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Siaran Pers

Untuk Didistribusikan Segera
Jambore Bebas Sampah 2020 di Solo

2 September 2016. Jambore #BebasSampah2020 adalah ajang berkumpulnya penggiat
persampahan dari seluruh Indonesia, yang merupakan rangkaian kegiatan dari gerakan
nasional menuju Indonesia #BebasSampah2020. Wadah bersatunya seluruh penggerak yang
PEDULI terhadap persoalan sampah di Indonesia untuk tercapainya PENGELOLAAN
SAMPAH yang BERKELANJUTAN
Tanggal 21 Februari 2016 (Hari Peduli Sampah Nasional) merupakan momen awal
terlaksananya gerakan nasional Indonesia #BebasSampah2020, dimana 1.024 komunitas di 155
kota/kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, swasta, tokoh
masyarakat, artis, media dan berbagai individu yang memiliki kepedulian terkait persoalan
sampah, serentak melakukan kerja bakti nasional di masing-masing wilayah. Inisiatif Indonesia
#BebasSampah2020 terbentuk dari semangat kerelawanan dan kolaborasi masyarakat di berbagai
wilayah dalam menjawab tantangan persoalan sampah di Indonesia.
Indonesia #BebasSampah2020 terbentuk tanpa adanya kepentingan suku, agama, ras, golongan,
dan politik apapun. Sebagai kelanjutan untuk memperkuat gerakan nasional Indonesia
#BebasSampah2020, seluruh penggerak #BebasSampah2020 akan dipersatukan dalam kegiatan
berjudul Jambore #BebasSampah2020; untuk membahas dan merancang suatu rumusan bersama
dalam mengawal Indonesia #BebasSampah2020 di masing-masing wilayahnya.
Jambore #BebasSampah2020 pertama ini diselenggarakan di Kota Solo, Taman Balekambang
pada tanggal 2-4 September 2016. Pada jambore ini akan dilakukan serangkaian kegiatan, antara
lain: Diskusi peta perjalanan (road map) menuju Indonesia #BebasSampah2020, sesi berbagi
inspirasi dari masing-masing kota, persiapan HPSN (Hari Peduli Sampah Nasional) 2017, Acara
Kerja Bakti, Jelajah Solo Kota Hijau, Kampanye HIjau Jelajah Kampung Batik dan Keraton
Surakarta, GreenTainment, Green Exhibition.
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Partisipan Jambore #BebasSampah2020 terdiri atas komunitas masyarakat dari berbagai provinsi
seluruh Indonesia, Kementerian, Lembaga baik pusat dan daerah, komunitas bisnis, akademisi,
juga media untuk mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia #BebasSampah2020. Per
tanggal 1 September 2016, telah terdata 213 delegasi dari 22 provinsi dalam Jambore
#BebasSampah2020 (melalui tautan http://bergerak.bebassampah.id/ ).
Jambore mewakili semangat para penggerak persampahan yang tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia untuk menyatukan visi bersama. Nur Pratiwi (KOPHI Sulsel) sebagai perwakilan dari
Makassar Sulawesi Selatan menyatakan pendapatnya terkait urgensi jambore “Jambore
#BebasSampah2020 merupakan wadah bersatunya seluruh penggerak yang peduli terhadap
persoalan sampah di Indonesia. Kegiatan ini sangat positif bagi kami khususnya perwakilan
Sulawesi Selatan, selain dapat menyuarakan permasalahan sampah di daerah kami kita juga
dapat bertukar pikiran membahas dan merancang suatu rumusan bersama dalam mengawal
Indonesia #BebasSampah2020. Untuk itu, kami sangat mendukung kegiatan ini dan akan ikut
mengawal Indonesia #BebasSampah2020”.
Beny Than Heri (Komunitas Organik Pontianak) sebagai perwakilan dari Kalimantan Barat
sangat mendukung pelaksanaan Jambore #BebasSampah2020. “Jambore #BebasSampah2020
merupakan ajang yg tepat untuk saling berbagi pengetahuan, menemukan strategi solusi,
