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problematika sampah

misteri migrasi

alien species?

burung endemik jawa

alah satu cara diantara banyak pilihan 
untuk mewujudkan kepeduliannya Sterhadap pelestarian satwa liar dan 

habitatnya adalah dengan menjadi anggota 
klub Pelestari burung kota Bandung BICONS. 
Di klub BICONS setiap anggota dapat terlibat 
aktif dalam program pelestarian satwa liar dan 
habitatnya yaitu mempunyai hak inisiatif  
menuangkan ide untuk kegiatan, meningkatkan 
kapasitas diri dalam keilmuan pengelolaan 
satwa dan keorganisasian, memperoleh 
lembar informasi Bandung Bird News dan 
publikasi-publikasi lainnya yang diproduksi 
oleh BICONS.

BICONS menerima anggota dengan 
tangan terbuka bagi orang-orang yang peduli 
terhadap pelestarian lingkungan. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon, 
surat, e-mail atau datang langsung ke Taman Ganesha ITB setiap hari minggu pukul 
07.00 - 10.00 pada saat pengamatan burung bersama biconers.

Untuk lebih memudahkan komunikasi dan informasi lebih lanjut anda dapat 
menghubungi kami secara langsung atau SMS melalui No. 08122464560 (Dadan) / 
08179209744 (Jojo). BICONS mengharapkan partisipasi anda yang telah 
mendapatkan dan membaca Newsletter ini. Kritik dan saran untuk perbaikan 
newsletter dan kegiatan BICONS, sepedas apapun, akan kami terima dengan hati 
terbuka. Semuanya dapat anda layangkan melalui SMS atau telepon, e-mail dan surat  
ke alamat yang tertera di bawah ini...Terima kasih.
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dara panas, krisis air, asap knalpot 
yang memenuhi angkasa, bangunan-Ubangunan penghias kota adalah 

“warisan” yang harus dihadapi oleh kita seka-
rang ini. Kicauan burung di pagi hari atau se-
merbak wangi bunga sedap malam di malam 
hari sudah jarang sekali ditemui. Akan menjadi 
kronis jika kita terus diam, terlena dan pasrah 
dengan keadaan ini, yang akhirnya akan me-
nambah parah dan lebih menyengsarakan 
anak- cucu kita. 

Dalam rangka membangunkan dan mena-
namkan arti penting lingkungan pada masyara-

kat Bandung, BICONS melakukan 
berbagai kegiatan diantaranya adalah 
Peringatan Hari Anak Nasional tanggal 25 Juli 
2004 di taman Ganesha ITB. Kegiatan yang 
diwali oleh talk show (on-air) di Radio Mustika 
FM sehari sebe-lumnya ini merupakan kerja 
bareng BICONS dengan Kominitas 1001 Buku 
Bandung dan mengambil tema “Mendekatkan 
anak pada lingkungan”. Kegiatan ini dihadiri 
oleh beberapa perkumpulan anak dan SLB 
Wiyataguna Bandung ini diisi oleh agenda 
pendidikan lingkungan yang dikemas dengan 
bentuk yang dapat membuat anak senang dan 
gembira, se-perti pengamatan burung, kegiatan 
daur ulang, game-game lingkungan serta flying 
fox. 

Kegiatan selanjutnya adalah peringatan 
HUT RI ke-59, kali ini BICONS kerja bareng  
SEMANGGI (Sanggar Kreativitas dan Pecinta 
Lingkungan), acaranya dilaksanakan di taman 
Ganesha ITB, Spirit Camp Cihideung 
Lembang, serta di Bogasari Cooking Centre, 
Cicaheum. Tema yang diambil adalah 
“Semarak Ragam Kemerdekaan”. Acara yang 
diikuti tidak kurang dari 50 anak ini berisikan 
dua muatan acara, yaitu pendidikan lingkungan 
dan permainan rakyat. Kegiatan pendidikan 
lingkungan yang dipilih oleh BICONS kali ini 
adalah pengamatan burung dan permainan-
permainan lingkungan seperti coral map, mind 
game, puzzle dan pembuatan pin dari tutup 
botol. Kemudian acara permainan rakyat dilak-
sanakan di Spirit Camp, disana anak-anak 
bermain beberapa permainan tradisional 
seperti balap karung, balap krupuk, bakiak dan 
panjat pinang dan rangkaian acara dilanjutkan 
dengan lomba koki cilik yang dilaksanakan di 
Bogasari Cooking Centre pada tanggal 12 
September 2004. Di sini anak-anak belajar 
sekaligus praktek tentang tatacara membuat 
biskuit dan mie ayam, pokoknya asyik 

 punya BICONS

cerita
Oleh: Yogi Satoto

BACKGROUND: Pemasangan Nest box yang 
dilakukan anggota Saf Scout dari SD Salman Alfarisi.

BAWAH: Beberapa siswa bimbingan Eco School sedang 
mengamati burung di Taman Ganesha. 

ATAS: Flying fox, ternyata peserta cilik banyak juga peminatnya

KIRI: Pembacaan buku cerita di Taman Cilaki Bandung

KANAN: Kegiatan di garasi buku NaturLIKE

Kemudian pada tanggal 5 dan 12 September 2004, Ko-
munitas 1001 Buku Bandung kembali bekerja sama dengan 
BICONS mengadakan acara di taman Cilaki, acara ini diisi 
oleh bursa buku murah, aksi simpatik pengumpulan buku da-
ri pengunjung dan pendidikan lingkungan. Kampanye ten-
tang pentingnya taman kota dilakukan oleh BICONS dengan 
cara pengamatan burung bareng dan penjelasan terhadap 
pentingnya taman kota pada pengunjung taman. 

Pada 3 Oktober 2004 sekelompok anak yang tergabung 
dalam Eco-school, di bawah bimbingan Himpunan Mahasis-
wa Teknik Lingkungan (HMTL) ITB, melakukan pengamatan 
burung di taman Ganesha bersama BICONS. Kegiatan pe-
ngamatan ini diawali dengan materi pengenalan dunia satwa 
secara global. Setelah itu dilanjutkan dengan birdwatching 
dan diakhiri dengan diskusi.

Selain itu BICONS dengan YPAL (Yayasan Pribumi A-
lam Lestari) melakukan beberapa kegiatan pendidikan ling-
kungan seperti garasi buku dan tutorial di SD Gemilang 
Mutfanin 2004. Jl. Paledang 21 adalah kantor bersama YPAL 
dan BICONS, dan di sana pulalah garasi buku berada…sebuah ruang berukuran 4x5 
meter yang dulunya garasi disulap oleh Paledang-ers menjadi sebuah taman bacaan 
yang menarik dan cukup nyaman, sehingga tidak salah kalau setiap harinya selalu 
penuh oleh anak-anak yang membaca, menggambar ataupun bermain beragam mainan 
yang ada di sana dan bukan hanya untuk anak-anak tapi juga buat ibu-ibu dan remaja 
putri turut nimbrung untuk sekedar mengasuh anak dan sedikit ngerumpi.

Pendidikan lingkungan di SD Gemilang Mutafanin merupakan sebuah kegiatan rutin 
dilakukan dari Bulan September 2004 sampai Bulan Juli 2005, rencananya kegiatan di-
lakukan setiap hari Rabu minggu ke 2 dan ke 4 tiap bulannya, diisi oleh materi-materi 
yang dapat menanamkan kecintaan anak terhadap alam, seperti penegenalan hewan, 
tumbuhan, lingkungan sekolah, survival, dll.

Selain melakukan kegiatan kerjasama dengan teman-teman seperjuangan, BICONS 
juga melakukan kegiatan pendidikan lingkungan mandiri, kegiatan tersebut diantaranya, 
pemasangan nest box di SD Salman Alfarisi pada tanggal 18 dan 25 September 2004, di 
sana BICONS melakukan kampanye pendidikan lingkungan kepada anak-anak yang 
tergabung dalam Saf scout dengan cara membuat dan memasang nest box. Apaan tuh 
nest box…? Pesatnya pembangunan di kota sering kali menggusur ruang-ruang hijau 
keadaan ini menyebabkan hilangnya sarang alami burung pembuatan kotak sarang atau 
nest box merupakan salah satu solusinya

BICONS akan dengan tangan terbuka menerima kritik, saran, ataupun permintaan 
kerjasama untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan 
kecintaan masyarakat terhadap lingkungan, demi perbaikan kualitas lingkungan dimasa 
sekarang dan yang akan datang, Save Our Nature For Our life.
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Redaksi menerima kiriman artikel dan 
foto  tentang lingkungan kota Bandung 
serta kegiatan lainnya yang berhubungan 
dengan upaya pelestarian lingkungan. 
BICONS menunggu pemikiran dan ide 
anda untuk kelestarian lingkungan kota 
Bandung yang akan disampaikan kepada 
masyarakat.

