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Panduan ini adalah bagian praktis untuk membantu jemaat dan 

kelompok untuk terlibat dengan Gerakan Plastik Sosial. Ini berisi 

semua alat yang diperlukan bagi Anda untuk mengatur grup Anda 

untuk secara aktif mengurangi plastik lautan dan membuat dampak 

secara lokal dan global. 

Ini harus digunakan oleh tim relawan yang mengimplementasikan 
program di tempat. Komposisi tim dijelaskan secara lebih rinci di 
bawah ini. Ini adalah bagian “Cara” praktis untuk mengajarkan 
bagian-bagian dalam menjalankan kegiatan dan untuk membuat 
inisiatif Anda berhasil.

Kit Alat ini memiliki bagian-bagian berikut:

• Ajakan untuk Bertindak-Terorganisir: Ini termasuk memulai dan 
menjalankan komite, bekerja dengan sukarelawan dan dasar-
dasar perencanaan tindakan

• Memobilisasi grup dan komunitas Anda: Untuk memberi 
dampak Anda akan memobilisasi ratusan atau bahkan ribuan 
orang mengubah plastik mereka menjadi saluran perubahan 
bagi kaum miskin dan lautan. Kami membantu Anda bagaimana 
menjangkau mereka dengan pesan Anda dan mendorong 
mereka untuk bertindak.

• Melakukan audit limbah: Sebagian besar dari kita tidak tahu 
berapa banyak limbah dan limbah apa yang kita hasilkan. 
Melakukan audit limbah di jemaat Anda akan membantu 
Anda untuk lebih memahami aliran limbah Anda sendiri. Ini 
membantu Anda menemukan strategi agar tidak boros.

• Menyiapkan dan menjalankan titik pengumpulan: Bagian 
terakhir mengajarkan Anda cara mengumpulkan plastik di 
komunitas Anda, menghentikannya memasuki lautan, dan 
mengubahnya menjadi saluran perubahan. Jadi mari kita mulai! 

Jadi mari kita mulai!
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MENGORGANISIR DIRI KITA 
Untuk menjadi bagian dari Gerakan Plastik Sosial, grup Anda perlu 
terorganisir. Ini berarti membentuk komite secara internal dan 
merekrut sukarelawan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. 
Ini juga berarti menjalin koneksi dengan bagian penting lainnya, 
seperti pemerintah daerah, pendaur ulang lokal atau toko sampah 
atau bisnis lokal lainnya dan bahkan organisasi masyarakat. 
Tindakan ini membantu Anda membangun fondasi yang kuat untuk 
mempertahankan momentum dan menciptakan dampak yang lebih 
besar dengan membangun jaringan yang kuat.
_____

Komite manajemen Plastik Sosial

Untuk sebagian besar inisiatif baru, anggota kelompok dapat 
meminta bantuan dan bimbingan dari pemimpin mereka. Namun, 
para pemimpin (atau pendeta) tidak terlatih dalam daur ulang 
plastik dan tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Buku ini 
merekomendasikan pembentukan komite manajemen Plastik 
Sosial, yang dapat mempersiapkan dan mengelola program Plastik 
Sosial. Komite ini harus memiliki anggota laki-laki dan perempuan. 
Kepemimpinan kelompok biasanya akan menemukan orang dalam 
kelompok dengan berbagai keterampilan dan talenta yang relevan 
untuk berbagai fungsi.

1. Kegunaannya

Fungsi utama komite manajemen Plastik Sosial adalah untuk:
• Mengoordinasikan informasi kampanye bagi semua anggota 

kelompok agar terlibat untuk memberitahukan nilai plastik
• Mengoordinasikan Program Plastik Sosial dan sumber daya 

yang dibutuhkan
• Mengoordinasikan dan mendukung tim sukarelawan
• Bertindak sebagai badan pengambil keputusan pusat
• Membangun dan memelihara koordinasi antara berbagai 

kelompok yang terlibat dalam program
• Meninjau kemajuan program dan mencari sumber daya 

tambahan saat dibutuhkan
• Mengembangkan rencana aksi Plastik Sosial dan 

menyelaraskan penerapannya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Beberapa anggota komite manajemen Plastik Sosial harus diberikan 
tugas dan tanggung jawab tertentu.

Koordinator

• Untuk mengawasi kegiatan Program Plastik sosial
• Untuk mengoordinasikan kampanye informasi yang efektif di 

dalam kelompok atau paroki
• Untuk memimpin rapat dan / atau membuat catatan pertemuan 

(meskipun orang lain bisa melakukannya pekerjaan ini)
• CATATAN : Lebih baik jika koordinator bukan pendeta, pastor 

atau presiden, tetapi koordinator harus berkomunikasi secara 
teratur dengan pemimpin.

