan mental. Polusi udara debu serbuk gergaji 
dan aap pembakaran limbah sebagai biang  kerok dari berbagai masalah 
kesehatan warga tunjung sekar. Dalam skala kecil, udara yang kotor 
mengakibatkan sesak napas, radang tenggorokan dan penumpukan lendir 
di tenggorokan dan sesak nafas.


Di lingkungan sekitar sekarang ini, polusi udara menjadi perhatian besar 
yang terus berkembang. Udara yang terhirup warga sekitar sentra industri 
mebel bercampur dengan debu serbuk kayu, gas spiritus, yang membuat 
warga kehilangan udara segar. Orang-orang sekarang berurusan dengan 
polusi udara setiap hari karena penyebarannya yang masif. Untuk waktu 
yang lama kegiatan sentra indutri mebel pertukangan mencemari  
lingkungan dengan menyebarkan gas berbahaya plitur,seperitus debu 
serbuk gergaji dan polusi asap pembakaran serutan kayu.


Karbon monoksida hasil pembakaran sisa limbah kayu, salah satu gas paling 
berbahaya bagi kesehatan manusia. Tubuh memerluan oksigen untuk 
keberlangsungan metabolisme. Penulis saat ini berada di usia remaja, di 
mana oksigen sangat membantu meningkatkan konsentrasi fungsi otak. 
Sangat penting menjaga kualitas udara dan juga sirkulasi udara. Sistim 
ventilasi udara sangat penting guna memperlancar sirkulasi udara.






Pada   pengolahan   kayu,   saat   pemotongan,   penyerutan   ataupun 
pengamplasan,meskipun  tidak  semua  dapat  membahayakan  kesehatan  
(tergantung  dari  spesies kayuyang digunakan), debu kayu menjadi 
ancaman bagi pekerja dan warga yang  setiap harinya tmnghirup debu 
serbuk kayu yang memiliki kandungan bahan toksik. Saat para tukang 
sedang mengaplas, menghaluskan kayu atau menyemprotkan zat kimia 
untuk mempercantik warna kayu, mereka mengunakan masker dalam 
bekerja sebagai alat pelindung, namun warga sekitar sentra industri setiap 
hari tidak melindungi diri dangan masker. Anak anak bermain dan beberapa 
ibu ibu asyik mengobrol, mereka menghirup udara yang bercampur debu 
serbuk gergaji tampa mengunakan masker. Pemandangan debu serbuk 
berhamburan dengan warna putih mengepul diudara sudah setiap hari. 
Tentunya berbeda saat pandemi covid, ibu ibu semua mengunakan masker.
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Dikutip dari https://www.safetysign.co.id/news/243/ berdasarkan peraturan 
dari Control of Substances hazardous to Health (COSHH) UK, nilai batas 
paparan debu kayu (hardwood dan softwood) tidak boleh melampaui 5mg/
m3. Saat pagi hingga sore pekerja mebel sibuk berkerja berbaur di antara 
debu serbuk gergaji bertebaran. Beberapa pekerja menyemprotkan gas 
dengan alat kompresor dan disore hari mereka akan membakar sisa limbah 
kayu. Pagi hingga sore polutan bertebaran diudara. Warga menghirup 
udara yang bercampur debu, juga asap hasil pembakaran limbah kayu. Jika 
melihat nilai batas maksimal debu serbuk kayu dalam waktu 8 jam atau 
satu hari, maka warga telah menghirup melampaui 5mg/m3. Maka polusi 
tersebut digolongkan sebagai bahan karsinogenik dan dianggap sebagai 
pencetus kanker. Oleh karena itu, paparan debu kayu di area kerja dan 
lingkungan harus dalam batas aman dan tidak melebihi batas maksimalnya.







Beberapa rumah warga memasang kerai bambu di depan rumah, dengan 
harapan kerai bambu dapat menjadi filter dari debu serbuk gergaji. Warga 
juga menjadi contoh warga lainnya karena memasang kerai bambu untuk 
menfilter debu serbuk gergaji.Namun hal ini membuat, sirkulasi hilanganya 
debu serbuk gergaji yang menjadi solusi utama tidak efektif. Dengan 
pemasangan kerai bambu membuat debu serbuk banyak yang melekat 
pada kerai dan lantai rumah. Setiap sore para warga sekitar membersihkan 
tebaran debu serbuk gergaji yang tebal di lantai halaman depan rumah.


Berdasarkan pengamatan setiap sore hari juga didapatkan temuan bahwa 
sisa serut kayu dibakar di area terbuka. Hal itu mengakibatkan zat kimia dari 
bakaran kayu memuai ke udara dan menyebabkan polusi udara. zat utama 
hasil pembakaran sisa limbah kayu yakni karbon monoksida banyak 
memicu penyakit pernapasan. Dari informasi data Dasa wisma penulis 
memperoleh data kesehatan dan riwayat kesehatan ibu hamil dan keluarga 
. 2 orang ibu rumah tangga menderita asam, 6 balita pernah  mengalami 
sesak nafas,  infeksi saluran pernafasan dan 7 lansia menderita infeksi paru 
paru dan lendir pada tenggorokan. dapat memperburuk kondisi penyakit 
mereka. Oleh sebab itu, penting bagi untuk tidak membakar limbah kayu 
sembarangan atau di sekitar lingkungan warga.
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Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan limbah sebuk gergaji kayu 
yang ada di lingkungan sekitar industry mebel, saya sebagai anggota 
Karang Taruna RT 01 RW 02 terpanggil membuat inovasi dan cara untuk 
memanfaatkan limbah serbuk gergaji bersama ibu-ibu Dasawisma 
Pemanfaatan limbah serbuk gergaji yang sudah saya dan ibu-ibu 
Dasawisma lakukan adalah memanfaatkan serbuk gergaji untuk media 
bercocok tanam, disamping itu pemanfaatan kembali limbah serbuk gergaji 
menjadi Boneka METASERGE (boneka media tanam serbuk gergaji) dan lilin 
aroma terapi . Berikut adalah hasil dari pembuatan lilin aroma Terapi dan 
juga Boneka METASERGE (boneka media tanam serbuk gergaji).




 

Ibu-ibu Dasawisma mengumpulkan limbah serbuk gergaji supaya tidak 
dibakar dalam kantong-kantong plastik kemudian dijual dan bernilai 
ekonomi sebagai media tanam. Dari beberapa kantong serbuk gergaji juga 
dimanfaatkan sebagai lilin aroma terapi., dan terakhir sebagai inovasi saya 
untuk Boneka METASERGE. Pembuatan boneka ini sangat mudah hanya 
membutuhkan dua bahan yaitu kaus kaki tipis yang sudah tidak terpakai 
dan biji tanaman rumput.


Boneka METASERGE dibuat selain untuk hiasan rumah juga untuk media 
pembelajaran bagi siswa Paud, TK, juga SD. Beberapa Paud dan Sekolah 
Dasar di lingkungan Tunjungsekar kami kenalkan Boneka Metaserge. Pada 
masa pandemi boneka ini sangat banyak permintaan. Boneka ini juga 
sangat membantu orangtua dan guru dalam menyampaikan pembelajaran 
kognitif dan fisik motorik. Siswa siswi Paud mampu mengenal 
pertumbuhan tanaman, memotong rambut boneka sesuai kreasi mereka 
dan menggerakkan fisik motorik anak. Boneka Metaserge digunakan 
sebagai digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik dan 
menyenangkan.


Dengan pemanfaatan limbah serbuk gergaji di lingkungan sekitar industry 
mebel, polusi udara berkurang dan masyarakat mendapatkan hak untuk 
menghirup udara bersih dan sehat. Hasil limbah kayu baik serutan kayu 
maupun serbuk gergaji tidak lagi dilakukan pembakaran. Namun, 
dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak usia dini dan bernilai 
ekonomis, selain itu giat warga dalam bercocok tanam semakin meningkat 
dan menekan polusi udara.
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JUARA 3

Menjaga Bumi Ala Generasi Muda Masa Kini

Hal-hal yang dapat dilakukan pelajar untuk berkontribusi dalam 
menjaga bumi: Mulai dari diri sendiri Kurangilah jejak karbonmu 
dengan cara bersepeda atau berjalan kaki ketika tempat yang 
dituju dekat. Kurangi juga sampah plastikmu dengan cara 
membawa tas belanja, tempat minum, serta menggunakan 
barang-barang yang ramah lingkungan. Kedua, jangan 
berprilaku konsumtif atau boros dan berlebihan membeli barang 
yang tidak terlalu dibutuhkan demi mengikuti tren. Coba kamu 
pikirkan, ke mana tumpukan baju-baju dan tasmu berakhir 
ketika mereka rusak dan tak layak pakai? Ketiga, memberikan 
dukungan atau donasi terhadap kegiatan-kegiatan peduli 
lingkungan dan yang terakhir memberikan edukasi misalnya 
melalui media sosial tentang pentingnya menjaga lingkungan. 



