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Abstrak
Sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.kontribusi sekolah melalui
perilaku generasi pelajar. yang peduli akan lingkunganrtialari` pengelolaan
sampah.l yang terkendali melalui irogram bank sampah` adalah s;V :=`n satu strategi
menuju Kota Pekanbaru sebagai green city. Gerakan bank sampah maupakan
bagian dari sekolah berwawasan lingkungan yang lebih dikenal sekolah
adiu'iyata.Dengan n'rendirikan bank Sampah. tidak hanya pembelajaran
lingkungan yang bisa didapatkan oleh peserta didik. namun ga anak-anak
menjadi tahu bagaimana eara meneatat. menimbang dan mengirim ulkan :sampah
untuk diubahnya menjadi barang yang lebih bergunaNaniun nasib banyak
ditemukan siswa-sisua yang juga belum berpartisipasi akal (i iam menjaga
lingkungan dan kurangnya kt'imitrnen dari pihak sekolah. Duri Lingkungan
selayaknyabersungguh-sungguh membantu peran pen'rerintalt Kata Pekanbaru
dalam mengkampanyekan arti penting kelestarian lingkungan melalui bank
`sampah kepada siswa sekolah. Artikel ini merekoinendasikan g keberhasilan
dalam kampanye lingkungan program bank sampah kepada -xšsyya sekolah
menuntut adanya talenta. kompetensi dan strategi komunikasi Dea lingkungan
untuk mengarahkan siswa kepada kesadaran dan kearilan terhadap lingkungan
hidup. Sehingga kehadirannya dapat metjadi motiyater dan penggerak gaierasi
muda dalam upaya pelestarian lingkungan seeara keseluruhan. Sekolah juga tidak
hanya berbuat demi menerima penghargaan Adiwiyata nan'tutv juga karena
menjaga lingkungan itu tumbuh dari hati yang paling dalam.

Kata Kunci: Kompetensi dan Strategi lit'imunikasi. Kampanye Rank Sampah.
Duta Lingkungan . Gree/1 (f'ttr

PEN DAH LE L U A N
Pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator tereiptanya _suatu kota

yang ramah lingkungan atau sering disebut sebagai kota hijau (gi: wi tri/y). Kota
hijau pada prinsipnya adalah sebuah konsep kota yang ramah lingaingan dalam
hal pengelektilan dan pengelisiensi `sumber daya alam dan energi. mengurangi
limbah. meneraplutn sistem transportasi terpadua menjamin adanya kesehatan
lingkungan. dan mampu mensinergikan lingkungan alami buatan. lengan makna
lain give/1 cityat'lalah kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan
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berkelanjutan. Beberapa koi'npoi'ien _yang harus dipenuhi yang' menentukan layak
tidaknya sebuah kota itu bisa dikatakan sebagai kota hijau adalahg/'cfe/t p/utmnte'
@Majdi/sigit, f "f :fii rim/n spuit'. green cmn/nunu):given titis/e. green wie/gt', green
lti/lt'f'. Lfii'č'i'rl? / "Z/'IX/l/Hit/[lvU/l.

Semakir besarnya tantangan untuk mengatasi produksi sampah dan limbah
yang semakiii meningkat.l sangat dirasa perlu untuk melakukan pengelolaan
.sampah yang ebih profesional4 Pengelolaan sampah yang tradisional dan manual
sudah tidak "lisa lagi diandalkan untuk daerah perkotaan yang memiliki
1termasalahan yang kompleks.lindang-Undang Nomor 18 tahun 2tltt8tentang
Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor Sl Tahun
ZtllZmengainunatk'an perlunya perul::tlian paradigma _vztig n'i'endasar dalam
pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul ~- angkut - buang menjadiA
pengolahan _yang Emrtumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah
Nlaka dari ittj, saiah satu st'tlusi yang ditawarkan adalah sebuah konsep bank
sampah. (http: *ira/u.menlhgoid"prolil-bank-sampah-indonesia-ZU1Tai).

Pusat n'ienargetloin tahun 2020. lndonesia bebas dari sampah.
lni seiring de'ean target Pei'nerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bebas sampah
sebelum ltlltjr. gntukmeu'ujudkan lsLota Pekanb: ru yang' bersih. sehat. nyaman dan
asri menuju ,:itaraetropolitan yang madani. sejalan dengan upaya pelestarian
lingkungan hffup. program Adiwiyata adalah salah satu strategi menuju Kota
Pekanbaru setpgai kota `green tin”. Program sekolah adin'iyata Kota Pekanbaru
adalah satu program pembai'igunan pada Badan Lingkungan Hidup
(sekarr g 't iti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) yang
dilaksanaloin t-ieit Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan lingkungan.
dan merupakzm uj eng tombak dari pelaksanaan program Kementrian Lingkungan
Hidup dzn l~i.:nutanan dalam rangka mendorong tereiptanya pengetahuan dan
kesadaran ur: sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pada

u'apkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah
ngan yang sehat serta menghindari dampak liigkungan yang

program ini d,
menuju lingk;L
negatif.