memperbesar jaringan komunikasi dan kerjasama sehingga Indonesia #BebasSampah2020 bisa
terealisasi. Kami tim dari Kalbar, mencoba mempersiapkan semaksimal mungkin hal-hal terkait
jambore ini, sehingga pelaksaan dan tujuan jambore bisa didapat secara optimal" ungkap Beny.
Bukan hanya komunitas masyarakat saja yang memiliki semangat tinggi dalam mendorong
suksesnya pelaksanaan jambore. Pemerintah pusat dan lokal, diantaranya Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPERA, Kemenko Kemaritiman,
dan BLH di beberapa kota turut berperan aktif mendukung jambore.
Tuti Hendrawati Mintarsih, Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
(PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan "Kolaborasi
berbagai pihak diiringi usaha yang berkelanjutan amat penting demi mewujudkan Indonesia
Bersih Sampah 2020. Pemerintah sangat mengapresiasi gerakan rakyat yang begitu besar dalam
semangat kerelawanan ini. Mari kita bersama-sama mengawal dan melanjutkan perjuangan
mewujudkan cita-cita Indonesia Bersih Sampah 2020 dalam Jambore Bebas Sampah".
Dr. Safri Burhanuddin, Deputi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim, Kemenko Kemaritiman
menyatakan “Jambore Lingkungan 2016 sangat penting dilaksanakan untuk mendukung
percepatan program Indonesia Bersih dan Indonesia Bebas Sampah 2020. Diharapkan para
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komunitas yang terlibat dalam Jambore ini bergerak aktif ke seluruh lini dengan upaya positif
menggerakkan masyarakat di daerah sekitarnya untuk sadar akan pentingnya berbudaya bersih
dan ramah. Agar predikat Indonesia sebagai penyumbang sampah terbesar nomor 2 (dua) di
dunia dapat segera diperbaiki demi keselamatan kualitas hidup generasi yang akan datang, dan
Indonesia sebagai Salah Satu Negara yang kurang Bersih di Tingkat Destinasi Wisata Dunia bisa
lebih baik.”
“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mendukung Sinergitas dan kolaborasi
dalam Merealisasikan Indonesia #BebasSampah2020" ungkap Ir. Dodi Kristpratmadi,
M.Env.Eng selaku Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR.
Dalam rangkaian hari pertama jambore akan dibuka oleh sambutan dari Walikota Solo. Acara
dilanjutkan dengan sesi dialog khusus yang dibawakan oleh KLHK, Kementerian PU-PERA, dan
Kemenko Kemaritiman untuk membahas aksi dan solusi bersama dalam mewujudkan Indonesia
#BebasSampah2020. Pada hari terakhir, akan diselenggarakan acara kerja bakti di CFD (Car
Free Day) yang bertujuan menebarkan semangat Indonesia #BebasSampah2020 kepada
masyarakat luas.
Terselenggaranya Jambore #BebasSampah2020 diharapkan dapat menghasilkan peta perjalanan
(road map) menuju Indonesia #BebasSampah2020, sebagai komitmen untuk dapat dilaksanakan
di masing-masing wilayah, menjadi sarana bertukar informasi, pengalaman, dan pembelajaran
tentang upaya pengelolaan sampah di masing-masing wilayah kota/kabupaten lintas pemangku
kepentingan, serta menjaga dan mempererat tali silahturahmi antar sesama pemangku
kepentingan yang peduli terhadap isu persampahan dari seluruh Indonesia yang telah
berpartisipasi dalam Gerakan Indonesia #BebasSampah2020 .
–
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Via Oktaria, 082115300054 | oktaria14via@gmail.com
Syir Asih Amanati, 085717820044 | syanasapatiga@gmail.com
Sekretariat
relawan
bergerak
http://bergerak.bebassampah.id

untuk

Indonesia

#BebasSampah2020
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