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ABSTRAK
Permasalahan sampah semakin menjadi polemik yang akrab dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota
besar. Kian hari kian terasa bahwa jika tidak ditangani, ataupun tidak diolah,
sampah akan semakin meresahkan masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa telah
banyak upaya dilakukan untuk menangani permasalahan ini, baik oleh
pemerintah, akademisi, praktisi industri, praktisi lembaga swadaya masyarakat,
dan masyarakat luas.
Pemerintah telah menetapkan UU No. 18 tahun 2008 tentang sampah.
Praktisi industri banyak menjalankan program Corporate Social Responsibility
(CSR) yang berkaitan dengan lingkungan. Masyarakat dan para praktisi LSM juga
telah banyak bergerak melakukan aksi nyata.
Peran pemerintah sebagai pembuat regulasi tidak akan efektif jika tidak
didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sebab masyarakat sendirilah yang
menjadi subyek aktif pelaksana regulasi tersebut. Sayangnya, tidak semua
masyarakat memahami dan mau melaksanakan peraturan, bahkan sebagian besar
masyarkat belum tentu thu adanya regulasi dari pemerintah.
Peran aktif masyarakat yang muncul sampai saat ini sebagian besar
didasariakan kesadaran terhadap pentingnya kondisi lingkungan yang bersih dan
nyaman dari sampah. Sebagian masyarakat yang peduli ini kemudian bergerak
melakukan aksi nyata untuk memelihara lingkungan mereka dari sampah,
misalnya dengan cara mengolah sampah-sampah tersebut menjadi barang-barang
yang lebih bermanfaat.
Berbagai bentuk parisipsi masyarakat ini tentunya sangat berkontribusi
terhadap lingkungan, namun sayangnya tidak semua aktivitas yang dilakukan oleh
masyarakat tersebut bersifat sustainable. Salah satu faktor yang menyebabkan
lemahnya sustainabilitas kegiatan masyarakat adalah kurangnya apresiasi terhadap
mereka. Lebih jauh lagi, masalah apresiasi yang lemah juga menjadi alasan faktor
penyebab lemahnya dukungan, baik secara finansial maupun nonfinansial.
Untuk menjembatani permasalahan pengolahan sampah dan peran serta
masyarakat yang melaksanakannya, diperlukan media sosialisasi pengolahan
sampah yang melibatkan masyarakat secara aktif sehingga peran mereka dapat
teraktualisasikan. Media ini harus bersifat sustainable dan menarik agar dapat
dimengerti dan menginspirasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kami memilih
media berupa film dokumenter yang sustainable dan menarik sebab kami
tambahkan gambar animasi di dalamnya.
Film ini bercerita mengenai peran masyarakat paguyuban Pasar Induk
Kemang, Bogor yang secara aktif mengolah sampah organik pasar menjadi ecoenzyme. Bahkan Pak Suryaman, salah satu pengurus Paguyuban Pasar Induk
Kemang, juga menyosialisasikan eco-enzyme di lingkungan rumahnya.
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KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan
hidayah-Nya sehingga PKMM berjudul “Eco-Innovation Project : Sosialisasi dan
Aktualisasi Inovasi Berbasis Lingkungan melalui Film Dokumenter tentang
Produksi Eco-Enzyme oleh Pedagang Pasar Induk Kemang Bogor” dapat
terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah pula kepada
Rasulullah Muhammad SAW, dan para sahabat. Teriring doa dan harap semoga
Allah meridhoi upaya yang penulis lakukan.
Karya ini diajukan dalam Program Kreativitas Mahasiswa bidang
Pengabdian Masyarakat (PKMM) tahun 2010 yang didanai oleh DIKTI.
Pembuatan karya ini bertujuan membuat suatu media sosialisasi yang sustainable
dan menarik mengenai pengolahan sampah dan peran masyarakat yang
berkecimpung di dalamnya.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fahim M. Taqi, S. TP.
DEA. sebagai dosen pembimbing yang banyak memberi bimbingan dan arahan
kepada penulis dalam melakukan penulisan. Tidak lupa pula kepada seluruh pihak
yang turut membantu dalam terselesaikannya PKMM ini..
Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat untuk semua, baik bagi
penulis maupun bagi pembaca yang budiman. Atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Bogor, 7 Juni 2010
Penulis
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