Menjaga Bumi Ala Generasi Muda Masa Kini

Ditulis oleh: Dimitria Nareswari

“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s 
greed.”  

– Mahatma Gandhi.


***


            “Duh, kok panas sekali sih?” 


            “Musim kemarau kok malah hujan?”


            “Seharusnya musim hujan, tapi hujan tidak turun juga!”


Pernahkah kalian merasa bahwa cuaca saat ini tidak menentu? Atau malah 
kalian sering merasakannya? Terkadang rasanya panas, tapi terkadang 
hujan begitu deras. Nah, hal yang kalian rasakan ini—perubahan iklim—
merupakan bukti nyata adanya pemanasan global. Menurut data dari buku 
“Small Gasses, Big Effect: This is Climate Change”, suhu rata-rata permukaan 
bumi (dihitung dari 1880-2016) telah meningkat lebih dari 1 derajat celcius!


Mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya-tanya, mengapa suhu rata-
rata permukaan bumi bisa meningkat? Nah, peningkatan suhu ini 
disebabkan oleh efek rumah kaca (greenhouse effect) yang berlebihan. 
Sebelum membahas lebih dalam, sudahkah kalian mengetahui apa itu efek 
rumah kaca?


            “Efek rumah kaca itu berarti rumah kaca buruk bagi bumi, ya?”
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Jika kalian langsung menyimpulkan hal yang sama seperti di atas, maka 
jawabannya adalah tidak, karena penamaan tersebut dipakai hanya sebagai 
analogi (perumpamaan). Selain itu, efek rumah kaca tidaklah seburuk itu. 
Yuk simak sejarah dan pengertian efek rumah kaca!


Efek rumah kaca adalah ketika panas matahari terjebak di atmosfer 
sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Lantas, gas-gas yang 
dapat membuat panas matahari terjebak di atmosfer dinamakan gas rumah 
kaca. Karbondioksida, CFC, dan metana merupakan beberapa di antaranya.


Ada sebuah fakta menarik, nih. Efek rumah kaca ini sebetulnya merupakan 
proses alami yang berusia jutaan tahun. Mekanisme efek rumah kaca yang 
normal sebenarnya sangat diperlukan untuk menjaga kehangatan suhu 
bumi. Namun, suatu permasalahan besar timbul ketika jumlah gas rumah 
kaca berlebihan, ialah perubahan iklim, yang kemudian berakibat menjadi 
pemanasan global.


            “Memangnya sepenting apa, sih?”


Sayangnya, ini bukan hanya tentang perubahan iklim. Ini menyangkut 
dengan keberlangsungan ekosistem kita. Lho, bagaimana bisa?


Pemanasan global memiliki beragam dampak, mulai dari dampak terhadap 
lingkungan hingga dampak terhadap kesehatan manusia. Naiknya 
permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang 
ekstrem, terpengaruhnya pertanian, hilangnya gletser, punahnya berbagai 
jenis hewan, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi merupakan 
dampak pemanasan global tehadap lingkungan.


Sementara itu, data dari WHO (World Health Organization) menyebutkan 
bahwa pemanasan global berefek pada penyakit tular vektor (vector-borne 
disease) seperti malaria, kaki gajah, kebutaan sungai, demam keong, 
penyakit tidur (yang disebabkan oleh gigitan lalat tsetse), penyakit cacing 
guinea, demam berdarah, demam kuning, Japanese encephalitis, dan 
penyakit tolak vektor lainnya.


            “Tunggu, tunggu. Kok bisa pemanasan global berefek pada penyakit 
tular vektor?”


Dilansir dari WHO dan beberapa sumber lainnya, perubahan iklim—sebagai 
salah satu hal yang kemudian mengarah ke pemanasan global—
meningkatkan perkembangbiakan penyakit tular vektor karena berkaitan 
dengan suhu, kelembaban udara, dan curah hujan. Intinya, kesehatan kita 
ini juga dipengaruhi oleh lingkungan.

18



Selain itu—masih dari WHO—karena pemanasan global dapat 
memengaruhi ketersediaan makanan, itu berarti ada prediksi bahwa akan 
terjadi gizi buruk pada anak, gizi buruk pada orang dewasa, kemiskinan, 
serta kelaparan. Seram, ya?





 


            *data dari WHO, 1990


            “Duh, kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?”


Bisa dengan cara memperbaiki kualitas komponen lingkungan. Intinya, 
komponen lingkungan seperti air (pesisir sungai dan laut), udara, dan lahan 
(gambut dan akses terbuka) diperbaiki, dengan cara restorasi maupun 
rehabilitasi misalnya. Dalam artikel ini, saya selaku penulis akan 
menjelaskan kepada kalian cara memperbaiki kualitas komponen 
lingkungan pada lahan gambut!


            Lahan gambut. Mungkin ada dari kalian yang pernah mendengar 
kata ini?


Dikutip dari buku “Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek 
Lingkungan”, lahan gambut adalah lahan dengan lapisan tanah yang kaya 
akan bahan organik. Sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna 
merupakan bahan organik penyusun tanah gambut. Lahan gambut dapat 
menyimpan karbon jauh lebih tinggi daripada dengan tanah mineral. 
Karbon yang disimpan tanah dan tanaman pada lahan gambut di daerah 
tropis bisa lebih banyak 10 kali lipat dibandingkan yang disimpan tanah dan 
tanaman pada tanah mineral! Itu sebabnya keberadaan gambut sangatlah 
penting bagi bumi.


            “Sekarang aku tahu! Lalu, memangnya restorasi dan rehabilitasi itu 
apa? Apakah keduanya memiliki arti yang sama?”
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Keduanya memiliki arti yang berbeda. Restorasi adalah usaha untuk 
memulihkan hutan yang telah rusak ke kondisi normal sebelumnya. 
Sementara itu, rehabilitasi adalah usaha untuk memperbaiki kondisi hutan 
atau lahan yang sudah sangat rusak menjadi lebih baik. Keduanya dilakukan 
dengan cara reboisasi (penanaman kembali).


Nah, kegiatan restorasi serta rehabilitasi harus dilandasi harus direncanakan 
serta dipersiapkan dengan matang. Beberapa tahapan untuk menunjang 
keberhasilannya harus diperhatikan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain 
adalah menilai tempat yang akan direhabilitasi, memilih jenis tanaman yang 
tepat, menyiapkan lahan, menentukan waktu penanaman, penanaman, dan 
juga pemeliharaan. Jadi tidak boleh asal tanam, ya!



            “Sepertinya susah deh pakai cara-cara seperti itu. Pelajar seperti aku 
bisa apa?Padahal aku juga ingin menyelamatkan lingkungan.”


Jangan pesimis dulu! Meskipun kamu masih pelajar, hal tersebut tak lantas 
bisa menghalangi apa yang ingin kamu lakukan demi bumi yang lebih baik. 
Simak baik-baik tiga hal yang bisa kamu lakukan sebagai generasi muda!


Pertama, mulai dari diri sendiri. Kurangilah jejak karbonmu dengan cara 
bersepeda atau berjalan kaki ketika tempat yang dituju dekat. Kurangi juga 
sampah plastikmu dengan cara membawa tas belanja, tempat minum, serta 
menggunakan barang- barang yang ramah lingkungan. Masih ada sampah 
yang tersisa? Kamu bisa mengirim sampah anorganikmu ke tempat-tempat 
yang menerima, atau menjualnya di bank sampah. Sementara, sampah 
organik bisa kamu jadikan kompos. Bahkan terkadang ada ide-ide kreatif 
seperti membuat spray pewangi dari kulit buah ataupun pembersih 
ruangan serta kreasi makanan dari sisa makanan.


Kedua, mengenai FOMO. Pernahkah kamu mendengar istilah FOMO? 
FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang bisa diartikan 
sebagai ketakutan seseorang akan kehilangan momen-momen menarik. 
Kalau versi generasi masa kininya, lebih ke arah ketakutan seseorang 
apabila tidak mengikuti hal-hal yang sedang tren. Misalnya gaya berpakaian, 
makanan yang sedang viral, dan sebagainya. Apakah kamu salah satunya?


