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Abstrak: Di era sekarang ini, nanopartikel makin berperan di berbagai bidang 

kehidupan. Oleh karenanya perlu terus dikembangkan metode sintesis yang tidak 

sekedar efektif, tetapi sekaligus harus berbasis prinsip kimia hijau, yakni berupa 

teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan 

aspek kuantitas hasil, tetapi juga aspek keamanan bagi lingkungan terdampak. 

Upaya tersebut  dapat dilakukan dengan memanfaatkan pereduksi alami dalam 

sintesis nanopartikel. Senyawa bioreduktor tersebut terkandung dalam tanaman dan 

limbahnya. Mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan sebagai bioreduktor. 

 

Kata kunci:sintesis, nanopartikel, kimia hijau, bioreduktor 
 

Abstract: In this era, nanoparticles are increasingly playing a role in various fields 

of life. Therefore synthesis methods of the nanoparticles need to be developed that 

are not only effective, but at the same time must be based on the principles of green 

chemistry, namely in the form of environmentally friendly and sustainable 

technologies that not only pay attention to the quantity aspects of results, but also the 

safety aspects for the affected environment. These efforts can be carried out by 

utilizing natural reducing agents. These bioreductor compounds are contained in 

plants and their waste. Microorganisms can also be used as bioreductors.  
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat 

beserta segala dampak negatifnya bagi lingkungan (Environmental Disasters), yang antara 

lain dipicu oleh tragedi-tragedi lingkungan hidup seperti tragedi Love Canal (1978), Bhopal 

(1984), Chernobyl (1986), lahir  dan berkembang kebutuhan dan kesadaran  akan perlunya 

proses dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Teknologi ini kemudian dikenal dengan 

teknologi berkelanjutan berbasis 'Kimia Hijau'. Teknologi ini  mengharuskan terjadinya 

pergeseran paradigma dari konsep tradisional yang hanya fokus pada peningkatan efisiensi 

proses dengan tujuan memperbesar hasil produksi, kepada beberapa kewajiban antara lain 

untuk mengolah limbah sebelum di buang ke lingkungan,  serta menghindari penggunaan zat 

beracun dan atau berbahaya dalam proses produksi, termasuk proses sintesis dalam skala lab. 

Gerakan ini bermula dengan semakin disadarinya  bahwa manusia dan lingkungan sebagai 

pihak terdampak yang harus diselamatkan melalui penerapan prinsip kimia yang ramah 

lingkungan.  Proses sintesis nanopartikel  sebagai bagian dari nanoteknologi hendaknya juga 

mempertimbangkan penerapan prinsip kimia hijau ini. Pada paparan berikut ini secara 

berturut-turut dibahas peran nanopartikel dalam nanoteknologi, prinsip-prinsip kimia hijau, 

serta  sintesis nanopartikel berbasis kimia hijau.  
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Nanopartikel dan Dukungannya terhadap Nanoteknologi 

 Pada dekade terakhir ini prefix “nano” begitu populer, tidak terbatas pada istilah-

istilah seperti nanosain, nanoteknologi, nanomaterial, nanopartikel,   atau nanokomposit yang 

sering muncul dalam karya-karya ilmiah, dalam buku-buku populer serta di surat kabar (Pal, 

2011). Istilah  “nano” telah menjadi akrab di kalangan masyarakat luas, serta hampir di segala 

bidang bahkan tanpa memandang sesuai atau tidak dengan maknanya. Hal ini membuktikan 

bahwa teknologi nano telah menjadi bagian penting dari masyarakat. Ini juga menjadi salah 

satu indikator keberhasilan nanoteknologi, atau setidak-tidaknya menunjukkan bahwa produk 

yang diklaim berbasis skala nano secara komersial telah tersedia.  “Nano” adalah kata bahasa 

Yunani yang artinya dwarf yang secara harfiah bermakna kerdil. Elemen nano didefinisi 

sebagai obyek yang minimal salah satu dimensinya berskala 1-100 nm. Sebagai gambaran, 

jika kita bandingkan ukuran elemen nano dan bola basket,  hal itu ibarat perbandingan antara 

bola basket dan  bumi (Mansouri &Soelaeman, 2005).  

