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A. Bekerja Sama 

Kerja sama merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bersifat 

asosiatif yaitu hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana mereka memiliki 

pandangan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bisa di katakan jika kerja 

sama di lakukan oleh kelompok atau perorangan untuk mencapai satu tujuan bersama. 

Kerja sama ini terjadi antara orientasi antar kelompok maupun grup. Charles H. 

Cooley dalam Ali Kodra 2005  mengatakan bahwa kerja sama akan timbul jika 

seseorang atau kelompok yang sadar jika mereka memiliki kepentingan yang sama 

dan pada saat yang sama pula. Bagi mereka yang bekerja sama akan memiliki 

pengetahuan dan kesadaran untuk memenuhi segala kepentingannya.   Ada beberapa 

bentuk kerja sama yang terutama adalah bargaining atau tawar menawar. Bargaining 

merupakan pelaksanaan perjanjian mengenai proses pertukaran barang dan jasa antara 

organisasi yang berbeda. 

Bentuk kerja sama adalah coalition atau koalisi yang merupakan kombinasi 

antara dua organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Pada kerja sama ini biasanya 

akan memakan waktu karena kedua organisasi tersebut memiliki struktur namun 

karena memiliki tujuan yang sama, sehingga kerja sama tersebut dapat dilaksanakan  

dengan baik. Juga bentuk kerjasama adalah join venture yaitu kerja sama dalam 
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sebuah proyek seperti industri-industri outo motif  atau kerja sama dalam bentuk lain 

antara individu yang satu dengan lainnya. 

 

- Manfaat Kerja Sama 

Kerja sama memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kedua belah 

pihak yang melakukan kerja sama. Adapun manfaat kerja sama menurut Koesnadi. 

2003 yaitu dapat mendorong adanya persaingan yang bisa mencapai tujuannya untuk 

meningkatkan produktifitas. Selain itu, dengan bekerja sama dapat meningkatkan 

semangat kerja individu, sehingga tenaga kerja akan lebih efektif, produktif dan 

efesien.  Kerja sama juga dapat mendorong terciptanya sebuah sinergi, sehingga biaya 

operasional yang dibutuhkan akan lebih rendah dan persaingan akan semakin 

meningkat. Kerja sama juga dapat memberikan dorongan hubungan antara dua pihak 

menjadi lebih erat dan harmonis dan penuh kesetiakawanan. 

Semangat kerja yang tinggi juga bisa muncul karena adanya kerja sama. Bagi 

lingkungan kerja sama akan memberikan dampak yang positif dimana semua orang 

akan secara otomatis ikut menjaga dan juga melestarikan situasi dan kondisi, 

sehingga akan lebih baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerja sama 

merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih dimana mereka akan 

saling menguntungkan dan kedua pihak akan ikut berperan aktif berkontribusi sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing, sehingga keuntungan akan 

menjadi keuntungan bersama dalam mencapai tujuan tertentu.  

Contoh kerja sama di lingkungan kita misalnya kerja sama diantaranya adalah 

kerja sama dalam menjaga keamanan desa, kebersihan desa, membuat kebun 

percontohan  desa dan lainsebagainya. 

 

B. Kepekaan Sosial 

Kualitas watak anak akan mewarnai watak seseorang di kemudian hari. Anak 

yang dibesarkan dalam suasana yang curiga-mencurigai, misal ketika dewasa akan 

mengalami kesulitan untuk memepercayai orang lain. Misalnya, pada masa kecilnya 
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sering dipukuli, jika setelah dewasa akan menjadi pendendam. Demikian pula bila 

sering diejek, bisa-bisa kelak akan sulit menghargai prestasi orang lain. Itulah 

mengapa, kepekaan sosial penting ditanamkan semenjak kecil pada anak, agar kelak 

ia menjadi manusia dewasa yang peka dengan lingkungan sekitarnya. Adapun yang 

bertanggung jawab untuk menumbuhkan kepekaan sosial pada anak adalah orangtua. 

