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Tema utama
•Pengolahan sampah
•Program kali bersih
•Biopori
•Lahan sempit dan lahan tidur
•Pengembangan desa wisata



Lingkungan adalah ???????????

kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup
keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, 
energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang 
tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, 
dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan
manusia seperti keputusan bagaimana
menggunakan lingkungan fisik tersebut.



Kehidupan



Kelihatan Nyaman



Kelihatan Asri



Kelihatan Sepet





VOLUME AIR DI ATM, PERMUK, DAN BAWAH PERM. BUMI 1.400 JUTA KM3

HANYA 2,75% YANG BERUPA AIR TAWAR 
di AIR PERM, AIR TANAH, ES DAN SALJU. (sisanya 97,25 air asin)

VOL. AIR TAWAR  MENURUT BENTUKNYA : ES & SALJU 79%, AIR TANAH 20%, AIR 
PERM 1%

HANYA 1,0% YG DAPAT DIMANFAATKAN 
DG BIAYA RENDAH 

(AIR DANAU, AIR SUNGAI, WADUK, AIR TANAH DANGKAL)
DISTRIBUSI AIR PERM : DANAU 52%, KELEMB TNH 38%,  KELEM UDARA 8%, 
SUNGAI 1%, BERBAGAI ORGANISME 1%

VOLUME AIR DI BUMI



Jika AIR TERCEMAR MAKA ???????



SLOGAN 

• HANYA ORANG BERSIH BISA MASUK SURGA
• ORANG MEMBUANG SAMPAH 

SEMBARANGAN MASUK NERAKA



SIAPA YANG BERPERAN????????

• PEMERINTAH

• TOKOH AGAMA ATAU TOKOH MASYARAKAT

• MASYARAKAT

• DANNNNNN--------------

•PESERTA KKN



CARANYA ?????

• SOSIALISASI LINGKUNGAN BERSIH

• MEMBUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA

• MEMBUAT TEMPAT SAMPAH DI SETIAP RUMAH

• MEMISAHKAN SAMPAH ORGANIK DAN NON ORGANIK

• MEMILAH SAMPAH NON ORGANIK DENGAN DAUR ULANG

• MEMBUAT BANK SAMPAH

• MEMBUAT KADER 

• BERKELANJUTAN







SAMPAH ORGANIK

• DIBUAT MENJADI KOMPOS
• Kompos daat dibuat dari sampah organik yang menganung karbon dan 

nitrogen seperti sampah hijau, kotoran hewan, lumpur cair, 
• DIJADIKAN SEBAGAI PUPUK SEDERHANA
• sampah organik hijau yang berupa daun – daunan (contoh samaph dapur). 
• DIJADIKAN TAMBAHAN PAKAN TERNAK
• membuat pakan ayam dan ikan cara mencampur sisa sayuran, ikan dan 

ayam dengan dedak 
• DIJADIKAN KERAJINAN TANGAN
• membuat sandal dari daun pandan, membuat ornamen bunga dari kulit 

jagung, membuat tas dari batok kelapa, dll



SAMPAH ANORGANIK

• Sebagai kerajinan tangan

• Sampah plastik menjadi kerajinan seperti tas dari sampah plastik 
(plastik bekas kopi, detergen, mie dan lain sebagainya). 

• Daur ulang Sendiri

• Membuat kaleng bekas menjadi tempat pensil. 

• Sebagai wadah alternatif

• Sampah seperti kaleng bekas minuman, plastik minyak untuk media 
tanam, 



6 cara melestarikan sungai

1. Melestarikan Hutan di Hulu Sungai

2. Tidak Buang Air di Sungai atau Kali

3. Tidak Membuang Sampah Ke Sungai

4. Menata agar tidak banyak bangunan yang berdiri di dekat 
sungai

5. Tidak Membuang Limbah Rumah Tangga dan Industri ke 
sungai

6. Tidak melakukan pengerukan pasir yang berlebihan di 
sungai 



cara untuk mengatasi pencemaran sungai.

• Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang arti penting 
sungai dan cara melindungi kebersihan sungai.

• Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merawat sungai- sungai 
di sekitar pemukiman.

• Tidak membuang sampah dan limbah apa pun di sungai.

• Mengelola limbah dengan baik sehingga tidak berbahaya ketika 
dibuang ke sungai.

• Menjaga kelestarian hutan di sekitar sungai

• Tidak membuat bangunan di tepi sungai.



• Menanam pohon di lahan tepi sungai agar tidak terjadi erosi sungai

• Merehabilitasi sungai yang tercemar dengan cara membersihkan 
sungai dari sampah secara berkelanjutan.

• Menggunakan teknik bioremediasi untuk menetralkan limbah cair di 
sungai.

• Membuat aturan yang jelas tentang pelarangan membuang sampah 
dan limbah di sungai, serta menindak tegas para pelanggar aturan 
tersebut.



Dampak Pencemaran Air Sungai

• Terjadinya banjir air sungai.

• Timbulnya berbagai penyakit dari mikroba pathogen.

• Sungai menjadi kumuh & tidak sedap dipandang.

• Berkurangnya ketersediaan air bersih.

• Air sungai kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-
ikan di dalamnya.

• Reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat.

• Produktivitas tanaman menjadi terganggu.







Lubang resapan biopori???

•lubang silindris yang dibuat secara vertikal 
ke dalam tanah sebagai metode resapan air 
yang ditujukan untuk mengatasi genangan 
air dengan cara meningkatkan daya resap air 
pada tanah





LAHAN SEMPIT DAN LAHAN TIDUR

•PENANAMAN SECARA HIDROPONIK

•PENANAMAN SECARA VERTIKULTUR

•PENANAMAN POT DAN POLIBAG

•PENANAMAN RAK DAN BERJENJANG



PENANAMAN SECARA HIDROPONIK



PENANAMAN SECARA VERTIKULTUR



PENANAMAN POT DAN POLIBAG



PENANAMAN RAK DAN BERJENJANG



DESA WISATA

•KAMPUNG ORGANIK

•KAMPUNG BUAH

•KAMPUNG BUNGA

•KAMPUNG WARNA WARNIH BERSIH



KAMPUNG ORGANIK



KAMPUNG BUAH



KAMPUNG BUNGA