PROFIL

VISI

MISI

PROGRAM

BICONS adalah sebuah klub yang dapat menjadi 
wadah bagi masyarakat atau anggota untuk 
melakukan upaya konservasi burung dan habitatnya. 
BiCONS berdiri pada tanggal 24 September 1999 di 
kota Bandung.

Terciptanya masyarakat yang melestarikan burung 
di alam.

1. Mendorong kesadaran dan keterlibatan 
masyarakat dalam pelestarian burung dan 
habitatnya.

2. Mendorong arah kebijakan agar mendukung 
pelestarian burung di alam.

3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia 
dan mengembangkan jaringan dalam pelestarian 
burung dan habitatnya.

Untuk mencapai tujuannya, BICONS mempunyai 
program kerja yang mencakup :
1. Penelitian.
2. Data dan Informasi (Sistem Pengolahan Informasi).
3. Advokasi dan Komunikasi.
4. Peningkatan Kapasitas Anggota.
5. Pendanaan dan Jaringan. 
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is your answer to 
find informations
about environment
and it’s problems.

Focusing on
environmental 
publishing,

NaturLikE bookstore

Find the solution also in:
Jl. Ciroyom 89 Bandung
ph: +62 22 6040203
e-mail: naturlike@ypal.net.id
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alam bermigrasi, burung-burung 
ini datang ke Indonesia dalam 
jumlah ribuan bahkan jutaan in-D

dividu. Musim dingin yang terjadi di be-
lahan bumi utara, seperti di kawasan Asia 
Timur telah menyebabkan kondisi yang 
buruk bagi kehidupan burung yang hanya 
memiliki panjang sekitar 17 cm dari ujung 
paruh sampai ujung ekor ini. Kondisi 
buruk tersebut ditandai dengan sangat 
rendahnya temperatur udara, hilangnya 
persediaan sumber makanan, dan 
sebagainya. Sebagai usaha untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup-
nya maka berpindahlah mereka, peristi-
wa ini selanjutnya lebih dikenal dengan 
migrasi, ke tempat yang lebih menjanji-
kan, yaitu daerah tropis.

Daerah tropis dengan cahaya mata-
hari merata sepanjang tahun menyedia-
kan persediaan makanan yang cukup 
untuk menyambung hidup burung yang 
mirip dengan burung walet ini. Salah satu 
daerah tujuan migrasi burung Layang-
layang Asia yaitu Bandung. Daerah yang 
dijadikan tempat tenggerannya ketika ti-
dur adalah barisan pohon Angsana yang 
berlokasi di Jalan Mohamad Toha (depan 
PT. Ceres). 

Banyak upaya dilakukan oleh satwa dalam melanjutkan kehidupannya 
dan cara-cara mereka mempertahankan hidup (survivorship) seringkali 
masih belum banyak dipahami oleh kita. Burung Layang-layang Asia 
(Hirundo rustica) merupakan salah satu contoh, pada musim dingin di 
belahan bumi bagian Utara, mereka melakukan migrasi dengan terbang 
menuju belahan bumi bagian Selatan, melintasi samudera dan benua, dan 
melakukan beberapa kali persinggahan (stop over site) di tempat-tempat 
tertentu. Bandung merupakan salah satu tempat persinggahan penting 
bagi para “wisatawan” tersebut. Mereka datang pada bulan September-
November dan kembali ke tempat asalnya pada bulan Februari-Maret.

ATAS: Ilustrasi beberapa route jalur perjalanan 
migrasi tahunan yang dilakukan oleh burung-burung 
migran di wilayah Asia-Pasifik (Sumber: Howes 
dkk., 2003).

bird-banding
in town Oleh: Tedi Setiadi

Menguak Misteri Migrasi 
Kehadiran burung migran ini mengandung 
banyak misteri yang menarik untuk 
dipecahkan. Misteri tersebut antara lain: 
Siapakah mereka?; Darimanakah mere-
ka?; Kenapa mereka datang ke tempat 
ini?; Kenapa memilih tempat ini?; Berapa 
jumlah mereka?; Apa yang mereka laku-
kan di sini?; dan pertanyaan-partanyaan 
lainnya yang membangkitkan rasa ingin 
tahu. 

Di sisi lain, masyarakat pada umum-
nya memandang kehadiran pengunjung 
musim dingin di wilayahnya tersebut ada-
lah hal biasa yang rutin terjadi setiap tahun. 
Bahkan ada beberapa pihak yang merasa 
terganggu oleh mereka. Gangguan 
tersebut misalnya kotoran burung. Lebih 
parah lagi, ada yang memanfaatkan 
secara keliru momen migrasi burung ini 
dengan memburu (hunting) burung 
tersebut, entah untuk apa. 

Hal diatas sangat disayangkan meng-
ingat kehadiran beribu-ribu burung terse-
but bukannya tanpa manfaat. Tanpa disa-
dari kehadiran burung tersebut sangat 
bermanfaat bagi daerah yang disinggahi-
nya. Burung, yang menjadikan serangga di 
daerah pertanian sebagai pakannya, ini 
berperan aktif dalam mengendalikan jum-
lah serangga yang menjadi hama pertani-
an di kawasan tersebut. Kemudian pro-
duksi kotoran (guano) dalam jumlah me-
limpah merupakan pupuk alami yang bisa 
menyuburkan daerah pertanian. Serta 
manfaat-manfaat lain yang belum tergali 
dan masih menjadi tanda tanya.

Suatu hal yang fenomenal dari burung 
migran ini yaitu ketika senja hari 
menjelang. Ribuan individu datang dari 
berbagai arah ke satu titik pada waktu 
bersamaan. Manuver terbang yang di-
peragakan burung-burung itu sebelum 
mereka hinggap di tempat tidurnya meru-
pakan salah satu hal yang menakjubkan. 
Mereka berputar-putar di angkasa sambil 
mengeluarkan suara bernada tinggi.  

Bird-banding oleh HIMBIO 
UNPAD dan BICONS
Berbekal pertanyaan-pertanyaan yang 
menarik untuk diungkapkan, pada tahun 
1992 Himpunan Mahasiswa Biologi 
(HIMBIO) Universitas Padjadjaran beker-
jasama dengan Yamashina Institute mela-
kukan penelitian mengenai burung 
Layang-layang Asia ini. Salah satu bentuk 
kegiatan penelitian tersebut yaitu penan-

Alternatif Wisata Pendidikan
Salah satu potensi dibalik fenomena mi-
grasi Barn Swallow (nama dalam bahasa 
Inggris) yang belum banyak dilirik yaitu 
sebagai objek wisata pendidikan. Peristi-
wa yang hanya terjadi sekali dalam seta-
hun ini mengandung banyak nilai ilmiah 
yang bisa dipelajari. Segala aspek kehi-
dupan burung migran ini akan menarik 
untuk diamati. Selain nilai ilmiah yang di-
tawarkan, aspek kehidupan burung ter-
sebut yang sangat menarik ini bisa dijadi-
kan daya tarik wisata. Mereka yang 
menginginkan rekreasi yang kental deng-
an nilai ilmiah sangatlah cocok untuk tidak 
melewati momen ini.  

Dukungan Pihak Terkait un-
tuk Menjamu Turis Tahunan
Kehadiran turis tahunan ini beserta segala 
aspek kehidupannya bukannya tanpa an-
caman. Perburuan dan kehilangan habitat 
di tempat tujuan adalah dua ancaman uta-
ma bagi kehidupan burung migrant ini. 
Berdasarkan hal tersebut, berbagai pihak 
sudah sepantasnya ikut berpartisipasi da-
lam menyambut kedatangan mereka. 

Banyak hal bisa dilakukan, dari mulai 
hal yang kecil sampai hal yang besar. Hal-
hal kecil seperti membiarkan mereka 
melewati hari-hari di perantauan tanpa 
gangguan, kemudian ikut serta dalam u-
paya menjaga keberadaan habitat penun-
jang kehidupan mereka, merupakan con-
toh peran serta kita dalam menyambut 
kehadiran mereka. 

daan Burung (Bird Banding) dengan me-
masang cincin, selanjutnya kegiatan ini 
dikenal dengan nama Pencincinan Bu-
rung Layang-layang Asia. 

Tujuan dari kegiatan tersebut antara 
lain untuk mengetahui jalur migrasi, ka-
rakteristik morfologi, dan aspek-aspek lain 
dari burung tersebut. Pada tahun-tahun 
berikutnya, HIMBIO UNPAD dan BICONS 
(Bird Conservation Society) melakukan pe-
nelitian ini secara berkala. 

Pengukuran morfometrik burung 
layang-layang dengan menggunakan 
caliper diarahkan untuk mengetahui ka-
rakteristik individu, termasuk perkiraan u-
mur dan jenis kelamin, sebelum dilakukan 
pencincinan sebagai penanda. 