Namun bukan berarti orangtua semata penentunya, karena lingkungan juga turut 

memberikan andil. Sebab, tingkah laku seseorang juga ditentukan oleh pengaruh-

pengaruh dari luar.  Ada beragam kepekaan sosial yang penting ditanamkan semenjak 

dini, yang pada intinya bertujuan mengembangkan sikap empati kepada orang lain. Di 

antaranya berbagi dengan orang lain, berani meminta maaf bila melakukan kesalahan, 

bersedia membantu orang yang membutuhkan, dan kepekaan terhadap kemampuan 

fisik agar tidak melakukan tindakan yang menyakiti orang lain, bertanggung jawab, 

menghargai orang lain, dan masih banyak lagi. 

 

C. Peran Pendidikan Sekolah 

Pendidikan sekolah dapat menjadi ajang latihan kepekaan karena waktu 

peserta didik  berada di sekolah cukup lama, kurang lebih 5 - 6 jam, ditambah  lagi 

dengan sistem belajar yang diterapkan saat ini adalah kolaborasi; anak duduk 

berkelompok sehingga "memaksa"nya untuk mau berbagi dengan teman. Misal, ada 

sekotak pulpen  untuk kelompok, otomatis anak harus bersedia berbagi dengan teman 

dalam kelompoknya. Keuntungan lainnya, jumlah teman di sekolah lebih banyak 

sehingga akan mendapatkan lebih banyak kemungkinan menemui beragam karakter 

dan peristiwa. Umpama, anak dapat belajar untuk menunda keinginan karena hanya 

ada 1 ayunan, sehingga harus antri dan bergantian dengan teman yang lain. Atau, 

berbagi makanan bila ada teman yang tidak membawa bekal, dan lain-lain. Kesemua 

kegiatan itu adalah mengasah kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Sayangnya, 

terkadang jumlah guru yang terbatas dalam satu kelas menjadikan guru kurang 

mampu untuk mengamati secara saksama perkembangan setiap anak. Sehingga tak 
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dapat mengetahui secara mendalam pelaksanaan kepekaan sosial saat anak 

bersosialisasi dengan teman di kelasnya. 

Dengan menanamkan kepekaan sosial sejak anak-anak, maka memperoleh 

manfaatnya yang  besar yaitu: 

1. Menyadari akan kehadiran orang lain yang ada disekitar kita.. 

Dengan menyadari adanya kehadiran orang lain, dapat mengingatkan kepada 

anak agar tidak egois, sehingga ia mau berbagi dengan temannya, saling 

tolong- menolong , saling bantu, dan lain sebagainya. 

2. Membentuk keterampilan bersosialisasi. 

Anak dapat mempelajari aturan dalam bersosialisasi, sehingga kelak akan 

lebih berani dalam memasuki lingkungan baru. Selain juga dapat membentuk 

rasa percaya dirinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penanaman nilai-nilai sosial dapat 

membuahkan hasil yang optimal, sehingga ada beberapa hal yang patut diperhatikan 

yaitu: 

1. Nilai-nilai yang ditanamkan harus jelas dan konsisten. 

Maksudnya, bila anak diajarkan untuk berbagi, tanamkan pula bahwa berbagi 

itu baik,  tapi bukan berarti mengalah dan malah tidak mendapatkan yang 

menjadi haknya. Selain itu, orangtua juga harus konsisten  dan jujur. 

2. Keteladan Orangtua. 

Anak selalu meniru dari orang tuanya, jadi orang tua patut menjaga perilaku 

dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, orang dewasa kadang ingin 

memudahkan dan bersikap sekehendak hatinya, padahal tanpa disadari ada 

anak-anak  atau orang lain di sekitarnya yang melihatnya. 

3. Menerapkan konsekuensi. 

Untuk memacu anak, tak ada salahnya memberikan penghargaan, dapat 

berupa pelukan atau pujian, atau dalam bentuk lain. Sebaliknya, bila 

melanggar dapat diberikan sanksi misalnya tidak diizinkan menonton televisi 

dalam waktu tertentu. 
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4. Menyadari adanya faktor kurang beruntung. 

Orangtua hendaknya harus menyadari bahwa kemampuan anak berbeda-beda. 