Bendahara

•  Untuk mengawasi penggunaan dana grup dan juga dana yang 
disumbangkan oleh lembaga lain untuk membantu Program 
Plastik Sosial

• Untuk memastikan ada pengelolaan yang baik atas sumber 
daya dan uang yang telah diberikan oleh mitra donor

• Untuk menyiapkan laporan yang dapat digunakan untuk 
menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan dan untuk 
dilaporkan setiap perbaharuan ke koordinator.

Orang logistik

• Untuk mengawasi pengumpulan, penyimpanan, dan pelaporan 
plastik

• Untuk mengelola transportasi lokal saat memindahkan plastik 
ke toko sampah atau pengolah

Orang Komunikasi

• Untuk mengoordinasikan komunikasi dengan badan-badan 
eksternal dan gereja-gereja lain

• Untuk berkomunikasi dengan otoritas lokal dan pejabat 
pemerintah.

3. Menggunakan Relawan

Merekrut Sukarelawan

Program Plastik Sosial Anda akan membutuhkan sukarelawan 
yang bersedia dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa 
prinsip utama yang akan membantu Anda merekrut sukarelawan:

• Buat daftar karakteristik penting yang harus dimiliki oleh 
sukarelawan Anda - misalnya,

• mereka haruslah orang-orang yang terkenal, andal, sesuai dan 
sehat, pekerja keras, dan dapat dipercaya

• Pastikan peran relawan Anda didefinisikan dengan jelas dan 
ditulis. Uraian pekerjaan dasar ini harus mencakup nama 
orang yang akan mengawasi sukarelawan. Ini akan membantu 
memotivasi sukarelawan, memastikan dia mendapatkan 
dukungan yang tepat, dan tidak kebingungan akan peran mereka.

• Jika memungkinkan, ketika Anda menjalankan Program 
Plastik Sosial, buatlah daftar nama sukarelawan dan sesuaikan 
dengan peran spesifik yang telah Anda jelaskan.

• Ketika Anda merekrut sukarelawan, ingatlah bahwa 
kemampuan mereka untuk berhubungan baik dengan 
orang lain dan bekerja dalam tim sama pentingnya dengan 
keterampilan dan pengalaman mereka.

• Jika Anda membutuhkan banyak sukarelawan, carilah orang-
orang yang dapat melakukan tugas tertentu dan pilih beberapa 
orang yang dapat menjadi pengawas atau pemimpin tim.

• Ketika berbicara dengan sukarelawan, luangkan waktu untuk 
memastikan bahwa mereka telah memahami peran mereka 
dengan jelas dan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan 
ketakutan atau keperdulian, yang kemudian dapat diatasi.

Kami juga menyusun kotak alat perencanaan tindakan untuk Anda, 
yang kami tambahkan ke Lampiran A.
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Bagian penting dari menjalankan proyek adalah dapat mengukur 
kemajuannya (bagaimana keadaannya?) Dan juga untuk menilai 
dampak proyek terhadap kehidupan masyarakat (apa yang telah 
kita capai?) Mengukur kemajuan disebut pemantauan, dan menilai 
dampak biasanya disebut evaluasi

PEMANTAUAN melibatkan pengumpulan informasi secara teratur 
dari orang-orang yang menjalankan proyek dan dari penerima 
manfaat. Ini harus dinilai apakah target numerik terpenuhi atau 
tidak, dan juga harus digali apakah pekerjaannya berkualitas baik.

EVALUASI biasanya dilakukan pada akhir proyek dengan 
mendapatkan umpan balik dari masyarakat, tetapi masyarakat juga 
harus memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik saat 
proyek sedang berlangsung. Dengan cara ini, segala keluhan dapat 
dengan cepat ditangani, dan masalah bisa diselesaikan.

Salah satu faktor utama untuk berhasil dengan Program Plastik 
Sosial dalam kelompok atau jemaat Anda adalah kemampuan 
memobilisasi orang dan mendaftarkan mereka dalam program 
tersebut. Visi Bank Plastik adalah untuk mendaftarkan 1 miliar orang 
ke dalam gerakan kami dan ini menarik. Membangun momentum 
dan menyumbang banyak orang adalah apa yang akan memberikan 
kekuatan program. Juga, peningkatan kesadaran dan advokasi yang 
menggerakkan orang untuk bertindak. Karena itu, program Anda 
hanya akan berhasil jika Anda dapat memobilisasi orang. Karena itu, 
bagian ini tentang memobilisasi orang memainkan peran penting 
dalam menyiapkan program. Selanjutnya, Anda dapat mengunduh 
materi seperti poster dan selebaran, serta email dan ledakan media 
sosial untuk meningkatkan kampanye Anda.

Apa yang dimaksud dengan ‘memobilisasi orang’?

  Memobilisasi orang’, juga disebut ‘kampanye’, melibatkan orang yang 
sanggup untuk berpartisipasi dalam tindakan yang meningkatkan 
lebih banyak orang untuk terlibat melakukan perubahan yang kita 
inginkani. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa orang-
orang peduli tentang masalah ini dan ingin melihat perubahan pada 
masalah tersebut. Ini melibatkan pengadopsian taktik yang berbeda, 
membutuhkan tingkat pengetahuan dan komitmen yang berbeda 
sesuai dengan isu dan konteks advokasi kami.

