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'Tiap Rumah M iliki Pemilah Sampah
S ANDEN, BERNAS -M a 

hasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) tematik Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) dipimpin Dhyka Kumia 
Pratama bekeijasama dengan 
Pemerintah Desa Gadinghaijo 
melaunching (meluncurkan) 
program pengolahan dan pe
milahan sampah di Masjid Al 
Barokah, Dusun Kalimundu, 
Selasa (18/10).

Peluncuran program tersebut 
ditandai dengan pengukuhan 
pengurus rumah sampah di 5 RT 
se-Kalimundu dan pembagian 
tiga kantong bpgor (karung) 

.berbentuk tas untuk 180 rumah 
se-Kalimundu yang sumber 
dananya dari swadaya warga 
dan anak-anak KKN. Tigabagor 
yang dijahit menjadi bentuk 
tas tersebut untuk memisahkan 
antara sampah plastik, sampah 
kertas dan sampah lainnya dan 
'tiap bagor ada tulisan yang 
mencolok. Kegiatan tersebut 
sekaligus menandai berakhirnya 
KKN yang dimulai sejak 16 
September lalu.

Hadir dalam peluncuran pro
gram adalah Camat Sanden Drs 
Fatoni, Lurah DesaGadunghaijo 
Aan Indra Nursanta SSaan jaja
ran perangkat, tokoh masyarakat 
RT 02 yang juga pemerhati pen
golahan sampah Iskandar serta 
masyarakat setempat.

“Kami memilih program 
pengolahan dan pemilahan sam
pah dengan melihat kondisi yang 
ada dimana untuk RT 02 sudah 
ada rumah sampah sebagai em
brio bank sampah sejak setahun 
silam. Kemudian program terse
but kami kerjasamakan dengan 
Pemerintah Desa sehingga bisa 
merambah lima RT se-Dusun 
Kalimundu, kata Dhyka.

Setelah program tersebut 
diluncurkan, maka setiap rumah 
akan melakukan pemilahan 
sampah sebelum dibuang. Untuk 
sampah plastik dan kertas serta 
sampah lain yang memiliki
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PILAH SAMPAH -  Siti Fatona, warga RT04, Dusun Kalimundu, Desa Gadungharjo, Sanden didampingi mahasiswa KKN tematik UMY 
menunjukkan tiga kantong pemilah sampah ya ng dibagikan ke seluruh rumah dalam launching pengolahan sampah, Rabu (18/10).

nilai jual akan dikumpulkan 
untuk kemudian disetorkan ke 
rumah sampah yang dibangun 
di setiap RT.

Dari sana sampah bisa dijual 
sehingga bernilai ekonomis 
ataupun akan dibuat kerajinan 
yang bernilai jual tinggi. “Tfentu 
saja nanti kegiatan tidak sebatas 
itu, namun akan ditindak lanjuti 
oleh pemerintah desa berupa 
pelatihan membuat kerajinan 
berbahan sampah bekeijasama 
dengan pihak bank sampah yang 
sudah berpengalaman,” katanya.

Ia berharap dengan pen
golahan sampah tersebut akan 
menjadi solusi atas banyaknya

sampah yang dibuang ke sungai 
dan tidak jarang menimbulkan 
polusi atau kerusakan lingkun
gan seperti pemicu banjir. Juga 
menyebabkan lingkungan kotor.

Sementara Iskandar me
nambahkan untuk di RT 02 me
mang warga sudah mengetahui 
cara mengelola sampah yang 
benar. Sehingga tidak dicampur- 
campur saat membuang, “ibu- 
ibu juga sebulan sekali ada 
pertemuan untuk menambah 
wawasan mengenai pengolahan 
sampah. Sekarang sudah dijual, 
kendati nilainya belum banyak 
setahun pada kisaran Rp 200-an 
ribu, samun setidaknya semangat

itulah yang akan terus dikem
bangkan ke tempat-tempat yang 
lain,” kata Iskandar.

Sedangkan Siti Fatonah, 
warga RT 04, mengaku sangat 
senang dengan program terse
but. Kendati pemilik warung' 
ini sebelumnya memang sudah 
telaten mengumpulkan bungkus- 
bungkus minumankemasan yang 
ada di sekitar rumahnya. Untuk 
satu karung biasanya laku Rp 
2.000 dan dikumpulkan selama 
duaminggu. “Saya mendukung 
program pemilahan dan pengo
lahan sampah. Sebelum ada pro
gram inipun saya sudah memilah 
dan menjual sampah yang laku

tadi ke tukang rosok,” katanya.
Sedangkan Lurah Aan me

ngatakan kegiatan tersebut 
mendapat support dari APBDesa 
Gadinghaijo: Diharapkan pro
gram tersebut bisa diduplikasi 
dan didokumentasikan dengan 
baik, sehingga akan mudah 
ditiru di tempat lain secara lebih 
luas. “Sampah memang harus 
mendapat penanganan yang 
serius. Karena kalau tidak kita 
yang berada di hilir mendapat
kan dampak ketika orang buang 
sampah sembarangan, seperti 
banjir dan banyaknya kotoran 
yang terbawa hingga di daerah 
kami,” katanya, (sri)


