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aporan Utama

,rtikel
,. Meningkatkan Semangat "Cinta Lingkungan Hidup"
g Anak Sebagai Aset Pengelola Linqkungan Masa Depan
;' Peranan Orang Tua dalam Peningkatan Kesadaran Anak Terhadap

Lingkungan HiduP

:,: Mereka adalah "Pahlawan Kecil Lingkungan"

legiatan
Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Daerah Meniadi Laboratorium

Lingkungan
Dhirma Wanita Persatuan PPE Sumatera Latihan Menqelola Sampah

Pemberciayaan Nzlasyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Dengan

Metode 3R

Pelatihan Penentuan Daya Tampung Sungai Bagi Aparat Pemda

Sumatera
Aparat Pemda se-Sunrbagut tr/enilai Pelaksanaan Program Adiwiyata

SD 1 5C Pekanbaru
Evaiuasi dan lmplikasi Pelaksanaan 5PM Lingkunqan

Pertemuan Teknis ACiPura

Pemantauan Fisik Kedua (P2) Adipura 2013 -'2014
Asistensi Teknis Sistem lnformasi Pclaksanaan lzin Lingkungan

Pembinaan Komisi Amdal Daerah Dalam Penilaian Dokumen Amdal

Evaluasi Kinei'ja Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan

Pembinaan Perhitungan Daya Tampung Sungai

ln House Training Peningkatan Kapasitas Personil Laboratorium PPE

Sumatera
Peningkatan Kapasitas Personil Laboratorium dalam Pengujian

Kualitas Air
Pengambilan sampel Perhitungan Daya TamPrrng Beban Pencemaran

Sungai Kampar
RAKOREG Sumatera Tahun 2014
Bimbingan Teknis Pendampingan Laboratorium Pilot Project 2014

Koordinasi Pengelolaan D:ta Kualitas Udara

Evaluasi Sistem lnformasr Lingkungan Sumatera

Melatih Mahasiswa FTL UR Dalam Pengukuran Kualitas Udara

Seminar Merajut Ekosistem Pesisir Bersama PPE Se-Nusantara

Khasanah Linqkunqan
,r;; Cerpen Lingkungan . Pengorbanan yang Berarti

couen ilustrasi : oiie.chandea@qmail.com

fi khrr-akhrr ini. masyarakat banyak disuguhi berita

f\terrtartg anak-anak. Setiap hari, medra massa

MELIBATKAN DALAM

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Penanggung Jawab

Pemimpin Redaksi

Redaktur Pelaksana

Tim Editor

Staf Redaksi

Anak-Anak Ekologis, Lahirlah

Partisipasi Anak dalam Pembangunan Berkelanjutan

Membangun Karakter Peduli Lingkunqan Seiak Belia

Mengelola Emosi Anak dengan Menanam

baik cetak dan elektronik mengangkat berita

tentang anak-anak. Beritanya mulai dari kondisi
yang menqkhawatirkan sampai berita yang

dari ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa yang selalu membr-iai 3.C!h

iA Pekan Lingkungan Hidup (PLI) di Jakarta
-- Penerima ienghlrgaan Adipura, Kalpataru, Sekolah Adiwiyata lvla'C'ri

Tahun 20'l 4 dan Penyusun SLHD Terbaik Tahun 201 3 di Sumatera

,.. peringatan Hari r_irrgkungan Hidup PPE Sumatera di tvall SKA Pekanbaru

*. Perdagangan Telur Penyrr di Sumatera Barat

setiap tahun.Sampai dengan berita tentang kekerasan seksual pria dewasa ke1:aca

anak-anak bahkan kekerasan seksual sesama anak-anak.

Kektrasan demi kekerasan terhadap anak-anak memhuktikan bahwa neiara

kita belum layak anak. Walaupun ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten-
tang Perlindungan Anak yang telah mengatur kewaliban negara untuk melaktrkan

perlindungan terhadap anak-anak. Dalam undang-undang tersebut, neQala viajib

untuk n-,r-rberrkan empat hak dasar anak yaitu hak hidup, hak tumbuh ke',r::rrg.
hak untr"ik rnendapatkan perlindurragn dan hak berpartisipasi.