Sambil program dijalankan oleh tim yang lebih kecil dari pekerja 
tepercaya, sebagian besar cara memobilisasi orang atau aksi 
kampanye terbuka bagi siapa saja. Jika suatu tindakan sederhana 
dan dapat diakses, ada peluang lebih besar bagi lebih banyak orang 
untuk terlibat. Namun, walaupun melibatkan banyak orang bisa 
efektif, itu tidak selalu perlu atau mudah dicapai.

Ada dua jenis kelompok yang dapat dimobilisasi kegiatan:

• Orang-orang yang secara langsung terkena dampak masalah 
ini, yang dapat diberdayakan untuk ikut serta. (Misalnya, orang 
miskin yang tinggal di Baseco, Filipina yang memiliki banyak 
sampah plastik di garis pantai mereka karena banyaknya 
plastik mengambang di Teluk Manila dan sungai Pasig) 

• Orang-orang yang peduli dengan mereka yang terkena dampak 
masalah ini, seperti gereja, aktivis dan pendukung organisasi 
yang menangani masalah ini. (Misalnya, Ellen Mac Arthur 
Foundation menganjurkan pemerintah dan industri untuk 
bergerak menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui 
desain lingkaran terutama untuk kemasan plastik yang dapat 
didaur ulang)

Mobilisasi atau kampanye adalah budaya- spesifik, mungkin lebih 
dibandingkan banyak jenis kegiatan advokasi lainnya. Apa yang 
berhasil di satu negara, seperti pawai jalanan, mungkin tidak 
bekerja di tempat lain, di mana pertemuan publik yang teratur 
mungkin lebih tepat. Di beberapa negara, memobilisasi orang 

MEMANTAU DAN 
MENGEVALUASI

MEMOBILISASI GRUP DAN 
KOMUNITAS ANDA2
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secara publik tidak dimungkinkan sama sekali, walaupun hal itu 
masih dapat terjadi secara virtual secara online, melalui media 
sosial dan situs web kampanye, seperti melalui petisi online.

 Mobilisasi dapat melibatkan lusinan kegiatan yang memungkinkan, 
mulai dari acara doa bersama hingga pawai dan demonstrasi 
jalanan, dari kartu pos dan petisi hingga kampanye internet.
Apapun kegiatan yang kita pilih, memobilisasi orang harus 
bertujuan untuk membuat orang terdaftar dan terlibat dengan 
sistem Eco Plastik Ramah Lingkungan. Ini juga harus bertujuan 
untuk ‘mengubah arah angin’, dengan membawa masalah ke ranah 
publik dan menggerakkan pemangku kepentingan yang berbeda 
untuk mengambil tindakan.

 Apa manfaat yang terlibat dalam memobilisasi orang?

Memobilisasi orang menciptakan peluang untuk:
• Meningkatkan keterlibatan lebih banyak pemangku 

kepentingan dengan menunjukkan adanya keperdulian umum, 
berbagai kelompok yang tertarik, dan tingkat kesadaran serta 
pemahaman yang tinggi tentang masalah ini.

• Menambah kekuasaan untuk melobi upaya dengan melibatkan 
orang-orang yang terkena dampak masalah ini

• Gunakan energi dengan cara positif yang akan membawa 
perubahan

• Bawa perhatian media ke masalah ini, dan naikkan profil 
masalah tersebut

• Menghasilkan komitmen yang lebih besar untuk masalah ini 
oleh mereka yang terlibat

Pesan yang jelas dan menarik penting untuk mendorong 
orang mengambil bagian dalam kampanye. Mereka biasanya 
mengomunikasikan baik visi tentang bagaimana hal-hal seharusnya 
dan ‘kampanye bertanya’ spesifik tentang apa yang harus dilakukan 
untuk mencapai visi itu. Kegiatan mobilisasi yang mencari perubahan 
spesifik cenderung paling efektif. Jika ada aktivitas mobilisasi yang 
tidak mengkomunikasikan pesan yang jelas, maka sangat kecil 
kemungkinannya menghasilkan perubahan yang berarti. Pesannya 
harus mencolok dan berkesan, apakah itu dikomunikasikan melalui 
surat, kartu pos, plakat, media sosial atau metode lainnya. Ini 
juga harus membentuk cara orang berpikir tentang masalah ini. 
Memobilisasi orang juga harus dikaitkan dengan program Plastik 
Sosial yang sedang berjalan yang sedang dibangun di masyarakat.