Dalam :skolah adiwiyata. semua aktilitas \\ arga sekolah ber\\fa\\fasan dan
peduli tei'barjtp lingkungan. Semua akti\'itas peduli lingkungan disekolah
adiu'ijata teri-:ran n'ierupakan miniatur' dari program peduli lingkungan Kota
Pekanbaru yng meneakup pengelolaan pelestarian alam seperti _pengelolaan
sampah daur ; lain* pengoniposan. bank sampah. penghijauan. penanaman pohon.
toga` luiu'asai: :itu Taan lestari` pemeliharaan ketersediaan ai * tanah dengan lobang
biopori. peni* unan ka iasitas Warga :l kolalt bemrilaku lf-erwawasan lingkunuare. l e. e

ldan lain sebag 5n_\a yang sesuai dengan kaida i lingkungan.
Progran'. aank' sampah saat ini merupakan salah satu program atau eara yang

sangat elekti? ninik inendayagunakan dan meinanlaatkan sampah run'iah tangga
dapt din'ianniatkan kembali. batik sampah merupakan tempat untuk

uit rffxnjtfetor sampah rumah tangga mereka yang nantinya akan
sehingga
mas). oral
dikoinersik ti; t `:_.adi uang atau barang menyesuaiki-m dengan sampah yang
disstor terself trainpah yang disetorkan oleh masyarakat tersebut biasanya
sampah nornrganik yang di dapat diolah kembali menjadi barang yang
hermanlaat. (ara mendidik untuk menjaga lingkungan bagi anak peserta didik
juga dapat dšakukan dengan mendirikan bank sampah sederhana di sekolah.
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Dengan adanya bank sampah diharapkan dapat membiasakan hidup bersih dan-
sehat. Sehingga warga sekolah akan sehat dan nyaman berada di sekolah

Gerakan bank sampah merupakan bagian dari sekolt-,t'ii heriymrasan
lingkungan yang lebih dikenal sekolah adiuv'iyata. Gerakan bank senpab sejatinya
telah banyak diterapkan di berbagai sekolah adiwiyata l<litist_siiyzt di Kota
Pekanbaru karena bank sampah menjadi salah satu indikator penilaian apakah
sekolah tersebut dapat dihargai sebagai sekolah adi\\"iyata atau tidak. .\"lekanisme
kerja dari tiap bank sampah di sekolah tentu memiliki standar dan bentuknya
tersendiri. Biasanya. para guru mengarahkan siswa untuk membau a sampah yang
telah dipilali-pilih dan ditabung ke bank sampah sekolah di haji penabungan
sampah. Kemudian` sampah yang telah terkumpul di sekolah tersebut akan
diangkut oleh bank sampah induk yang bekerja salira dengan sekolaši.

Namun. saat ini implementasi konsep bank sampah di beberapa sekolah
adi\\'iyata Kota Pekanbaru belum benar-benar melibatkan partisipasi yang aktil
dari siswa sebagai nasabah bank sampah selu)lah.i\flasih ada para guru yang
kurang peduli terhadap keadaan lingkungan saat inifl"ermasuk siswa-siswa yang
juga belum berpartisipasi aktil dalam menjaga lingluingan.Ketegasan dan
komitmen pimpinan sekolah.y gaya hidup bawaan. dan kurangnya kesadaran secara
pribadi bisa menjadi penyebab lemahnya implementasi kebiasaan menabung di
bank sampah sekolah secara berkala dan luas-isteri.

Program Duta Lingkungan Pekanbaru yang diinisiasi oleh Badan
Lingkungan Hidup Pekanbaru pada akhir tahun 2015 (sekarang berganti nama
menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbz-iru) dapat menjadi
angin segar dalam kesuksesan program bank sampah yang didirikan di lingkungan
sekolahDuta Lingkungan ditugaskan untuk membangun. mengka:apanyekan dan
menjadi motivator dalam upaya pelestarian lingkungan secara
keseluruhanPemilihanDuta Lingkungan dilakukan agar ada seorang duta yang
mengldiususkan diri menjalankan tugas yang berkaitan dengan isu lingkungan
yang kian hari kian membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan masyaialuit
Indonesia serta membawa kerugian yang tidak sedikit.

Kompetensi komunikasi sangat diperlukan bagi seorang Duta Lingkungan
apalagi jika berkaitan dengan negosiasi sekaligus penyulul'ian
terhadapmasyarakz-it,Diita Lingkungan dapat berperan untuk memy'ampanyeluin
kegiatan menabung di batik sampah kepada para siswa sehin i sarana dan
prasana bank sampah yang ada tidak sia-sia begitu saja.Kampanye lingkungan
bertujuan untuk menularkan kesadaran dan keeintaaan siswa sekolah kepada
lingkungan.