Sebetulnya, selama hal-hal yang tren membawa dampak baik bagi kita, 
maka tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jangan bersikap FOMO apabila 
hal-hal yang tren malah membawa kita pada hypercosumerism alias boros: 
beli pakian hampir setiap hari, jalan-jalan ke mal tiap pekan, dan sebagainya. 
Selain berdampak pada keuangan kita, hal ini juga tanpa kita sadari 
merusak bumi. 


***
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Bagaimana bisa? Nah, begini deh. Coba kamu pikirkan, ke mana tumpukan 
baju-baju dan tasmu berakhir ketika mereka rusak dan tak layak pakai?


Ketiga, donasi. Belum bisa bergabung menjadi relawan lingkungan karena 
kendala umur? Kamu bisa mendukung aksi-aksi seperti ini dengan cara 
mendonasikan uangmu ke tempat-tempat yang mengadakan aksi yang 
berkaitan dengan perbaikan lingkungan. Sebelumnya pastikan tempat 
tersebut benar-benar amanah dengan uang hasil galang dananya, ya!


Terakhir, edukasi. Pasti banyak dari kalian yang mempunyai media sosial. 
Nah, kalian bisa menggunakan media sosial kalian sebagai sarana edukasi 
pentingnya menjaga bumi. Selain di media sosial, kalian juga bisa 
mengedukasi keluarga dan teman-teman kalian tentang hal ini.


Jadi, sudah tahu kan sebahaya apa pemanasan global serta sepenting apa 
peran kita sebagai generasi muda? Ada sebuah perkataan terkenal, “There is 
no Planet B”, alias tidak ada planet lain yang seperti bumi: bisa ditinggali 
beranekaragam makhluk hidup karena kekayaan sumber daya alamnya. 
Maka, sebagai generasi muda masa kini, tentukan pilihanmu: mau jadi 
bagian dari solusi atau bagian dari polusi? Yuk wujudkan bumi yang lebih 
baik!
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NOMINATOR LOMBA KARYA TULIS 
TINGKAT SMP/SEDERAJAT

KESIAPAN MASYARAKAT 
LUMAJANG TERHADAP 
WACANA PENIADAAN PASUKAN 
KUNING



Ariel Fardian Aysel


Madaniyyah Rakashiwi



Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lumajang


MENGELOLA SAMPAH MELALUI

GERAKAN PEMISAHAN SAMPAH 
(GPS) DILINGKUNGAN SEKOLAH



Muhamad Abdi Prajatama


Reno Revanda Wijaya



MTs QUR’AN KISARAN


YAYASAN PENDIDIKAN QUR’AN


PEMANFAATAN SAMPAH DAUN 
KERING SEBAGAI PUPUK 
KOMPOSRAMAH LINGKUNGAN



Naura Fithrotun Nisa’



MTsN Gresik


MOTIVASI MENJAGA 
LINGKUNGAN



Raisyah Dhanis Aulia



MTs Negeri 1 Tulungagung


SAMPAH LAUT,MENJADI 
ANCAMAN TERBESAR

PERAIRAN INDONESIA



Fadhalna khusnuzan



MTsN 1 BUOL


BUMIKU BERSIH, PIKIRANKU 
JERNIH



Nasywa Qurrotul’ain



MTsN 1 Tulungagung


PULIHKAN BUMI MELALUI 
PENINGKATAN KUALITAS

UDARA BERBASIS TEKNOLOGI 
VERTIKULTUR DENGAN

MEMANFAATKAN LIMBAH 
BOTOL PLASTIK



Rafila Anindya Ahmad



MTsN 3 Jakarta


AWAS PENCEMARAN AIR



Saffanah Putri Hidayat



MTs GENERASI EMAS
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RANCANGAN PROTOTIPE 
PENYARING SAMPAH SELOKAN

“ESPEDUNG” SEBAGAI UPAYA 
PERBAIKAN KUALITAS SUNGAI 
AGARBEBAS DARI SAMPAH



Ainur Pinandita


Alya Julie Pramanai



SMPN 2 Ungaran

SELAMATKAN LAUT KITA



Aliya Danish Hermadi



SMP Negeri 1 Kota Bogor


Limbah Kulit Singkong,

Bahan Alternatif Pakan Ayam



Anindya Hanni Chrisantya Putri



SMP Negeri 2 Salatiga


PEMBENTUKAN EKOWISATA 
HUTAN MANGROVE SEBAGAI 
BENTUKKONSERVASI 
PELESTARIAN HUTAN 
MANGROVE



Ayesha Bunga Anarly



SMP Negeri 102 Jakarta


UPAYA MENGATASI KERUSAKAN 
LINGKUNGAN



Alexandra Marcelia Sariputera



SMP Nasional KPS Balikpapan

TENTANG KISAH PENDEK

SAMPAH PLASTIK & COVID-19



Alya Trisdhiya Rahma



SMPN 11 Malang


PERAN GENERASI MUDA DALAM 
LANGKAH MITIGASI MENYIKAPI 
POLUSI UDARA DI JAKARTA



Aurora Fatma Yulninda



SMP Plus Al Kautsar Malang


GAMBUT ANUGERAH YANG 
TERLUPAKAN



Azizah Flamonia



SMP Negeri 1 Payakumbuh
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AIR TERCEMARSIAPA YANG 
RUGI?



Catrine Annabel Tanuwijaya



SMP NATION STAR ACADEMY

PEMANFAATAN LIMBAH KALENG 
MENJADI KERAJINAN TANGAN

SEBAGAI UPAYA 
MENANGGULANGI 
PENCEMARAN LINGKUNGAN



Deby Meylia Hardianto



SMP Negeri 1 Sulang Rembang


PENERAPAN KONSERVASI 
PALUDIKULTUR GUNA 
MENDUKUNG RESTORASI 
LAHAN GAMBUT BERBASIS 
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT



Dheva Permata Aurel



SMP Negeri 102 Jakarta


SAYUP PESAN DARI HUTAN



Dinggan Langhita Gampang



SMP Marsudirini Bekasi


ECOSYSTEM RESTORATION



Corinna Zandra



SMPIT Insan Kamil Sidoarjo

SEJAHTERA DENGAN SAMPAH

(Pemanfaatan Sampah Organik 
Rumah Tangga untuk 
Kesejahteraan Masyarakat)



Deena Nadheera



SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh


KOMPOS MENJAGA PEMULIHAN 
KESUBURAN TANAH



Diajeng Berliana Ramadhani



SMP Negeri 2 Salatiga


MASALAH LINGKUNGAN YANG 
KITA HADAPI BERSAMA



Faiz Azmi Irwan



SMP Azhari Islamic School
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METODE MUDAH DAN MURAH 
BERJUTAMANFAAT DALAM 
MENYELAMATKAN

LINGKUNGAN : ECO ENZYM



Fathin Az-Zahra



SMP Negeri 1 Subang

KEBAKARAN HUTAN DI 
INDONESIA



Kadry Yani BR Silaen



SMP Negeri 2 Talang Muandau


LAHAN YANG MULAI 
BERKURANG



Mirza Nadhif A.



SMPIT Ihsanul Fikri


PEMANFAATAN LIMBAH AIR 
GARAM (BITTERN)UNTUK 
MENANGGULANGI 
PENCEMARAN AIR



Muhammad Chemical Alfi Dzikron


Salma Mufidatun Nabila



SMP Negeri 2 Rembang


HIBEDESIU

HIDUP BERDAMPINGAN 
DENGAN POLUSI UDARA



Jing Whan Banyu Bening



SMP Negeri 2 Pakem

APA ADA YANG SALAH DENGAN 
LAUT KITA?