Seorang peneliti dari Jepang pernah 
menangis haru karena mendapatkan bu-
rung layang-layang yang telah ditandainya 
dengan cincin di Jepang pada tahun 1989 
terdeteksi kembali tahun 1993 di Banjar 
Jawa Barat. Hal itu terbukti dari iden-
tification code yang tertera pada cincin.

ATAS: Penggunaan caliper (jangka sorong) dalam 
pengukuran morfometrik burung

BAWAH : Sketsa burung Layang-layang Asia (Hirundo 
rustica)

KANAN ATAS: Cincin yang dipasangkan di salah satu 
kaki burung sebagai penanda  

Foto : Ader

Foto : Ader
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Re-ilustrasi : Jojo
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 ebuah selokan yang memanjang di pinggir sebuah jalan raya, dengan lebar se-
kitar 1 meter dan kedalaman sampai permukaan air sekitar 2 meter, merupakan 
pemandangan yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah warna airnya, yang S

mengalir tenang dan menjadi deras ketika hujan turun. Warnanya merah di satu hari 
dan menjadi biru di hari lain. Tidak itu saja, terkadang dia menjadi coklat susu diwak-
tu hujan, putih keruh dan hitam pekat, bahkan bisa jadi ada warna lain yang terka-
dang mewarnai air selokan tersebut. Apa itu benar-benar ada?

Selokan itu juga berisi sampah, lumpur dan lumut yang berwarna hitam. Sebuah 
potret kemuraman lingkungan yang menjadi “pemandangan biasa” yang menghiasi 
Kota Bandung. Padahal selokan itu juga lewat di depan sebuah hotel yang besar, 
bertingkat dan sering terlihat dikunjungi tamu (terlihat dari banyak mobil yang sering 
terparkir di depannya). Sebagai penduduk Bandung (pada waktu itu), yang tidak ber-
domisili di dekat aliran selokan tersebut, terbersit rasa memiliki dan muncul pertanya-
an bagaimana caranya untuk menanggulangi polusi tersebut?

Memang hanya sebuah selokan yang identik dengan sampah, limbah, kotoran, 
rasa jijik, penuh kuman, bahkan mungkin menjadi lebih cantik karena berwarna-
warni, tapi apakah itu suatu hal yang ideal dalam lingkungan kita? Apakah kita tahu 
apa yang menyebabkan warna-warni tersebut?

Warna-warni tersebut dihasilkan oleh berbagai logam berat yang terlarut dalam 
limbah bahan pewarna kimia. Tidak diketahui dengan pasti darimana asal limbah pe-
warna yang masuk ke selokan tersebut, begitu juga sampai kemana warna itu terli-
hat. Tidak mungkin ada seorang seniman yang sengaja membuat kreasi seni mewar-
nai air selokan tersebut. Yang mungkin adalah sebuah pabrik perusahaan tekstil 
yang membuang limbah pewarnanya, langsung atau tidak langsung, ke tempat itu. 
Apa benar selokan berfungsi juga untuk pembuangan limbah kimia? Satu hal yang 
pasti selokan itu mengalir menuju salah satu anak sungai Citarum dan pasti akan 
menambah polusi dan beban limbah di sungai besar tersebut. Padahal Citarum 
menjadi sumber untuk memenuhi banyak kebutuhan orang seperti mandi, cuci, air 
minum, perikanan dan lain-lain khususnya di daerah hilir.

Apakah gambaran itu mewakili kondisi lingkungan di Kota Kembang ini? Bisa 
jadi saudara!!! Karena selain selokan yang berwarna-warni, kita juga bisa melihat 
Sungai Cikapundung yang penuh sampah, keruh kecoklatan atau kehitaman, selok-
an yang mampet dan menebar bau busuk, banjir cileuncang di kala hujan, panas nan 
gerah di jam-jam sibuk berlalulintas (padahal Bandung berada di ketinggian 700 
mdpl) dan kurangnya fasilitas untuk mengatasi polusi udara (taman dan ruang terbu-
ka hijau lainnya). Itulah sedikit-banyak kondisi Kota Bandung nu heurin ku tangtung 
ieu. Nyamankah anda dengan kondisi itu?

Dengan tidak mengesampingkan usaha pemerintah kota untuk menganggulangi 
masalah-masalah tersebut, kita hanya bisa berharap dan terus berharap (bahkan 
berhayal) untuk tinggal di kota yang bersih-hijau-berbunga. Apalagi jika masyarakat 
juga hanya menggantung diri kepada kebijakan pemerintah kota untuk menanggu-
langinya, tidak berusaha mendukung dengan aksi sendiri yang bersifat, paling tidak, 
lokal di sekitar rumahnya. Bagaimana dengan anda?

Pelangi 7 warna, Danau Tiga Warna Kelimutu dan Talaga Warna Puncak adalah 
jaminan keindahan alam, tapi selokan aneka warna? Apakah harus ada?a
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ATAS: Sebuah selokan yang 
melintasi tepian taman merdeka, 
yang airnya sering berwarna 
hitam dan berbusa.
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selokan yang sering berganti 
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 ebuah selokan yang memanjang di pinggir sebuah jalan raya, dengan lebar se-
kitar 1 meter dan kedalaman sampai permukaan air sekitar 2 meter, merupakan 
pemandangan yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah warna airnya, yang S

mengalir tenang dan menjadi deras ketika hujan turun. Warnanya merah di satu hari 
dan menjadi biru di hari lain. Tidak itu saja, terkadang dia menjadi coklat susu diwak-
tu hujan, putih keruh dan hitam pekat, bahkan bisa jadi ada warna lain yang terka-
dang mewarnai air selokan tersebut. Apa itu benar-benar ada?

Selokan itu juga berisi sampah, lumpur dan lumut yang berwarna hitam. Sebuah 
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domisili di dekat aliran selokan tersebut, terbersit rasa memiliki dan muncul pertanya-
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Memang hanya sebuah selokan yang identik dengan sampah, limbah, kotoran, 
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apa yang menyebabkan warna-warni tersebut?
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Sudah cukupkah data-data sampah tadi? Belum! Masih ada data lain yang 
menyebutkan bahwa pembuangan kantung plastik (salah satu jenis sampah plastik) di 
Indonesia mencapai 2 juta ton pada akhir 2003, dan khusus untuk kota Jakarta sendiri, 
pembuangan kantung plastik setiap harinya, bila dibentangkan, dapat menutupi 2.600 
lapangan sepak bola.

Dengan banyaknya sampah yang kita hasilkan itu, banyak sekali dampak yang 
ditimbulkan. Secara sekilas saja tumpukan sampah dapat merusak pemandangan dan 
membuat kota kita ini jadi tidak indah, disamping juga menimbulkan berbagai penyakit 
dan bau yang tidak sedap. Dampak lain yang tentunya semua orang sejak sekolah dasar 
telah mengetahuinya adalah banjir, 60 - 70% banjir di perkotaan disebabkan oleh 
sampah. 

Sebenarnya masih banyak data dan fakta yang bisa diungkapkan mengenai 
sampah, tapi cukuplah kita bicara fakta tertulis dan hadapi kenyataan yang ada. 
Pemerintah pun mengakui bahwa permasalahan sampah ini telah manjadi isu nasional 
dan tidak dapat terselesaikan tanpa kerja sama serta bantuan dari semua pihak. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, mengenai tanggung jawab permasalahan sampah, 
jawabannya adalah kita semua, tanpa terkecuali! Jadi…kini saatnya kita sadar dan 
bergerak dalam menghadapi permasalahan sampah ini. “Tapi bagaimana?”, mungkin itu 
adalah pertanyaan yang akan timbul di benak beberapa atau semua orang. Banyak solusi 
yang ditawarkan oleh para ahli dan orang-orang yang telah lama berkecimpung di bidang 
sampah ini, mulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik, pemakaian ulang, daur 
ulang, hingga penggunaan alat-alat berteknologi tinggi yang harga dan biaya 
perawatannya sungguh membuat uang di kantong kita serasa tak berarti. Tapi untuk 
permulaan mari kita kembali pada kalimat klise: “Mulailah dari diri sendiri” dan “Mulailah 
dari hal terkecil”. Kita harus mulai menumbuhkan rasa malu untuk membuang sampah 
sembarangan. Mulailah mengurangi sampah dengan mempraktekkan 3R : Reduce 
(mengurangi sampah), Re-use (pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa 
digunakan), Recycle (mendaur ulang sampah sehingga bisa dimanfaatkan kembali), dan 
mulailah untuk mencintai kota kita ini. (Dari berbagai sumber)

Oleh: Lidya A.

s
e

lo
k

a
n

 ebuah selokan yang memanjang di pinggir sebuah jalan raya, dengan lebar se-
kitar 1 meter dan kedalaman sampai permukaan air sekitar 2 meter, merupakan 
pemandangan yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah warna airnya, yang S

mengalir tenang dan menjadi deras ketika hujan turun. Warnanya merah di satu hari 
dan menjadi biru di hari lain. Tidak itu saja, terkadang dia menjadi coklat susu diwak-
tu hujan, putih keruh dan hitam pekat, bahkan bisa jadi ada warna lain yang terka-
dang mewarnai air selokan tersebut. Apa itu benar-benar ada?