Berkaitan dengan realitas tersebut yang menjadi pertanyaan dari artikel ini
adalah: "Bagaimana kompetensi dan strategi komunikasi Duta'i.inekungan dalam
kampanye program bank sampah kepada siswa sekolah atlin'iyata Kota
Pekanbaru? Sehingga kelak Pekanbaru akan memiliki generasi mutia yang peduli
lingkungan dan mampu ine\\'ujudkan kota yang nyaman dan ramah .igktlngair"

KAJIAN TEORITIS/KONSEP
Kampanye Komunikasi Lingkungan. Kampanye Komunikasi merupaldin

upaya yang disengaja untuk menginlormasikan. membujuk. meyakinkan.l atau
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tneint'itiutsi perubahan perilaku. atau kebiasaan kepada audiens yang eukup besar
dan sudah di;etitukati. biasanya untuk manfaat non-komersial bagi individu
dan/atau mas) arakat. dalam periode tertentu. dengan sarana aktiyitas komunikasi
yang melibatkan media massa dan media online atau media interaktii` (Atkin &
Rice. 2013) lf)engz'tn demikian. pihak perancang dan pelaku kampanye.
seharusnya tiiemiiiki keeakapan komunikasi antarbudaya dan pengetahuan
mengenai merta demi elektilitas dan keberhasilan kampanye. Pengetahuan dasar
ini meliputi. wise. jenis elekyang ditimbulkan. silat pesan. sumber pesan. serta
media kt'imunilasi yang digunakan dalain lattnpanye.

Kotittitti?.asi lingkungan (apat direncanakan` didesain. dar.
diimplementasikan sehagai kampanye kt'imunikasi dengan audiens, pesan.v media.
strategi. I dan peniadwalan spesilik (Harlim/4). Komunikasi lingkungan
merupakan niedia pragi'natis dan konstruktil` untuk memberikan pemahaman
kepada n'tasyarakat n'tengenai lingkungan. kl'lenyanglatt srategi pengemasan pesan
dalam media untuk menumbuhkz-m kesadarn dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Eingkungan. Komunikator utama dalam komunikasi lingkungan
adalah pemerintah dan t'irganisasi nort pemerintah yang punya eomitmen terhadap
pengelolaan iii'tgkungan. kada dasarnya komunikasi lingkungan untuk
tnei'iumbuhl'I kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan
termasuk hu polanya bersilat dialogis yang lebih banyak terjadi pada
komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. (Robert Cox dalam Ch.
l^lerutomo. 243,13: Nll). Dengan demikian perancang dan pelaksana kampanye
komunikasi lingkungan seyogyanya memperhatikan aspek-aspek loimz-ipanye
itoinunikasi si.. ia budaya setempat yang akan menjadi sasaran kampanye tersebut.

Ditta š
daiam upaya
Badan lingktt' aan Hidup (Blelfl) menyelenggarakan Pemilihan Duta Lingkungan
llidup (PDU . Duta lingkungan yaitu ealon/perwakilatt atau orang yang
ditugaskan uuiiik n'tembangun.V mengkampanyekan dan menjadi motivator dalam
upaya pelestarzan lingkungan seeara keseluruhan.

Pemilihan Duta Lingkungan dilakukan agai' ada seorang duta yang
mengkhususkan diri menjalankan tugas yang berkaitan dengan isu lingkungan
yang kian hari kian membawa pengaruh buruk terhadap l'ehidupan masyarakat
lndonesia serta membawa kerugian ya. g tidak sedikit. Kepandaian dari seorang
duta lingkungan sangat diperlukan apalagi jika berkaitan dengan negosiasi
sekaligus penj~ aluhan terhadapap masyarakat.

“i@kangan Dalam rangka meningkatkan peran generasi muda; (

_,eningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup,

Bank Sampah. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah
terpilah menu/at jenis sampah. sampah yang ditabung pada Batik Sampah adalah
sampah yang 'itempunyai nilai ekonomis (Aayettti. 2010). Sedimgkan menurut
Risdiantodkk. 12tll2) lčšank :sampah adalah .suatu sistem pengelolaan .sampah yang
diraneang se; erti mekanisme kerja di perbankan dimana masyarakat dapat
menabung sa; pah yang t_libuktikan adanya nomor rekening dan buku rekening
tabungan sami' ah.
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Green ('i (Kota Hijau). Kota hijau atau gwe/1 (inf adalah tema dari llari
Lingkungan Hidup se-Dunia yang dicanangkan pertama kali pada Ztttlñ dimana
San Praneisco adalah kota pertama yang ditunjuk sebagai tuan rumah. lstilah
'Kota llijau` digaungkan berkenaan dengan laktor urbanisasi sehingga
menyebabkan kota-kota besar menjadi tidak terkendaliKota hijau :ulalah konsep
perkotaan dimana masalah lingkungan hidup` ekonomi. dan sosiaâ harus dijaga
keseimbangannya demi generasi mendatang yang lebih baikt'ftleh karena itulah.
para pemimpin kota-kota sumber urbanisasi bertanggung; _jawab terhadap masalah
ini.;\/lasalah lokal yang harus dipikirkan bersama agar keberlangsungan Planet
Bumi tetap terjaga. Di sinilah posisi strategis 'uti /uea//jx tit/zi/.f' ilmi/ring global/tr'
tidak hanya sekadar' slogan semata.(httpaff\v\fw\\-'.kompasianzteomf'bangaswi
meneiptakan-kota-hijaukS4l'lZlFeaSS3l l l2455t1)t`el b)