Karena itu, memobilisasi orang harus selalu terhubung dengan 
tujuan yang lebih luas dan tidak hanya menjadi kegiatan mandiri. 
Itu harus tepat waktu dan strategis, terkait dengan momen-momen 
penting yang akan datang seperti hari bumi, musim penciptaan dan 
kampanye nasional lainnya serta membuka titik pengumpulan atau 
menambahkan aspek baru ke dalam program. Perencanaan setiap 
kegiatan mobilisasi harus memperhitungkan tanggal-tanggal 
penting dan proses pengambilan keputusan. Ia juga harus gesit 

dan mampu memberikan respons yang cepat terhadap peluang jika 
situasi mengharuskannya.
Memobilisasi orang itu penting, meskipun bisa jadi rumit dan 
mengeluarkan biaya, tetapi jika dilakukan dengan baik, itu tidak 
membuang waktu dan uang.

• Pilih aktivitas yang sesuai untuk konteks dalam hal 
keberhasilan. Misalnya, kampanye media sosial bisa lebih 
murah, sementara pergi dari rumah ke rumah dapat membawa 
koneksi yang lebih dalam.

• Bekerja dalam jaringan, aliansi dan koalisi dengan kelompok 
lain yang tertarik dengan masalah ini dan dengan media.

• Meminta izin dari pihak yang berkaitan di setiap pertemuan 
umum, pertunjukan dan acara-acara

• Temukan dan selalu mengetahui hukum-hukum yang berlaku 
yaitu perizinan kegiatan-kegiatan rutin, batasan-batasan 
disetiap tempat dan hak-hak yang semua masyarakat, seperti 
hak untuk bekerja dengan aman. Dapatkan bimbingan dari 
pengacara jika perlu

• Terus memantau media untuk mengetahui jika ada preseden, 
baik atau buruk. Pada saat tertentu promosi mengenai plastic 
laut dapat sangat membantu atau memotivasi masyarakat 
untuk bergabung

• Jadilah realistis mengenai pencapaian. Dengan kata lain akan 
ada resiko yang dirasakan dari kelemahan target kita dan 
pendukung yang potensial

• Undanglah public yang resmi untuk bergabung di kegiatan ini, 
jika sesuai tetapi waspadalah terhadap kemungkinan dipakai 
untuk kepentingan politik. Jika kita mengizinkan publik resmi 
mengambil kredit untuk pesan/panggung advokasi kita, hal ini 
harus menjadi sebuah keputusan taktis, bukanlah masalah 
prinsip. Tugas kita adalah mengajak mereka untuk melakukan 
perkejaan mereka lebih baik lagi, daripada mendukung 
atau melawan mereka, sehingga kita akan bijaksana untuk 
memastikan bahwa mereka tidak bisa mengambil kredit terlalu 
mudah dan mereka harus meberikan sesuatu yang bernilai.

Bagaimana peningkatan kesadaran mengarah pada mobilisasi?

Peningkatan kesadaran adalah langkah pertama dalam 
memobilisasi masyarakat untuk bertindak dalam masalah penting. 
Peningkatan kesadaran perlu dilakuakn oleh mereka yang secara 
langsung terlibat dalam permasalahan, dan mereka yang perduli 
kepada setiap mereka yang terkena dampak, sebagai contoh, 
gereja, aktivis dan pedukung organisasi yang menangani masalah 
tersebut, yang kita selesaikan melalui bagian-bagian kotbah, materi 
kelompok kecil dan kurikulum pemuda.
Jika orang tidak mengetahui masalah plastik samudera dan 
kemiskinan serta potensi Plastik Sosial untuk mengatasi masalah 
ini, maka mereka tidak mungkin bertindak sampai saat mereka 
diberi tahu dan sadar. Tidak adil juga mengharapkan orang untuk 
bertindak jika mereka memiliki informasi yang tidak memadai atau 
tidak memahami masalah tersebut.
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CARA UNTUK MENGAJAK 

MASYARAKAT

PERTEMUAN PUBLIK

Berkumpul bersama 
untuk berembuk. Pembuat 
keputusan terbuka untuk 
ditanyai publik

Mendapatkan publisitas yang 
baik. Pembuat keputusan 
mendengar pandangan berurutan. 
Kesempatan untuk berdiskusi

Menyita waktu dan mahal 
untuk menyiapkannya
Kemungkinan gangguan

Sekelompok orang berkumpul 
di tempat simbolis untuk 
melakukan protes visual kepada 
para pembuat keputusan

Bisa sangat visual dan kuat
 Liputan media bagus
 Peluang untuk Wawancara

Kemungkinan kekerasan
Mungkin kehilangan akses 
ke pembuat keputusan jika 
konfrontatif

Sekelompok orang berkumpul 
untuk menjelaskan tentang 
sesuatu melalui kegiatan umum 
gereja 

Penuh damai
Libatkan gereja melalui 
kegiatan yang sudah dikenal

Sulit mendapatkan keterlibatan 
media. Tertantang untuk 
bekerja dengan orang-orang 
dari agama mereka

Kelompok orang yang 
peduli bertemu dengan para 
pembuat keputusan, kerap kali 
pejabat lokal mereka, untuk 
memperkuat pesan

Pembuat keputusan 
mendengar langsung dari 
mereka yang terkena dampak
Membangun dukungan lokal 
untuk kampanye

Seringkali terlalu banyak 
masalah dimasukkan dan 
sulit untuk mengoordinasikan 
pesan

Sekelompok orang yang 
sedang berjalan di jalanan, 
memungkinkan meeting di 
akhir dan / atau tindakan 
simbolis

Terlihat dan menyenangkan
untuk anak-anak. Mudah untuk 
berpartisipasi dalam  berbagai 
macam orang.

