Kasus AGEPP dari Nepal
Prakarsa Masyarakat untuk Pengelolaan Sampah
Dil Bahadur Shrestha
Pusat Sumber Daya Nasional untuk Pendidikan Non-Formal (National Resource
Center for Non Formal Education/NRC-NFE/LRC)
Pusat Sumber Daya Nasional untuk Pendidikan Non-Formal (NRC-NFE) Nepal
didedikasikan untuk memajukan gerakan pemberantasan buta huruf dan Pendidikan
Non-Formal (NFE) di Nepal. Dengan menyadari pentingnya memasukan isu-isu
lingkungan dalam program pemberantasan buta huruf dan NFE, NRC-NFE Nepal telah
bekerjasama dengan Pusat Budaya Asia Pasifik untuk UNESCO (ACCU) Jepang dalam
bidang meningkatkan kesadaran lingkungan dan memajukan perubahan perilaku
terhadap isu-isu lingkungan dengan pembiasaan diri dan pemanfaatan materi ACCU
PLANET. PLANET merupakan kependekan dari Package Learning Materials on
Environment (Paket Materi Pembelajaran tentang Lingkungan). PLANET 1 merupakan
seri pertama dari paket tersebut dan materi ini berhubungan dengan Pencemaran Air,
PLANET 2 menguraikan tentang Konservasi Hutan dan PLANET 3 menjelaskan
tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan isu-isu penting di dunia.
NRC-NFE telah menyesuaikan, memanfaatkan dan membagikan PLANET 1 tentang
Pencemaran Air. PLANET 2 tentang Konservasi Hutan yang diadaptasi oleh Universitas
Tribhuwan, Pusat Penelitian untuk Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (CERID) dan
pembagian dan pemakaiannya juga dibuat oleh NRC-NFE.
NRC-NFE telah menyesuaikan PLANET tentang Pengelolaan Sampah dalam bahasa
Nepali dan diproduksi dalam bentuk poster, buku kecil, panduan guru, dan video CD
pada tahun 2004 yang ditulis di bawah ini:
1. Pengelolaan Sampah – Desa Kita Bisa Melakukannya (Poster dalam bahasa Nepali)
2. Desa Mina Berkata – Ya untuk Pengelolaan Sampah (Video dalam bahasa Nepali)
3. Pengelolaan Sampah untuk Kehidupan yang lebih Baik (Buklet dalam bahasa Nepali)
4. Buku Pegangan untuk Fasilitator (Dalam bahasa Nepali)
Materi tersebut disebarkan dan dipakai di kelas-kelas pemberantasan buta huruf yang
berbeda, sekolah-sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan situasi lingkungan
melalui pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap dan perilaku

masyarakat di bawah proyek tentang “Penyebaran dan Penggunaan Materi PLANET 3”
yang dilaksanakan oleh NRC-NFE dari Juli 2005 hingga Januari 2006.
Daerah proyek adalah tempat dimana Pusat Pembelajaran Masyarakat (Community
Learning Centers/CLCs) telah menyelenggarakan program pemberantasan buta huruf
dan kegiatan pengembangan masyarakat lain. Proyek ini mencakup 6 CLCs di distrik
Rupandehi dan Kapilvastu, daerah pedesaan; Khokana dan Siddhipur CLCs dari distrik
Lalitpur, daerah pinggir kota dan Kumbhewor di Kota Lalitpur, daerah perkotaan.
Karena itu, situasi sosial ekonomi dan pendidikan dari tempat-tempat tersebut bervariasi
satu sama lain. Di daerah pedesaan, nyata sekali banyak warga yang tidak
berpendidikan, memiliki kondisi ekonomi yang lemah dibanding daerah pinggir kota
dan perkotaan.
CLCs, sekolah-sekolah dan kelompok fungsional / wanita telah menjadi mekanisme
yang efektif untuk program yang dapat menghasilkan prestasi yang bagus. Beberapa hal
ditunjukkan di bawah ini:
◆ Siswa memperluas keterampilan membaca dan pengetahuannya tentang isu-isu
yang berkaitan dengan sampah yang merupakan perhatian langsung mereka dari
hari ke hari. Ini merupakan strategi efektif untuk menggabungkan komponen ESD
ke dalam program pemberantasan buta huruf dan NFE yang berjalan.
◆ Masyarakat mulai menyadari tentang pengelolaan sampah dan memperoleh
pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan sampah yang tepat serta
mewujudkannya ke dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat kompos,
pemilahan sampah, pembuatan barang kerajinan tangan dari sampah plastik, dll.
◆ Masyarakat menyiapkan lubang kompos yang memberi dampak meningkatnya
produksi sayuran pada perkebunan sayur yang menciptakan kepuasan anggota
kelompok.
◆ Masyarakat mulai membuat daerah mereka bersih dan terlindungi dari pencemaran
sampah.
◆ CLCs yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat karena manfaatnya merupakan
mekanisme yang sangat efektif untuk menyampaikan pemberantasan buta huruf dan
NFE dengan ESD di dalam masyarakat.
Di daerah pedesaan, hampir semua rumah memiliki sedikitnya satu hewan ternak,
dimana kotoran ternak tersebut dapat menjadi sumber pembangkit listrik tenaga biogas
yang besar. Paket materi PLANET menjadi materi tambahan dan pelengkap untuk
kelas-kelas pembarantasan buta huruf yang telah berhasil meningkatkan minat

masyarakat dalam pengelolaan sampah dan melibatkan mereka dalam pengubahan
sampah menjadi kekayaan. Jadi, pendidikan tentang sampah yang memberikan
pemasukan dari sampah telah menjadi praktik yang baik untuk memperkenalkan
pembangunan berkelanjutan agar dapat meningkatkan lingkungan dan situasi ekonomi
masyarakat.