 Timbulnya kesadaran akan dimensi  ‘nano’ yang memiliki keunikan sifat dan akan 

memberikan peluang baru di masa depan dikemukakan pertama kali oleh seorang fisikawan 

Feynmann (1959).  Skala nano adalah daerah magis pada skala dimensi, sebab skala nano  

berada  di perbatasan skala perangkat terkecil yang dapat dibuat manusia dan struktur  

terbesar dalam sistem kehidupan. Kemampuan kita untuk mengendalikan dan memanipulasi 

struktur nano akan memungkinkan untuk mengeksploitasi sifat fisik, biologis, dan kimia baru 

dari sistem yang berdimensi di antara dimensi atomik dan makroskopik tersebut (Mansouri 

&Soelaeman, 2005).  Pada skala nano terjadi peningkatan luas permukaan spesifik yang 

meningkatkan reaktifitas dan energy permukaan  dan juga memunculkan efek kuantum yang 

membuat perilaku bahan tidak lagi mengikuti hukum fisika pada objek yang sejenis dengan 

ukuran lebih besar. 

 Istilah nanoteknologi pertama kali dipopulerkan oleh fisikawan Drexler (1986) yang 

menyebut abad 21 sebagai era nanoteknologi, yakni era dimulainya pengembangan, produksi, 

dan rekayasa material berukuran nano (nanomaterial) menghasilkan suatu fungsi baru yang 

belum pernah dibuat manusia sebelumnya (Taufikurahman, 2008). Revolusi nanoteknologi 

merambah berbagai disiplin ilmu dan hampir di semua bidang kehidupan: kedokteran, 

pertanian, kosmetika, farmasi, otomotif, dirgantara, energi, elektronika, lingkungan, 

konstruksi bangunan, industri makanan, militer, instrumentasi.Dengan demikian, bidang 

nanoteknologi sangat luas mulai dari biologi molekuler hingga elektronik dan seterusnya. 

Minat di bidang ini telah meningkat di kalangan ilmiah maupun di lembaga pemerintahan dan 

dalam komunitas investasi, ditandai dengan peningkatan pendanaan di sektor pengembangan 

nanoteknologi dari tahun ke tahun di berbagai Negara di dunia. Pertumbuhan minat dalam 

ilmu sains dan rekayasa nano adalah karena konjungsi dari beberapa faktor: antara lain 

peningkatan nanofabrikasi dan teknik mikroskopi serta pengakuan bahwa sifat baru muncul 

dalam struktur nano sintetik.  

 Namun perlu disadari bahwa struktur nano bukan baru lahir di abad 21 tersebut, sebab 

struktur nano sesungguhnya amatlah berlimpah di alam baik pada segmen biotik maupun 
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abiotik. Bukti tentang keberadaan dan pentingnya struktur nanodalam sistem kehidupan itu 

antara lain adalah rakitan kompleks dari yang Maha Kuasa berupa komponen berskala nano: 

protein, organel, sistem kuasi-anorganik (misalnya, cangkang kerang, kulit ikan hiu, struktur 

daun dan bunga teratai, sayap kupu-kupu), dll dengan keunikan sifatnya masing-masing. 

Fungsi luar biasa yang dilakukan oleh sistem kehidupan (logika, memori,gerak, sintesis 

kimia, konversi energi, bahkan kesadaran diri kita) adalahhasil langsung dari kompleksitas 

struktur berskala nano.Manusia justru terinspirasi oleh struktur fungsional yang telah 

diciptakan oleh-Nya tersebut sehingga berkembang nanoteknologi dalam batas-batas 

kemampuan manusia. 

 Nanopartikel termasuk kata terpopuler dan  bagian penting dari nanoteknologi. 

Kemajuan besar sedang terjadi dalam pengembangan nanopartikel, dengan munculnya 

penemuan baru dan harapan baru terhadap nanoteknologi hampir di setiaphari di banyak 

sektor. Salah satu contoh adalah pengembangan biosensor, pengembangan partikel berbasis 

besi yang digunakan melawanjaringan kanker, pengembangan adsorben berbasis nano pada 

pengolahan limbah cair, pengembangan nano-catalytic converter yang mengubah NOx 

menjadi N2 dan O2, pengembangan nanobots yang mengikat CFC perusak ozon di atmosfer, 

struktur baja nano yang didukung nanopartikel komposit logam, nanofiber yang kedap air, 

tabir surya nano yang transparan namun efektif dan sebagainya. Tabel 1 menampilkan 

aplikasi nanopartikel di beberapa bidang. 