Selokan itu juga berisi sampah, lumpur dan lumut yang berwarna hitam. Sebuah 
potret kemuraman lingkungan yang menjadi “pemandangan biasa” yang menghiasi 
Kota Bandung. Padahal selokan itu juga lewat di depan sebuah hotel yang besar, 
bertingkat dan sering terlihat dikunjungi tamu (terlihat dari banyak mobil yang sering 
terparkir di depannya). Sebagai penduduk Bandung (pada waktu itu), yang tidak ber-
domisili di dekat aliran selokan tersebut, terbersit rasa memiliki dan muncul pertanya-
an bagaimana caranya untuk menanggulangi polusi tersebut?

Memang hanya sebuah selokan yang identik dengan sampah, limbah, kotoran, 
rasa jijik, penuh kuman, bahkan mungkin menjadi lebih cantik karena berwarna-
warni, tapi apakah itu suatu hal yang ideal dalam lingkungan kita? Apakah kita tahu 
apa yang menyebabkan warna-warni tersebut?

Warna-warni tersebut dihasilkan oleh berbagai logam berat yang terlarut dalam 
limbah bahan pewarna kimia. Tidak diketahui dengan pasti darimana asal limbah pe-
warna yang masuk ke selokan tersebut, begitu juga sampai kemana warna itu terli-
hat. Tidak mungkin ada seorang seniman yang sengaja membuat kreasi seni mewar-
nai air selokan tersebut. Yang mungkin adalah sebuah pabrik perusahaan tekstil 
yang membuang limbah pewarnanya, langsung atau tidak langsung, ke tempat itu. 
Apa benar selokan berfungsi juga untuk pembuangan limbah kimia? Satu hal yang 
pasti selokan itu mengalir menuju salah satu anak sungai Citarum dan pasti akan 
menambah polusi dan beban limbah di sungai besar tersebut. Padahal Citarum 
menjadi sumber untuk memenuhi banyak kebutuhan orang seperti mandi, cuci, air 
minum, perikanan dan lain-lain khususnya di daerah hilir.

Apakah gambaran itu mewakili kondisi lingkungan di Kota Kembang ini? Bisa 
jadi saudara!!! Karena selain selokan yang berwarna-warni, kita juga bisa melihat 
Sungai Cikapundung yang penuh sampah, keruh kecoklatan atau kehitaman, selok-
an yang mampet dan menebar bau busuk, banjir cileuncang di kala hujan, panas nan 
gerah di jam-jam sibuk berlalulintas (padahal Bandung berada di ketinggian 700 
mdpl) dan kurangnya fasilitas untuk mengatasi polusi udara (taman dan ruang terbu-
ka hijau lainnya). Itulah sedikit-banyak kondisi Kota Bandung nu heurin ku tangtung 
ieu. Nyamankah anda dengan kondisi itu?

Dengan tidak mengesampingkan usaha pemerintah kota untuk menganggulangi 
masalah-masalah tersebut, kita hanya bisa berharap dan terus berharap (bahkan 
berhayal) untuk tinggal di kota yang bersih-hijau-berbunga. Apalagi jika masyarakat 
juga hanya menggantung diri kepada kebijakan pemerintah kota untuk menanggu-
langinya, tidak berusaha mendukung dengan aksi sendiri yang bersifat, paling tidak, 
lokal di sekitar rumahnya. Bagaimana dengan anda?

Pelangi 7 warna, Danau Tiga Warna Kelimutu dan Talaga Warna Puncak adalah 
jaminan keindahan alam, tapi selokan aneka warna? Apakah harus ada?a

n
e

k
a

 
w

a
r

n
a

Oleh: Ahmad Hadian

Foto : Abey

Foto : Abey

ATAS: Sebuah selokan yang 
melintasi tepian taman merdeka, 
yang airnya sering berwarna 
hitam dan berbusa.

TENGAH: Selain 
pencemaran, sungai di Bandung 
juga banyak yang mengalami 
pendangkalan dan berkurangnya 
debit air, terutama pada musim 
kemarau.

BAWAH: Selokan di tepi Jl. 
Raya Cibeureum, salah satu 
selokan yang sering berganti 
warna setiap harinya.

Foto : Tedi

Sudah cukupkah data-data sampah tadi? Belum! Masih ada data lain yang 
menyebutkan bahwa pembuangan kantung plastik (salah satu jenis sampah plastik) di 
Indonesia mencapai 2 juta ton pada akhir 2003, dan khusus untuk kota Jakarta sendiri, 
pembuangan kantung plastik setiap harinya, bila dibentangkan, dapat menutupi 2.600 
lapangan sepak bola.

Dengan banyaknya sampah yang kita hasilkan itu, banyak sekali dampak yang 
ditimbulkan. Secara sekilas saja tumpukan sampah dapat merusak pemandangan dan 
membuat kota kita ini jadi tidak indah, disamping juga menimbulkan berbagai penyakit 
dan bau yang tidak sedap. Dampak lain yang tentunya semua orang sejak sekolah dasar 
telah mengetahuinya adalah banjir, 60 - 70% banjir di perkotaan disebabkan oleh 
sampah. 

Sebenarnya masih banyak data dan fakta yang bisa diungkapkan mengenai 
sampah, tapi cukuplah kita bicara fakta tertulis dan hadapi kenyataan yang ada. 
Pemerintah pun mengakui bahwa permasalahan sampah ini telah manjadi isu nasional 
dan tidak dapat terselesaikan tanpa kerja sama serta bantuan dari semua pihak. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, mengenai tanggung jawab permasalahan sampah, 
jawabannya adalah kita semua, tanpa terkecuali! Jadi…kini saatnya kita sadar dan 
bergerak dalam menghadapi permasalahan sampah ini. “Tapi bagaimana?”, mungkin itu 
adalah pertanyaan yang akan timbul di benak beberapa atau semua orang. Banyak solusi 
yang ditawarkan oleh para ahli dan orang-orang yang telah lama berkecimpung di bidang 
sampah ini, mulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik, pemakaian ulang, daur 
ulang, hingga penggunaan alat-alat berteknologi tinggi yang harga dan biaya 
perawatannya sungguh membuat uang di kantong kita serasa tak berarti. Tapi untuk 
permulaan mari kita kembali pada kalimat klise: “Mulailah dari diri sendiri” dan “Mulailah 
dari hal terkecil”. Kita harus mulai menumbuhkan rasa malu untuk membuang sampah 
sembarangan. Mulailah mengurangi sampah dengan mempraktekkan 3R : Reduce 
(mengurangi sampah), Re-use (pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa 
digunakan), Recycle (mendaur ulang sampah sehingga bisa dimanfaatkan kembali), dan 
mulailah untuk mencintai kota kita ini. (Dari berbagai sumber)

Oleh: Lidya A.

ATAS: Membuang sampah di tempat kosong atau di 
tepi jalan sepertinya telah menjadi kebudayaan bagi 
masyarakat Bandung.

erdapa t  beberapa  penger t i an  
mengenai sampah yang didapat dari Tbeberapa sumber, berdasarkan kamus 

istilah lingkungan (1994), "Sampah adalah 
(1) bahan yang tidak mempunyai nilai atau 
tidak berharga untuk maksud biasa atau 
utama dalam pembikinan; (2) pemakaian 
barang rusak atau bercacat dalam 
pembikinan manufaktur; (3) materi 
berkelebihan atau ditolak atau buangan". 
Sedangkan menurut Istilah Lingkungan 
untuk Manajemen, Ecolink (1996), 
"Sampah adalah suatu bahan yang 
terbuang atau dibuang dari sumber hasil 
aktivitas manusia maupun proses alam 
yang belum memiliki nilai ekonomis." Dan 
menurut Tandjung, Dr. M.Sc. (1982), 
"Sampah adalah sesuatu yang tidak 
berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau 
pemakai semula".

Berdasarkan pengertian-pengertian di 
atas, penghasil sampah adalah manusia, 
walaupun hewan pun punya andil disini. 
Kita lihat saja data dari Dinas Kebersihan 
tahun 2003 yang menyebutkan bahwa di 
Jakarta setiap warganya menghasilkan 1-2 
kg sampah/hari. Sedangkan untuk kota 
Bandung sendiri, yang didiami + 2.141.837 
jiwa, setiap harinya menghasilkan sampah 

3 3sebanyak 6400 m  s/d 8.000 m  atau 1.600 s/d 2.000 ton. Menurut PD Kebersihan kota 
Bandung dari jumlah tersebut yang dapat terkelola hanya 70% nya saja, sedangkan 
menurut pemkot Cimahi melalui TPA Leuwi Gajah, yang mandapat sumbangan sampah 
kota Bandung, menyebutkan hanya 20-30%nya saja, dari sampah yang ada di Leuwi 
Gajah, yang dapat dikelola setiap harinya. Terlepas dari angka mana yang tepat, sisa dari 
tumpukan sampah itu tercecer di TPS-TPS di tepi jalan di seluruh kota. 