Selu,uh hak dasar ini beium Capat dipenuhi dengan sebaik-baiknya oieh ne-

gara. Kekerasan, pelecehan, pengabaian yang masih terjadi baik di kota maupun di

desa menggambarkan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan perlinourlgan

dan pemenuhan hak anak. Namun yang banyak dilupakan adalah hak anak Lrntuk

nrendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat unttrk tumbtrh berkembang n'rerla:,i

penerus bangsa yang kuat. Lingkungan yang rusak dan tercemar sangat mempengaruhi

ll. iurnbuhan fisik maupun mental anak. Contohnya ada di sekitar kita. Kebakaran

hutan yang 1prj3fli >etrap tahun di Su:ratera kilususnya dl" Provinsi Riau, Sumatera

Selatan clan Jambi telah menyebabll;n udara menjadi tercemar dan bera.rin. Uclara

yang tercemar dan beracun berlangsung selama berhaii-h-aii bahkan bernrrr3gu-

minqgu. Udara ini yang dihirup oleh anak-anak yanq justru menjadi pihak yang paling

menderita di samping warga lansia. Wanita hamil pun adalah pihak yang sangat rentan

:erhado1, udara yang tcrcemar dan beracun tidak hanya bagi sang ibu bahkan pada

janir yar,q di kandungannya. Dalam kejadian kebakaran huatn yang oarah di Provinsi

xiau pada bulan Februari - April 201 4, data menuniukkan bahwa pasien lnfeksi Saluran

Pernapasan Akut (lSPAt terbesar adalah anak-anak

Anak-anak yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai juga mgngalami

dampak negatif dari pencemaran air sungai. Air yang yang tercemar dari limbah industri

dan domestik menladi pilihan utama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti

mandi. minum dan mencuci. Dapat dibayangkan, dalam sehari berapa ban'ak k",rian

penyakit yang mampir !..e dalam badan anak-anak ini Demikian juga anak-anak yang

tinggal di lingkungan kumuh perkotaan, kawasan industri yang banyak menghasilkan

lirnbah 83, kawasan pertambangan yang banyak logarn beratnya.

Lingkungan yang rusak dan iercemar menyebabkan pertumbuhan fisik dan

mental anak-anak terganggu. Tingkat kecerdasan anak-anak ini akan lebih rendah

dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan yang sehat. Paj:
al.hirnya lnak-anak ini tidak aka;r mampu bersaing dengan anal'.-anak lainnva dan

lingkungan yang rusak dan tercemar akan mel^hirkan kelompok masyarakat yang

lemah dan tertinggal.

Tr-rgas pemerintah adalah memenuhi hak anak untuk tumbuh di linlkungan

yang berirh dan sehat dengan membuat kebijakan dan program-proqram yang r:mah

ina[. Dalam penyusunan kebijakan ini, pemerintah harus banyak mendengarkan suara

anak-anak kareni selama ini pemerintah merasa "sangat tahu" kebutuhan anak-anak'

Namun sayangnya. ini tidak sepenuhnya benar ka:'ena yang dianggao kebutuhan anak

itu sebenirnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya suara anak-anak

clidengar dan selain itu anak-anak perlu dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan

Anak-irrak bukan hanya sebagai objek kebiiakan tetapi juga bisa menjadi srlll:k
yang rnempunyat peranan penting. Contoh riil peran anak yaitu dalam mewuiLidkan

serotan aOi*iyita Salah satu piha[yang mempunyai peran penting adalah peran aktif

siswa vang nrelaksanakan semua kebiiakan sekolah, melakukan sosialisasi dan juga

menjadi alen perubahan terhadap Iingkungahnya. Baiik sampah di sekolah+ekciah

yung rn.ngf,.titt an berbagai macam produk daur ulang yang berkualitas baik berjalan

ianc-a, katena oeran aktif siswa. lni adalah contoh kecil partisipasi anak-anak yiing

diberikan ruang yang luas untuk berkreasi.