Mengenai kondisi laut yang 
tercemar, cara kita membantu, 
dan usaha para ahli



Keisya Nafisa Wibowo


Nyimas Ghaida Azka Fathia



SMP IT DARUL QUR’AN MULIA


MENJAGA SEHATNYA 
LINGKUNGAN SEKOLAH
DENGAN KOMPOS SAMPAH 
ORGANIK



Moza Dui Intana


Ibel Aqilla Arwaluqyana



SMP Negeri 2 Salatiga


MANFAAT BERPERILAKU RAMAH 
LINGKUNGAN DALAM 
KEHIDUPAN SEHARI-HARI



Muhammad Rasyid



SMP 1 Teluk Bayur
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KRISIS KESADARAN DALAM 
PEMELIHARAANLINGKUNGAN



Narina Veda Ziaura Dakhlan



SMP Negeri 85 Jakarta

TETRIS : PURE WATER TREATMENT 
INTEGRATED TECNOLOGY BERBASIS 
ELEKTRO-NANONET-REAKTOR SEBAGAI 
SOLUSIINOVATIF SMART TECHNOLOGY 
PENGOLAH AIR LIMBAHDETERGEN 
DENGAN PRINSIP NO WASTE MENUJU 
INDONESIABEBAS KRISIS AIR BERSIH DI 
ERA PANDEMICOVID-19



Novrizal Andi Saputra



SMP 2 Licin Satu Atap


GENERASI MILENIAL PEMUTUS 
WARISAN POLUTAN UDARA



Safinatunnajah Alya Darmawan


Nokta Syafridha Kafia Hapsari



SMP Negeri 2 Bobotsari


BERSAMA-SAMA MERAWAT AIR 
DARI LIMBAH TRADISIONAL



Shabrina Sausan Az Zahra



SMPIT Ibadurrahman


UPAYA GENERASI PENERUS 
BANGSA DALAMMENCEGAH 
KRISIS IKLIM



Natasya Zalfa Daniyah



SMP Negeri 1 Lumajang

URBAN FARMINGSEBAGAI 
UPAYA PENGENDALIAN 
PENCEMARAN UDARADI 
PERKOTAAN



Refalisha Nazanin Aulia



SMP Negeri 1 Kemangkon


PEDULI LINGKUNGAN DENGAN 
BERMASKER KAIN



Selviana Uswatun Khasanah



SMP Negeri 13 Surakarta


MENGHEMAT LISTRIK BERARTI 
MEMBANTU MENJAGA 
KEBERSIHANUDARA



Shifa Nazaura Astiari



SMP Negeri 1 Grogol Kediri
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INVERS: INOVASI SMART 2 IN 1 TECHNOLOGY 
OF DESALINATIONBERBASIS INTEGRATED 
OF MEMBRAN HYBRID FORWARD OSMOSIS-
REVERSE OSMOSIS DENGAN PEMANFAATAN 
SOLAR CELL SEBAGAISOLUSI PENGOLAHAN 
AIR DAN SUMBER RENEWBLE ENERGY 
PADAHILIR SUNGAI CITARUM



Sigit Adi Jaya N



SMP Yapita Surabaya

Generation Restoration: 
Reimagine, Recreate, Restore

GENERASI PEDULI, GENERASI 
MERESTORASI



Victoria Christa Emmanuella



SMP Negeri 1 Palangka Raya

PROGRAM DARLING (SADAR 
LINGKUNGAN) SEBAGAI SOLUSI

MENGATASI PEMBAKARAN 
SAMPAH RUMAH TANGGA 
MELALUIPEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA



Silfia Agistina



SMP Negeri 1 Jakenan

BUKIT SAMPAH DI PUTRI CEMPO



Yosephine Lona Trista. K. P



SMP Negeri 26 Surakarta
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LOMBA KARYA TULIS 

TINGKAT SMA/SEDERAJAT



Sayyidah Fatimah Azzahra

PKBM Zam-Zam

JUARA 1

Lahan Gambut, Superhero Yang Terlupakan

Bercerita tentang lahan gambut memiliki banyak sekali manfaat, 
salah satunya yakni dapat menyimpan karbon 10 hingga 20 kali 
lebih banyak dibanding hutan pada umumnya. Lahan gambut 
dijaga agar tetap basah untuk tetap efektif menyimpan karbon, 
jika lahan gambut rusak maka akan menyebabkan karbon 
terlepas ke udara dan akan memicu pemanasan global. Restorasi 
dengan cara membasahi lahan gambut perlu dilakukan untuk 
menjaga lahan gambut tetap basah. Untuk mencapai hasil 
restorasi lahan gambut yang maksimal, dibutuhkan kerja sama 
dan  kontribusi dari semua pihak.
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Lahan Gambut, Superhero yang Terlupakan

Ditulis oleh: Sayyidah Fatimah Azzahra

Kelihatannya tenang sentosa, namun apabila ada yang mengganggunya, 
malapetaka!


***


Tahukah kamu, bahwa terdapat superhero yang terlupakan di planet Bumi?


Superhero ini apabila dilihat sekilas, ia tidak terlihat mencolok. Bahkan 
sering dianggap kotor dan tidak berguna oleh masyarakat awam.


Ia kerap ditemui bersemayam dalam rawa-rawa atau daerah pesisir. 
Teksturnya basah, berlumpur, dan mungkin kamu pernah terperosok masuk 
ke dalamnya. Umumnya, ia dipenuhi oleh lumut, sejenis rerumputan, dan 
semak belukar. Meskipun demikian, kehidupan semua orang di Bumi 
mungkin bergantung pada benda ini.


Superhero ini bernama lahan gambut. Lahan gambut merupakan sebuah 
ekosistem yang terbentuk dari bahan-bahan organik seperti serasah, atau 
sampah organik, yang tidak terurai sempurna.


Kondisi itu disebabkan oleh iklim lingkungan lahan gambut yang bersifat 
anoksik, atau tak memiliki oksigen, dan jenuh air. Ini membuat mikroba dan 
jamur yang berperan penting dalam pembusukan dan penguraian bahan 
organik enggan untuk tinggal.


Kendati begitu, butuh ribuan tahun lamanya untuk menghasilkan sebuah 
area lahan gambut yang luas. Bahkan belum lama ini, peneliti telah 
menemukan sebuah lahan gambut yang disebut-sebut sebagai lahan 
gambut tertua di seluruh dunia. Lahan gambut yang  terletak  di pesisir  
Sungai  Kapuas,  Kalimantan  itu,  disebutkan  telah  terbentuk setidaknya 
47.800 tahun yang lalu! 


Potensi arkeologis juga merupakan salah satu kekuatan lahan gambut, si 
superhero ini. Lahan gambut adalah saksi bisu dari evolusi dunia selama 
puluhan ribu tahun lamanya. Ingat bagaimana mikroba dan jamur enggan 
tinggal dalam lahan gambut, dan memilih minggat? Kondisi ini membuat 
lahan gambut dapat mengawetkan peninggalan arkeologi organik, bahkan 
organ tubuh dari zaman kuno sekalipun. Bisa dibilang, lahan gambut adalah 
sejenis “balsem” pengawet mumi alami yang telah disuguhkan oleh alam 
sendiri secara cuma-cuma!
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Contohnya meliputi sejumlah penemuan arkeologis yang terkenal, yakni 
“tubuh- tubuh rawa”. Meliputi penemuan-penemuan seperti Clonycavan 
Man dari Irlandia maupun Tollund Man dari Denmark, mereka merupakan 
manusia prasejarah dengan anggota tubuh ditemukan masih lestari berkat 
lahan gambut. Bahkan dari keistimewaan itu sendiri, ditemukan pula bukti-
bukti bahwa lahan gambut telah umum digunakan oleh masyarakat sejak 
periode Romawi hingga Abad Pertengahan. Masyarakat pada saat itu akan 
mengambil tanah gambut, menjadikannya berbentuk balok, dan 
menggunakannya sebagai sumber bahan bakar alternatif selain kayu.


Namun, masyarakat pada saat itu belum menyadari bahwa kebiasaan turun 
temurun tersebut dapat berakibat fatal. Belakangan diketahui bahwa 
gambut adalah bahan bakar yang paling merusak dalam hal pemanasan 
global. Bahkan, lebih buruk dari batu bara.


Mengapa bisa begitu? Memang apa dampaknya?


Untuk mengetahui jawabannya, pertama-tama kita harus mengenal lebih 
jauh tentang pemanasan global, atau global warming.


Pemanasan global adalah sebuah peningkatan rata-rata suhu di permukaan 
bumi selama satu abad terakhir. Penyebab utamanya adalah pelepasan 
karbon dioksida ke udara. Karbon dioksida sendiri merupakan sejenis gas di 
atmosfer bumi yang memerangkap panas. Bayangkan kamu sedang berada 
di dalam mobil yang tertutup rapat di bawah terik matahari. Sinar matahari 
dapat masuk melalui kaca mobil, namun tidak dapat keluar dengan mudah, 
sehingga membuat suhu udara di dalam mobil menghangat. Pasti  benar-
benar  panas  dibuatnya,  bukan?  Karbon dioksida juga begitu. Ia akan 
membiarkan  sinar  matahari  melewati  atmosfer  bumi,  namun  kemudian  
mencegah panasnya meninggalkan atmosfer dan membuat suhu udara di 
bumi menghangat.


Sebenarnya dari mana asal karbon ini?