KANAN: Satu lagi budaya 
masyarakat Bandung yang sulit untuk 
dihilangkan, membuang sampah di 
saluran air atau selokan...bisa 
dibayangkan bukan, apa yang akan 
terjadi bila turun hujan?

3R

Foto : Ader

Foto : Abey

Dengan mengamati burung di alam kita tidak perlu lagi harus repot-repot memelihara burung dalam 
sangkar karena jelas burung akan lebih indah bila kita lihat di alam...buktikan sendiri!!!

Burung Endemik

alah satu burung yang tidak ditemui lagi di Taman Ganesha adalah 
Perenjak Jawa. Umumnya burung ini mudah ditemui di kebun dan taman-
taman di perkotaan selain di habitat hutan mangrove, sampai ketinggian S

1.500 mdpl. Endemik di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Burung ini tercatat 
ada 2 ras, yaitu Prinia familiaris familiaris (Jawa Timur dan Bali) dan Prinia 
familiaris olivacea (Jawa Barat dan Tengah). Penampilannya tidak mencolok, 
berukuran 13 cm, ada garis sayap berwarna putih dan memiliki ekor panjang. 
Warna tubuh bagian atas coklat-zaitun, tenggorokan dan dada tengah putih, 
sisi dada dan sisi tubuh abu-abu, perut dan tungging kuning-pucat. Ujung 
sayap dan ujung ekor berwarna hitam-putih. Paruh atas berwarna hitam, 
paruh bawah kekuningan dan kaki merah jambu. 

Sambil bersuara cwiit..cwiit..cwiit, sang jantan biasa menjentikan 
ekornya ke atas dan ke bawah, yang salah satu fungsinya adalah untuk 
menarik perhatian dari sang betina pada saat musim berbiak (setiap bulan 
dengan puncak bertelur MaretJuni). Sarang berbentuk kubah memanjang 
yang dibuat dengan cara dijahit serta diikatkan pada tumbuhan sekitarnya 
dengan serat atau jaring laba-laba dan biasanya diletakkan pada semak yang 
rendah dengan lubang masuk dibuat di bagian atas. Sarang ini biasanya diisi 
2-4 telur yang berwarna biru pucat berbintik coklat dan merah. 

Ancaman bagi burung bersuara keras, tinggi dan termasuk ribut ini 
adalah penangkapannya untuk dipelihara dalam sangkar. Kebiasaannya 
mencari makanan, berupa larva, ulat, kumbang, kupu-kupu serta serangga 
kecil lainnya, sampai ke sekitar permukaan tanah dan semak-semak rendah 
membuatnya lebih mudah untuk ditangkap. (Ahmad)

Jawa
Perenjak Jawa; Perenjak Sayap-garis; Bar-winged Prinia 
(Prinia familiaris)

s
e

lo
k

a
n

 ebuah selokan yang memanjang di pinggir sebuah jalan raya, dengan lebar se-
kitar 1 meter dan kedalaman sampai permukaan air sekitar 2 meter, merupakan 
pemandangan yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah warna airnya, yang S

mengalir tenang dan menjadi deras ketika hujan turun. Warnanya merah di satu hari 
dan menjadi biru di hari lain. Tidak itu saja, terkadang dia menjadi coklat susu diwak-
tu hujan, putih keruh dan hitam pekat, bahkan bisa jadi ada warna lain yang terka-
dang mewarnai air selokan tersebut. Apa itu benar-benar ada?

Selokan itu juga berisi sampah, lumpur dan lumut yang berwarna hitam. Sebuah 
potret kemuraman lingkungan yang menjadi “pemandangan biasa” yang menghiasi 
Kota Bandung. Padahal selokan itu juga lewat di depan sebuah hotel yang besar, 
bertingkat dan sering terlihat dikunjungi tamu (terlihat dari banyak mobil yang sering 
terparkir di depannya). Sebagai penduduk Bandung (pada waktu itu), yang tidak ber-
domisili di dekat aliran selokan tersebut, terbersit rasa memiliki dan muncul pertanya-
an bagaimana caranya untuk menanggulangi polusi tersebut?

Memang hanya sebuah selokan yang identik dengan sampah, limbah, kotoran, 
rasa jijik, penuh kuman, bahkan mungkin menjadi lebih cantik karena berwarna-
warni, tapi apakah itu suatu hal yang ideal dalam lingkungan kita? Apakah kita tahu 
apa yang menyebabkan warna-warni tersebut?

Warna-warni tersebut dihasilkan oleh berbagai logam berat yang terlarut dalam 
limbah bahan pewarna kimia. Tidak diketahui dengan pasti darimana asal limbah pe-
warna yang masuk ke selokan tersebut, begitu juga sampai kemana warna itu terli-
hat. Tidak mungkin ada seorang seniman yang sengaja membuat kreasi seni mewar-
nai air selokan tersebut. Yang mungkin adalah sebuah pabrik perusahaan tekstil 
yang membuang limbah pewarnanya, langsung atau tidak langsung, ke tempat itu. 
Apa benar selokan berfungsi juga untuk pembuangan limbah kimia? Satu hal yang 
pasti selokan itu mengalir menuju salah satu anak sungai Citarum dan pasti akan 
menambah polusi dan beban limbah di sungai besar tersebut. Padahal Citarum 
menjadi sumber untuk memenuhi banyak kebutuhan orang seperti mandi, cuci, air 
minum, perikanan dan lain-lain khususnya di daerah hilir.

Apakah gambaran itu mewakili kondisi lingkungan di Kota Kembang ini? Bisa 
jadi saudara!!! Karena selain selokan yang berwarna-warni, kita juga bisa melihat 
Sungai Cikapundung yang penuh sampah, keruh kecoklatan atau kehitaman, selok-
an yang mampet dan menebar bau busuk, banjir cileuncang di kala hujan, panas nan 
gerah di jam-jam sibuk berlalulintas (padahal Bandung berada di ketinggian 700 
mdpl) dan kurangnya fasilitas untuk mengatasi polusi udara (taman dan ruang terbu-
ka hijau lainnya). Itulah sedikit-banyak kondisi Kota Bandung nu heurin ku tangtung 
ieu. Nyamankah anda dengan kondisi itu?

Dengan tidak mengesampingkan usaha pemerintah kota untuk menganggulangi 
masalah-masalah tersebut, kita hanya bisa berharap dan terus berharap (bahkan 
berhayal) untuk tinggal di kota yang bersih-hijau-berbunga. Apalagi jika masyarakat 
juga hanya menggantung diri kepada kebijakan pemerintah kota untuk menanggu-
langinya, tidak berusaha mendukung dengan aksi sendiri yang bersifat, paling tidak, 
lokal di sekitar rumahnya. Bagaimana dengan anda?

Pelangi 7 warna, Danau Tiga Warna Kelimutu dan Talaga Warna Puncak adalah 
jaminan keindahan alam, tapi selokan aneka warna? Apakah harus ada?a

n
e

k
a

 
w

a
r

n
a

Oleh: Ahmad Hadian

Foto : Abey

Foto : Abey

ATAS: Sebuah selokan yang 
melintasi tepian taman merdeka, 
yang airnya sering berwarna 
hitam dan berbusa.

TENGAH: Selain 
pencemaran, sungai di Bandung 
juga banyak yang mengalami 
pendangkalan dan berkurangnya 
debit air, terutama pada musim 
kemarau.

BAWAH: Selokan di tepi Jl. 
Raya Cibeureum, salah satu 
selokan yang sering berganti 
warna setiap harinya.

Foto : Tedi

Sudah cukupkah data-data sampah tadi? Belum! Masih ada data lain yang 
menyebutkan bahwa pembuangan kantung plastik (salah satu jenis sampah plastik) di 
Indonesia mencapai 2 juta ton pada akhir 2003, dan khusus untuk kota Jakarta sendiri, 
pembuangan kantung plastik setiap harinya, bila dibentangkan, dapat menutupi 2.600 
lapangan sepak bola.

Dengan banyaknya sampah yang kita hasilkan itu, banyak sekali dampak yang 
ditimbulkan. Secara sekilas saja tumpukan sampah dapat merusak pemandangan dan 
membuat kota kita ini jadi tidak indah, disamping juga menimbulkan berbagai penyakit 
dan bau yang tidak sedap. Dampak lain yang tentunya semua orang sejak sekolah dasar 
telah mengetahuinya adalah banjir, 60 - 70% banjir di perkotaan disebabkan oleh 
sampah. 

