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Catatan Mengenai Going Green 

Septo Indarto 

 

Generasi selanjutnya berhak mendapat warisan kehidupan yang layak dan sehat. 

Mereka perlu lingkungan yang sehat untuk hidup. Generasi kita adalah penentu 

bagi generasi selanjutnya dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Bumi adalah 

planet yang kita cintai. Marilah kita selamatkan lingkungan hidup untuk generasi 

selanjutnya. Mereka adalah penerus kita. 

 

Saat ini setiap pemimpin dunia mempunyai tanggung jawab yang besar 

bagaimana menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang menjadi isu hangat di 

seluruh dunia. Lingkungan hidup sudah menjadi isu yang penting bagi kita semua. 

Olah raga dalam alam terbuka juga bermanfaat bagi kita untuk melihat 

bagaimana alam bekerja untuk menjaga keseimbangannya. Ini adalah Green 

Concept yang bisa kita lakukan sehari-hari. Mengamati alam disekililing kita 

berarti kita memahami alam bekerja untuk memelihara keseimbangannya. 

Alam bekerja untuk menciptakan energi yang dapat memberikan kontribusi bagi 

kehidupan semesta alam. Sudah saatnya umat manusia menggunakan energi yang 

memberikan manfaat kepada aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 
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tanpa merusak keseimbangan alam. Ini adalah proyek dari Geen Concept yang 

harus dikembangkan. 

Sebuah gedung yang mempunyai konsep Green Technology: 

1. Memproduksi energi melalui Solar Panel untuk kebutuhan listrik. 

2. Daur ulang Air untuk keperluan sehari-hari. 

3. Mempunyai mesin untuk mendaur ulang sampah gedung untuk dimanfaatkan 

menjadi pupuk atau lainnya. 

4. Kaca gedung yang menyerap panas untuk dijadikan energi ruangan. 

Bagaimana penyerapan energi dimalam hari? 

Gedung harus punya fasilitas baterai sebagai penyimpan energi. Itu berasal dari 

Solar Panel yang menyerap panas matahari di siang hari. Ketika malam tiba energi 

dalam baterai bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk gedung. 

Di setiap halaman gedung perkantoran. Bisa ditempatkan mesin pengolah limbah 

daur ulang. Sehingga sampah-sampah bisa di manfaatkan kembali. Ini berarti 

bukan hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga mengehemat biaya 

operasional dari sebuah gedung. 
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Mengenai Electric Car. Di setiap halaman parkir bisa diletakan Charge Machine 

untuk mencharge mobil yang sedang diparkir. Electric Car sangat dibutuhkan guna 

mengurangi polusi diperkotaan. Para pegawai kantor dapat mencharge mobil 

mereka ketika mereka sedang bekerja. 

Gunakan lampu hemat energi disetiap tempat, karena lampu hemat energi itu 

hanya menyerap 15%, sehingga tidak boros dalam memanfaatkan energi, energi 

yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Ini merupakan 

efisiensi energi. 

 Gunakan fasilitas kantor yang telah mendapat sertifikat Energy Saver. Ini bisa 

menghemat biaya operasional kantor. Energy Saver adalah sebuah konsep yang 

ditujukkan bagaimana sebuah barang bisa dimanfaatkan oleh semua orang dan 

menghasilkan energi yang hemat. 

Mengenai transportasi perkotaan, sudah saatnya pemerintah kota menyediakan 

bis-bis kapasitas besar menggunakan tenaga listrik sebagai alat transporatsi 

warganya sehari-hari. Bis bertenaga listrik bisa menghemat biaya operasional dan 

melestarikan lingkungan kota sehingga polusi dapat di tekan menjadi Zero 

Percent. 

 

 



4 
 

Sampah di restoran apakah akan menjadi limbah di perkotaan? 

Setiap restoran harus mempunyai mesin pengolah limbah untuk sampah di 

restoran. Sisa makanan dapat dijadikan pupuk dan pupuk tersebut dapat di jual 

kembali. Ini dapat mengurangi polusi yang diakibatkan limbah makanan. 

Apakah setiap gedung harus mempunyai konsep energi mandiri? 

Untuk Green Concept sudah saatnya setiap gedung dilengkapi peralatan-

peralatan yang dapat menghasilkan energi, sehingga gedung dapat menciptakan 

energi sendiri untuk dikonsumsi bagi para penghuninya. 

Green Concept itu sudah harus dilaksanakan di tiap negara. Karena Green 

Concept bukan hanya mengenai penyelamatan lingkungan tetapi juga bagaimana 

kita sebagai manusia menghargai alam sebagai sumber energi kita untuk dijaga 

keseimbangannya. Green Concept sangat menguntungkan secara ekonomi dan 

menciptakan masyarakat yang sehat. 

 

 

 

 

 