 

Tabel 1. Beberapa Aplikasi Nanopartikel 

No. Aplikasi di 

Bidang 

Nanopartikel Fungsi 

1 Kedokteran   

Polimer  

Oksida besi bersalut polimer  

Serium oksida  

Nanointan   

Nanointan bersalut obat  

Au 

Fe3O4 

 

Penghantar obat 

Penyembuh infeksi bakteri 

antioksidan 

pertumbuhan tulang, terapi leukimia 

Kemoterapi 

Diagnosis, penghantar obat, hyperthermia 

MRI, drug delivery, hyperthermia 

2 Industri dan 
Material 

Konstruksi 

SiC, 
 Ni-Polimer 

Si 

ZnO 

Ag 

Menambah kekuatan bahan 
Kulit sintetis 

Melindungi makanan dalam kemasan 

Pelindung terhadap sinar UV, antibakteri 

Antibakteri pada tekstil 

3 Lingkungan CuOW 

Au embended MnO2 

Fe 

Oksida besi 

Pt, Pd 

Fotokatalis   

Katalis polutan organic 

Adsorben CCl4 

Adsorben 

Katalis 

4 Energi dan 

Elektronik 

C 

Ag (dalam tinta) 

Pt-Co 

Pd 

Electrode 

garis konduktif di papan sirkuit. 

Katalis pada Fuel Cell 

Sensor hydrogen 

(http://www.understandingnano.com/nanoparticles.html) 

 

http://www.understandingnano.com/nanoparticles.html
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 Dari Tabel 1 tampak bahwa nanopartikel berperan penting hampir di semua sektor 

kehidupan.Jika dilakukan  klasifikasi berbasis elemen dasarnya, nanopartikel tadi dapat 

dibedakan atas nanopartikel logam, oksida logam, dan komposit antara logam/oksida logam 

dengan logam/oksida logam lainnya, atau juga komposit antara logam/oksida logam dengan 

polimer atau zat organik.  

 Pengembangan nanopartikel pada dasarnya menyangkut 3 aspek, yakni eksplorasi 

bahan baku dan pemilihan metode sintesis, sintesis nanopartikel itu sendiri, karakterisasi, dan 

aplikasinya. Beragam metode sintesis telah dikembangkan dengan cara fisik, kimia, dan 

biologi. Beberapa cara kimia antara lain kopresipitasi, sol-gel, elektrokimia, hidrotermal, 

spray drying. Namun, metode-metode ini dibebani dengan berbagai masalah termasuk 

penggunaan bahan kimia berbahaya, bahan kimia mahal dan konsumsi energi yang tinggi. 

Sintesis nanopartikel dengan metode-metode tersebut membutuhkan kurang lebih 3 kategori 

bahan yaitu prekursor, agen pereduksi, dan agen penstabil.  Tabel 2 menyajikan beberapa 

bahan-bahan baku pembuatan nanopartikel yang diklasifikasi menjadi precursor (bahan 

baku), reduktor, dan penstabil. Penggunaan bahan kimia beracun dan pelarut organik selama 

sintesis nanopartikel sulit untuk dihindari dengan metode di atas. Muncul kebutuhan yang 

perlu untuk meningkatkan  prosedur ramah lingkungan untuk sintesis nanopartikel.   

 

Tabel 2. Bahan Baku pada Sintesis Nanopartikel 

 Kategori Nama 

 Prekursor Anode (logam) 

PdCl2 

K2PtCl4 

AgNO3 

HAuCl4 

RhCl3 

 Agen Pereduksi H2 

Sodium Sitrat 

Asam sitrat 

CO 
Metanol 

Formaldehida 

H2O2 

Sodium tetrathidroborat 

 Agen penstabil PVA 

PVP 

 .   

