
SIARAN PRESS 
Melalui Peringatan World Ocean Day (WOD) 2019, Wujudkan Menjaga 

Lingkungan Bersih, Penyadaran Masyarakat Serta Gerakan Pengurangan 

Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Manggarai Barat 

Oleh: Kusnanto  

 

Ancaman sampah khususnya plastik ini perlu ditanggulangi secara strategis dan 

melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pertama, karena sampah 

umumnya berasal dari sisa aktifitas pembangunan dan pengembangan, termasuk pariwisata. 

Bahkan, titik sampah terbanyak dijumpai di ruang-ruang publik seperti pelabuhan, pasar, 

sekolah, dan perkantoran. Studi yang dilakukan oleh WWF-Indonesia pada tahun 2017 

memperkirakan terdapat 112,4 m3/hari atau sekitar 12,8 ton/hari sampah yang dihasilkan di 

Labuan Bajo dan di Taman Nasional Komodo terdapat 12,18 m3/hari atau sekitar 0,65 ton/hari. 

Dalam kegiatan ini yang diinisiasi bersama oleh komunitas di Labuan Bajo yang peduli 

tentang kelestarian lingkungan dan Polres Manggarai Barat melakukan aksi bersih pantai 

Labuan Bajo, tepatnya di pantai Gorontalo yang juga sebagai tempat event tinju international.   

Inisiator Kegiatan kali ini dilakukan oleh komunitas pegiat lingkungan, diantaranya 

WWF Indonesia, Trash Hero Komodo, Trash Hero Ruteng, Trash Hero Nanganae, DOCK 

(Dive Operator Comunity of  Komodo), P2LB (Pemuda Pemudi Labuan Bajo), Bhineka Muda, 

P3Kom (Persatuan penyelam Profesional Komodo), Pelita  (Pemuda Lintas Agama) Manggarai 

Barat, KFL (Komunitas Fotografi Labuanbajo), P2L (Perempuan Peduli Lingkungan, Anak 

Labuan Bajo Peduli, KSU Sampah Komodo dan LPK2L.  Kegiatan ini dibuka oleh Bapak 

Bupati Manggarai Barat. “Saya berterimakasih kepada kelompok-kelompok pegiat lingkungan 

yang ada di manggarai barat, yang mengimplementasikan dengan kerja, ada banyak pilar-pilar 

kepariwisataan (adat, budaya, dll) jika daerah itu memiliki permasalahan pengelolaan sampah 

maka semua aset yang ada, maka tidak ada gunanya” Kata Bapak Bupati. Lanjut pemaparan 

beliau“ Kota labuan bajo sekarang sudah disorot oleh banyak pihak, baik dari  pihak dari  

domestik maupun mancanegara, maka jika kondisi sampah yang ada dilabuan bajo khususnya, 

akan mengganggu kelestarian alam oleh karena itu kita semua yang harus menjaganya” lanjut 

Bapak Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula. Pak Kapolres juga memberikan sambutan 

dan memberikan semangat kepada para peserta, “untuk memerangi sampah khususnya sampah 

plastik perlu adanya sinergitas dari berbagai sektor. Melestarikan alam adalah tugas kita semua, 



jumlah sampah yang kita hasilkan harus dikurangi, dan dalam memperingati World Ocean Day 

(WOD) kita diingatkan kembali akan bahaya sampah yang bisa mengancam kita kapan saja 

terutama sampah plastik. Kita harus mengingatkan kepada pihak yang masih membuang 

sampah sembarangan. Menang tidak mudah tapi bukan tidak bisa” tutur Kapolres Manggarai 

Barat, AKBP Julisa Kusumowardono S.IK., M.Si. “kemudian kami juga mengusulkan jika ada 

yang membuang sampah sembarangan, maka bisa ada sanksinya , kami siap terlibat dalam 

proses penindakan penegakan hukum tersebut, sehingga ada efek jera” lanjut Kapolres 

Manggarai Barat.  

Aksi coastal clean up WOD 2019 yang melibatkan lebih dari 335 Peserta. telah 

mengumpulkan klasifikasi sampah umum (general waste) seberat : 469,5 Kg dan sampah yang 

bisa didaur ulang seberat 155 Kg. Untuk sampah yang bisa disaur ulang dikelola oleh KSU 

Sampah Komodo. Peserta terdiri dari OPD Manggarai Barat, Instansi Vertikal, Pelaku 

Wisata/Operator/Hotel, Asosiasi-Asosiasi, Mahasiswa, serta Komunitas pegiat lingkungan dan 

Mayarakat Labuan Bajo. 

Dalam rangka memperingati World Ocean Day (WOD), Kami pegiat lingkungan di 

Kota labuan bajo juga siap mendukung pemerintah untuk pengelolaan sampah serta Edukasi 

mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, baik itu di kantor-kantor, sekolah, dan 

sebagainya, serta mendorong implementasu regulasi kebijakan terkait masalah sampah plastik.  

Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada para pihak sponsor/donatur, yaitu: 

Ahoy. Red Whale, Dive Komodo, Uber Scuba, Siloam Hospital, Jayakarta Hotel, Flores Diving 

Centre, Baccala, Atlantis, i Dive Komodo, Wanshan, So Bajo, Toko Simpan, Angkringan, 

Artomoro, Wae Molas, Cajoma, Coral Guardian, Denny’s Mart, dan Luwansa Hotel. 

 

Informasi lebih Lanjut: 

 

Camat Komodo: Imran 

Polres Mabar: Cakra 

WWF Indonesia: Kusnanto 

Trash Hero Komodo: Imran (THK) 

Trash hero Ruteng : Vinsen 

Trash Hero Nanganae : Ali 

Dive Operator Comunity Komodo: Susan 

Perempuan Peduli Lingkungan: Indra 

KSU Sampah Komodo: Tos Ampur 

Pelita Manggarai Barat: Wenti 

Anak Labuan Bajo: Robert Kenedy 

KFL : Kim 

P3Kom: Juven 

P2LB: Iffi 

Bhineka Muda: Debi

 

Catatan Editor 

• Tujuan dari pelaksanaan World Ocean Day (WOD) ini adalah untuk: Menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dengan aksi bersih Pantai, 



Mewujudkan kota labuan bajo sebagai kota yang bebas dari sampah plastik, dan 

Menciptakan generasi yang peduli lingkungan  

• Peraturan presiden RI nomor 83 tanun 2018 menenai penanganan sampah laut 

• UU nomor 18 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah 

• Peraturan pemerintah No 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga 

• Peraturan Gubernur NTT No 55 tahun 2018 tentang kebijakan strategi NTT dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

• Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 

• Peraturan Bupati Manggarai Barat No.22 Tahun 2014 tentang Penanganan Sampah 

• Surat edaran Bupati No: DLHK.660/140/Skrt/VI/2019 tentang pengurangan 

penggunaan plastik sekali pakai (Kantong plastik, Sedotan plastik, Botol plastik 

minuman, Kemasan/pembungkus makanan plastik) 