Sebenarnya masih banyak data dan fakta yang bisa diungkapkan mengenai 
sampah, tapi cukuplah kita bicara fakta tertulis dan hadapi kenyataan yang ada. 
Pemerintah pun mengakui bahwa permasalahan sampah ini telah manjadi isu nasional 
dan tidak dapat terselesaikan tanpa kerja sama serta bantuan dari semua pihak. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, mengenai tanggung jawab permasalahan sampah, 
jawabannya adalah kita semua, tanpa terkecuali! Jadi…kini saatnya kita sadar dan 
bergerak dalam menghadapi permasalahan sampah ini. “Tapi bagaimana?”, mungkin itu 
adalah pertanyaan yang akan timbul di benak beberapa atau semua orang. Banyak solusi 
yang ditawarkan oleh para ahli dan orang-orang yang telah lama berkecimpung di bidang 
sampah ini, mulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik, pemakaian ulang, daur 
ulang, hingga penggunaan alat-alat berteknologi tinggi yang harga dan biaya 
perawatannya sungguh membuat uang di kantong kita serasa tak berarti. Tapi untuk 
permulaan mari kita kembali pada kalimat klise: “Mulailah dari diri sendiri” dan “Mulailah 
dari hal terkecil”. Kita harus mulai menumbuhkan rasa malu untuk membuang sampah 
sembarangan. Mulailah mengurangi sampah dengan mempraktekkan 3R : Reduce 
(mengurangi sampah), Re-use (pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa 
digunakan), Recycle (mendaur ulang sampah sehingga bisa dimanfaatkan kembali), dan 
mulailah untuk mencintai kota kita ini. (Dari berbagai sumber)

Oleh: Lidya A.

ATAS: Membuang sampah di tempat kosong atau di 
tepi jalan sepertinya telah menjadi kebudayaan bagi 
masyarakat Bandung.

erdapa t  beberapa  penger t i an  
mengenai sampah yang didapat dari Tbeberapa sumber, berdasarkan kamus 

istilah lingkungan (1994), "Sampah adalah 
(1) bahan yang tidak mempunyai nilai atau 
tidak berharga untuk maksud biasa atau 
utama dalam pembikinan; (2) pemakaian 
barang rusak atau bercacat dalam 
pembikinan manufaktur; (3) materi 
berkelebihan atau ditolak atau buangan". 
Sedangkan menurut Istilah Lingkungan 
untuk Manajemen, Ecolink (1996), 
"Sampah adalah suatu bahan yang 
terbuang atau dibuang dari sumber hasil 
aktivitas manusia maupun proses alam 
yang belum memiliki nilai ekonomis." Dan 
menurut Tandjung, Dr. M.Sc. (1982), 
"Sampah adalah sesuatu yang tidak 
berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau 
pemakai semula".

Berdasarkan pengertian-pengertian di 
atas, penghasil sampah adalah manusia, 
walaupun hewan pun punya andil disini. 
Kita lihat saja data dari Dinas Kebersihan 
tahun 2003 yang menyebutkan bahwa di 
Jakarta setiap warganya menghasilkan 1-2 
kg sampah/hari. Sedangkan untuk kota 
Bandung sendiri, yang didiami + 2.141.837 
jiwa, setiap harinya menghasilkan sampah 

3 3sebanyak 6400 m  s/d 8.000 m  atau 1.600 s/d 2.000 ton. Menurut PD Kebersihan kota 
Bandung dari jumlah tersebut yang dapat terkelola hanya 70% nya saja, sedangkan 
menurut pemkot Cimahi melalui TPA Leuwi Gajah, yang mandapat sumbangan sampah 
kota Bandung, menyebutkan hanya 20-30%nya saja, dari sampah yang ada di Leuwi 
Gajah, yang dapat dikelola setiap harinya. Terlepas dari angka mana yang tepat, sisa dari 
tumpukan sampah itu tercecer di TPS-TPS di tepi jalan di seluruh kota. 

KANAN: Satu lagi budaya 
masyarakat Bandung yang sulit untuk 
dihilangkan, membuang sampah di 
saluran air atau selokan...bisa 
dibayangkan bukan, apa yang akan 
terjadi bila turun hujan?

3R

Foto : Ader

Foto : Abey

Dengan mengamati burung di alam kita tidak perlu lagi harus repot-repot memelihara burung dalam 
sangkar karena jelas burung akan lebih indah bila kita lihat di alam...buktikan sendiri!!!

Burung Endemik

alah satu burung yang tidak ditemui lagi di Taman Ganesha adalah 
Perenjak Jawa. Umumnya burung ini mudah ditemui di kebun dan taman-
taman di perkotaan selain di habitat hutan mangrove, sampai ketinggian S

1.500 mdpl. Endemik di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Burung ini tercatat 
ada 2 ras, yaitu Prinia familiaris familiaris (Jawa Timur dan Bali) dan Prinia 
familiaris olivacea (Jawa Barat dan Tengah). Penampilannya tidak mencolok, 
berukuran 13 cm, ada garis sayap berwarna putih dan memiliki ekor panjang. 
Warna tubuh bagian atas coklat-zaitun, tenggorokan dan dada tengah putih, 
sisi dada dan sisi tubuh abu-abu, perut dan tungging kuning-pucat. Ujung 
sayap dan ujung ekor berwarna hitam-putih. Paruh atas berwarna hitam, 
paruh bawah kekuningan dan kaki merah jambu. 

Sambil bersuara cwiit..cwiit..cwiit, sang jantan biasa menjentikan 
ekornya ke atas dan ke bawah, yang salah satu fungsinya adalah untuk 
menarik perhatian dari sang betina pada saat musim berbiak (setiap bulan 
dengan puncak bertelur MaretJuni). Sarang berbentuk kubah memanjang 
yang dibuat dengan cara dijahit serta diikatkan pada tumbuhan sekitarnya 
dengan serat atau jaring laba-laba dan biasanya diletakkan pada semak yang 
rendah dengan lubang masuk dibuat di bagian atas. Sarang ini biasanya diisi 
2-4 telur yang berwarna biru pucat berbintik coklat dan merah. 

Ancaman bagi burung bersuara keras, tinggi dan termasuk ribut ini 
adalah penangkapannya untuk dipelihara dalam sangkar. Kebiasaannya 
mencari makanan, berupa larva, ulat, kumbang, kupu-kupu serta serangga 
kecil lainnya, sampai ke sekitar permukaan tanah dan semak-semak rendah 
membuatnya lebih mudah untuk ditangkap. (Ahmad)

Jawa
Perenjak Jawa; Perenjak Sayap-garis; Bar-winged Prinia 
(Prinia familiaris)
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 ebuah selokan yang memanjang di pinggir sebuah jalan raya, dengan lebar se-
kitar 1 meter dan kedalaman sampai permukaan air sekitar 2 meter, merupakan 
pemandangan yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah warna airnya, yang S

mengalir tenang dan menjadi deras ketika hujan turun. Warnanya merah di satu hari 
dan menjadi biru di hari lain. Tidak itu saja, terkadang dia menjadi coklat susu diwak-
tu hujan, putih keruh dan hitam pekat, bahkan bisa jadi ada warna lain yang terka-
dang mewarnai air selokan tersebut. Apa itu benar-benar ada?

Selokan itu juga berisi sampah, lumpur dan lumut yang berwarna hitam. Sebuah 
potret kemuraman lingkungan yang menjadi “pemandangan biasa” yang menghiasi 
Kota Bandung. Padahal selokan itu juga lewat di depan sebuah hotel yang besar, 
bertingkat dan sering terlihat dikunjungi tamu (terlihat dari banyak mobil yang sering 
terparkir di depannya). Sebagai penduduk Bandung (pada waktu itu), yang tidak ber-
domisili di dekat aliran selokan tersebut, terbersit rasa memiliki dan muncul pertanya-
an bagaimana caranya untuk menanggulangi polusi tersebut?

Memang hanya sebuah selokan yang identik dengan sampah, limbah, kotoran, 
rasa jijik, penuh kuman, bahkan mungkin menjadi lebih cantik karena berwarna-
warni, tapi apakah itu suatu hal yang ideal dalam lingkungan kita? Apakah kita tahu 
apa yang menyebabkan warna-warni tersebut?

Warna-warni tersebut dihasilkan oleh berbagai logam berat yang terlarut dalam 
limbah bahan pewarna kimia. Tidak diketahui dengan pasti darimana asal limbah pe-
warna yang masuk ke selokan tersebut, begitu juga sampai kemana warna itu terli-
hat. Tidak mungkin ada seorang seniman yang sengaja membuat kreasi seni mewar-
nai air selokan tersebut. Yang mungkin adalah sebuah pabrik perusahaan tekstil 
yang membuang limbah pewarnanya, langsung atau tidak langsung, ke tempat itu. 
Apa benar selokan berfungsi juga untuk pembuangan limbah kimia? Satu hal yang 
pasti selokan itu mengalir menuju salah satu anak sungai Citarum dan pasti akan 
menambah polusi dan beban limbah di sungai besar tersebut. Padahal Citarum 
menjadi sumber untuk memenuhi banyak kebutuhan orang seperti mandi, cuci, air 
minum, perikanan dan lain-lain khususnya di daerah hilir.