 Efek bahan-bahan kimia di atas terhadap lingkungan tentunya bergantung kepada 

bagaimana pengelolaan bahan-bahan tersebut dalam pengembangan nanopartikel. Hal itu 

membutuhkan pemahaman sifat dan karakter bahan, serta pengetahuan tentang bagaimana 

mereduksi dampaknya terhadap keselamatan lingkungan. Pada bagian selanjutnya diuraikan 

mengenai prinsip kimia hijau yang menuntun tatacara pengelolaan bahan dalam proses 

sintesis, khususnya sintesis nanopartikel. Kemudian diikuti telaah beberapa hasil publikasi 

tentang sintesis nanopartikel dengan prinsip kimia hijau. 

 

Prinsip Kimia Hijau dalam Proses Sintesis 
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Istilah 'Kimia Hijau' diciptakan pada 1991 oleh Anastas dari  Lembaga Perlindungan 

Lingkungan (EPA) Amerika Serikat. Tetapi ini tidak berarti bahwa gerakan kimia hijau tidak 

ada sebelum awal 1990-an tersebut. Beberapa negara telah mulaimenjalankan prinsip-prinsip 

kimia hijau di tahun-tahun sebelumnya dipicu oleh kekhawatiran mulai terganggunya 

keseimbangan alam dan  lingkungan, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, dan 

menipisnya cadangan energi. Kimia hijau menerapkan prinsip baru dalam proses 

sintesis,pengolahan, dan aplikasi bahan-bahan kimia sedemikian rupa sehingga 

dapatmenurunkan ancaman terhadap keselamatan lingkungan dan manusia. Kimia hijau, 

sering juga disebut kimia ramah lingkungan (Environmental benign Chemistry), kimia bersih 

(Clean Chemistry), ekonomi atom (atom economy), kimia yang dirancang jinak/ramah 

(benign-by-designchemistry) (Wardencki et al, 2004). 

Prinsip kimia hijau dapat diterapkan dengan  penggunaan  bahan baku yang dapat 

diperbaharui, pemanfaatan limbah,  menghindari penggunaan reagen dan pelarut beracun dan 

/ atau berbahaya dalam pembuatan dan aplikasi produk kimia. Bahan alam baik yang 

bersumber dari tanaman atau hewan memiliki peran dalam penerapan kimia hijau. Penerapan 

kimia hijau diharapkan dapat memfasilitasi jaminan kesehatan manusia dan lingkungan, 

dengan tetap memperhatikan efisiensi dan keuntungan. Aplikasi kimia hijau  berpedoman 

pada  dua belas prinsip (Anastas & Warner, 1998), yaitu: 

1) pencegahan: mencegah lebih diutamakan daripada meremediasi limbah;  

2) atom ekonomi: metode sintesis hendaknya dirancang stoikiometris, menjamin semua 

bahan baku menjadi produk;  

3) minimalkan zat kimia berbahaya: Sintesis zat kimia diupayakan menggunakan dan 

menghasilkan zat-zat dengan toksisitas serendah mungkin;  

4) merancang zat kimia fungsional yang aman: proses sintesis didesain sedemikian rupa 

hingga diperoleh hasil yang sesuai yang diinginkan namun dengan seminimal mungkin 

menghasilkan bahan toksik  

5) Penggunaan pelarut dan zat pelengkap yang aman: menghindari penggunaan zat 

tambahan berbahaya (misalnya pelarut, agen pemisahan agen);  

6) Efisiensi energy: meminimalkan kebutuhan energi dari proses kimia, jika memungkinkan, 

proses sintetis dilakukan pada suhu dan tekanan ambien; 

7) Penggunaan bahan mentah Terbarukan: pengembangan SDA terbarukan lebih 

diutamakan;  

8) Kurangi pemanfaatan zat derivatif : menghindari penggunaan bahan-bahan tambahan 

yang hanya akan menambah jumlah limbah;  

9) Katalis: menggunakan  katalis yang selektif;  

10)Rancang degradasinya: Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah 

diuraikan di akhir fungsinya;  

11) Pemantauan keamanan  secara real-time:  Harus dilakukan pemantauan dan 

pencegahan terbentuknya zat 

berbahaya secara langsung pada setiap tahap dari proses sintesis. 
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12) penerapan kimia aman: meminimalkan potensi kecelakaan, seperti  timbulnya emisi zat 

berbahaya, ledakan, dan kebakaran.  