Program Pengembangan Kota Hijau tPZKll) merupakan pralotrsa mulia dan
bentuk tanggung jawab yang dikembangkan Pemerintah Pusat (Kementerian
PUPR) bersama dengan pemerintah Kota?Kabupaten guna menujudlatn ruang
perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik da
S atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Taltt
Penataan Ruang. (http:f'.~"kotalii_iau.idfknowIedge/'detall/'program-g
krna-hijau)

:t perwujudan
2007 tentang

..Eli QCinbl'] llgiln*t

Sekolah Adiwiyata. Sekolah berwawasan lingkungan (Ad` yata) bukan
hanya tampilan lisik sekolah yang hi_ir irfrindang. tetapi wujud sekolah yang
memiliki program dan aktivitas pendidikan mengarah kepada >iaeszularan dan
kearilan terhadap lingkungan hidupSeeara konsep sekolah didorong untuk
mampu melahirkan visi bersama menuju sekolah berwawasan dan peduli
lingkungan.Adiwiyz-ita mempunyai pengertian atau makna: Tempat yang baik dan
ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta
etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan
hidup menuju eita-eita pembangunan berkelanjutan.

Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi
sekolah sebagai tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. sehingga
dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggungjawab dalam
upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Kegiatan utama progrin .»"\diwiyata
adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
Pelaksanaan adiwiyata di sekolah memberikan tnanlaat seperti: l) Mengubah
perilaku warga sekolah untuk melakukan semua aktilitas berbud Vya pelestarian
lingkungan; 2) 'lerwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli 'Čan berbudaya
lingkungan: 3) l\«'leningkatkan kondisi belajar mengajar yang leblh nyaman dan
kondusil` bagi semua warga sekolah` dengan sekolah adiwiyaa yang bersih.
rapi` indah. asri`v dan sehatflf) 1\fleneiptakan kondisi kebersamaan bagi semua
warga sekolah dengan komitmen bersama melakukan gerakan sekolah berbudaya
lingkungan; 5) Dapat menghindari berbagai resiko dampak lingkungan di \\filayah
sekolah; o) Menjadi tempat pembelajaran bagi siswa tentang pemelil'iaraan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang baik. dan benar: 7) N'lendapat
penghargaan sekolah Adiwiyata.

éOl



Prosiding CCTC 20l7:
Penguatan Komunikasi dalam industri

Pariwisata, Budaya & Ekonomi Kreatif

M ETO D E
Dalam artikel ini digunakan metode studi literatur', yaitu metode yang

menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan semua bahan yang diperoleh
dari buku-buku. media r'nassa.v internet dengan mengaitkannyz-r pada analisis
realitas.

HASIL ANALÃSES
Dalam rangka menghadapi era globalisasi. sebagai rangkaiar'

guna mewujudkan visi misi lslota Pekanbaru kota yang aman, nyaman, bersih
dan asri` nreriarju kota metropolitan yang madani, persoalan sampah di Kota
Pekanbaru memang tidak mudah untuk diselesaikan. Pada tingkatan perilaku
masyarakat r'n.:mbutuhkan pengawasan dan keseriusan dari pihak terkait karena
dalam realita yang ada perilaku kesadaraan tentang pengelolaan sampah hanya
dalam permukaan saja.

Sebelum dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata, sekolah tersebut haruslah
memenuhi berbagai indikator seperti salah satunya adalah bank sampah. Warga
sekolah diharuskan dapat memilah-milih sampz-rhnya dari rumah dan menabung ke
bank sampah sekolah. Hanya saja.v berbagai kendala terjadi sehingga
menyebabkan kebiasaan ini kadang hanya berjalan di momen sebelum penilaian
dan beberapa "waktu setelah penilaian. Lepas dari penilaian.. rutinitas tersebut bisa
terhenti. Apaiagi jika terjadi karena irergantinya pimpinan sekolah membuat
program yang ada juga turut terhenti. Oleh'karena itu, Badan Lingkungan Hidup
(BU-l) Kota Pekanbaru melakukan berbagai langkah antisipasi. Beberapa
kampanye yang dilakukan oleh BLI-l yakni kampanye tentang pengelolaan
sampah diarrt'tanya adalah kampanye untuk mendorong masyarakat melakukan
3R (Ret/tree. Reuse,Reta-lee) dan pembentukan bank sampah.Kampanye
lingkungan tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah tangga saja juga
lingkungan sekolah.

Guna membangun generasi muda Kota Pekanbaru yang peduli lingkungan
hidup` Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru menyelenggarakan
Pemilihan Duta l...ingkungz-1rn Hidup (PDLH) mulai tahun 2015. Duta lingkungan
hidup dihar tan berperan aktif menjadikan Kota Pekanbaru bersih dan
ny:rrnair.f)trta Lingkungan merupakan gn'da terdepan dalam menyuarakan gerakan
peduli lingkungan termasuk dalam mengkampanyekan program Bank sampah di
lingkungan seštt'rlah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Diharapkan program
bank sampah dapat berkelanjutan bukan hanya dibuat demi memenuhi penilaian
penobatar'r sekolah adiwiyata.