Oleh karena itu, jangan abaikan peran anak untuk ikut mengelola lingkunqan'

Keterlibatan anak perli ditingkatkan baik di dalam proses pengambilan kebijakan

maupun dalam aktivitas-aktivitas lainnya.

Tema edisi berikutnya : Efisiensi Energi dan Konservasi Lingkungan
lr. Muh. llham Malik, MSc
(Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera)

Ahmad lsrmil, SE

Laura Paulina BMA, MSc

Suharyanto, ST.M.Si, Drs. Amral Fery, M.Si, Alfi Fahmi, S,Pi.M.Si

Suharyani, SP, Friska Haloho, ST, Vanda sari, SP,MT' Arii Voni lvl. 5E

Ahmai Syaifudin, A.Md, i\urul Qisthi Putri, SH, Tukimin, Arief Hilma'

Ardha,5.Sos, lka Puspita,ST, Helly 5i:l::, S.Kcn

lr. Denny Martin, M.5i, Nurhadi l'l.Cijah, 5T
Toln /O761\ 6)96? 65.42'l Fax (O761) iin Desain Tdta ietak

iputan

Redaksi Suara dumi menerima kiriman artikel, iniormasi, tulisan ilmiah dan saran-saran dari

pembaca. Kontribusitersebut dapat dikirim langsung ke alamat redaksi, melalulfaxsimile

maupun e-rnail. Redaksi berhak mengedit artikel sepaniang tidak mengubah maknanya
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ANAK-ANAK trKOLOGIS,
LAF{IRLAH

Oleh: Dr Suparto Wijoyo (Dosen Universitas Airlangga)

f- EWAKTU Redaksi meminta agar nic-rrulis mengenai peran anak dalam

\ o"nOetolaan lingkungarr. saya mengiyakan laksana alam menyerunya. IVaka

J tulisan ini kupersembahkan dengan mempersembahkan filsafat-ekologis
anak. \'a anak. Tahukah kita siapa itu anak? Allah subhanahu wata'ala mencipta
dan merawatnya dari tiada sampai pada tahapan puncak ketiadaan kembali untuk
menuju kelanggengan (keabadian) b,ersar-na-Nya dari titik kosmos Iingkungan. Dalam
spiritualitas demikianlah sesungguhnya tidak ada kepatutan apapun untuk kapasitas
manusia tanpa pernah menjadi anak bagi masanya. tVlaka orang kini menyuarakan
ada lingkungan ramah anak, kampung ramah anak, gecung ramah anak, bahkan
negara ramah anak. Bukankah dinisbatkan juga anak ramah lingkungan, anak
pendekar lingkungan, anak pengabdi lingkungan, anak-anak yang mengerti alam
semesta dalam kuasa-Nya.

Zaman selalu melahirkan peradaban dengan anak-anaknya yang menopang
sekaligus mengembangkan ruang u;aktu untuk memberi arti setiap lorong hidupnya.
Pemberian arti pada kehidupan bukan berarti menafikan kernatian sebagaitransisialias
arena gerbang untuk bersimpuh padu dengan-Nya. Anak-anak pada akhirnya adalalr

g!":.i*,1 BUMI TH. X / Eeisi 2, AFRi.- . iuNl 2c1t :5
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derajat tertinggi yang dimiliki manusia' Bukankah agama

telah mengajarkan bahwa anak itu dibungkus prntalan

atau lembaran yang putih sebagai lambang kebersihan-

kesucian. Maka tindakan mensucikan lingkungan itu

adalah langkah meng-anak-kan diri kita menladi anak-

anak lingkungan. Anak-anak itu suci atas nama takdtr dan

keberlanlutan kesuciannya hanyalah akan ada dalam posisi

anak. lVaka pertumbuhan manusia dari janin bayr sampai

tua melaiui.iendela remaja dan dewasa adalah bentuk yang

tidak r'nenggembirakan apabila tid-k berlpirit anak-anak'

Hanya anak-anak ya lg memahami Can mempertanyakan

keberadaan lingkungan. Saksikanlah bagaimana dia

merangkak dan bagaimana dia belajar berdiri' Anak-anak

itu menyapa dengan sentuhan tangan indahnya kepada

bumr selagi bumi belum mengadu bahwa kelak enqkau

Jangan kotori aku.