Karenanya bila anak mengalami kegagalan, orangtua harus menerima. Jadi, 

jangan berharap bakal terus-menerus sukses selama proses belajar. 

5. Tularkan kebaikkan kepada orang lain. 

Bila setiap keluarga telah memiliki pemahaman yang sama tentang kepekaan 

sosial yang wajib diberikan kepada anak, niscaya akan memudahkan pada saat 

anak belajar.  kemudian saat bermain bersama, berarti nilai-nilai kepekaan 

yang ditanamkan pun sama. 

 

D. Sosialisasi dan Pendampingan 

Untuk menanamkan kepekaan sosial, cara yang paling tepat adalah 

memberikan kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi. Melalui sosialisasi dengan 

teman di lingkungan rumah, anak lebih kaya akan pengalaman. Hasilnya akan 

berbeda bila ia hanya bersosialisasi dengan anggota keluarga di lingkungan rumah 

saja, karena di masa kini anggota sebuah keluarga tidaklah terlalu banyak. Cara lain 

yang dapat diterapkan adalah melalui kegiatan sehari-hari. Libatkan anak dalam 

berbagai aktivitas sehari-hari di rumah. Kemudian, berikan penjelasan yang mudah 

dipahami dengan bahasa sederhana, mengapa ia diminta melakukan itu. Misal, untuk 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan membersihkan kamar. Beri kepercayaan 

kepada anak untuk membersihkan sendiri kamarnya. Jika anak berhasil melakukan 

tugasnya dengan baik, berikan penghargaan.  Sikap memberikan penghargaan ini 

akan menumbuhkan kepekaan menghargai sesama di kemudian hari. 

Begitu juga ketika anak bertanya sesuatu, maka orangtua harus 

menanggapinya dengan serius agar sikap kritis dan kepekaan bisa berkembang secara 

wajar. Memahami alasan-alasan dan sebab dari perbuatan seseorang akan memupuk 

kepekaan watak sabar. Orangtua hendaknya juga jangan terlalu memanjakan anak, 

agar kelak ia tidak menjadi egois. Hal ini tentunya, anak butuh pendampingan saat 

bersosialisasi, sehingga orangtua atau si pendamping dapat langsung menyampaikan 
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tentang nilai-nilai kepekaan yang diperoleh pada saat itu. Pasalnya, anak lebih mudah 

mengingat dan memahami bila diberitahukan pada saat kejadian berlangsung.  Lagi 

pula, dengan mendampingi anak bersosialisasi, maka si pendamping dapat 

memanfaatkan peristiwa atau kejadian saat itu sebagai referensi dalam menanamkan 

nilai-nilai kepekaan. Umpama, Ati jatuh karena didorong temannya. Ia merasa 

kesakitan. Peristiwa itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan penjelasan 

bahwa asal mendorong teman dapat menyebabkan temannya kesakitan. 

 

E. Kepedulian Terhadap Masyarakat 

Seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi yang masuk dalam kehidupan 

kita saat ini, termasuk pengaruh budaya Asing yang begitu sedemikian dahsyatnya 

menerpa generasi muda kita, yang dampaknya tidaknya di kota-kota besar saja, 

namun sudah sampai ke daerah-daerah pelosok nusantara, yang sudah tidak mampu 

lagi dibendung oleh pemerintah kita yang menyebabkan, perubahan yang sangat 

mendasar pada tatanan kehidupan bermasyarakat  dan berbangsa 

Ini menimbulkan pengaruh yang luar biasa terhadap budaya yang selama ini 

dijunjung tinggi oleh bangsa ini, yakni budaya saling berbagi, tolong-menolong, 

kebersamaan bergotong-royong yang menjadi alat pemersatu ke Bhinekaan negara 

tercinta ini, seiring berjalannya waktu  telah berubah dengan kecepatan yang sangat 

tinggi menjadi sifat-sifat egoistis, individualistik dan sifat masa bodoh serta tidak 

mau lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, baik itu tetangga, sahabat 

karib, termasuk keluarganya sendiri, dan ini sangat membahayakan jika generasi 

muda kita memiliki sifat dan kepribadian seperti ini. 