Karbon dioksida terbentuk secara alami dari pembakaran bahan bakar fosil 
dan biomassa. Ia terbentuk dari sebuah mesin motor yang sedang 
dijalankan. Ia terbentuk ketika bahan bakar apapun yang mengandung 
karbon dibakar. Sesungguhnya, unsur karbon ini memiliki sebuah 
hubungan yang dilematis dengan bumi. Karbon dioksida dibutuhkan oleh 
tanaman untuk keperluan fotosintesis. Namun, karbon dioksida berlebih 
hanya akan mengganggu keseimbangan atmosfer dan membuat Bumi 
memanas.


Lalu, apa hubungan lahan gambut dengan karbon dioksida?
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Lahan gambut memiliki peran penting dalam menyeimbangkan atmosfer 
dan mendinginkan suhu Bumi. Tanaman-tanaman yang tumbuh pada 
sebuah lahan gambut akan menyerap karbon dioksida di udara untuk 
keperluan proses fotosintesis dan menguburnya di dalam tanah. Tekstur 
tanah di lahan gambut yang lembab dan berair akan menjaga karbon  
dioksida  untuk  tidak  lepas  ke udara.  Namun  ketika  lahan  gambut 
mengering, tanahnya akan menghangat, dan meningkatkan laju 
pembusukan bahan organik di dalamnya. Ini dapat mengakibatkan 
pelepasan karbon yang tersimpan, dan menimbulkan ketidakseimbangan 
pada atmosfer.


Sebuah lahan gambut yang rusak merupakan sumber utama emisi karbon 
dioksida. Setiap tahunnya, lahan gambut melepaskan hampir 6% emisi 
karbon dioksida secara global akibat pengaruh aktivitas antropogenik, yakni 
aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Salah satu contohnya mencakup 
eksploitasi lahan gambut untuk pembukaan kawasan industri.


Mungkin kamu akan bertanya-tanya. Bukankah pepohonan juga bisa 
menyerap karbon dioksida? Apa bedanya dengan lahan gambut?


Pertanyaan bagus! Pepohonan pada umumnya memang juga bisa 
melakukan hal yang sama, namun penelitian mutakhir menunjukkan 
bahwa pohon sebenarnya bukan cara yang paling efisien untuk menyimpan 
karbon. Usut punya usut, lahan gambut dapat menyimpan karbon 10 hingga 
20 kali lebih banyak daripada hutan pada umumnya. 


Namun, banyak yang masih belum menyadari pentingnya superhero yang 
satu ini. Seiring berjalannya waktu, lahan gambut masih terus dibakar dan 
dibersihkan untuk membangun kawasan industri. Lahan gambut yang telah 
rusak dan mengering juga menjadi pemicu kebakaran hutan yang besar, 
terlebih pada musim kemarau. Sedikit percikan  api bisa  menyebabkan  
kebakaran  yang  dapat melepaskan  triliunan  karbon dioksida ke udara. 
Apabila tidak ada tindakan pencegahan yang signifikan, kita bisa berakhir 
hidup seperti sekumpulan kutu yang terpanggang dalam sebuah oven 
raksasa.


Tentu saja, kita semua pasti tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. 
Memang bukan berarti sudah tidak ada solusi sama sekali. Kita masih 
memiliki kesempatan untuk menjaga agar Bumi tidak berubah menjadi 
sebuah oven raksasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya?
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Kita sebelumnya sudah membahas bagaimana lahan gambut yang basah 
dapat melindungi karbon, dan bagaimana lahan gambut yang kering akan 
melepas seluruh karbon yang dilindunginya. Logikanya, untuk menahan 
seluruh karbon tersebut agar tidak lepas, kita harus mengembalikan kondisi 
seluruh lahan gambut yang mengering seperti semula. Proses ini 
dinamakan restorasi gambut.


Coba pikirkan. Apabila tanaman yang kamu tanam layu karena kekeringan, 
apa yang akan kamu lakukan?


Ya, tentu saja dengan menyiramnya! Solusi inilah yang diterapkan sebagai 
kunci restorasi lahan gambut. Solusinya adalah dengan membasahinya 
terus menerus,  dan mempertahankan permukaan airnya setinggi mungkin, 
hingga keadaannya kembali seperti lahan gambut yang sehat. Ketika 
kondisi kejenuhan airnya stabil, oksigen tidak dapat masuk  untuk  
membusukkan  bahan  organik.  Mikroba dan  jamur  juga enggan tinggal, 
sehingga siklus pembentukan lahan gambut yang melibatkan pembusukan 
tidak sempurna kembali terjadi. Mungkin terdengar sedikit kompleks, tetapi 
sesungguhnya, teori ini sangat sederhana.


Bagaimanapun, kita pasti tahu, lebih mudah untuk merusak sesuatu 
daripada untuk mengembalikannya seperti semula. Ini serupa dengan 
kondisi lahan gambut. Apabila untuk membentuk sebuah area lahan 
gambut membutuhkan ribuan tahun, untuk merusaknya hanya butuh 
puluhan tahun saja. 


Lalu, bagaimana caranya “membasahi” lahan gambut? Mungkin dalam 
pikiranmu, pesawat khusus akan diperintahkan untuk menyiramkan air 
pada lahan gambut yang rusak tanpa henti. Tapi sebenarnya tidak sesulit 
itu. Kita cukup melakukan pemblokiran saluran air untuk meninggikan 
tingkat permukaan air di kawasan lahan gambut. Konsepnya sebenarnya 
hanya seperti bendungan, yakni menahan laju air. Dengan begitu, air 
tertahan dan fungsi hidrologis lahan gambut perlahan dapat kembali 
setelah terus menerus dibasahi secara berkelanjutan.


Apakah semua ini sudah cukup? Belum! Untuk hasil restorasi lahan gambut 
yang maksimal, kita perlu kontribusi dari semua orang dari berbagai 
kalangan. Pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat awam. Regulasi yang 
tegas oleh pemerintah dibutuhkan untuk melindungi eksistensi lahan 
gambut dari eksploitasi ilegal. Kepatuhan dari pengusaha industri sangat 
diperlukan untuk menaati regulasi tersebut. Keterlibatan masyarakat awam 
juga penting untuk membantu pemulihan lahan gambut.
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Sebuah studi tentang restorasi lahan rawa gambut di Skotlandia 
mengungkapkan bahwa membangun kesadaran masyarakat penting untuk 
restorasi lahan gambut yang efektif. Sebab, ketika kepedulian masyarakat 
dari berbagai kalangan sudah terpupuk, tata laksana pemulihan lahan 
gambut akan menjadi lebih mudah. Ketika semua orang sudah menyadari 
betapa pentingnya lahan gambut, dan beragam konsekuensi yang bisa 
terjadi dari eksploitasi lahan gambut, melindungi lahan gambut akan 
menjadi lebih mudah.


Pemulihan lahan gambut juga bisa dilakukan dengan menjadikan lahan 
gambut sebagai suatu mata pencaharian. Lahan gambut dapat ditanami 
kembali dengan tanaman- tanaman yang bisa diberdayakan oleh 
masyarakat, seperti sagu hingga karet. Dengan demikian, masyarakat bisa 
memperoleh keuntungan dari mengelola lahan gambut, dan lahan gambut 
juga dapat tetap berfungsi sebagai ekosistem penyerap karbon yang 
dilindungi.


Apa saja kerugian yang bisa terjadi, apabila lahan gambut yang kita miliki 
tidak dilindungi?


Banyak sekali! Misalnya, kita dapat berpotensi kehilangan seluruh 
peninggalan arkeologis yang tersimpan jauh di dalam lapisan lahan 
gambut. Tidakkah kamu penasaran dengan  kemungkinan  adanya jenazah  
seorang  manusia prasejarah,  atau  harta karun 


peninggalan masa lalu, yang sedang bersemayam jauh di dalam rawa 
gambut di suatu tempat di Indonesia?  Barangkali dari penemuan  itu,  
setelahnya kita bisa mendapat gambaran yang lebih detail tentang seperti 
apakah Nusantara pada masa prasejarah.


Selain itu, apabila lahan gambut tidak terjaga, bencana banjir dapat 
berpotensi semakin dahsyat. Sebab, gambut memiliki daya serap dan daya 
tampung yang tinggi, yang membantu menyerap air dan mencegah 
terjadinya banjir pada musim hujan, dan melepaskan airnya pada musim 
kemarau. Tanpa adanya lahan gambut, tidak ada yang dapat membantu 
menyerap air hujan dan alhasil menyebabkan banjir bandang.