Melakukan kampanye lingkungan ke sekolalvsekolah haruslah
menghadirkan komunikator yang segar dan dekat dengan siswa. Selama ini
berdasarkan hasil pengamatan sosialisasi (berbentuk presentasi kemudian
diselingi tanya-jawab) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau pun para
birokrat (yang umurnya sudah senior) biasanya Cenderung konseryatif-normatif
dan eend'erung tidak kreatif bagi para siswa sekolah. sehingga komunikator yang
kredibel serta 7>ersiapan perancangan pesan kemudian menjadi sia-sia karena tidak
terjadinya komunikasi yang efektif lsfomunikasi yang efektif dapat dilihat dari
persentase arrara khalayak yang dapt dipengaruhi dengan khalayak peser'tz:
komunilursi. ei samping itu efektivitas komunikasi juga dapat diukur dari efek
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pada khalayak yang berupa kognitif` al'ektit` konatil` dan et'ek sosial meliputi
difusi inovasi.v opini publik akulturasi serta perubahan sosial ekoaomitSusanto.
1989).Komunikzitsi yang elektifjika terjadi dalam suasana yang menguntungkair.
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan pesannya menggtgah perhatian
dan minat komunikan. (Ch. Herutomo. 2013).

h'leran'ang Kampanye Bank Sampah kepada Siswa (ti lingkungan
Sekolah Adiwiyata. Duta Lingkungan Pekanbaru` sebagai suatu program yang
diinisiasi oleh Dinas Lingkungan llidtrp dan Kebersihan Pekanbaru pada tahun
20l5 (yang kala itu bernama Badan Lingkungan Hidup Pekanbaru). sebenarnya
dapat menjadi angin segar sebagai r'orong informasi lingkungan kepada
masyaraluit. Hanya saja. karena keterbatasan sumber daya manasia yang ada
sehingga belum dapat disusunnya suatu sistem ideal untuk mengorganisir para
anak muda yang berasal dari kalangan mahasiswa _yang terpilih menjadi Duta
Lingkungan untuk melaksanalurn program kerja.

Duta Lingkungan yang dipilih dari hasil kompetisi tersebut harus mampu
memaksimalkan perannya secara proaktil` dan mandiri dalam mei "ampanyelurn
komunikasi lingkungan kepada masyarakat terutama kepada sisry iswa sekolah
sebagai generasi mudaDuta Lingkungan yang terpilih tidak hanya lebih
menekankan pada aspek penampilan lisik` namun juga lebih menekarrlurn pada
aspek talenta dan kt'nnunikasiDuta Lingkungan ini diharapkan dapat kreatif dan
menjemput bola ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berdasarkan pengamatan konsep bank sampah di beberapa sekolah
adiwiyata Kota Pekanbaru belum benar-amar melibatkan partisipasi yang aktit`
dari siswa sebagai nasabah bank sampah selu'ilalr.r`vlasil'r ada para guru yang
kurang peduli terhadap keadaan lingkungan saat ini termasuk siswa-siswa yang
juga belum berpartisipasi aktil` dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu. Duta
Lingkungan Pekanbaru dalam merancang program kampanye baik sampah ini
alangkah lebih baik dapat memberikan gebrakan-gebrakan yang yisioner. Ada
beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan untuk dapat meranearrg kampanye
bank sampah ini` supaya program bank sampah dapat berkelanjutan bukan hanya
dibuat demi memenuhi penilaian pertobatan sekolah adi\-yiyata. dš antaranya: l)
kampanye lingkungan yang diberikan haruslah menggunakan metode yang
kreatif, unik` dan dekat dengan generasi muda; 2) program yang disusun
berdasarkan semangat pembinaan dan sukarelawan bukanlah seremonial dan
lbrmalitas belaka; 3) tidak harus melalui berbagai proses birokrasi yang panjang
untuk melaksanakan suatu program; 4) meraneang kegiatan yang tidak memakan
biaya besar (bahkan bisa berjalan Walaupun tidak ada sokongan ta: ia dari Dinas
lingkungan l-lidup dan Kebersihan Pekanbarul; 5) berkelanjutan daar konsisten.

“Menjuaf Talenta dan Kompetensi Komunikasi dal-a .i Kampanye
Lingkungan. Seorang Dtita tentulah dipilih dari mereka yang memiliki
kemampuan komunikasi di atas rata~rata. Namun. untuk membuat kampanye bank
sampah menjadi lebih bermakna tentu bukan hanya sosok yang 'modal' euap-euap
saja. hf'lelainkan juga menunjukkan suatu keterampilan yang menjadi spesialisasi
dari sosok Duta Lingkungan. Keterampilan tersebut benar-benar sesuai dengan
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'pass/mr Dut". Lingkungan dan ketnudian tlielaborasi dengan pesan yang ingiti
disampaikan.. salnya Duta Lingkungan A tnemiliki keterampilan di dunia
\.ideograli. :\ a dari itu` dia dapat menampilkan video kreatil` tentang batik
sampah sebagai media kainpanyenya.

