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encana kebakaran hu-
tan, banjir, tanah long-
sor, meniadi ritual tahunan.
Ironisnya belum tampak upaya

Itu karena manusia selalu terje-
bak atau dininabobokan dengan
pandangan bahwa sumber
daya bangsa ini melimPah
ruah. Pandangan ini dalam
persfektif ilmu ekonomi tentu tidak tepat.

Siapa pun pelakr ekonomi harus bijak
memperlakukan sumber daya alam da-

lamtransalsi.
Dalam lingkungan keluarga, edukasi

gre&lpreneurship dimulai dengan men-
did;! anak hemat energi. Sejakusia dini,
orangtuaharus mendidik anak tentang
sumber daya alam yang daPat diPer-
baharui dan tidak Tentu saja dalam
menjelaskannya menggunakan bahasa
yang dapat dimengerti usia anak. Ben-
tuk pendidikan lain, misalnya, orangtua
mendiskusikan beban biaya langganan
lisuik, PAM, dan gas bersama anak Ke-

biasaan ini'akan mendidik sikap dan pe-
rilaku hemat energi.

Perilaku belania juga harus mulai
selektif dengan membeli produk ramah
Iingkungan. Dalam setiap membeli ba-
rang dipertimtiangkan nilai keman-

faatan bagi lingkungan. Contoh
sederhana, menolak Penggu-
naan kantong plastik Yang sulit
didaur ulang.

dan tumbu-
han, tetapi juga
mengajari anak
didik cara ber-
interaksi dengan hutan KoRAN TAGRTA/oNES

dan alam sekitar.
Ajarkan pula damPak kerugian eko-

nomi manakala mereka tidak Peduli
dengan kelestarian alam. Bila semua di-
lakukan, maka akan menjadi bekal bagi

anakdidik di kemudian hari untuk men-
jadi produsen bijak. Mereka juga bisa

menjadi konsumen cerdas, Penabung
sekaligus investor bertanggung jawab.

Model pendidikan sisiPan, menurut
Shiwaku & Saw (200S), memang tidak
mudah. Para guru dituntut memiliki
pengetahuan, pemahaman dan keteram-
pilan yang baik mengenai konsep dan

implementasinya. Mereka juga harus pa-

ham bahasan greenpreneurship, state$
tepat penyampaian, serta memanaje-
men proses pembelajaran di kelas secara

Kamis
26 NOVEMBER 2015

me

serius mencegah atau setidaknya me-

ngurangi agar tak berulang. Polemik di
ruang publik hanya diisi seputar saling

lempar tanggungfawab.
Akibat kabut asaP, misalnYa, ke-

giatan masyarakat sangat terganggu.

Sekolah libur. Kegiatan perekonomian

terhenti. Arus barang dan jasa dari dae-

rah terdampak praktis terhambat. Moda
transportasi darat, laut, dan udara harus

menanggung beban kerugian akibat pe-

nundaan jadwal keberangkatan.
Sebelum terlambat, semua Pihak

perlu koreksi diri dan berbenah' Perlu

ida langkah-langkah strategis untuk
menyelamatkan lingkungan sekali-
gus mengurangi kerugian ekonomi.
Pemerintah dan masYarakat seyo-

gianya menyadari arti penting edu-

kasi kewirausahaan ramah lingkungan,
greenpreneurship. lni isu hangat dalam
pengembangan pendidikan kewirau-

sahaan. Tujuannya tennr agar terlahir
wirausaha-wirausaha yang peduli ke-

lestarian lingkungan hiduP.
Edukasi greenPreneurshiP harus

dimulai dari setiap pribadi masyarakat

sebagai homo economicru. Setiap hari
manusia selalu mengambil keputusan
ekonomi terkait terbatasnya sumber daya

disbanding kebutuhan. Sayang pema-
.haman 

mendalam tentang sumber daya

yang terbatas itu seringkali terkikis.