Jumlah lahan gambut mencakup 10,8% dari luas daratan Indonesia, dan 
lahan gambut Indonesia merupakan lahan gambut terluas kedua di seluruh 
dunia. Namun, lahan gambut tersebut saat ini sedang dilanda krisis. 
Kebakaran dan pembakaran hutan oleh manusia yang kerap terjadi sejak 
beberapa dekade belakangan, telah semakin mengancam eksistensi lahan 
gambut, serta aneka ragam hayati yang hidup mengandalkan lahan 
gambut. Sementara jumlah lahan gambut yang sehat terus berkurang, 
jumlah karbon dioksida justru meningkat setiap tahunnya karena 
peningkatan penggunaan kendaraan bermesin penghasil karbon.
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Saat ini, lahan gambut barangkali sedang berada dalam situasi yang sama 
seperti Spiderman, superhero dalam film Avengers: Infinity War, yang 
pernah mengatakan, “Mr. Stark, I don’t feel so good”, sesaat sebelum hancur 
menjadi debu. Namun meski lahan gambut juga sedang “tidak baik-baik 
saja”, kita masih memiliki waktu untuk  tidak membiarkan lahan gambut 
musnah sepenuhnya seperti itu.


Lahan gambut pernah menjadi superhero yang terlupakan jasanya selama 
puluhan ribu tahun lamanya. Ini waktu kita untuk menebusnya. []
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Aulia Nur Zahro

Shofiana Nur Azizah

MAN 2 Ponorogo

JUARA 2

Mengubah Wajah Bumi: Penghijauan Dari Rumah

Bercerita tentang kontribusi kecil dari rumah, yakni penghijauan 
dari rumah untuk membantu meningkatkan kualitas udara. 
Penghijauan dapat dilakukan dengan cara Tabulampot 
(Tanaman Buah dalam Pot), hidroponik, vertikultur, dan 
aeroponik. Selain itu, aktifitas penghijaun dari rumah juga dapat 
menambah keindahan lingkungan dan menjaga kesehatan 
mental. 
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Mengubah Wajah Bumi: Penghijauan Dari Rumah

Ditulis oleh: Aulia Nur Zahro dan Shofiana Nur Azizah

Apakah kamu merasa udara diluar sesak? Ayo bergerak mengatasi polusi 
udara!


***


Selama lebih dari 20 tahun terakhir, kualitas udara di Indonesia masih 
belum teratasi dengan benar. Dari tahun 1998 hingga 2021, Indonesia yang 
semulanya berada di urutan negara paling bersih kini beralih menjadi salah 
satu dari dua puluh negara yang udaranya sudah tercemar. Sektor 
transportasi merupakan penyumbang terbesar dalam pencemaran udara 
yaitu sebesar 80 persen. Polutan yang terkandung dalam emisi yang 
dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah NO2, SO2, CO, Pb, 
Hidrokarbon, dan Partikulat. Di antara kandungan tersebut, gas NO2 dan 
SO2  adalah polutan udara yang dapat mengiritasi saluran pernapasan yang 
dapat mengakibatkan gangguan fungsi paru- paru. WHO menetapkan rata-
rata konsentrasi per tahun dari polutan udara atau particulate  matter  (PM  
2,5)  tidak  boleh  lebih  dari  10  mikron  per  meter  kubik. Sedangkan 
Jakarta saat ini memiliki konsentrasi PM 2,5 enam kali lipat lebih tinggi. 
Artinya, ini sudah melampaui batas aman dari WHO. Menurut Indeks 
Kualitas Udara Kehidupan (AQLI), akibat dari pencemaran udara ini, rata-rata 
orang Indonesia dapat kehilangan 1,2 tahun harapan hidup pada tingkat 
polusi yang sekarang kita alami ini.


Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kualitas udara di suatu wilayah. 
Selain aktivitas industri, transportasi, dan pergerakan manusia, polusi udara 
juga sangat dipengaruhi  oleh  cuaca,  arah  angin,  kepadatan  populasi,  
serta  intensitas  cahaya matahari. Pemberlakuan social distancing serta 
PPKM, tidak semata-mata membuat kualitas udara membaik secara terus-
menerus. Dengan adanya pandemi, kita harus lebih menyadari bahwa udara 
bersih adalah hak paling mendasar yang harus terpenuhi bagi setiap 
manusia, dan mengingat kualitas udara yang semakin mengkhawatirkan, 
tentu kita tak boleh tinggal diam. Harus ada perubahan mendasar yang 
dilakukan secara kolektif, salah satunya adalah dengan penghijauan. 
Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan 
aktivitas menanam pohon. Pohon-pohon yang ditanam  biasanya  adalah  
pohon  yang  besar,  sehingga  dapat  mengatasi  polusi  yang banyak 
dihasilkan di jalan raya dan membutuhkan lahan yang luas. Namun, ketika 
keadaan mengharuskan kita untuk tinggal dirumah saja, apakah 
penghijauan masih bisa kita lakukan? Jawabannya tentu bisa! 


38



Penghijauan Di Rumah


Penghijauan  merupakan  salah  satu  kegiatan  penting  yang  harus  
dilakukan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Berbagai 
aksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi permasalahan 
lingkungan yang dimulai dari skala individu. Berbagai aksi seperti 
penanaman pohon rindang, tata cara berkebun dalam lahan sempit, dan 
mengembangkan program kampong hijau sebagai kampanye menjaga 
kebersihan dan penghijauan lingkungan. Apalagi, dalam kondisi pandemi 
seperti sekarang ini, tentu kita butuh pelarian dari segala macam hiruk 
pikuk kabar duka yang datang silih berganti. Menanam pun dapat menjadi 
solusinya. Penghijauan dapat secara mudah dilakukan di rumah sendiri. 
Namun, bagaimana jika kita tidak punya lahan yang cukup luas? Tidak perlu 
khawatir, sempitnya lahan bukan halangan. Ada beberapa cara atau metode 
untuk menanam yang dapat kita sesuaikan dengan keadaan dirumah kita, 
diantara yaitu sebagai berikut.


 1. Tabulampot (Tanaman Buah Dalam Pot)


Adalah cara budidaya tanaman yang sangat mudah dan memiliki banyak 
bibit yang bervariasi. Untuk menggunakan cara ini, kita hanya perlu 
menyiapkan media tanam seperti campuran tanah, kompos dan sekam  
yang berkomposisi 1:1:1. Wadah  yang digunakan untuk menanam 
tabulampot harus memiliki pori-pori yang baik sehingga kelembapan dan 
temperatur media tanam stabil, seperti dari tanah liat dan kayu. Beberapa 
jenis buah  yang mudah ditanam pada cara tabulampot adalah Belimbing, 
Jeruk, Semangka, Stroberi, dan Tomat.


 2. Hidroponik


Adalah cara efisien budidaya tanaman yang cukup hanya menggunakan air 
sebagai media tanamnya. Air yang digunakan diberi unsur hara yang berisi 
unsur-unsur penting kebutuhan  nutrisi  tanaman.  Membudidayakan  
tanaman  menggunakan  cara  ini,  kita hanya  memerlukan  wadah  dari  
botol  bekas  yang  sudah  dilubangi  bagian  lehernya. Untuk menanam dari 
rumah, bisa kita mulai dari menanam tanaman sayur, buah dan obat-
obatan.


 3. Vertikultur


Adalah cara budidaya tanaman yang cocok untuk menanam tanaman 
seperti sayuran. Ada beberapa model vurtikultur, seperti veltikultur 
gantung, tempel, tegak, dan rak. Wadah vertikultur bisa menggunakan 
paralon PVC bekas atau botol air mineral bekas. Karena   memiliki   model   
vertikultur   gantung,   tanaman   yang   kita   tanam   bisa digantungkan  di  
tembok  teras  rumah  asalkan  terkena  sinar  matahari  agar  tumbuh 
dengan sempurna.
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 4. Aeroponik


Adalah cara budidaya tanaman yang cocok untuk ditanam di rumah yang 
tidak memiliki lahan yang luas. Cara ini memanfaatkan udara sebagai media 
tanam udara yang tempatnya telah dijaga kelembapannya, yaitu dengan 
akar yang hanya menggantung di udara tanpa menggunakan tanah lalu 
nutrisi untuk tanaman diberikan dengan cara disemprotkan langsung pada 
akarnya, maka ada jam-jam khusus penyemprotan sesuai dengan 
kebutuhan tanaman. Aeroponik memiliki proses yang sama dengan cara 
hidroponik, karena juga memanfaatkan air untuk media tanamnya, letak 
perbedaannya adalah aeroponik tidak mencelupkan tanamannya pada air 
terus menerus.