Dengan paradigma arrak inilah sebenarnya Tuhan

menghantar pelajaran permuiran bahwa menjadi anak

ittr penting dan teramat penting untuk dilewatkan' Hanya

anak-lah yang ketentuan lllahiy"hrtya suci sesuci-sucinya

dari rrtulut rahim siapapun. Oleh karena itu menladi anak

adalah ketentuan dan bukan prliiran MenjaCr dewasa

adalah ritme ketuhanan yarlg mengarahkan adanya

pilihan. Anak itu berstatus tunggal: suci Sementara

dewasa dan tua atau remaia dan masa senja adalah

alternatif : suciyang mensucikan atau kotor

dalam segala makomnYa. Kalaulah

manusia dewasa inqtn tetaP suct

(dan itulah yang semestin'v-a

dibangun) demi kelestarian

fungsi lingkungan,
maka teruslah menjadi

anak-anak dalam
kedewasaan. HanYa

karena inilah kita semua

akan tetap dalam garis

kesucian. Dalam lingkuP

demikian tentu tidaklah pilihan bijak apabila ada manusia

dewasa meninggalkan arti dasar anak, sebab hanya

anaklah yang ditakdirkan suci dan dipastikan masuk

surga. Bukankah kisah Nabi Khidir yang "menyentil"

seorang anak (yang kemudian kelepek-kelepek (terkapar)

menghadap Tuhan) adalah perlambang paling f undamental

bahwa status anak ini masuk surga (hidup mulia) dan

kedewasaannya akan menghantarkan ke neraka (kehinaan)

apabila bertindak bodoh pada karya Tuhan yang berupa

lingkungarr. Sang Nabi Khidir nnelakukan itu agar ditangkap

sebagai sinyal historis untuk memberikan pembelajaran 
-

kepada anak manusia (agar dewasa dalam benak anak dan

menganakl<an diri dalam kedewasaan).

Untuk itulah jangan pernah mau dewasa tanpa terus

menjadi anak dan anak yang menjadi dewasa tanpa

meninggalkan substansi anaknya. Apabila manusia dewasa

merasa superior dan mengabaikan karakter dasar anak, 
-

lihatlah, da akan tampil pongah tarrpa pernah mengenal

hikmah. Dia mencemarkan lingkungan, merusak hutan,

menghinakan TLrhan dengan mengotori udara maupun

lautan. lVanusia dewasa akan terlihat angker, sangar,

soinbong, angkuh tanpa kelucuan dalam "mengencingi"

tanair. Anak-anak akan mengencingi dengan energi

kencingnya, tetapi yang dewasa acapkalr "mengenciirgi"

lingkungan dengan limbah dan emisi gas buarrg Kendaraan

dengan riangnya. Bukankah Tuhan menciptakan manusia

dengan status anak-anar itu penuh dengan ulah

yang mcngelutkan tetapi tetap dalam bingkai

rileks dan akrobatik. Akhirnya manusia tampil

menggema3kan dan bukan menggeregetkan

alias menjengkelkan seperti yang banyak

kita lihat dengan laku membuang sampah

sembarangan. Sampah kok dibuang dan

bukannya diolah menjadi berkah. Untuk

itulah tamprllah tetap sebagai anak dalam

kedewasaannmu, karena disitulah

ada kerinduan Tuhanmu dengan

r janji kemuliaan hidup yang tiada

henti.

Anak-anak macam
apakah yang kini

FJ{?AS}F- EN AH
uncul kepermukaan?