Banyak upaya untuk 
mengorganisir. Rawan dibajak 
oleh kelompok yang lebih 
ekstrim

Tindakan tidak biasa yang 
menarik perhatian media ke 
tujuan Anda, seperti drama 
jalanan

Perhatian media yang bagus
Kuat dalam meyampaikan 
pesan kepada publik dan 
pembuat keputusan

Dapat salah dan terlihat 
tidak profesional. Jika sangat 
kontroversial, publik bisa 
menjadi bermusuhan

Orang menandatangani 
selembar kertas atau 
menulis pesan pada kartu 
pos kepada pembuat 
keputusan

Cepat dan mudah dilakukan, 
banyak orang cenderung 
bertindak

Dapat menjadi titik awal yang 
baik untuk memobilisasi publik

Impersonal, jadi mungkin 
diabaikan oleh pembuat 
keputusan

PAWAI

PERTUNJUKAN

DEMONSTRASI, PAWAI 

JALANAN, PROTES

VIGILS, LAYANAN DI LUAR 

GEREJA

PENDUKUNG BERTEMU 

PEMBUAT KEPUTUSAN

KARTU POS DAN PETISI

BAGAIMANA 

MELAKUKANNYA
KEUNTUNGANNYA KEKURANGANNYA

Peningkatan kesadaran perlu untuk memasukkan sebuah analisis 
situasi plastic lokal dan cara-cara yang mana perubahan dapat 
terjadi melalui Plastik Sosial. Pada saat menyadari hal yang 
paling sesuai dan cara effektif dari Peningkatan kesadaran bagi 
advokasi, penting untuk mengerti bagaimana orang dewasa belajar. 
Pentingnya, dikatakan bahwa masyarakat secara umum mengingat 

• 20% apa yang mereka dengar
• 30% apa yang mereka lihat
• 50% apa yang mereka dengar dan lihat
• 80% apa yang mereka temukan bagi dirinya sendiri.

Menyadari ini, kegiatan Peningkatan kesadaran harus menekankan 
belajar lebih dari mengajar, sehingga masyarakat didorong untuk 
membagikan pengalaman pribadi mereka dan saling memahami, 
dan berpartisipasi pada perencanaan aksi mobilisasi dan kampanye. 
Hal ini juga penting untuk mengenali bahwa orang dewasa belajar 
lebih cepat mengenai hal-hal yang relevan dan konkrit di hidup 
mereka dan kemampuan observasi dan pertimbangan selalu lebih 
kuat pertumbuhannya seiring berjalannya waktu.

Satu dari cara terbaik masyarakat untuk belajar mengenai masalah 
pada saat kita memobilisasi mereka agar kehidupannya berubah 

dengan tujuan memahami dan meresponi masalah. Contohnya, 
tergantung dengan konteks kita, termasuk; mendaur ulang 
sebanyak mungkin untuk mempromosikan lingkungan secara 
berlanjut; menggunakan transportasi umum, sepeda atau berjalan, 
daripada mengendarai kendaraan pribadi, dengan tujuan untuk 
mengurangi karbon yang merupakan bagian dari pengubah iklim; 
atau membeli barang dagangan yang cukup yang bertujuan menjadi 
bagian solusi dari permasalahan perdagangan global.

Dalam dinamika ini, masih ada sebuah peraturan yang jelas untuk 
NGO yang memiliki keahlian teknis atau politik tertentu, yang 
dapat menolong anggota komunitas untuk mengerti penyebabnya, 
konteks yang lebih luas dan konsekuensi berkelanjutan terhadap 
masalah yang dihadapi. Metode berguna untuk Peningkatan 
kesadaran termasuk :

• Rapat umum dan unjuk rasa
• Selebaran informasi dan koran
• Siaran radio
• Artikel koran
• Layar Tancap dan presentasi
• Rapat komunitas
• Poster
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Metode untuk memobilisasi masyarakat

Ada banyak cara untuk memobilisasi orang untuk bertindak. Memilih 
metode harus bergantung pada faktor-faktor seperti apa yang orang 
tertarik lakukan dan apa yang akan memiliki dampak terbesar. Tabel 
di bawah menguraikan sejumlah opsi, dengan beberapa kelebihan 
dan kekurangannya.