Lalu, dengan banyaknya metode penghijauan di rumah, kira-kira apa 
sajakah manfaat dari penghijauan dan penanaman di rumah? Nah, 
beberapa fungsi penghijauan berikut mungkin bakal membuat kita lebih 
yakin untuk menanam di sekitar rumah. Pertama, menambah oksigen dan 
menyejukkan udara sekitar. Semakin banyak tanaman berada disekeliling 
rumah, maka udara akan semakin bersih. Tanaman juga dapat menyerap 
gas CO2  yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat 
menangkap panas matahari dan meyebabkan global warming. Pohon dapat 
mengurangi polusi, bahkan menghilangkan emisi bahan bakar fosil dari 
atmosfer. Faktanya, pohon mengurangi 17,4 juta ton (sekitar 19,2 juta ton AS) 
polusi udara di Amerika Serikat pada 2010. Kedua, memperindah 
lingkungan. Untuk orang-orang pengoleksi tanaman hias, tentu hal tersebut 
sangat memanjakan mata, dan ternyata pepohonan juga dapat 
memengaruhi nilai rumah secara signifikan. Ketiga, sebagai healing dan 
baik untuk mental health. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik 
secara positif, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental. Sebuah 
penelitian skala besar di Australia menemukan penduduk  di  daerah  yang  
setidaknya  memiliki  30  persen  area  ditumbuhi  pohon memiliki  risiko  
tekanan  psikologis  31  persen  lebih  rendah  dibanding  mereka  yang 
tinggal di daerah dengan lebih sedikit pohon. Sebuah studi dari Universitas 
Nasional Chungbuk  di  Korea  Selatan  mengungkapkan,  pekerja  kantoran  
yang  dapat  melihat pohon dari jendela mereka melaporkan tingkat  stres  
yang lebih rendah dan tingkat kepuasan kerja lebih tinggi. Keempat, 
Mencegah banjir. Pohon juga membantu penghijauan untuk mencegah 
banjir serta mengurangi dampak dari hujan asam. Kelima, sebagai sumber 
penghasilan dan sumber bahan pangan. Kalau kita menanam pohon buah 
atau tanaman sayur, kita tentu bisa memetik hasilnya. Selain lebih sehat 
karena bebas pestisida, buah dan sayur yang dipanen sendiri juga bisa 
menghemat pengeluaranmu. Bahkan kalau buah dan sayur yang dihasilkan 
cukup banyak dan berkualitas baik, bisa dijual sebagai tambahan 
penghasilan.
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Tata cara kegiatan menanam dapat ditemukan di kanal-kanal youtube. Kita 
juga bisa mengajak teman, saudara, atau keluarga untuk bersama-sama 
menanam di rumah. Hal tersebut dapat mempererat persaudaraan dan 
keakraban diantara keluarga. Anak-anak juga dapat diajari menanam, 
manfaatnya bisa membantu mengembangkan koordinasi tangan-mata dan 
membangun kekuatan fisik anak-anak. Menanam dan berkebun membuat 
anak aktif bergerak serta mengembangkan kemampuan sensorik anak.


Terwujudnya kualitas udara yang lebih baik akan memberikan dampak yang 
lebih luas terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak akan tumbuh dengan 
lebih sehat dan lebih baik, sehingga dapat menjadi generasi penerus yang 
unggul. Permasalahan udara bukan saja permasalahan sepele, namun 
menyangkut hajat hidup banyak orang. Hal yang juga dirasa  penting 
adalah perlunya langkah  konkret  dari  pemerintah  sebagai pembuat 
kebijakan  yang seharusnya membuat undang-undang  yang 
menguntungkan terhadap keberlangsungan hidup banyak orang, bukan 
sebaliknya. Perlunya regulasi yang cukup ketat dibuat, agar eksploitasi alam 
yang menyisakan gas buangan yang dapat memperburuk kualitas udara, 
tidak terjadi lagi.


Sebagai  penghuni  bumi,  kita  tentu  bertanggung  jawab  atas  rumah  
tempat tinggal kita ini, setidaknya kita dapat memberi kontribusi yang 
meskipun kecil, pasti berdampak. Karena perubahan dimulai dari diri kita 
sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Charles   Lindbergh   "Ketika   
lingkungan   berubah,   pasti   ada   perubahan   yang berhubungan  di  
dalam  kehidupan."  Artinya,  ketika  kualitas  udara  di  daerah  kita berubah, 
pasti akan ada perubahan yang datang yaitu terjadinya pencemaran udara. 
Oleh karena itu, sebagai penghuni bumi, kita tentu harus bertanggung 
jawab atas tempat yang kita tinggali ini. Setidaknya kita bisa memberi 
kontribusi meskipun hanya sedikit tetapi bermanfaat   bagi   
keberlangsungan   hidup   manusia.   Sudah   saatnya   kita  memiliki 
pemikiran yang terbuka mengenai lingkungan sekitar kita terutama terkait 
dengan kualitas udara di Indonesia, dengan begitu negara kita memiliki 
kesempatan yang sama dengan negara lain yang berhasil mengurangi 
tingkat polusi di negara mereka. Kita harus jadi bagian dari solusi. Bergerak 
dan menggerakkan. Demi wajah bumi yang lebih asri.


41



Annisa Amelia Rosa

Azaria Dian Khoirunnisa

SMA Negeri 02 Semarang

JUARA 3

Eco Enzyme: Limbah Serbaguna Proteksi Air Bumi

Bercerita tentang pencemaran air yang disebabkan oleh 
detergen akan meningkatkan pH dan menimbulkan busa yang 
menutup permukaan air sehingga sinar matahari yang masuk 
akan menghambat proses fotosintesis sehingga mengganggu 
siklus hidup biota akuati. Pemanfaatan limbah kulit buah sebagai 
bahan dalam pembuatan eco enzyme sebagai alternatif 
campuran deterjen untuk mengurangi pencemaran air. Selain 
itu, pemanfaatan limbah kuliat buah dapat mengurangi 
penumpukan sampah organik dan meningkatkan potensi 
ekonomis.
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Eco Enzyme: Limbah Serbaguna Proteksi Air Bumi

Ditulis oleh: Annisa Amelia Rosa dan Azaria Dian Khoirunnisa

Tahukah kamu bahwa deterjen yang kita pakai setiap hari dapat 
mencemari air?


Tanpa kita sadari, limbah deterjen yang dibuang begitu saja dapat 
menimbulkan pencemaran air. Salah satu sumber adanya limbah deterjen 
tersebut adalah aktivitas mencuci. Mencuci termasuk kegiatan sehari-hari 
yang tidak dapat ditinggalkan oleh setiap rumah tangga. Rata-rata 
penggunaan deterjen setiap rumah tangga sebesar 50 gram/hari. 
Bayangkan saja dengan jumlah penduduk di Indonesia yang begitu banyak 
dan terdiri dari sekitar 40 rumah tangga maka dalam setahun terdapat 720 
ton detergen yang digunakan dan berakhir menjadi limbah cair.


Apa dampak deterjen terhadap lingkungan sekitar? Yuk, simak artikel ini 
sampai selesai!


Limbah cair deterjen dapat menaikkan pH air sehingga mengganggu 
organisme yang berada di perairan. Kandungan antiseptik pada limbah 
deterjen akan mengganggu siklus hidup mikroorganisme, bahkan dapat 
menyebabkan kematian pada biota akuatik. Terdapat pula sebagian bahan 
sabun yang tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme yang ada di 
dalam air (Wardhana dalam Lusiana, 2011). Selain itu,  limbah deterjen yang   
dibuang   pada   wilayah  perairan  akan  menimbulkan  busa   dan  
tertutupnya permukaan  air   sehingga   sinar   matahari  yang   masuk   akan   
menghambat   proses fotosintesis dan pada akhirnya siklus hidup biota 
akuatik terganggu (Lusiana, 2011). Betapa dirugikannya biota akuatik akibat 
adanya limbah deterjen yang terus menerus mengganggu kehidupan 
mereka.


Tidak hanya pada biota akuatik, polutan yang terkandung di dalam limbah 
deterjen bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia. Salah satunya bakteri 
coliform yang mengakibatkan penyakit disentri, tipus, dan kolera (Kospa 
dan Rahmadi, 2019).