Kedewasaan yang

m enggalaukan
Nrlanusia terpotret menakutkan, tidak

bersahabat, acuh tak acuh, koruptif dan manipulatif
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(tentu saja yang goodman

masih sangat dan sangat dan

sangat banyak). Pelecehan

seksual terhadap anak kian

marak bak jamur yang

dikembangkan. Setiap hari

media rnassa menyuguhkan

berita tentang kekerasaan

tersebut tanpa jengah. Berita

yang ditayangkan televisi dan

drsebarkarr melalui jeiaring

sosial seakan menjacJi guru

bagi anak-anak itu trntuk

bertindak brutal. Bahkan

kejahatan atau kekerasan

teihadap anak nyaris
:elalu dari orang terdekat
yang selama ini menjadi
pemandunya. Untuk ituiah

orang tua tidak boleh lengah

dan tidak boleh mernbia;'kan anak asyik main korrputer,

bern^,anja dengan internet serta lincah memencet tombol-

tombol HP yang kian variatif. Teknologi itu tidak salah

sebagaimana keberadaan oisau dapur juga tidak keliru.

Kesalahan terjadi apabila pisau dapat untuk memotong

sayur mayur digunakan untuk memotong leher dan

menusuk-nusuk manusia. Teknologiyang salah arah adalah

teknologi yang digunakan secara serampangan.

Tugas kita adalah mernbawa anak untuk ramah

teknologi terhadap lingku n gan. lVain HP atau berintcrnetan

untuk memanggil-manggil koleganya, sahabatnya

berkebun. Ajari anak-anak kita setiap saat, setiap waktu,

setiap ada kesempatan untuk merawat tanaman di sel<itar

rumah kita. Ajari anak-anak untuk asyik dengan tanaman

yang ia tanam dan rapat. Pot-pot bunga dapat diisi dengan

beragam kegiatan. Anak menanam disamping gerakan

anak membaca, anak menulis, anak bercerita, lengkapi

dengan penuh kreasi anak merawat tanaman. Lombakan

secara spiritual bahwa yang mampu merawat tanaman

dengan baik akan mendapat pelukan hangat dari kita

orang tuanya, dan jangan dibiarkan dipeluk hangat oleh

siapapun yang kita ragukan ketulusannya. Penyelamatan

anak ada ditangan kita sendiri dengan membangun anak

sibuk menaman, sibuk menyiram tanaman, sibuk menjaga

alamnya, dan bukan sibuk berbelanja, sibuk main HP

cian internetan yang tidak terkontrol. Kita tidak boleh

mengabaikan walau sejenak terhadap anak tanpa berpaling

pada kepentingan lingkungan. Perhatikan kelucuan
anak dengan mengingatkan dari mana makanan yang

kita makan dan semua kebutuhan air, udara. makanan

serta sayur mayur, yang dilahapnya setiap hari dengan

tangan mungilnya. Dari alam untuknya dan darinva untuk
llemaslahatan alamnya. Anak memang menggemaskan.

lVlanusia yang abai dengan perilaku "menggernas-

kannya" adalah yang kehilangan energi kekanak-
kanakannya. Maka kekanak-kanakan itu mengingatkan

bahwa manusia mutlak tetap menjadi anak mesti telah

beranjak remaja maupun dewasa dan menggapai senja

untuk menghadap penuh kesernpurnaan ke belantara

akhirat di mana Tuhan menjanjikan singgasana. N/anusia

yang r<ehilangan watak dasar anak niscaya tidak dapat

memberi investasi apapun untuk masa depan. Dan inilah

kegagalan pendidikan (tepatnya pengajaran) yang dihelat

zaman sekarang. Anak tidak dapat menjadi cahaya investasi

(saya gunakan cahaya karena anak selalu menyemburatkan

harapan dan agar tidak dibaca anak sebagai aset sehingga

masuk dalam terminologi investasi tanpa makna lllahi).

