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Mengapakah kitar semula
penting?

■ Mengurangkan penghantaran sisa ke tapak

pelupusan

■ Menjimatkan tenaga dan sekaligus dapat

mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ke

atmosfera

■ Menjimatkan sumber alam, seperti air dan minyak

■ Mengurangkan pencemaran

■ Menyediakan bahan mentah bagi industri



Sekolah sebagai Pusat
Pengumpulan Barang Kitar Semula

■ Mendedahkan dan melibatkan pelajar kepada pengurusan

bagi isu-isu alam sekitar di Malaysia

■ Memupuk dan melatih pelajar supaya bertindak secara

proaktif

■ Menjana pendapatan bagi kelab/persatuan/sekolah

■ Memupuk pelajar ke arah Environmental Stewardship

■ Menyumbang kepada peningkatan kadar kitar semula di 

Malaysia



Kadar kitar semula di 
Malaysia

■ Target = 22% pada 2020

■ Rekod = 10.5% (2012); 17.5% (2018)

■ Germany mempunyai kadar kitar semula

yang paling tinggi di dunia = 56% (2016)

■ Jumlah tapak pelupusan di Malaysia = 179 

yang masih beroperasi (2007)



Panduan sekolah sebagai pusat
pengumpulan barang kitar
semula

■ Mewujudkan kumpulan/jawatankuasa

■ Pilih satu tempat untuk penyimpanan barang kitar semula

■ Cari kilang/pengumpul barang kitar semula yang di sekeliling

sekolah dan bincang tentang barang kitar semula yang 

mereka terima/kumpul

■ Pilih dan tentukan barang kitar semula yang sekolah anda

ingin mengumpul

■ Penyediaan tong / tempat kitar semula bagi pengumpulan

barang kitar semula



Panduan sekolah sebagai pusat
pengumpulan barang kitar
semula (sambungan)

■ Bermula untuk kumpul barang kitar semula dari pelajar, guru dan

ibubapa

■ War-warkan kepada komuniti terdekat bahawa sekolah anda

menyediakan kemudahan untuk kitar semula

■ Apabila pengumpulan sampai satu tahap, boleh menjual barang-

barang yang telah dikumpul kepada kilang/pengumpul barang

kitar semula

■ Wang daripada penjualan boleh masuk ke akaun

kelab/persatuan/sekolah untuk aktiviti yang akan datang



CADANGAN UNTUK 
MENDAPATKAN 
BARANG KITAR 

SEMULA 



1. Kempen Kitar Semula di 
Sekolah

■ Pertandingan Kitar Semula di kalangan pelajar

■ Menggalakkan pelajar membawa barangan kitar

semula dari rumah

■ Penyediaan satu bilik/pusat/tong kitar semula di 

sekolah bagi memudahkan pengasingan barang

dan penjualan

■ Bentuk satu kumpulan pelajar dan guru bagi

membantu dalam kempen tersebut



Pelajar membawa barang kitar semula
dan mengumpulkan mengikut kelas



Guru dan pelajar menimbang serta
merekod barang kitar semula



Bilik darjah boleh digunakan untuk
pengasingan dan penyimpanan barang

kitar semula sehingga ia terjual



2. Pertandingan inovasi dari
barang kitar semula





Bekas kaca menjadi xylophone



3. Penganjuran Hari Terbuka 
Sekolah (Hari Sukan, Hari Kantin, 
Hari Penyampaian Hadiah etc)

■ Sediakan tong / tempat kitar semula di sekolah

sempena Hari Terbuka tersebut

■ Mengalakkan pengunjung untuk membawa barang

kitar semula ke sekolah

■ Sediakan sudut info berkaitan kitar semula bagi

menggalakkan pemahaman berkaitan amalan

hijau ini

■ SMK Kidurong, Sarawak telah mengambil

kesempatan untuk mengumpul sisa plastik sekali

guna semasa penganjuran Pertandingan Bola 

Tampar Peringkat Daerah 2018 di sekolah mereka