Mengapa itu bisa terjadi, banyak orang yang kurang memiliki rasa peduli, 

akhirnya mereka hanya mementingkan diri sendiri dan menjadi apatis. Hal ini sangat 

tidak baik, karena bisa menimbulkan banyak dampak negatif. Akan berakibat pada 

kerusakan moral. Sebagai contoh, salah satu penyebab rusaknya negara ini adalah 
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salah satunya adalah korupsi.  Korupsi sendiri disebabkan karena para koruptor tidak 

memiliki rasa peduli terhadap  rakyat, sehingga dia tega mengambil bukan haknya.  

Contoh lainnya adalah terjadinya pemanasan global, hal ini disebabkan karena 

kurangnya peduli manusia terhadap lingkungan. Manusia yang tidak bertanggung 

jawab hanya bisa mengambil manfaat dari bumi tapi tidak bisa menjaganya dan tidak 

mempedulikannya. Itu hanyalah salah satu dari banyak dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan.   Belum lagi, hilangnya 

rasa tolong-menolong antar sesama. Kemiskinan dan kebodohan yang semakin 

merajalela, itu semua karena sikap mereka tidak peduli, atau tidak mau berbagi ilmu 

dan pengalaman. Kemiskinan dan kebodohan sebenarnya mampu diatasi secara 

perlahan-lahan, jika seluruh masyarakat sama-sama mau bergotong-royong, bersama-

sama seluruh elemen baik lembaga sosial atau kemanusiaan dan pemerintah. 

 

F. Kepedulian Dalam Kehidupan 

Kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan  merupakan  suatu pekerjaan 

berat, tetapi mulia jika hal ini dikerjakan dengan ikhlas.  Oleh karena itu kita harus 

berani mengalahkan ego kita sendiri untuk bisa sampai pada taraf kepedulian 

terhadap sesama yang mempunyai nilai tinggi . Mengalahkan ego bukan hal yang 

mudah  penuh resiko  karena banyak orang cenderung mempertahankan ego hanya 

untuk mempertahankan dirinya. Dalam konteks dengan prinsip kepedulian terhadap 

sesama justru mempertahankan ego secara membabi buta , akan semakin 

menjauhkan seseorang dari sikap peduli, bahkan seceara ekstrim dapat menjelma 

sebagai pribadi yang kurang  terpuji. 

Dalam menjalani relasi dengan orang yang kita sayangi, maka butuh 

pengorbanan  dan tidak jarang berkorban perasaan harus ditelan mentah-mentah 

untuk bisa merasakan praktek kepedulian . Perlu digaris bawahi bahwa prinsip 

kepedulian yang dilakukan secara tulus dan kesadaran diri , akan memantulkan ‘feed 



8 
 

back’ balik yang positif dari orang-orang yang kita sayangi.  Kepedulian yang 

berasal dari hati sanubari mendalam niscaya akan menjadi sumber kekuatan dan 

terang bagi orang yang kita pedulikan.  Hal ini seperti setetes air segar  yang turun di 

musim kemarau. 

Bayangkan bila kita menerapkan  prinsip kepedulian tersebut dalam hidup kita 

terhadap sesama. Bayangkan bila hal itu kemudian menginspirasi orang-orang di 

sekitar kita untuk juga melakukannya. Bayangkan bila akhirnya bangsa ini menjadi 

bangsa yang tangguh dalam menerapkan prinsip kepedulian. Sungguh sebuah negeri 

yang indah bukan?.   Sebuah negeri yang sudah melangkah ke tahap peradaban yang 

lebih tinggi dalam sejarah umat manusia.  Meningkatkan rasa peduli itu tidak sulit, 

kita hanya harus bisa saling memberi, berbagi, menjaga, mengerti, dan saling 

menyayangi. Dengan demikian melakukan hal demikian kita mulai bisa 

menumbuhkan rasa peduli kita. Rasa peduli bisa kita  terhadap sesama manusia dan 

peduli terhadap lingkungan adalah hal yang sangat positif. 