Praktek yang baik dalam memobilisasi orang

Beberapa pertimbangan umum yang perlu diingat ketika 
memobilisasi kelompok orang:

• Sertakan mereka yang terkena dampak masalah sehingga 
mereka bertanggung jawab untuk melakukan advokasi untuk 
masalah mereka sendiri. Misalnya, jika ada kontaminasi 
plastik di pantai kota, bekerja dengan sekolah dan kelompok 
masyarakat sehingga mereka berkoordinasi dan memimpin 
pawai melalui jalan-jalan.

• Pilih metode Anda dengan hati-hati dengan mempertimbangkan 
1) apa yang akan efektif dan sesuai, dan 2) apa yang orang 
mungkin bersedia lakukan. Misalnya, orang mungkin bersedia 
menandatangani petisi atau menghadiri pertemuan publik 
yang tertib.

• Pesan yang jelas, mengetahui apa yang Anda inginkan, 
yang dapat digunakan dalam berbagai cara misalnya dalam 
wawancara radio, plakat, poster, slogan. Buat menarik, 
mencolok dan berkesan. Letakkan masalah Anda dalam 
konteks. Hubungkan dengan kebijakan yang lebih luas dan 
pekerjaan lobi yang Anda lakukan.

• Jadikan acara menyenangkan untuk membangun solidaritas 
dan dukungan. Misalnya, Anda bisa mengadakan karnaval atau 
pawai. Menambahkan corak, kreativitas, dan variasi.

• Galakkan tindakan mudah sehingga masyarakat akan mudah 
terlibat dan bertindak. Banyak orang melakukan tindakan 
dasar seperti mulai memilah sampah di rumah jika ada insentif.

• Gunakan hal baru dan mengejutkan, bahkan dalam pengaturan 
konvensional seperti pertemuan publik, karena ini melibatkan 

masyarakat dengan tindakan Anda dan melakukan perubahan.
• Pertahankan momentum dengan merencanakan 

beberapa taktik atau kegiatan mobilisasi sebelumnya, dan 
menganggapnya sebagai skenario untuk digunakan dalam 
menanggapi peristiwa, bukan sebagai rangkaian yang 
ditetapkan.

• Pikirkan tentang bagaimana media akan merespons dan 
merencanakan tindakan yang akan menarik perhatian media, 
sehingga Anda dapat menyampaikan pesan Anda kepada 
khalayak ramai - misalnya, aksi visual yang memberikan 
kesempatan berfoto.

• Pertimbangkan efek potensial pada hubungan Anda dengan 
pembuat keputusan. Jika Anda sedang berdiskusi dengan 
pembuat keputusan tentang perubahan yang dapat mereka 
lakukan terhadap kebijakan atau praktik mereka, maka Anda 
perlu mempertimbangkan apakah memobilisasi orang akan 
meningkatkan atau mengurangi peluang keberhasilan Anda.

• Bekerjalah dengan sekutu Anda untuk menjangkau kelompok 
seluas mungkin dari orang-orang yang peduli. Ini mungkin 
termasuk sekutu dari negara lain yang dapat mengirim surat 
dan email ke pejabat pemerintah untuk menunjukkan bahwa 
ada perhatian skala internasional untuk masalah yang sedang 
Anda tangani.

• Kenali mobilisator yang akan menyampaikan pesan Anda 
dan membawa orang lain untuk bergabung dengan tindakan 
mobilisasi Anda, seperti mengedarkan sebuah petisi, 
membawa teman untuk berbaris, dll. Pikirkan tentang siapa 
orang-orang ini, bagaimana Anda berkomunikasi dengan 
mereka dan bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain, 
membuatnya semudah mungkin bagi mereka untuk terlibat.

Kami berharap ide-ide ini membantu Anda untuk terorganisir 
untuk bergabung dengan Ekosistem Plastik Sosial dan juga untuk 
memobilisasi kelompok, paroki atau komunitas Anda untuk 
bergabung menjadi bagian dari visi yang kuat ini. 
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AUDIT 
LIMBAH 
JEMAAT 
ANDA

SEKOLAH ATAU RUMAH3
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Ringkasan

Audit limbah penting untuk memberi Anda gambaran tentang 
volume dan komposisi limbah yang Anda hasilkan. Ini lebih 
lanjut membantu Anda memutuskan strategi penghindaran 
dan pengurangan pembuang yang lebih baik. Akhirnya, ini akan 
membantu Anda menentukan jejak plastik Anda sebagai titik 
awal untuk mengungkapkan nilai material melalui daur ulang dan 
netralisasi. Secara praktis, ini melibatkan pengumpulan semua 
sampah dan daur ulang di dalam fasilitas grup Anda untuk waktu 
tertentu, memisahkannya ke dalam kategori, mengukur setiap 
kategori, dan mendokumentasikan temuan.