Lalu, bagaimana usaha kita untuk meminimalisir kandungan kimia pada 
limbah deterjen?
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Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan 
akibat limbah  deterjen,  yakni dengan  mengurangi tingkat  bahan  
pencemar  sehingga  dapat 


memperbaiki kualitas limbah agar aman dibuang ke lingkungan. Sementara 
ini, limbah deterjen yang dihasilkan rumah tangga hanya dialirkan pada 
selokan yang nantinya akan bermuara pada perairan skala besar seperti 
sungai dan laut. Adapun pengelolaan limbah deterjen yang dilakukan oleh 
para jasa laundry masih sangat sederhana, hanya menggunakan sumur 
resapan sehingga limbah tersebut  langsung menyerap ke tanah tanpa 
adanya pengolahan. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi tanah sebagai 
media penyerap  air  limbah  yang  berpotensi  mengakibatkan pencemaran 
tanah sebab tidak mampu  lagi menyerap  bahan pencemar.  Oleh karena  
itu,  diperlukan alternatif agar masyarakat dapat meminimalisir limbah 
deterjen dengan biaya yang murah dan mudah.


Bahan-bahan alami dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menciptakan 
solusi tersebut, bahkan seringkali bahan-bahan yang kita pikir sudah tidak 
terpakai menjadi kaya manfaat ketika diolah kembali sehingga tidak 
menutup kemungkinan bahwa permasalahan limbah juga bisa diselesaikan 
oleh jenis limbah yang lain. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan eco 
enzyme.


Eco enzyme pertama kali dipopulerkan oleh seorang pendiri Asosiasi 
Pertanian Organik  Thailand,  Dr.  Rosukon  Poompanvong.  Awalnya,  eco  
enzyme  dikenalkan sebagai  sebuah  gagasan  dalam  proyek  pengolahan  
sampah  organik  sisa  kehidupan sehari-hari menjadi solusi pembersih yang 
ramah lingkungan.


Menurut  Rasit  (2019)  eco  enzyme  merupakan ekstrak  cairan  fermentasi 
dari campuran  gula  merah,  kulit  buah  atau  sayur,  dan air  dengan  
perbandingan  1:3:10. Cairan eco enzyme memiliki skala warna dari coklat 
pekat hingga kuning tergantung jenis limbah organic yang digunakan serta 
aroma asam manis yang kuat. Proses fermentasi eco enzyme berlangsung 
selama tiga  bulan. Setelah mengalami beberapa proses kimiawi, cairan 
sejuta manfaat ini bisa diaplikasikan sebagai deterjen alami yang aman dan 
ramah lingkungan.  Pemanfaatan eco  enzyme  yang terbuat  dari 
fermentasi limbah kulit buah, molase, dan air menjadi solusi yang tepat bagi 
masyarakat dalam meminimalisir bahan pencemar pada limbah deterjen.


Mengapa eco enzyme bisa dimanfaatkan sebagai deterjen alami?
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Salah satu bagian dari limbah buah yang dapat dimanfaatkan, yaitu kulitnya 
karena mengandung senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa 
metabolit sekunder   yang   memiliki   kemampuan   untuk   menghambat   
pertumbuhan   bakteri. Aktivitas flavonoid dalam menghambat  
pertumbuhan bakteri,  yaitu dengan merusak membran  sel  dan  
menghambat  sintesis  makromolekul  sel  bakteri.  Tidak  hanya flavonoid, 
terdapat pula senyawa alkaloid yang berfungsi sebagai pelindung 
tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, pengatur tumbuh, dan basa 
mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion.


Limbah kulit buah juga mengandung enzim seperti lipase, protease, 
kaseinase, selulase, dan amilase yang memiliki kemampuan antimikroba 
terhadap S. aureus, S. aureus (ATCC 25923), Bacillus sp, Salmonella typhi, E. 
coli, (ATCC 25922), Shigella sp, dan Pseudomonas aeruginosa (Neupane, 
2019). Terlebih eco enzyme dapat menjaga sistem berkelanjutan alam 
karena tidak membunuh bakteri dan mikroba baik. Potensi limbah kulit 
buah mengandung berbagai senyawa efektif yang memiliki kemampuan 
sebagai  antimikroba  maupun  antivirus.  Selain  itu,  pemanfaatan  limbah  
kulit  buah sebagai bahan dalam pembuatan eco enzyme dapat 
mengurangi penumpukan sampah organik dan meningkatkan potensi 
ekonomis dari limbah kulit buah dan sayur.


Selain keunggulan eco enzyme di atas, cairan sejuta manfaat ini sangat 
mudah dibuat. Bahan-bahan yang dibutuhkan memiliki harga terjangkau 
dan mudah didapat. Berikut langkah-langkah proses pembuatan eco 
enzyme.


1.   Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan meliputi, gula merah, kulit  buah 
atau sayuran, dan air dengan perbandingan masing-masing 1:3:10,


2.   Masukkan bahan-bahan tersebut pada wadah plastik kedap udara 
seperti toples,


3.   Campurkan gula merah, kulit buah, dan air hingga bercampur 
homogen,


4.   Tutup rapat wadah plastik yang telah berisi campuran bahan-bahan eco 
enzyme,


5.   Fermentasikan pada suhu kamar selama tiga bulan untuk mencapai 
efektivitas yang baik,


6.   Saat  berlangsungnya  proses  fermentasi,  tutup  wadah  harus  dibuka  
satu  hari sekali untuk membuang gas yang dihasilkan dari pembuatan eco 
enzyme agar tidak terjadi ledakan. 
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Eco enzyme yang difermentasikan selama tiga bulan telah mengalami tiga 
perubahan jenis senyawa. Pada bulan pertama, campuran bahan-bahan eco 
enzyme mengalami pelepasan alkohol sehingga akan menghasilkan bau 
menyengat di dalam wadah pembuatan. Selanjutnya, di bulan kedua 
alkohol pada larutan tersebut berubah menjadi asam cuka hingga akan 
menghasilkan bau asam pada bulan ketiga yang merupakan  bau  asam  
organik  seperti asam  asetat  maupun  asam  laktat.  Banyaknya senyawa 
seperti mineral dan vitamin yang ada di dalam larutan eco enzyme yang 
akan terus memecah dan membentuk enzim secara alami.


Tingkat keberhasilan eco enzyme dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
dari bahan-bahan yang dipilih maupun dalam proses fermentasinya. 
Adapun beberapa tips untuk mendapatkan cairan eco enzyme dengan 
kualitas yang baik:


1.   Gunakan  berbagai  jenis  kulit  buah  dan  sayur  untuk  mendapatkan  
hasil  eco enzyme yang melimpah,


2.   Semua jenis kulit buah dan sayur dapat digunakan untuk membuat eco 
enzyme, kecuali yang telah dimasak, baik direbus, digoreng, ataupun cara 
lain. Selain itu, kulit buah atau sayur tidak boleh yang busuk, berulat, dan 
berjamur,


3.   Jenis gula yang dapat digunakan, antara lain molase cair, molase kering, 
gula aren,  gula kelapa,  dan gula  lontar.  Gula pasir  tidak  disarankan 
karena telah melalui proses kimiawi, yakni bleaching atau pemutihan,


4.   Sumber air yang bisa digunakan, yakni air sumur, air buangan AC, air isi 
ulang, air pam, dan air galon (didiamkan selama 24 jam untuk 
mengendapkan kaporit dan bisa dipisahkan),


5.   Wadah yang disarankan tidak berbahan kaca karena rentan pecah saat 
proses fermentasi serta tidak boleh berbahan aluminium, seperti kaleng 
karena akan terjadi reaksi kimia,


6.   Untuk menghindari kontaminasi, pastikan penyimpanan eco enzyme 
pada tempat yang memiliki sirkulasi udara baik, tidak terkena sinar 
matahari secara langsung, dan jauh dari tempat pembakaran sampah, dan


7.   Setelah proses fermentasi selesai, sebaiknya eco enzyme disimpan pada 
botol- botol kecil untuk menjaga kualitas dan lebih praktis. 
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Tidak berhenti di situ, seperti julukannya “cairan sejuta manfaat”, dalam 
penggunaannya sebagai campuran deterjen, eco enzyme mempunyai 
kemampuan dalam membantu kinerja deterjen itu sendiri dalam 
membersihkan noda atau jamur di bahan kulit,  melembutkan dan 
menghilangkan bau pada  pakaian, sepatu, dan benda-benda berbahan 
kain lainnya.


Mulai sekarang  kita  bisa  mulai  membuat  cairan  eco  enzyme  secara  
mandiri sebagai solusi mudah untuk mengurangi dampak buruk kesehatan 
maupun pencemaran lingkungan dari detergen. Tidak hanya itu, dengan 
membuat cairan eco enzyme juga termasuk usaha konservasi lingkungan. 
Jadi, yuk beralih ke deterjen ramah lingkungan dengan eco enzyme cairan 
sejuta manfaat! 
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