Apakah gambaran itu mewakili kondisi lingkungan di Kota Kembang ini? Bisa 
jadi saudara!!! Karena selain selokan yang berwarna-warni, kita juga bisa melihat 
Sungai Cikapundung yang penuh sampah, keruh kecoklatan atau kehitaman, selok-
an yang mampet dan menebar bau busuk, banjir cileuncang di kala hujan, panas nan 
gerah di jam-jam sibuk berlalulintas (padahal Bandung berada di ketinggian 700 
mdpl) dan kurangnya fasilitas untuk mengatasi polusi udara (taman dan ruang terbu-
ka hijau lainnya). Itulah sedikit-banyak kondisi Kota Bandung nu heurin ku tangtung 
ieu. Nyamankah anda dengan kondisi itu?

Dengan tidak mengesampingkan usaha pemerintah kota untuk menganggulangi 
masalah-masalah tersebut, kita hanya bisa berharap dan terus berharap (bahkan 
berhayal) untuk tinggal di kota yang bersih-hijau-berbunga. Apalagi jika masyarakat 
juga hanya menggantung diri kepada kebijakan pemerintah kota untuk menanggu-
langinya, tidak berusaha mendukung dengan aksi sendiri yang bersifat, paling tidak, 
lokal di sekitar rumahnya. Bagaimana dengan anda?

Pelangi 7 warna, Danau Tiga Warna Kelimutu dan Talaga Warna Puncak adalah 
jaminan keindahan alam, tapi selokan aneka warna? Apakah harus ada?a
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Oleh: Ahmad Hadian

Foto : Abey

Foto : Abey

ATAS: Sebuah selokan yang 
melintasi tepian taman merdeka, 
yang airnya sering berwarna 
hitam dan berbusa.

TENGAH: Selain 
pencemaran, sungai di Bandung 
juga banyak yang mengalami 
pendangkalan dan berkurangnya 
debit air, terutama pada musim 
kemarau.

BAWAH: Selokan di tepi Jl. 
Raya Cibeureum, salah satu 
selokan yang sering berganti 
warna setiap harinya.

Foto : Tedi

Sudah cukupkah data-data sampah tadi? Belum! Masih ada data lain yang 
menyebutkan bahwa pembuangan kantung plastik (salah satu jenis sampah plastik) di 
Indonesia mencapai 2 juta ton pada akhir 2003, dan khusus untuk kota Jakarta sendiri, 
pembuangan kantung plastik setiap harinya, bila dibentangkan, dapat menutupi 2.600 
lapangan sepak bola.

Dengan banyaknya sampah yang kita hasilkan itu, banyak sekali dampak yang 
ditimbulkan. Secara sekilas saja tumpukan sampah dapat merusak pemandangan dan 
membuat kota kita ini jadi tidak indah, disamping juga menimbulkan berbagai penyakit 
dan bau yang tidak sedap. Dampak lain yang tentunya semua orang sejak sekolah dasar 
telah mengetahuinya adalah banjir, 60 - 70% banjir di perkotaan disebabkan oleh 
sampah. 

Sebenarnya masih banyak data dan fakta yang bisa diungkapkan mengenai 
sampah, tapi cukuplah kita bicara fakta tertulis dan hadapi kenyataan yang ada. 
Pemerintah pun mengakui bahwa permasalahan sampah ini telah manjadi isu nasional 
dan tidak dapat terselesaikan tanpa kerja sama serta bantuan dari semua pihak. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, mengenai tanggung jawab permasalahan sampah, 
jawabannya adalah kita semua, tanpa terkecuali! Jadi…kini saatnya kita sadar dan 
bergerak dalam menghadapi permasalahan sampah ini. “Tapi bagaimana?”, mungkin itu 
adalah pertanyaan yang akan timbul di benak beberapa atau semua orang. Banyak solusi 
yang ditawarkan oleh para ahli dan orang-orang yang telah lama berkecimpung di bidang 
sampah ini, mulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik, pemakaian ulang, daur 
ulang, hingga penggunaan alat-alat berteknologi tinggi yang harga dan biaya 
perawatannya sungguh membuat uang di kantong kita serasa tak berarti. Tapi untuk 
permulaan mari kita kembali pada kalimat klise: “Mulailah dari diri sendiri” dan “Mulailah 
dari hal terkecil”. Kita harus mulai menumbuhkan rasa malu untuk membuang sampah 
sembarangan. Mulailah mengurangi sampah dengan mempraktekkan 3R : Reduce 
(mengurangi sampah), Re-use (pemanfaatan kembali sampah yang masih bisa 
digunakan), Recycle (mendaur ulang sampah sehingga bisa dimanfaatkan kembali), dan 
mulailah untuk mencintai kota kita ini. (Dari berbagai sumber)

Oleh: Lidya A.

ATAS: Membuang sampah di tempat kosong atau di 
tepi jalan sepertinya telah menjadi kebudayaan bagi 
masyarakat Bandung.

erdapa t  beberapa  penger t i an  
mengenai sampah yang didapat dari Tbeberapa sumber, berdasarkan kamus 

istilah lingkungan (1994), "Sampah adalah 
(1) bahan yang tidak mempunyai nilai atau 
tidak berharga untuk maksud biasa atau 
utama dalam pembikinan; (2) pemakaian 
barang rusak atau bercacat dalam 
pembikinan manufaktur; (3) materi 
berkelebihan atau ditolak atau buangan". 
Sedangkan menurut Istilah Lingkungan 
untuk Manajemen, Ecolink (1996), 
"Sampah adalah suatu bahan yang 
terbuang atau dibuang dari sumber hasil 
aktivitas manusia maupun proses alam 
yang belum memiliki nilai ekonomis." Dan 
menurut Tandjung, Dr. M.Sc. (1982), 
"Sampah adalah sesuatu yang tidak 
berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau 
pemakai semula".

Berdasarkan pengertian-pengertian di 
atas, penghasil sampah adalah manusia, 
walaupun hewan pun punya andil disini. 
Kita lihat saja data dari Dinas Kebersihan 
tahun 2003 yang menyebutkan bahwa di 
Jakarta setiap warganya menghasilkan 1-2 
kg sampah/hari. Sedangkan untuk kota 
Bandung sendiri, yang didiami + 2.141.837 
jiwa, setiap harinya menghasilkan sampah 

3 3sebanyak 6400 m  s/d 8.000 m  atau 1.600 s/d 2.000 ton. Menurut PD Kebersihan kota 
Bandung dari jumlah tersebut yang dapat terkelola hanya 70% nya saja, sedangkan 
menurut pemkot Cimahi melalui TPA Leuwi Gajah, yang mandapat sumbangan sampah 
kota Bandung, menyebutkan hanya 20-30%nya saja, dari sampah yang ada di Leuwi 
Gajah, yang dapat dikelola setiap harinya. Terlepas dari angka mana yang tepat, sisa dari 
tumpukan sampah itu tercecer di TPS-TPS di tepi jalan di seluruh kota. 

KANAN: Satu lagi budaya 
masyarakat Bandung yang sulit untuk 
dihilangkan, membuang sampah di 
saluran air atau selokan...bisa 
dibayangkan bukan, apa yang akan 
terjadi bila turun hujan?

3R

Foto : Ader

Foto : Abey

Dengan mengamati burung di alam kita tidak perlu lagi harus repot-repot memelihara burung dalam 
sangkar karena jelas burung akan lebih indah bila kita lihat di alam...buktikan sendiri!!!

Burung Endemik

alah satu burung yang tidak ditemui lagi di Taman Ganesha adalah 
Perenjak Jawa. Umumnya burung ini mudah ditemui di kebun dan taman-
taman di perkotaan selain di habitat hutan mangrove, sampai ketinggian S

1.500 mdpl. Endemik di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Burung ini tercatat 
ada 2 ras, yaitu Prinia familiaris familiaris (Jawa Timur dan Bali) dan Prinia 
familiaris olivacea (Jawa Barat dan Tengah). Penampilannya tidak mencolok, 
berukuran 13 cm, ada garis sayap berwarna putih dan memiliki ekor panjang. 
Warna tubuh bagian atas coklat-zaitun, tenggorokan dan dada tengah putih, 
sisi dada dan sisi tubuh abu-abu, perut dan tungging kuning-pucat. Ujung 
sayap dan ujung ekor berwarna hitam-putih. Paruh atas berwarna hitam, 
paruh bawah kekuningan dan kaki merah jambu. 