Bagaimana cara menumbuhkan kepekaan untuk saling berbagi peduli dan rasa   

cempati   terhadap sesama : 

1. Tumbuhkan sikap positif dalam diri kita Insya Allah dengan kita selalu berbaik 

sangka terhadap seseorang, maka akan mempermudah kita semakin mendekat 

pada rasa kasih sayang dan kepedulian. Tidak hanya itu kita juga mampu 

mengurangi sifat egois kita. Selain itu, kita bisa ikut merasakan penderitaan 

orang lain, sehingga kita bisa mengerti keadaan orang lain. 

2. Mengurangi beban dan penderitaan orang lain, jika kita biasakan sifat dan 

perilaku ini ada dalam diri kita, sehingga secara tidak langsung kita membuat 

orang lain menjadi bahagia, karena kepedulian kita padanya, yang pada akhirnya 

terjalin  hubungan yang harmonis. 

Dengan demikian, mka empati dapat menjadi kunci menaikkan integritas dan 

kedalaman hubungan kita dengan orang lain. Semakin kita dekat dan merasakan 
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kesusahan atau penderitaan yang dialami orang lain, maka kita akan semakin 

mengerti dan menyadari betapa berartinya hidup kita. Mungkin kita akan merasa 

lebih beruntung karena tidak sampai mengalami penderitaan yang demikian. Semoga 

kita memiliki kepekaan sosial, rasa peduli dan empati yang tinggi, sehingga hati kita 

akan tergerak untuk turut membantu meringankan penderitaan orang lain dengan 

berbagai macam wujud bantuan yang bisa kita berikan. Tidak hanya memikirkan 

kepentingan diri sendiri saja, apalagi sampai merampas hak orang lain yang 

sebenarnya bukan milik kita. 

 

G. Kepedulian  Lingkungan Hidup 

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendir, kelangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Unsur Hayati (biotik) : yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 

makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. 

2. Unsur Fisik (abiotik) : yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-

benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain. 

3. Unsur Sosial Budaya : yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat 

manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku 

sebagai makhluk sosial. 

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk 

menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap 

makhluk hidup di muka bumi. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya 

bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Karena kehidupan di muka 

bumi akan berlangsung secara wajar/alami jika lingkungan fisik tetap terjaga 
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keseimbangannya. Kerusakan lingkungan fisik akan mengakibatkan banyak bencana 

yang dapat mengancam keselamatan manusia seperti kekeringan, banjir, tanah 

longsor, perubahan musim yang tidak teratur dan munculnya berbagai penyakit. 

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup: 

1. Kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. 

Contoh. letusan gunung berapi, gempa bumi, angin puting beliung, banjir, 

kebakaran hutan. 

2. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. 

      Contoh. Peladang yang tidak tetap/pindah, pembakaran hutan, penebangan 

hutan, penambangan emas, penambangan pasir dan lainnya.  

Manusia sebagai kalipah/penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar 

dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup.  Namun sayang, seringkali apa yang 

dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan 

generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak 

buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. 

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain: 

1. Terjadinya pencemaran (baik pencemaran udara, air, tanah, maupun suara) 

sebagai dampak adanya kawasan industri. 

2. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem 

pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan 

dampak pengrusakan hutan. 

3. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. 

Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan 

masing-masing.  Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan hidup antara lain: pelestarian tanah dan pelestarian udara, 

salah satunya dengan kepedulian terhadap pengelolaan sampah rumah tangga secara 

mandiri. 

 



11 
 

Pengelolaan Sampah  

Setiap warga masyarakat sangat diperlukan untuk mau mulai peduli dengan 

pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangganya. Kehadiran sampah rumah 

tangga dalam lingkungan kita merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, hal 

ini terjadi karena setiap kegiatan manusia pasti akan mendatangkan sampah. 

Jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya, yang dibedakan menjadi 2 yaitu 

sampah organik dan sampah anorganik: 

1. Sampah organik 

Sampah yang terdiri dari bahan penyusun hewan dan tumbuhan digolongkan 

ke dalam sampah organik. Selain hewan dan tumbuhan juga ada komponen 

lainnya yaitu sisa makanan dan kertas. 

