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Merdeka dari Sampah, Utopia atau Realita?
Jambore #BebasSampah2020, Konsolidasi Perjuangan Rakyat Indonesia
untuk Merdeka dari Sampah

Jakarta, 17 Agustus 2016 - Tujuh puluh satu tahun sudah bangsa ini memerdekakan diri sebagai
negara berdaulat. Semangat tersebut kemudian tertuang dalam pembukaan konstitusi yang
menyatakan amanat “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan”. Betapa penghargaan terhadap kemerdekaan sangat terkait dengan
penghargaan terhadap kemanusiaan dan keadilan.
Akan tetapi, longsornya TPA Leuwigajah di Bandung 21 Februari 2005 telah menewaskan lebih
dari 140 korban, disusul pada tahun 2013 terjadi kembali longsornya sampah yang menimbun 5 orang
di Tugaran, Cianjur. Kemudian tahun 2015 Indonesia mendapat peringkat kedua penyumbang sampah
plastik terbesar ke lautan dunia, ditambah pada Januari dan April 2016 kembali terjadi kelongsoran
sampah di Bekasi dan Kampung Moyan yang menewaskan korban serta menenggelamkan buldoser.1
Masih dapatkah kita bebas nikmati sungai untuk sekedar menatap keindahannya sambil mencari
inspirasi, berenang atau sebagai sumber kehidupan sehari-hari, jika melihat sungai-sungai yang
tercemar seperti di Gasaribu, Pintubosi, Ciliwung, Kapuas dan Bangli?.2
Meski pada tahun 2006 telah ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), faktafakta di atas tersebut merupakan sebagian kecil bukti yang menunjukkan bahwa persoalan
kemanusiaan dan keadilan terkait sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama, belum
termasuk dengan apa yang terjadi di hutan, gunung, sawah, pesisir hingga lautan Indonesia. Sungguh
kita perlu menjawab keadaan ini, sudahkah kita merdeka dari sampah?.
Merasa terpanggil untuk merdeka dari sampah, 1024 komunitas di 155 kabupaten/kota di 34
provinsi di seluruh Indonesia yang terkumpul sejak kerja bakti masal 21 Februari 2016 lalu, sebagai
penggiat persampahan untuk Indonesia #BebasSampah2020 kembali berkolaborasi, salah satunya
melalui kegiatan Jambore #BebasSampah2020.
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http://nasional.news.viva.co.id/news/read/383558-bukit-sampah-longsor-lima-orang-tertimbun
http://news.okezone.com/read/2016/04/11/338/1359733/gunungan-sampah-longsor-buldoser-tertimbun
http://wartakota.tribunnews.com/2016/01/27/ini-kronologis-longsor`nya`-tump`ukan-sampah-`di-sumurbatube`ka`si
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http://www.nusabali.com/berita/6125/sungai-di-bangli-tercemar-sampah
http://www.mongabay.co.id/2014/07/20/sungai-tercemar-limbah-pabrik-ikan-ikan-pada-mati/
http://www.rmolkalbar.com/read/2015/08/07/212660/Sungai-Kapuas-Tak-Seindah-Dulu-

Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020 merupakan gerakan bersama terkait visi besar membangun
kepedulian dan kebersamaan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan (http://bergerak.bebassampah.id/)
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Jika dalam merebut kemerdekaan dahulu, para pahlawan telah mengorbankan harta, jiwa dan
raga serta melakukan berbagai strategi untuk Indonesia merdeka. Saat ini, Indonesia
#BebasSampah2020 merupakan salah satu strategi untuk merdeka dari sampah sebagai wadah
partisipasif yang memfasilitasi peran serta multi-pihak dalam menjawab tantangan persoalan sampah
di Indonesia. Inisiatif Indonesia #BebasSampah terbentuk dari semangat kerelawanan dan kolaborasi
serta merupakan inisiatif sekelompok masyarakat yang peduli untuk mewujudkan cita-cita Indonesia
#BebasSampah2020 tanpa adanya kepentingan suku, agama, ras, golongan dan politik apapun.
Jambore #BebasSampah2020 bertujuan untuk membahas dan merancang suatu rumusan
bersama dalam mengawal Indonesia #BebasSampah2020 di masing-masing wilayah. Setelah dilakukan
serangkaian proses penentuan tuan rumah, Jambore #BebasSampah2020 pertama ini akan
diselenggarakan di Kota Solo, Taman Balekambang pada tanggal 2-4 September 2016.
Rangkaian kegiatan akan dilakukan pada jambore tahun 2016 ini akan dilakukan antara lain
diskusi peta perjalanan (road map) menuju Indonesia #BebasSampah2020, pertukaran kisah sukses
inspirasi dari masing-masing kota, persiapan HPSN 2017, kerja bakti, Jelajah Solo Kota Hijau, Kampanye
Hijau, Jelajah Kampung Batik dan Keraton Surakarta, GreenTainment dan Green Exhibition.
Jambore #BebasSampah2020 kali ini akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan selain komunitas, pemerintah daerah, pusat, bisnis dan usaha, akademisi juga media akan
dilibatkan demi Indonesia #BebasSampah2020. Hingga hari ini, telah terkumpul 312 delegasi dari 29
provinsi yang telah melakukan pendaftaran jambore #BebasSampah2020 pada tautan
http://bergerak.bebassampah.id/. Para delegasi tersebut akan duduk bersama dalam kesetaraan
sebagai rakyat Indonesia yang peduli akan persoalan persampahan.
Guna mempermudah konsolidasi dalam perjuangan memerdekakan diri dari persoalan sampah,
maka para delegasi yang hadir diharapkan merupakan para pengambil keputusan yang kemudian dapat
menyebarkan semangat perjuangan ini sekembalinya ke daerah masing-masing. Semoga saja usaha ini
dapat menghadirkan terwujudnya kemerdekaan, merdeka dari sampah bukanlah utopia melainkan
suatu realita, merdeka!.
-Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Via Oktaria, 082115300054 | oktaria14via@gmail.com
Syir Asih Amanati, 085717820044 | syanasapatiga@gmail.com
Sekretariat relawan bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020 www.bergerak.bebassampah.id
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