Sambil bersuara cwiit..cwiit..cwiit, sang jantan biasa menjentikan 
ekornya ke atas dan ke bawah, yang salah satu fungsinya adalah untuk 
menarik perhatian dari sang betina pada saat musim berbiak (setiap bulan 
dengan puncak bertelur MaretJuni). Sarang berbentuk kubah memanjang 
yang dibuat dengan cara dijahit serta diikatkan pada tumbuhan sekitarnya 
dengan serat atau jaring laba-laba dan biasanya diletakkan pada semak yang 
rendah dengan lubang masuk dibuat di bagian atas. Sarang ini biasanya diisi 
2-4 telur yang berwarna biru pucat berbintik coklat dan merah. 

Ancaman bagi burung bersuara keras, tinggi dan termasuk ribut ini 
adalah penangkapannya untuk dipelihara dalam sangkar. Kebiasaannya 
mencari makanan, berupa larva, ulat, kumbang, kupu-kupu serta serangga 
kecil lainnya, sampai ke sekitar permukaan tanah dan semak-semak rendah 
membuatnya lebih mudah untuk ditangkap. (Ahmad)

Jawa
Perenjak Jawa; Perenjak Sayap-garis; Bar-winged Prinia 
(Prinia familiaris)

etika mendengar kata “alien”, 
mungkin bayangan yang muncul Kdi benak kita adalah makhluk cer-

das dari luar planet bumi yang berkelana 
dengan menggunakan piring terbang, 
memiliki kepala dan mata yang besar 
dengan badan yang kurus sehingga tam-
pak tidak proporsional bila dibandingkan 
dengan kepalanya. Tapi apakah anda ju-
ga tahu bahwa “alien species” juga meru-
pakan sebuah istilah yang digunakan di 
bidang ekologi?

Alien species adalah spesies makh-
luk hidup yang terdapat di wilayah yang 
bukan merupakan habitat alaminya akan 
tetapi makhluk hidup tersebut telah mam-
pu untuk menyesuaikan diri bertahan hi-
dup di lingkungan barunya tersebut. Ke-
hadiran alien species tersebut dapat 
mengancam keberadaan tumbuhan atau 
hewan pribumi asli, bahkan lingkungan 
barunya tersebut ikut terancam dengan 
kehadirannya, dengan cara menjadi 
kompetitor, predator, pembawa penyakit 
serta sebagai parasit. Contoh paling mu-
dah  untuk dilihat adalah Eceng Gondok 
(Eichhornia crassipes), tumbuhan dari 
Amerika Selatan ini telah menjadi gulma 
hampir di seluruh Asia Tenggara dengan 
menguasai permuka-an perairan tawar 
sampai akhirnya ia bertanggung jawab 
atas hilangnya beberapa danau akibat 
pendangkalan yang terjadi akibat dari 
pertumbuhannya.

Di taman Ganesha Bandung terda-
pat jenis burung yang dapat dikategori-
kan sebagai alien species. Burung terse-
but adalah Kerak Ungu (Acridotheres 

tristis). Walaupun tempat asalnya 
dari Sumatera dan tidak sejauh daerah 
asal Eceng Gondok, tetapi karena 
aslinya bu-rung ini tidak terdapat di Jawa 
dan dapat menjadi kompetitor bagi 
burung jenis lainnya di Jawa, maka 
burung Kerak Ungu ini dikategorikan 
sebagai alien species. Tidak diketahui 

sejak kapan dan bagaimana Kerak 
Ungu ini dapat menghuni Taman 
Ganesha, namun burung ini belum 
pernah ditemu-kan sampai tahun 1999. 
Namun ada teori dan pendapat yang 
mengatakan bahwa beberapa ekor 

“Alien Species” 
di Ganesha 
Oleh: Jirjiz Jauhan

banyak dijual dan dipelihara di 
Bandung ini secara sengaja atau pun 
tidak senga-ja telah lepas dari 
sangkarnya beberapa tahun yang lalu 
dan membentuk popu-lasi di tempat 
mampu menunjangnya untuk dapat 
hidup di kota Bandung ini, yaitu Taman 
Ganesha. Sejauh ini, mungkin hanya itu 
teori yang bisa diterima karena burung 
tersebut bukan burung migran serta di 
Taman Ganesha belum pernah dilakukan 
pelepasan burung secara resmi.

Sampai saat ini burung ini menjadi 
kompetitor yang serius dalam mencari 
makan dan penguasaan wilayah bagi 
burung-burung lainnya terutama Jalak 
Putih (Sturnus melanoptherus) dan Kerak 
Kerbau (Acridotheres javanica) yang 
masih satu famili dengan Kerak Ungu 
(famili: Sturnidae). Burung ini dapat 
dikatakan sukses dalam bertahan hidup 
dan menginvasi wilayah burung lainnya. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 
populasinya yang semakin banyak di 
Taman Ganesha sedangkan populasi 
jalak lainnya semakin turun. Yang paling 

ATAS: Kerak Ungu 

BACKGROUND: Eceng Gondok , 
contoh 

(Acridotheres javanica), “alien species” 
yang bisa kita lihat dan temukan di Taman Ganesha Bandung 

(Eichhornia crassipes)
“alien species” lainnya yang paling mudah kita lihat 

dan rasakan dampak yang diakibatkan oleh kehadirannya.

Ilustrasi:

 

Ahmad Satiri dalam 
Weed of Rice in 
Indonesia, 1987
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terancam populasinya adalah Jalak 
Putih. Khaki endemik Jawa dan Bali ini 
kurang mampu menghadapi persaingan 
dengan Jalak-jalak lainnya dan sampai 
bulan Agustus 2004 kemarin hanya 
tinggal seekor Jalak Putih yang masih 
bertahan hidup di Taman Ganesha ini 
dan dengan hanya satu ekor yang 
tersisa akan sangat sulit bagi Jalak Putih 
untuk bertahan hidup di Taman Ganesha 
tanpa adanya bantuan dari kita.

Mungkin bagi kita kehadiran Kerak 
Ungu tidak akan memberikan pengaruh 
yang nyata bagi kehidupan kita. Tapi lain 
halnya bagi beberapa jenis burung … 
mungkin hal terbaik yang harus kita 
lakukan adalah membiarkan suatu 
populasi makhluk hidup di tempat 
aslinya dan biarkan mereka menyebar 
dengan cara yang natural. Mungkin hal 
tersebut dapat menyelamatkan populasi 
makhluk hidup lainnya yang ada di 
daerah lain serta rentan akan adanya 
perubahan. (Dari berbagai sumber)

Sampah
ernah tidak kita berpikir tentang 
hal-hal yang terjadi di bumi kita 
sekarang ini? Salah satunya P

adalah masalah tentang sampah. 
Mungkin iya mungkin juga tidak. Dan 
kita perhatikan saja presentase orang 
yang peduli terhadap kehidupan yang 
bersih dengan orang yang sama se-
kali tidak peduli, mungkin yang paling 
banyak adalah orang yang tidak 
peduli. Karena bila orang-orang yang 
peduli terhadap kebersihan ling-
kungan lebih banyak, sangat tidak 
mungkin bila saat ini sering terjadi 

banjir dan wabah penyakit yang 
berasal dari sampah.

Coba kita lihat negara Singapura. 
Di sana orang yang membuang 
sampah sembarangan didenda. Hal 
itulah yang mendorong orang-orang 
Singapura untuk tidak membuang 
sampah sembarangan. Dan peme-
rintahnya juga peduli terhadap sam-
pah sehingga membuat tempat sam-
pah di setiap tempat. Dan tempat 
sampah tersebut terbagi atas 4 tem-
pat sampah, yaitu untuk sampah or-
ganik, non organik, plastik dan kaleng.

Bandingkan dengan keadaan di 
Indonesia. Tempat sampah sangat 
sedikit sekali dan hal ini mungkin telah 
menjadikan semua orang berperan 
untuk membuang sampah sem-
barangan dan menjelma menjadi 
kebiasaan buruk. Tempat sampah di 
Indonesia terbagi menjadi dua tempat, 
yaitu untuk sampah organik dan non 
organik. Walaupun demikian pada 
kenyataannya masih banyak orang-
orang tidak peduli dengan pemisahan 
sampah tersebut sehingga secara 
acak mereka mem-buang sampah-
sampah tersebut dimana saja. Apa 
yang terjadi bila sampah-sampah yang 
dibuang sem-barang tersebut tidak 
terkontrol kuantitasnya?  

Dengan hal tersebut mari kita 
bersama-sama membuat kehidupan 
yang nyaman dari hal-hal yang kecil. 
Lama-kelamaan hal tersebut akan 
menjadi sebuah kebiasaan dan de-
ngan demikian kita bisa menyadarkan 
orang lain betapa pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan tempat tinggal 
kita dimulai dengan tidak membuang 
sampah semba-rangan.
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Penulis adalah 
pelajar SMAN 24 Bandung dan 
sekertaris Klub Jurnalis Pelajar (KJP) 
Pusdai Jabar
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