Tugas Bersama
Ker,yirausahaan ramah lingkungan

harus diajarkan di berbagai jenjang pen-

didikan baik formal maupun informal.
Anak didik mulai diaiari mencintai,
merawat, dan menjaga hutan. Pembela-
jaran ilmu alam, tidak melulu ditekank-
an pada hafalan anotomi tubuh hewan

{{ Pemerintah pusat diharapkan mendukung penuh

program greenpreneurship yanS d i lakukan masyaralGt'
.pemerintah harus memberikan revuard dalam bentuk

insentif pelaku bisnis beruvawasan lingkungan'
pemerintah iuga harus member punishment bagi entitas

bisnis yang tidak peduli lingkungan' ))

efektif,

narik
dan

n
menye-

angkan.
Pada saat sama, sekolah dengan meng-

gandeng pelaku bishis dapat mengada-

kan kegiatan greenpreneur day sebagu

kegiatan ekstrakurikuler.
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Tidak hanya sekolah, Pelahr bisnis

iuga dapal mengambil manfaat dad pe-

aerapatt greenprerwursft ip. Keberhasil-
an program kewirausahaan ramah ling-
lqlngan tecermin dari perilaku kerja
karyawan dalam menghemat berbagai
sumber daya perusahaan.

Pengendalian penggunaan kertas se-

cara biiak dengan menempkat paperless

o;frce, menganrr penggunaal AC kanto4
menggunakan air sesuai kebutuha+ me-
nerapkan kebijakan b ike lo work, wbaglal:.
contoh sederhana yang dapat diterapkan
perusahaan. Trjuannya bukan sekadar
mengefisienkan biaya operasional, akan
tetapi menggqah kesadaran bahwa ek-
sploitasi sumber dala tingkrngan ber-
lebih, sama dengan mewariskan Per-
soalan sosial generasi mendatanS.

Pemerintah pusat dihamPkan men-
dukung penuh ptogram greenpreneur-

ship yang dilakukan masyarakat, Peme-

dntah harus memberikat reward dalam
bentuk insentif pelaku bisnis berwa-
wasan lingkungan. Pemeiintah iuga
harus member puntbhn ent baBi entitas
bisnis yang tidak peduli tingkungan.

Formula pen8hitungan paiak kend-
araan bermotot, misalny4 pertu diuba!.
semakil tua usia pemakaian kendara{n
seharusnlra semakitr tirrggi beban pi-
ialoya seirin8 dengan bertambahnya
emisi karbon yang dihasilkan kend-
araan berusia tua. Edukasi pengalihar
pernakaian premium ke bahan bakar ra-
mah lingkungan haruslah diintensilkan.
Lembaga pendidikan dapat diiad.i$r
-iru a'"l^il f."gi"t- sosiilisaslnya.. i;i

Pemerintah daerah iuga diturttrt
altif, misalnya, dengan mengeluarkan
re$ asi kebiiakan yang prolingkurgan.
Regulasi kebijakan ini diejawantahkan
dalam bentulr memperketat persyara-
tan keharusan menerapkan kaidah greez

buidingpada saat permohonan IMB.
Selanjutry4 izin penambangan dan

pengelolaan hutan tidak lagi dibefikan
atas nuansa KKN dan semata-mata hanya
menambah pundi-pundi kas daerah. Hal
harus demi lebih mengedepankan per-
timbangan prinsip-prirsip pembangunan
be*elar$rtat (tuttq uble deuelopment).

Pada alirinya, tanggung jawab
mengedukasi kesadaran
akan pentingnya pendidikan kewirau-
sahaan ramah lingkungan harus dipihrl
bersama, Kesuksesan program pendidik-
a4 tersebut dapat dicapai manakala tugas
dan peran para pengampu kepentingan
dilalaanakan secara konsisten. Dengan
sefaksarakan edukasi greenpreneurship,
secara tidak langsung manusiq telah ikut
meniaga kelestadan linghrngan alam
ba8i Senerasi mendatan8. I
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