_____

Latar Belakang

Di dunia yang sempurna kita tidak akan membuang apa pun. Kita akan 
menggunakan lebih sedikit dan kemudian menggunakan kembali 
atau mendaur ulang semuanya. Agar siswa memahami mengapa 
pengurangan limbah penting, mereka perlu memahami bahwa 
limbah adalah masalah besar. Satu karton susu atau botol air plastik 
mereka mungkin tampaknya tidak membuat perbedaan besar tetapi 
ketika mereka melihat dampak kumulatif semua limbah di sekolah 
mereka dari waktu ke waktu, mereka mulai melihat mengapa hal-
hal perlu diubah. Melakukan audit limbah memberi Anda informasi 
tentang apa yang ada dalam aliran limbah Anda dan ke mana ia 
pergi. Informasi ini juga dapat mengidentifikasi sumber daya yang 

dapat dikurangi atau dipulihkan melalui penggunaan kembali, daur 
ulang, dan pengomposan. Berkenaan dengan kemitraan dengan 
Bank Plastik, anda akan mengetahui berapa banyak plastik yang 
Anda konsumsi. Jika Anda tahu apa yang dibuang dan dari mana 
asalnya, Anda dapat merancang dan mengimplementasikan 
solusi untuk mengurangi limbah. Audit limbah terdengar seperti 
pekerjaan bau yang berantakan. Yang mengejutkan adalah betapa 
menyenangkannya orang dewasa dan anak-anak dapat menyortir, 
mengukur, memperkirakan, melaporkan, dan membuat rencana 
untuk perubahan! Untuk melihat aksi audit limbah, lihat video ini dari 
Sekolah Dasar D97Holmes: http://vimeo.com/17296019

Audit limbah dapat memakan waktu dua hingga tiga jam tergantung 
pada ukuran grup Anda dan aktivitas Anda. Ini akan memberikan 
informasi berharga untuk merencanakan strategi pengurangan 
limbah. Luangkan waktu untuk merencanakan audit menyeluruh 
dan mengumpulkan informasi terperinci.

Mulailah dengan mengisi lembar kerja Menjelajahi Limbah 
Kita. Anda akan menggunakan Formulir Audit Limbah untuk 
mendokumentasikan semua data yang dikumpulkan selama audit.

Anda dapat menemukan rencana kerja terperinci tentang cara 
melakukan audit limbah di Lampiran B.

_____
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MENJALANKAN 
PROGRAM
MENGUBAH DUNIA: MEMULAI 
PUSAT PENGUMPULAN BANK 
PLASTIK DI BERBAGAI TEMPAT 
DENGAN SEJUMLAH BESAR 
PLASTIK YANG SALAH KELOLA

Pendahuluan

Anda tinggal di tempat dengan banyak plastik yang 
tidak terkelola dengan aman di komunitas Anda 
dan tidak ada sistem daur ulang yang berfungsi, ada 
beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Cara 
terbaik untuk mengatasi situasi ini untuk Anda dan 
grup Anda adalah mengatur titik pengumpulan 
Anda sendiri, di mana anggota dan orang-orang 
dari komunitas dapat membawa plastik mereka 
untuk didaur ulang ke dalam sistem lingkungan 
Plastik Sosial. Ini adalah cara terbaik bagi Anda 
untuk mengungkapkan nilai dalam plastik dan 
membuat dampak sebagai kelompok. Bagian 
selanjutnya memberi Anda petunjuk khusus 
tentang cara melakukannya. Panduan ini terutama 
untuk referensi Anda. Sebisa mungkin, tim Bank 
Plastik lokal akan melatih Anda dan tim Anda 
dan akan menjawab pertanyaan Anda tentang 
mengelola titik pengumpulan.

Bab berikut ini mengajarkan Anda cara mengatur 
dan mengoperasikan titik pengumpulan di 
organisasi Anda, sekolah, gereja, bait suci dll.
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hingga 10 karung curah penuh. 
• Tandatangani MOU. Begitu suatu lokasi telah dipilih, disetujui 

secara hukum, dan dikontrakkan, suatu MOU harus ditandatangani 
untuk memastikan semua tanggung jawabnya jelas.

Kepemilikan Tanah

Grup Anda akan memerlukan lokasi. Pilihan pertama Anda adalah 
kepemilikan tanah oleh grup Anda: 

• Grup atau jemaat Anda memiliki tanah sendiri atau menyewa 
dari pihak ketiga tempat pengumpulan poin.

• Seorang anggota grup Anda mengizinkan grup Anda untuk 
menggunakan sebidang tanah mereka untuk dipakai, anda 
perlu untuk menuliskannya dalam sebuah perjanjian.

• Walikota, wakil & pemerintah daerah memberi wewenang 
secara tertulis bahwa titik pengumpulan dapat menggunakan 
lahan umum.

Poin yang perlu dipertimbangkan: 

• Apakah ada lahan yang akan “disumbangkan” ke proyek secara 
gratis dari sponsor, rekan-rekan, dll.?

