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BANK SAMPAH: Tumpukan kardus hasil dari pengumpulan dari masyarakat ditampung sebelum di jual kembali. Masyarakat diminta untuk mengumpulkan sampah organik dan anorganik di bank sampah.

Sebulan Terkumpul Satu Ton Sampah
Masyarakat Diminta 

Manfaatkan Bank Sainpah
KARAWANG, RAKA - Kres- 

na Go Green (KGG) mengajak 
masyarakat untuk mengumpul
kan sampah organik dan anor
ganik di bank sampah. Dalam 
sebulan, sampah kardus bisa 
terkumpul sampai satu ton.

Kresna Go Green memiliki 
cara untuk menjaga kebersihan 
lingkungan. Cara tersebut den-

gan membuat bank sampah. 
Masyarakat akan mengumpul
kan sainpah kemudian di let- 
akkan di bank sampah dan tim 
KGG akan memberikan uang 
setelah masyarakat memberi
kan sampah. Per kilogram 
diberikan harga sebesar 1.200 
untuk sampah kardus. "Pen- 
gumpulannya itu gak nentu,

masyarakat boleh bawa ke 
sini setiap minggu atau setiap 
hari, kalau masyarakat inera- 
sa berat bawanya ya kami yang 
datang mengambilnya," ujar 
Tri Yunanto, ketua KGG, pada 
Minggu (22/8).

Dalam satu bulan tim dapat 
m engum pulkan satu ton 
sampah kardus. Sampah kar
dus bukan hanya diperoleh 

' dari masyarakat, namun dapat 
diperoleh juga dari petugas 
kebersihan mall. "Sebelum 
PPKM kita biasanya sering
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dapatin sampah itu dari clean
ing service yang ngasih ke 
kita,” sambungnya.

Kemudian untuk sampah 
plastik akan dikumpulkan di 
dua tempat yang diletakkan 
di pintu masuk masjid. Sete
lah sampah penuh maka akan 
langsung dijual kepada penge- 
pul. Tujuan pemisahan jenis 
sam pah dilakukan untuk 
dapat dengan mudah mendaur 
ulang sam pah. "Di dalem 
sini untuk yang kardus, kalau 
yang plastik itu ada di depan

tempatnya,” tambahnya.
Sam pah organik seperti 

kulit buah dan lain-lain akan 
dikumpulkan secara terpisah. 
Selanjutnya akan digunakan 
untuk bahan ternak mangot. 
Setelah mangot sudah besar 
maka digunakan untuk ma- 
kan ternak ayam. "Sampah 
organik kami kum pulkan 
disini dan langsung diberi
kan cairan agar tidak ter- 
c ium  bau  b u su k  oleh  
masyarakat,” ungkapnya.

Kendala yang dialami yak-

ni kurangnya transportasi 
pengangkut sampah. Ia me- 
nam bahkan bahw a telah 
melakukan pengajuan pen- 
erimaan motor pengangkut 
sampah namun hingga saat 
ini belum ada respon kelan- 
jutan dari pihak Dinas Ling
kungan Hidup dan Kebersihan 
(DLHK). "Sebenernya kami 
sudah melakukan pengajuan 
ke DLHK untuk pengadaan 
cator (m otor pengangkut 
sampah) tapi belum ada re
spon lagi,” pungkasnya.(nad)


