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KERJA BAKTI NASIONAL PADA HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN)
21 FEBRUARI 2016, SELANGKAH BERSAMA
BERGERAK UNTUK INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
Jakarta, 21 Februari 2016. Hari ini, para relawan “BERGERAK untuk Indonesia
#BebasSampah2020 yang tergabung bersama 1.014 komunitas di 155 kota/kabupaten, pemerintah
pusat, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, artis, media dan setiap
individu yang memiliki kepedulian terkait persoalan sampah bergerak bersama dalam Kerja Bakti
Nasional untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020.1
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 lebih dari seratus korban. Kini hampir 11 tahun setelah
peristiwa tersebut belum ada perubahan yang signifikan dalam 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 pelastik ke laut. Hal ini menjadi salah satu bukti
bahwa kita tengah menghadapi kondisi “Darurat Sampah” yang harus diselesaikan bersama dalam
bentuk kolaborasi.
Kerja bakti massal dilakukan secara serempak di pusat kota, desa, pelabuhan, sekolah,
perumahan penduduk, rel kereta api, hutan, kawasan wisata, air terjun, pesisir pantai, sungai, saluran
air, lokasi komersil, hingga gunung. Mulai dari anak-anak di tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) hingga lanjut usia ikut bergerak dalam Kerja Bakti Nasional 21 Februari 2016. Komitmen jangka
panjang yang berkelanjutan dibacakan bersama-sama dalam Deklarasi Indonesia Bebas Sampah 2020.
Setelah itu, penimbangan sampah di berbagai wilayah juga dilakukan.
“Upaya spontan dan prakarsa masyarakat dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 21
Februari 2016 melalui kegiatan BERGERAK untuk Indonesia #BebasSampah2020 ini, sangat kami
hargai dan dukung. Kami mendorong Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha,
organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta seluruh elemen
masyarakat untuk turut berpartisispasi menyukseskan kegiatan ini,” dukung Ibu Siti Nurbaya, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
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Kolaborasi ribuan masyarakat Indonesia yang ikut bergerak dalam kerja bakti ini dapat dilihat
dalam peta aksi di situs http://bergerak.bebassampah.id. Semangat tersebut tercermin dari 1.172 orang
yang

mengganti

gambar

profil

di

akun

media

sosialnya

melalui

tautan

http://twibbon.com/Support/Indonesia-bebassampah2020-, dan perbincangan soal kerja bakti nasional
yang memiliki tagar khusus #BebasSampah2020 yang menjadi topik paling banyak diperbincangkan
(trending topic) secara Nasional di twitter.2
Gerakan kerja bakti nasional secara serentak bukanlah aksi perayaan, melainkan titik awal
bersatunya masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai momentum untuk bersama-sama melakukan
aksi nyata terkait permasalahan sampah. Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan
“Tingkat peradaban suatu bangsa dilihat dari bagaimana masyarakatnya memperlakukan sampah.
Korea Selatan melakukan pemberantasan korupsi yang diawali dengan gerakan masyarakat
membersihkan sampah. Ketika kita tidak berani lagi membuang sampah, menunjukkan bahwa kita
mempunyai tanggung jawab terhadap sosial, lingkungan dan tetangga. Maka korupsi juga akan turun
jika kita merasa bertanggung jawab. Oleh karena itu dengan kita mengelola sampah, kita bisa
membangun kesadaran untuk kita semua, itulah revolusi mental.”
Seluruh masyarakat menyelenggarakan kegiatan secara kreatif, unik sekaligus berorientasi
jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan sampah demi kepentingan bersama tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari secara berkelanjutan kita bergerak, saling
mengawal untuk mewujudkan INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020.
***
“Mari kita ber-AKSI untuk terus peduli akan kebersihan lingkungan kita, sehingga timbul kesadaran
bersama yang massal dan tetap menjaganya. Dari Aceh untuk Indonesia kita bisa membuktikan bahwa
kita siap untuk gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020. ”
Fauca K. Ramadhan
EH Aceh/Koordinator Sahabat Laut (SALUT) Pantai Desa Alue Naga, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh
“Sejak tahun 2010 kami ingin kota kami bersih dari sampah, khususnya sampah plastik. Kita butuh
instruksi nasional tidak hanya lokal agar kami terus bergerak membersihkan wilayah topografi kami
yang berupa pantai dan pesisir. Selama ini kita fokus ke hilir saja dan itu yang menjadi masalah. Kami
bersyukur dengan adanya gerakan Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020 yang terhubung dari
bawah ke atas. Ini merupakan gerakan rakyat!”
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Andre Liem, Forum Peduli Port Numbay Green, Kota Jayapura, Provinsi Papua
“Salam Lestari dari Palangka Raya, kota kecil di tengah pulau Kalimantan yang berdekatan dengan
Taman Nasional. Gerakan peduli lingkungan terutama yang memperhatikan sampah yang saat ini
banyak berkembang berfunsi untuk mengedukasi dan memberi contoh bahwa budaya "nyampah" akan
berdampak buruk. Mari kita cipta dan budayakan hidup bersih/Palangka Raya siap bergerak bersama
untuk Indonesia Bebas Sampah 2020 #goodbyenyampah”
Hunggul Budi Prihono, PKYCleanAction
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
“Sampah adalah tanggungjawab kita semua, marilah kita gunakan Momentum Hari Peduli Sampah
Nasional 21 Februari 2016 untuk membumikan budaya cinta kebersihan”
Bangka Selatan Bergerak untuk Indonesia Bebas Sampah 2020
Ekawati Justiar, Komunitas Basel Bergerak
Bangka Selatan, Kep. Bangka Belitung
--DEKLARASI
INDONESIA BEBAS SAMPAH 2020
Sebagai upaya menjaga lingkungan demi generasi mendatang yang lebih baik, kami
masyarakat Indonesia bertekad mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020. Kami siap untuk
bersama-sama:
1. Mengurangi, memilah, dan meletakkan sampah pada tempatnya.
2. Mengelola sampah secara bertanggung jawab
3. Aktif berperan serta dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarkan oleh
--

Pemerintah.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Rakyat Indonesia
Media dan Hubungan Masyarakat, bergera untuk Indonesia Bebas Sampah 2020
1). Mariana Iftisan | marianaiftisan16(at)gmail(dot)com | +62 853 1895 5144
2). Syir Asih Amanati | syanasapatiga(at)gmail(dot)com | +62 85 717 8200 44 / +62838 95 321 434
Email: BERGERAK@BebasSampah.ID
Platform Hari Peduli Sampah Nasional: http://bergerak.BebasSampah.ID
Platform Perubahan Persampahan Nasional: www.BebasSampah.ID
Hashtag bersama untuk media sosial: #BebasSampah2020
Bergerak untuk Indonesia #BebasSampah2020
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