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BE CLEAN, GO GREEN  

MENYELAMATKAN LINGKUNGAN  

MELALUI KEBIASAAN SEHARI-HARI  

Menyelamatkan lingkungan tidak harus dilakukan dengan sesuatu yang berskala 
besar dan berdampak secara cepat, penyelamatan lingkungan dapat dilakukan dalam 
skala kecil dan dapat dimulai dari diri sendiri. Dengan mengubah kebiasaan 
lingkungan. Beberapa hal yang dalat dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan 
diantaranya adalah  

1. Mematikan Prangkat Elektronik  
Mematikan Peralatan saat tidak digunakan, Hal ini dapat menghemat penggunaan 
daya dan menghindari pemborosan energi, contohnya seperti lampu televisi, 
computer, printer dan lainnya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memasang 
timer pada peralatan elektronik   

2. Menghemat Penggunaan Air  
Penghematan penggunaan air  yang kita lakukan dalam keseharian kita 

dapat berupa penggunaan air secukupnya saat mandi, melakukan 
pengisian air saat akan digunakan saja, biasakan mematikan keran air 

setelah digunakan dan lain sebagainya  

3. Melakukan Pemilahan Sampah  
Dengan pemilahan sampah maka kita turut membantu dalam penyelamatan 
lingkungan. Pemilahan sampah akan memudahkan proses recycling sampah, 
sampah organik dapat diolah untuk dijadikan pupuk, sampah berupa kertas dapat 
digunakan kembali, sampah kaleng dan botol dapat diolah menjadi barang lain 
atau digunakan kembali, dll.  

4. Hindari Penggunaan Barang Sekali Pakai  

Hindari penggunaan barang –barang sekali pakai karena hal ini hanya menambah 
jumlah sampah. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan adalah mengurangi 
penggunaan plastik dengan menggunakan kantong plastik belanja yang dapat 

digunakan berkali-kali, kurangi botol plastik minuman dengan membawa tempat 
minum sendiri, penggunaan batu batrai yang dapat di recharge, dll 

5. Menggunakan Alat Elektronik Ramah Lingkungan  
Banyak peralatan dirumah kita yang belum ramah lingkungan, hal ini dapat 
menyebabkan pemborosan pengguna energi. Beberapa yang dapat kita lakukan 
adalah penggunaan lampu LED yang ramah lingkungan, menggunakan AC non 
freon, Menggunakan mesin cuci yang hemat penggunaan air, dll.  

Mulailah dengan hal-hal kecil dan dari diri kita sendiri untuk menyelamatkan lingkungan 
kita. Kita hanya memiliki satu bumi untuk ditinggali, tidak ada cara lain untuk 

menyelamatkannya kecuali memeliharanya dan menjaganya untuk kebaikan kita semua  
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