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Akhir-akhir ini, di Indonesia muncul pro dan kontra mengenai 
kampanye berberes nampan pada salah satu restoran siap saji. 
Beberapa menilai kampanye tersebut sangat baik, namun ada 
beberapa diantaranya yang merasa hal tersebut tidak perlu 
dilakukan. Mereka berpendapat bahwa pegawai restoran 
tersebutlah yang memiliki kewajiban untuk membersihkannya.  

Berberes nampan setelah selesai makan sebenarnya adalah budaya Asia yang suka dengan 
kebersihan. Bahwa bersih merupakan sebagian dari iman. Namun pada kenyataannya, tidak 
banyak diantara kita yang memperhatikan hal tersebut.  

Di Russia, tempat saya menuntut ilmu, hampir di setiap restorannya meletakkan tong sampah 
tertutup atau tempat khusus untuk meletakkan nampan setelah selesai makan. Ketika pertama 
kali saya menginjakkan kaki di Russia, tepatnya di kota Moscow, saya dan beberapa teman 
dari Indonesia makan di salah satu restoran siap saji. Kami meninggalkan nampan yang berisi 
tempat minum dan lainnya di atas meja. Lalu ketika hendak keluar, salah satu pelanggan yang 
duduk di sebelah kami mengambil nampan tersebut dan meletakkannya di tempat yang telah 
disediakan. Tanpa amarah dan adu opini, tapi langsung action. Hal itu membuat kami merasa 
malu tentunya. Bukannya tidak mau meletakkan, tapi memang pada saat itu kami tidak 
mengetahui diharuskannya berberes nampan setelah selesai makan. Di restoran tersebut 
memang tidak terlihat adanya pegawai kebersihan, namun lantai dan meja terlihat bersih.  

Pada beberapa bulan berikutnya, saya makan pada salah satu restoran yang menyediakan 
pegawai kebersihan untuk mengambil nampan dan membersihkan meja. Namun karena 
budaya berberes nampan sudah menjadi kebiasaan, saya merasa malu bila meninggalkan 
nampan setelah selesai makan di atas meja. Saya langsung membersihkan meja dan 
meletakkan nampan sendiri di tempat yang disediakan. Kemudian salah satu pegawainya 
menghampiri saya dan mengucapkan terima kasih banyak. Bukan hanya terima kasih, beliau 
mengapresiasi dengan memberikan jus gratis. Bahkan hal sekecil itu pun diapresiasi di sini, 
namun sayang, hal sekecil itu dipermasalahkan di negeri kita.  

Dengan adanya beasiswa Eka Tjipta Foundation, saya pribadi merasa sangat beruntung bisa 
mempelajari dan menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan di barat. Ternyata IPK 
3.8 ketika bachelor degree di Indonesia, tidak ada apa-apanya ketika sudah keluar negeri. 
Karena ilmu pengetahuan itu sangat-sangat luas. Seperti kata orang tua saya, “Merantau lah. 
Banyak hal baik di tempat yang jauh.” 

Budaya barat dan timur memang berbeda. Namun untuk menjaga kebersihan, kita layaknya 
masih harus memperbaiki diri. Misalnya memulai dengan kampanye berberes nampan ini. 
Meskipun masih dalam kategori pro dan kontra, namun suatu saat masyarakat kita akan 
semakin millennial dan paham bahwa budaya bersih akan berdampak pada peningkatan 
integritas bangsa, peningkatan disiplin warga negara dan cara bernegara, juga peningkatan 
derajat kesehatan. Jadi, mari berberes nampan setelah makan! 