Berikut adalah beberapa eontoh lain yang ingin penulis berikan bentuk
kreatilititas seoran Duta Lingkungan 1 l`) memiliki talenta dalam menyanyi dari
menciptakan iagu (hasil karya: lagu tetna Bank Sampah) ; 2) tnemiliki
kemampuan 5'alam petnbuatan aplikasi! perangkat lunak (hasil karya: aplikasi
intormasi hans; sampah sekolah dan inli'trmasi seputar bank sampah yang akan
tnembantu siswa sekolah dan warganya; 3) memiliki bakat dalam seni
peran 'akting (hasil karya: pertunjulatn teater yang meneeritakan ajakan menabung
di bank sampan: ll) dll.

Tylenyttitgn Langkah Kerja. L'ntuk meiaksanakan suatu program yang
diinisiasi lang ang oleh Duta Lingkungan Pekanbaru tentu perlu adanya beberapa
tahapan yang darus dilalui. Beberapa di antaranya adalah:pertama; melakukan
rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan PekanbaruPada tahapan ini.V Duta
Lingkungan netnpresentasikan proposal program kerianya. Dijelaskan juga hal-
hal apa yang diharapkan oleh Dtita Lingkungan agar dapat dilasilitasi oleh Dinas
Lingkungan l-ndup dan Kebersihan Pekanbaru. Kedua` Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersinan Pekanbaru menjemlmtani ke pihak sekolalt.Agzti' dapat
memberikan suatu pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah bahwasanya akan
ada kegiatan kampz-.inye lingkungan. Dinas l...ingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Pekanbaru dapat menjadi instansi yang menjemlmtaninya. Pemberitahuan
ini tentu akan terasa lebih kuat karena dipayungi langsung oleh pemerintah yang
punya legalitas. Ketiga` koordinasi langsung antara Duta lingkungan dengan
pihak sekolah. Pada tahapan ini segala persiapan teknis untuk kegiatan di sekolah
dapat langsung dikoordinasi oleh Duta Lingkungan dengan pihak sekolah. Proses
ini tentu harusV matang agar terlaksananya acara ,tang rapi dan profesit'nial` Duta
Lingkungan pun `iuga harus aktil` melakukan pemetaan terhadap budaya siswa
yang ada di sekolah tersebut. l-lal ini bertujuan untuk ment'lekatlotn kerangka
referensi Duta Lingkungan sebagai komunikator dan siswa sekolah sebagai
kotnunikan.

implementasi Kampanye Lingkungan Prog'am Bank Sampah. Dalam
melaksanaloin suatu kegiatan kampanye lingkungan tentu Duta lingkungan tidak
dapat bekerja sendiri. .\"Ielainkan harus ada tim di belakang layar yang akan
membantu kesiapan teknis. Tim ini bisa berasal dari komunitas Duta Lingkungan
seeara kolektif atau pun relawan yang digerakkan oleh Duta Lingkungan (secara
indiyidu) untuk. dapat berpartisi tasi.

Susunan aeara dalam kegiatan kanitmnye bank sampah pun harus diatur
dalam suatu strategi. Met'tgingat karakteristik anak sekolah yang rentan bosan dan
terpeeali konsentrasinya jika hanya duduk diam menyaksikan suatu aeara
sosialisasi. i'šenerapa susunan aeara y; tg dapat dilangsungkan seperti: pertama
kalinya adalahpemutaran yideo proiil Duta Lingkungan.\\f"alaupun telah menarik
perhatian siswa dengan atribut seperti seletnpang yang digunakan oleh Duta
Lingkungan. datangkali siswa di sekolah tersebut belum banyak mengetahui
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seeara personal siapa Duta lingkungan tersebut. Untuk itu. pemutaran yideo
profil yangjuga berisi perjalanan kampanye Duta Lingkungan sel'felurnnya dapat
menjadi inlormasi yang membangun Ieitra positil` di awal pertemuan

Kedua sesi kampanye` dalam meraneang pesan yang ingçr disampaikan
dalam mengkarnpanyekan program batik sampah ke siswa sekolaš:A koinunikator
harus dapat menyesuaikan dengan audiens yang dihadapinya. Pesan yang
din'iaksud pun tidak rnelulti soal isi namun media apa yang digunakan saat pesan
tersebut disampaikan. Media menjadi aspek yang juga strategis untuk
memaksimalkan pencapaian tujuanlšntuk merancang sebuah xesan yang dapat
memberikan gambaran yang koinprehensil` dan jelas. melalui rumus posisi-
tindakan-manlaatrPosisi dimaksudkan sebagai keadaan saat ini yang sedang
dihadapi atau analisa situasi-kondisi yang harus direspon dengan sebuah solusi4
Tindakan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah
yang diutarakan sebelumnya. Marilaaat uimaksudlan'i sebagai keuntungan yang
dapat diperoleh ketika aksi yang dianjurkan dapat diiinpelementasikan.C`ontoh
pernyataan Duta Lingkungan saat memulai sosialisasi bank sarinirali:"f\da 3 hal
yang ingin saya sampaikan hari ini. Pertama, kondisi krusial permasalahan
sampah di Pekanbaru. Kedua. apa yang bisa kita lakukan Ketiga` manlaat apa
yang bisa kita terima ketika aksi tersebut kita lakukan." ( llasil wawancara dengan
Duta Lingkungan Kota Pekanbaru).

