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Jambore #BebasSampah2020 2016, Peduli dalam Kebersamaan

Jakarta, 26 Juni 2016. Sebagai salah satu rangkaian tindak lanjut atas perjuangan pada Hari
Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2016 lalu, seluruh penggiat
persampahan untuk Indonesia #BebasSampah2020 berkolaborasi kembali dalam melaksanakan
kegiatan Jambore #BebasSampah2020. Indonesia #BebasSampah2020 merupakan wadah partisipasif
yang memfasilitasi peran serta multi-pihak dalam menjawab tantangan persoalan sampah di Indonesia.
Inisiatif Indonesia #BebasSampah terbentuk dari semangat kerelawanan para individu dan komunitas
di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) mendukung semangat dan cita-cita bergerak untuk Indonesia
#BebasSampah2020, namun dapat dikatakan bahwa ini bukanlah program pemerintah. Ini merupakan
inisiatif sekelompok masyarakat yang peduli untuk mewujudkan cita-cita Indonesia
#BebasSampah2020 tanpa adanya kepentingan suku, agama, ras, golongan dan politik apapun.
Tanggal 21 Februari 2016 (Hari Peduli Sampah Nasional) merupakan momen awal
terlaksananya gerakan nasional Indonesia #BebasSampah2020, saat 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. Jambore #BebasSampah2020 bertujuan
untuk membahas dan merancang suatu rumusan bersama dalam mengawal Indonesia
#BebasSampah2020 di masing-masing wilayah. Jambore #BebasSampah2020 pertama ini akan
diselenggarakan di Kota Solo, Taman Balekambang pada tanggal 2-4 September 2016.
Penentuan tuan rumah dilakukan melalui serangkaian proses. Seluruh wilayah dapat
mengajukan diri sebagai tuan rumah, terlepas dari persoalan dan tantangan terkait sampah yang
dihadapi dari masing-masing yang mengajukan diri sebagai tuan rumah penentuan ini lebih
berorientasi kepada proses pembelajaran bersama dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk
Indonesia #BebasSampah2020. Terdapat 22 kota yang mengajukan diri selama 3 minggu tahap awal
seleksi, setelah itu dilakukan proses seleksi selama lebih dari satu bulan hingga terpilih 3 kandidat yang
kuat dan satu minggu kemudian setelah melewati tahap seleksi akhir ditetapkan Solo sebagai tuan
rumah tahun ini. Selain akses, transportasi, lokasi, rencana anggaran biaya, pendanaan, potensi
dukungan kolaborator, dukungan pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten juga dilakukan penilaian
melalui kampanye media sosial seperti instagram, twitter dan facebook.
Pada jambore tahun 2016 ini akan dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain Diskusi peta
perjalanan menuju Indonesia #BebasSampah2020, pertukaran kisah sukses inspirasi dari masingmasing kota, persiapan HPSN 2017, kerja bakti bersama Workshop Green Action, 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.
-Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Via Oktaria, 082115300054 | oktaria14via@gmail.com, sekretariat relawan bergerak untuk Indonesia
#BebasSampah2020
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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Reza Wahyudi, 0813514 39454 | rezawahyudihse49@gmail.com, Media dan Hubungan Masyarakat OC
(Organizing Committee) Jambore #BebasSampah2020 2016
Zaid Ali Wardana, 085878406428| zaidaliwardana@gmail.com, LC (Local Committee) Jambore
#BebasSampah2020 2016
www.bergerak.bebassampah.id
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