 

Kedua belas prinsip ini diharapkan dapat menjiwai perancangan proses kimia, baik 

sintesis maupun aplikasi. Prinsip pertama merupakan ruh kimia hijau, didukung oleh prinsip-

prinsip berikutnya yang pada dasarnya menekankan pada  efisiensi bahan dan energi, 

memaksimalkan penggunaan bahan terbarukan, pemanfaatan limbah, menghindari bahan 

beracun dan atau berbahaya, mengurangi emisi zat berbahaya, dan mengutamakan diperoleh 

bahan yang mudah terurai dan aman jika dibuang ke lingkungan. 

 

Sintesis Nanopartikel Berbasis Kimia Hijau 

Pengembangan nanopartikel logam dan oksida logam dari garamnya dapat dilakukan 

dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip kimia hijau. Penggunaan senyawa-senyawa 

metabolit yang terkandung dalam  ekstrak tanaman darat dan  tanaman laut, serta penggunaan 

enzim dan bakteri sebagai bioreduktor merupakan salah satu upaya ramah lingkungan dalam 

pengembangan nanopartikel. Limbah makanan hasil budidaya dan limbah hortikultura juga 

mengandung biomolekul dan senyawa yang bermanfaat yang dapat mereduksi ion logam 

(precursor) dalam larutan berair membentuk nanopartikel logam dan oksida logam. 

Biomolekul dapat juga bertindak sebagai template yang mengarahkan pertumbuhan partikel 

dalam orientasi tertentu, atau bertindak sebagai agen pelindung/penstabil  (pelapis) yang 

mencegah aglomerasi nanopartikel (Ghosh, 2017). Alkaloid, asam amino, enzim, phenolik, 

protein, polisakarida, saponin, tanin, terpinoid dan vitamin yang terkandung di dalam bahan-

bahan alam tersebut memiliki potensi  sebagai reduktor untuk membantu dalam penciptaan 

nanopartikel dan beberapa di antaranya menjadi agen penstabil (Akhtar, 2013). Sintesis 

biogenik nanopartikel ini termasuk pendekatan bottom-up, di mana atom dan molekul 

bergabung membentuk blok prekursor yang selanjutnya melakukan self-assembling menjadi 

nanopartikel (Taufikurahman, 2008). Fitur lain yang menarik dari nanopartikel yang 

disintesis berbasis kimia hijau adalah potensinya sebagai bagian dari teknologi berbasis kimia 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mempertimbangkan  resiko paparan zat 

kimia terhadap manusia dan lingkungan yang biasanya terkait dengan penggunaan pelarut 

beracun. 

Dalam beberapa tahun terakhir banyak penelitian melaporkan keberhasilan sintesis 

nanopartikel menggunakan beragam sumber tanaman, jamur, alga, limbah tanaman, enzim, 

maupun mikroorganisme. Sintesis dengan bioreduktor telah berhasil mengembangkan  

produk nanopartikel logam mulia seperti emas, perak, platinum dan paladium dan 

diaplikasikan sebagai antibakteri dan katalis (Shah, 2015). Dubey (2010) telah melaporkan 

pembentukan nanopartikel perak dan emas masing-masing dengan diameter 16 nm dan 11 nm 

dengan menggunakan prekursor larutan Ag dan Au encer dengan bioreduktor ekstrak ekstrak 

Tanacetum vulgare (buah tansi). Selain itu, beberapa ekstrak limbah makanan lain seperti 

Pyrus sp. (buah pir) dan Mangifera indica (kulit mangga) telah menunjukkan kemampuannya 

dalam mereduksi ion Au (III) untuk membentuk nanopartikel Au (Yang, 2014; Ghodake, 

2010).  
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Keuntungan menggunakan bioreduktor adalah berkaitan dengan ketersediaan bahan 

pereduksi, sehingga mendukung prinsip penggunaan bahan yang aman dan terbarukan. Akan 

lebih sempurna lagi jika proses sintesis cukup dilakukan di suhu dan tekanan ambien.  