Tampilan presentasi pada layar yang telah disusun dalam bentuk potter/Join!
(atau aplikasi presentasi lainnya) juga harus menjadi aspek yang perlu diberikan
perlu-nian khusus. Alangkah lebih baik untuk memberikan peti: konsepmu'm/
mapping terhadap apa yang ingin dibicarakan dan setiap transisi poin utama agar
audiens tetap mengikuti alur pembicaraan.Dalam hal ini juga diperlukan suatu
slogan kreatif yang dapat didengungkan secara repetitit. Diharapkan pesan yang
disampaikan berulang-ulang dan dilontarkan oleh mereka yang nreriiiliki pengaruh
di lingkungan siswa sekolah kota Pekanbaru dapat terinternalisasi fçšengan baik di
pikiran siswa sekolah tersebutSlogz-in dalam kampanye bank sampah tentu harus
dirancang sebagai slogan yang unik, kreatif. dan dianggap dekat dengan generasi
muda di Pekanbaru (khususnya siswa sekolah). Misal iya saja: "f'tyo nabung di
bank sampah untuk Pekanbaru yang lebih hijau dan asikl". "Anak gaul
Pekanbaru? Kuy (`kuy` diartikan sebagai 'yuk' dalam bahasa kekinian anak
muda) sayangi kota dengan nabung di bank sampahl". dan lainnya.

Ketiga. tak lupa hiburan _yang sedang ”kekinian di kalangan siswa pun
perlu disisipkan agar suasana menjadi lebih santai dan akrab. Hiburan ini dapat
disajikan oleh siswa sekolah yang populer dengan bakat dan talentz-inya tersebut.
VAtau bisa didatangkan dari pihak luar yang telah terkenal di dunia maya yang
dimana dekat sekali dengan keseharian anakv SMP dan SMA saat ini. Bisa saja
orang tersebut adalah selebgram (selebritis instagram) atau _rotan/iw- yang yiral di
kalangan remaja dan diidolakan. KeempaLsesi kuis di akhi;` penyampaian
kampanye dapat menjadi indikator' penilaian sampai dimana siswa dapat
memahami apa yang diliendaki komunikator: Kuis berhadiah` dapat pula
memancing perhatian siswa untuk mendengarkan kampanye dengan baik dan
seksama.
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Ptrhlisit'=:s Kampanye Program Balik Sampah Duta Lingkungan di
X'ledia. Saluran komunikasi non-personal menyampaikan pesan tanpa kontak
personal atau fateraksiSaluran ini meliputi media. suasana. dan peristiwa. Media
terdiri dari media eetak (surat kabar. majalah. surat langsung). media elektronik
(TV. internet Vyeh). tnedia (lis-plat* (bil/board, papan rekalme. poster). f\/lenurut

_ penulis. publisitas di media (media sosial. radio. koran. media oli/ine. televisi, dan
lainnya) terkait program kampanye bank sampah ini perlu dilakukan. Beberapa
alasan di antz ranya: l) Agar' semakin lebih banyak yang mengetahui apa itu bank
sampah. 2) menianeing kepedulian masyarakat untuk menabung di bank sampah.
3) Memberikan stimulus kepada anak muda lainnya agar dapat turut
mengkampanyekan bank sampah. 4) Laporan kerja Duta Lingkungan sebagai
tanggungjawab moriil setelah dipilih. (Melihat lenomena banyaknya pemilihan
duta yang keniudian tidak terlihat gaung kinerjanya).

lslampaye Program Bank Sampah yang dilakukan oleh Duta Lingkungan
kepada sis\\fa-sis\r\fa di lingkungan sekolah adiwiyz-rtr-r bertujuan mendidik siswa
untuk menjaga lingkungan. Dengan mendirikan bank 1ampah. tidak hanya
pen'rbelajaran Enrgkurrgan yang bisa di C tpatkan oleh anak peserta didik, selain itt.
juga anak-anak. menjadi tahu bagaimana earn meneatat, menimbang dan
mengumpulk: sampah untuk diubahnya menjadi barang yang lebih berguna.
rylembuat bani; sampah disekolah tidaklah sulit. asal ada komitmen dan juga
kemauan dari pihak sekolaeara pertama kali yang bisa dilakukan adalah dengan
mengajarkan :_inak-anak untuk dapat memilah sampah organik dan non-organik
yang nantinya dapat diterapkan di kelas masing-masingSetelah itu` masing-
masing kelas :li s “tiap periodenya (l atauZ minggu sekali) dapat mengumpulkan
pilahan sampahnya untuk nantinya di timbang bersama oleh pem'akilan masing-
masing kelas.

