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HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) 21 FEBRUARI 2016:
MARI BERGERAK UNTUK INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
Jakarta, 6 Januari 2016. Sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020, kami
para relawan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2016 akan menyelenggarakan kegiatan secara
serempak bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah,
swasta, berbagai komunitas, tokoh masyarakat, artis, media dan setiap individu yang memiliki
kepedulian akan persoalan sampah yang dihadapi pada tanggal 21 Februari 2016 pada beberapa titik
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tanggal 21 Februari merupakan pengingat akan kenangan kelam di mana tragedi longsornya
gunungan sampah di TPA Leuwigajah, telah menimpa perkampungan warga Cilimus dan Pojok, Jawa
Barat pada tahun 2005 silam yang menewaskan ratusan korban. Kini hampir 11 tahun setelah peristiwa
tersebut belum ada perubahan yang signifikan menghadapi persoalan sampah di Indonesia, ironisnya
penelitian dari tim yang dipimpin oleh Jenna R. Jambeck dari Universitas Georgia (1 Juni 2015,
http://plasticbank.org/prevent-ocean-plastic/) menyatakan bahwa Indonesia berada dalam peringkat
kedua dunia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kita
tengah menghadapi kondisi “Darurat Sampah”.
Pada 21 Februari 2015, hanya dengan persiapan selama 30 hari oleh lima orang penggerak,
Gerakan ini mampu dilaksanakan di 20 kota, dengan 23 titik lokasi dan 61 kolaborator. Kami yakin
dengan kerjasama dari seluruh pihak, maka Indonesia Bebas Sampah 2020 bukanlah suatu hal yang
mustahil untuk diwujudkan.
Tahun ini, sebagai suatu bentuk resolusi pergerakan akan dilakukan di berbagai tempat yang terdiri
dari kota/desa, sungai, gunung, pantai, pesisir hingga lokasi wisata. Kegiatan HPSN 2016 akan dimulai
dengan kampanye pada sosial media yang menyebarkan data, informasi dan hasil investigasi mengenai
sampah dan informasi mengenai kegiatan ini.
Lalu, pada tanggal 21 Februari 2016 akan dilakukan kegiatan berupa Kerja Bakti/Clean-Up
bersama pada titik-titik strategis di seluruh Indonesia, di mana seluruh peserta akan mengumpulkan
sampah di tempat yang ditentukan bersama, memilah sampah yang dikumpulkan menjadi dua, sampah
yang dapat diolah/daur ulang dan yang tidak dapat dimanfaatkan kembali kemudian mengumpulkan
sampah-sampah tersebut di lokasi yang direkomendasikan oleh pemerintah setempat. Setelah

pengumpulan sampah tersebut, direkomendasikan untuk melakukan diskusi mengenai persoalan
sampah yang terjadi di wilayahnya masing-masing serta diiringi acara pendukung yang bersifat
interaktif, edukatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengaruh sampah dalam kehidupan
kita serta bagaimana memaksimalkan penggunaan teknologi dan melaporkan persoalan sampah melalui
penggunaan aplikasi pemetaan sampah, www.bebassampah.id sebagai salah satu solusi nyata.
Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan kampanye melalui sosial media dengan
menyertakan tagar #Bebassampah2020. Selain itu, dapat pula melakukan kegiatan dengan
menggunakan aplikasi phiruntrophy di mana dari setiap kilometer yang tercatat dalam aplikasi tersebut
akan
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dan laporan seluruh dana yang terkumpul dapat dilihat melalui

http://charitylights.org/report/.
Selain itu, seluruh masyarakat dibebaskan untuk menyelenggarakan kegiatan secara kreatif,
unik dan semaksimal mungkin demi kepentingan bersama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan
antargolongan. Misalnya dengan mengajak artis-artis dan para tokoh yang berpengaruh dalam suatu
masyarakat dan komunitas untuk turut berkampanye dan berkontribusi. Maka, melalui pemberitahuan
ini kami mengajak dan mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk melanjutkan semangat
kerelawanan ini dengan ikut bergerak dan berpartisipasi dalam HPSN 2016 sebagai suatu langkah
untuk mewujudkan Indonesia #BebasSampah2020.
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