Produksi nanopartikel logam pada suhu ruang langsung dimulai dengan mencampurkan 

larutan berair dari garam logam prekursor dengan larutan berair yang mengandung ekstrak 

sisa makanan. Proses reduksi biogenik ditandai dengan terjadinya perubahan warna yang 

khas yang mengindikasikan pembentukan nanopartikel. Kaviya et al. (2011) melaporkan 

bahwa proses reduksi nanopartikel Ag dengan bioreduktor ekstrak jeruk hanya terjadi dalam 

20 menit yang ditandai dengan berubahnya  warna sistem  reaksi  dari tidak berwarna 

menjadi coklat kekuningan. Hasil karakterisasi selanjutnya menunjukkan morfologi 

nanopartikel adalah bulat dan ukurannya sangat bergantung pada suhu reaksi. Pada 25⁰C 

diperoleh partikel dengan ukuran rata-rata adalah sekitar 35nm, sedangkan pada suhu lebih 

tinggi yaitu  60⁰C diperoleh partikel dengan ukuran rata-rata sekitar 10nm. Studi 

menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan nanopartikel melalui sintesis dengan biogenik 

dimulai dengan transformasi ion logam dengan bilangan oksidasi satu atau dua menjadi  

menjadi logam dengan bilangan oksidasi nol. Kemudian terjadi nukleasi dan pertumbuhan 

menjadi nanopartikel. Keberadaan agen penstabil akan mengurangi aglomerasi partikel. 

Berdasarkan studi yang telah dilakukan karakter (yang meliputi ukuran, kristalinitas, 

kemagnetan, kestabilan kimia, kestabilan termal, morfologi) nanopartikel yang dihasilkan 

bergantung pada beberapa faktor (Ghosh, 2017), antara lain (1) karakter dan konsentrasi 

bioreduktor; (2)konsentrasi ion logam dalam larutan prekursor; (4) pH sistem reaksi; (5) suhu 

sistem  reaksi; dan (6) waktu kontak. Tabel 3 menyajikan hasil biosintesis dengan ekstrak 

tanaman.  

 

Tabel 3. Nanopartikel Hasil Sintesis dengan Prinsip Kimia Hijau (Ghosh, 2017)

 

Sebagaimana diungkapkan di atas, selain dengan bioreduktor ekstrak tanaman, 

sintesis nanopartikel dengan prinsip kimia hijau juga dapat memanfaatkan bakteri, ragi, jamur 
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dan  alga sebagai bioreduktor (Chokriwal et al., 2014). Agen biologis tersebut mampu 

menyerap dan mengakumulasi logam, dan kemudian mereduksi ion logam menjadi 

nanopartikel. Proses biologis adalah rute hijau yang lebih diterima, hemat energi dan juga 

ramah lingkungan, sebab bakteri adalah organisme yang paling melimpah di biosfer kita. 

Namun pendekatan ini tentunya harus didukung oleh penyediaan kondisi tertentu yang 

menguntungkan bagi bakteri seperti suhu, pH, dan tekanan tertentu agar tetap bertahan hidup 

di lingkungan logam. Nanopartikel yang disintesis oleh proses biologis pun ternyata memiliki 

reaktivitas katalitik yang lebih tinggi dan luas permukaan spesifik yang lebih besar.Selain itu 

produksi nanopartikel menggunakan metode biologis berbiaya murah dan menghasilkan 

nanopartikel yang seragam. berbagai bio-metode produksi nanopartikel telah dilakukan 

seperti tersaji dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nanopartikel Hasil Bioreduksi Bakteri (Chokriwal, 2014) 

 
  

 

SIMPULAN 

 Sintesis nanopartikel dengan prekursor ion logam dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan bioreduktor yang terkandung dalam ekstrak tanaman, limbah makanan, dan 

limbah hasil pertanian, maupun  mikroorganisme. Ada kalanya bahan-bahan tersebut juga 

menyediakan template ataupun agen pelapis. Tindakan ini,  paling tidak telah memenuhi 

beberapa  prinsip dalam kimia hijau, yaitu meminimalkan penggunaan bahan berbahaya dan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan. Penerapan prinsip-prinsip kimia 

hijau yang lainpun dapat diupayakan dalam rangka menjaga keselamatan lingkungan dan 

sebagai upaya penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
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