r\šantinyf.1` sekolah dapat memfasilitasi untuk mencarikan pengepul sampah
bekas dan meniualnyallasil atau tiang dari penjualan sampah. dapat dikembalikan
kepada kelas masing-masing yang nantinya masuk kedalam uang kas masing-
masing kelas.l dapat juga dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan
kelas.r»'\gar' leoih meriah, dapat dibuat perlombaan tingkat pengumpulan sampah
tertinggi per'kešas sehingga memacu para siswa untuk lebih rajin lagi memilah
sampah dan mengumpulluin sampah agar dapat dimanfaatkan
kembali.l'larapannya. dengan hadirnya Bank Sampah sekolah. para warga sekolah
dapat lebih memahami arti pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan
asriAgar tercapainya-i tujuan tersebut maka dibutuhkan strategi komunikasi yang
tepat kepada :nasyaralait agar sasaiarr-sasaran yang diterapkan dapat tercapai
dengan baik.

Komunikasi seeara tepat mengena pada sasaran yang hendak dicapainya,
jika proses komunikasi dilakukan secara terencana dan strategis. Proses
lain'runikasi yang el'ektil` membutuhkan pereneanan yang matang dalam
penyusunan langkah kerja yng diperlii'an untuk meneapai apa yang diinginkan.
Strategi komunikasi merupakan panduan pererieanaz-in komunikasi
.ft'tr/n/in//z/'tfim'r ft pam/ling) dan manajemen komunikasi (mt[large/intai
uminimum/fit;v) untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat
menunjukan bagain'rana operasit'rnalnya secara taktis harus dilakukan.Dalam arti
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kata bahwa pendekatan (up/irondi) bisa berbeda-beda waktu. tergantung kepada
situasi dan kondisi (Effendy. 2005132).

Menyusun str; tegi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan
memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan laktor-laktor penglaanbat. seperti:
mengenali sasaran komunikasi. pengkajian tujuan pesan komunikasi` pemilihan
media komunikasi.l peranan komunikator dalam komunikasi berupa daya tarik
sumber dan kredibilitas sumber. (Ettendy. Ztttlšišth

DISKUSI
Hal yang perlu didiskusikan kembali adalah bagaimana Duta Lingkungan

merancang suatu sistem penilaian yang terukur terhadap keberhasilan kampanye
bank Sampah. Artinya harus ada indikator dan ukuran yang ditentuluin untuk
menunjukkan apakah suatu kampanye lingkungan tersebut elekiit atau tidak;
apakah kampanye lingkungan tersebut n'temberikan suatu korešasi siginilikan
terhadap peningkatan perilaku peduli saripah bagi siswa atau tidak. Dengan ini
diharapkan akan- muneul suatu evaluasi guna memuneulkan motel kampanye
lingkungan yang lebih efektil` dan efesien terhadap siswa sekolah perihal bank
sampah.

Kemudian hal yang perlu ditint'laklanjuti adalah bagaimana program ini
dapat menghasilkan keberlanjutan adalah dengan merancang suatu sistem evaluasi
dan pengawasan yang berkala. Sudah selayaknya kampanye lingkungan tentang
bank sampah ini tidak menjadi pertemuan formalitas sekali-dua kali saja.
Melainkan harus ada evaluasi dan pembinaan berkala hingga sekolah dapat
mandiri membina siswa-siswanya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan. Meskipun telah menjadi upaya pemerintah. namun pada

kenyataannya mengkomunikasikan atau inengkampanyekan komunikasi
lingkungan program Bank Sampah kepada mz-tsyaiakat menuju kota ramah
lingkungan (green city) dapat menjadi proposisi yang sulit. Karena dalam realita
yang ada perilaku kesadaraan tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah
adiwiyata tidak sepenuhnya berjalan. hanya dalam permukaan saja. Keberhasilan
dalam kampanye komunikasi lingkungan program bank sampah di lingkungan
sekolah oleh Duta Lingkungan menuntut adanya talenta. kompetensi dan strategi
komunikasi. Fungsi para Duta Lingkungan dalam menyampaikan gaya hidup
ramah lingkungan adalah untuk menyampaikan pesan inlormatit` dan persuasil`
untuk sama-sama menjaga lingkungan dengan melaksanaluin program bank
Sampah. sedangkan tindak komunikasinya dalam proses pendekatan dengan
publiknya yakni siswa sekolah adalah mengenali karakteristik audiens selaku
siswa sekolah. mem `Jeri contoh agar mr tginspirasi dengan tnen'tsnlaatkan i\f'en
yang ada. menggunak in media publisitas .fsosial yang dimiliki dan juga iror/a/mp.

Saran. Saran yang dapat di berikan adalah selaku inisiator program Duta
Lingkungan, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mulai
merancang suatu sistem mekanisme kerja kelompok Duta l..ingl<ungan Pekanbaru.
Agar program Duta Lingkungan ini tidak terkesan serei'noniaš hešrika melainkan
ada tujuan yang jelas untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap
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lingkungan. Selain itu` Duta Lingkungan pun jug: harus diberikan suatu
peningkatlçan kompetensi komunikasi. pengetahuan lingiwngan. dan lainnya
lewat-lewat pelatihan khusus mengenai strategi kampanye komunikasi
lingkungan.
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