2. Sampah anorganik 

Sampah yang berasal dari sumberdaya alam tak terbaharui digolongkan 

kedalam sampah anorganik, seperti mineral, eksplorasi minyak dan proses 

industri. Pada umumnya sampah ini tidak dapat diuraikan atau sulit diuraikan 

secara alami.  Oleh karena itu, maka penangannya sampah  secara sederhana 

1. Penampungan sampah 

2. Pengumpulan sampah 

3. Pembuangan sampah 

Untuk pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara : 

1. Pembakaran sampah (inceneration): merupakan pembakaran sampah yang 

dilakukan di tempat tertutup dengan mesin dan peralatan yang khusus 

dirancang untuk pembakaran sampah. 

2. Penumpukan (dumping): merupakan penumpukan sampah di atas tanah 

terbuka begitu saja tanpa ada perlakuan. 

3. Penimbunan berlapis (sanitary landfill): merupakan penimbunan sampah 

dengan tanah, sampah ditimbun secara berlapis sehingga tidak ada sampah 

yang tampak di permukaan tanah. 
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4. Pengomposan (composting) : merupakan pemanfaatan sampah organik 

menjadi bahan kompos. 

Cara lain dalam pengelolaan sampah perkotaan agar Nir Limbah (zero waste) 

merupakan suatu konsep  yang mendukung agar segala tindakan atau usaha sama 

sekali tidak mengeluarkan sampah yang dapat mencemari lingkungan.  Konsep ini 

mengintegrasikan prinsip pengelolaan sampah dengan baik, sehingga diperlukan 

suatu system pengelolaan sampah yang mendekatkan pada sumber ( rumah tangga). 

Prinsip pengelolaan sampah asal buang sampah tanpa memilah-milah dan 

mengelolanya terlebih dahulu, selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas 

sebagai tempat pembuangan akhir, juga merupakan pemborosan energy dan bahan 

baku yang sangat terbatas tersedia di alam.  Sebaiknya mengelola dan menggunakan 

sampah sebagai bahan baku sekunder dalam proses produksi adalah suatu 

penghematan bahan baku, energy dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. 

Berdasarkan hal  tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah dengan 

benar yakni dengan melakukan pola  3R + 1 P yakni: Pengurangan (reduce), 

Pemakaian kembali (reuce), daur ulang (recycle) dan Partisipasi. 

Pengurangan (reduce) adalah dengan cara mengurangi sampah pada sumber sampah 

(rumahtangga). Contoh;  dengan mengurangi penggunaan pembungkus ketika 

berbelanja di pasar, menghindari barang-barang yang dibungkus berlebihan atau tidak 

membeli sesuatu yang tidak dibutukhan atau cara memelihata dengan baik barang 

yang sudak ada sehungga tidak cepat rusak  dan akhirnya menjadi sampah. 

Pemakaian kembali (reuce), adalah merupakan suatu bentuk pengelolaan sampah 

dengan cara memanfaatkan kembali barang-barang  bekas yang akan dibuang atau 

barang yang sudah tidak berguna lagi. Contoh: Botol tempat kecap yang terbuat dari 

kaca dengan cara dibersihkan, sehingga dapat dipergunakan kembali untuk tempat 

bunga dan lainnya. 

Daur ulang (recycle)  adalah merupakan suatu bentuk pengeloaan sampah denga cara 

daur ulang dari barang yang tidak dipakai atau barang yang tidak berguna dengan 

maksud pemakaaian kembali menjadi produk lain yang bernilai ekonomis. Contoh. 
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Kertas dibuat bubur pulp untuk bahan kertas atau dalam bentuk produk lainnya, 

kardus bekas dikelola untuk tempat telur. 

Partisipasi adalah mengambil atau ikiut menanggung bersama orang lain. 

Partisipasi masyarakat intinya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Partisipasi dalam 

bentuk pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah  guna mencapai 

tujuan kebersihan lingkungan.  Keterlibatan masyarakat secara proaktif merupakan 

kunci keberhasilan  dalam  pelaksanaan pengelolaan sampah dengan pola 3 R+ 1P 

(reduce,reuce, dan recycle)   akan berjalan atau berhasil dengan baik jika didukunbg 

oleh partisipasi masyarakat. 

 

Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