Memahami anak sebagai investasi adalah anak dalam

bejana cahaya Tuhan dan tidak dipahami sebagai kekayaan

yang bernilai pembendaan sebagaimana ekonomi sekuler

mengajarkannya. Apabila sekarang disaksikan banyaknya

perilaku manusia lndonesia yang belum ideal tentu itu

.ai
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Semuaadalahprodukdaripemahaman,,anakyangharus

didewasakan" dan bukan "pendewasaan dalam anak"'

lnilahmaknaterdalamyangsayap-.tikataspermintaan
Redaktur Suara Bumi agar menulis menqenai anak' Peluk

ciumlahanak.anakitukarenadisitulahcngkauakanselalu

menemukan kehambaan senj"rti rnanusia dimana Tuhan

memelihara clengan kesempurnaan-i'lya Tatkala perusakan

lingl:ungan terladi, disaat itulah sar-rg anal< sedang

mempertontonkan kedewasaan yang menggalaukan alam'

lngatlah bahwa alam lingkungan kita memiliki daya

nalar sendiri yang membutuhkan kepiawaian manusia

untuk mengarifinya. Alam adalah hejana pemangku

kehidupan yang manusia hanyalah abstraksi belaka tanpa

keberadaannya. lVanusia diciptakan sebagai l<reasi Tuhan

dengan segala piranti kasih-Nya cukup berposisi untuk

mewarnai bumi denqan status kekhaiifairarr' Nlanusia

bukan pemiiik alam se,rnesta, sehlrEga manusia ticiak dapat

mengontrol atd u pu n men tpunya Aiam mempu nyai kal rgraf i

yang menqqambarkan dimensi alir kehayatan yang musti

ditempuh urnaI rnanusia. Keselamatan hidup manusia

akan terjamtn selama tidak merot'ek rradi alamiah yang

rnampu mengallrKan secara ritrnis semua kebutuiran hidup

manusia. Alam adalah rumah keabadian yang didesain

Sang Khalrq tanpa cedera dan berusia jauh lebih tua dari

manusia keturunan Adam'

Maka merupakan ketentuan alam apabila manusia

diberi mandat untuk berpcrilaku ramah lingkutrgan'

Anak-anak kita adalah guru ekologis itu' Anak-anak kita

bencana adalah kosakata yang pas bagi hukum Tuhan

untuk menjawabnya. Alam tidak pernah murka karena alam

begitu teduhnya. Alam tidak pernah membuat bencana

kare na ia dicipta dengan nafas kedamaian-Nya' Alam tidak

akan berbuat aniayah karena ia didesain penuh karunra'

Manusialah penyebab dari semua derita alam' IVanusia

dengan segala perilaku rakusnya telah menghasilkan

degradasr lingkungan. Pemanasan global dan perubahan

iklim hanyalah titik reaktif dari perjalanan manusia dengan

peradaban industrinya yang menistakan kepentingan

ekologis.

Kini meski sudah sangat terlambat, saatnya manusia

mengembangkan senyum percintaan sejati kepada alarrr

dengarr rnelahirkan karya-karya yang menyentuh ke dalam

ruhani alam. Alam dapat menyapa dan alam senang disapa

dengan lambaian yang manja model anak-anak ktta yang

suka bermain bersama alamnya' Bermanjalah kepada alam

dengan memohon ia sudi mendekap dalam lemari indahnya

yang berenergi kesantunan' Sebarkan salarrt kepada alam

sebagai tanda bahwa manusia tetap bermarrfaat baginya'

Atau manusia memang hendak didekap dalam derita

yang tidak berkesudahan. Kalaulah alam sudah begitu

bermurah hati kepada kita, lantas kapan kita :emua

menaburi sanubarinya dengan pemlierkatan hidup mulia

bersamanya. Terima kasih kalau Anda telah datang setiap

saat menyapa alam dan menyentuhkan sebagaimana anak-

lah anak-anak lingkringan yang siap menjalankan anak-anak kita n seja

kekhal'if ah lah anak

gkungan

ada li

anak itu menapakinya sewaktu belajar merangkak,

bukti bahwa Anda berbakti"pada"lbu Perti'nii'

n lagu-lag

sebagai