• Apakah ada tanah yang bisa disewa?
• Apakah ada klaim kepemilikan tunggal (anggota keluarga dll)?
• Apakah ada ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan 

beberapa karung plastik besar sebelum diangkut?
• Garis Waktu: Pembebasan lahan bisa memakan waktu mulai 

dari beberapa minggu hingga lebih dari setahun

Pelatihan

Setelah pemilik pasar dan tim telah dipilih, pelatihan harus 
dijadwalkan dan diadakan sebelum pasar daur ulang dibuka secara 
resmi. Lokasi harus dipilih untuk pelatihan, dan begitu itu terjadi, 
tim Bank Plastik mengoordinasikan perencanaan seperti peserta, 
jadwal / waktu, buku catatan / persediaan ... Selain pelatihan 
“ruang kelas”, penting bagi karyawan untuk mengunjungi titik 
pengumpulan untuk memastikan bahwa mereka memahami 
prosedur yang berlaku untuk mengangkut dan menjual plastik 
ketika mereka siap untuk melakukan transportasi pertama mereka. 
Jika ini dapat dilakukan bersamaan dengan pelatihan kelas, itu 
adalah waktu yang ideal.

DIAGRAM ALUR PENGUMPULAN & 
DALUR ULANG PLASTIK

Komunitas 
memisahkan 

plastik di rumah 
mereka

Plastik 
ditimbang, 

disortir, dan 
dicatat

Plastik diangkut 
ke mitra pendaur 

ulang atau 
prosesor mitra

Plastik diangkut 
ke perusahaan 

mitra dan diubah 
menjadi produk 

baru.

Plastik 
dikumpulkan atau 
dibawa ke tempat 

pengumpulan

Kolektor atau 
anggota dibayar 
dan menerima 

token

Plastik dicuci, 
diremukkan, dan 

dihancurkan

Kampanye mobilisasi dan pendidikan Anda bertanggung jawab 
untuk membantu masyarakat belajar memisahkan plastik 
mereka. Titik pengumpulan Anda adalah infrastruktur yang 
disiapkan jemaat atau kelompok Anda untuk mengumpulkan 
plastik dan memprosesnya untuk diteruskan ke pendaur ulang. 
Titik pengumpulan adalah bagian penting dari rantai nilai, di 
mana individu atau kolektor dapat membawa plastik mereka dan 
mendapatkan bayaran dan penghargaan. Karena itu, penting Anda 
mengoperasikannya dengan baik.

Kami di sini untuk membantu Anda berhasil. Orang-orang 
yang membawa plastik kepada Anda adalah anggota jemaat 
atau kelompok Anda atau seluruh komunitas. Ini tergantung 
pada upaya mobilisasi Anda. Jika gereja atau komunitas Anda 
kecil, Anda dapat menjalankan program dengan sukarelawan 
dan hanya meminta orang untuk membawa plastik ke tempat 
pengumpulan.

Jika komunitas Anda besar dan Anda memiliki banyak anggota, 
Anda mungkin perlu staf berbayar untuk menjalankan pusat dan 
pengumpul untuk mengambil plastik dari rumah atau sumber. 
Berikut beberapa latar belakang pada bagian yang berbeda.

Titik Pengumpulan

Anda dapat mendaftarkan titik pengumpulan Anda di aplikasi. Titik 
pengumpulan adalah ruang yang diperlengkapi dengan tempat 
kedatangan pengumpul beserta muatan mereka dan menukar 
muatan mereka dengan uang tunai atau barang non-moneter. Ada 
beberapa desain fisik untuk pasar daur ulang tergantung pada 
fasilitas Anda.

Untuk pelatihan dan dukungan dari tim Plastik Sosial untuk 
mendirikan dan menjalankan pusat pengumpulan sebagai program 
berkelanjutan Anda harus:

• Mengisi formulir dengan semua informasi pribadinya dan 
minat Anda tentang penataan titik pengumpulan.

• Punya situs: Grup atau jemaat Anda harus memiliki situsnya 
sendiri; yang bisa menjadi bagian dari tanah yang Anda miliki, 
halaman belakang, lahan yang cukup yang dapat menyimpan 
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Peluncuran Resmi Koleksi Poin

Setelah pelatihan dan kunjungan perusahaan daur ulang telah 
selesai dan rencana tindakan sesuai dengan harga, penyimpanan, 
transportasi, dll., Pusat siap dibuka. Banyak organisasi sponsor 
biasanya bersedia untuk menjadi tuan rumah pada perayaan 
pembukaan untuk memberitahukan kepada khalayak umum dan 
menciptakan keramaian. Organisasi sponsor, jika ada, mengaturnya 
dan menanggung biaya, tetapi anggota tim Bank Plastik sering 
menghadiri dan mendokumentasikan acara tersebut dengan gambar, 
video, dll. Beberapa titik pengumpulan juga mempromosikan 
pembukaannya dengan iklan radio dan bentuk pemasaran lainnya 
sebarkan berita ke komunitas. Pembukaan pasar baru adalah acara 
penting bagi masyarakat.

Bantuan Teknis dengan operasi.

Penting bagi setidaknya satu anggota tim Bank Plastik untuk hadir 
setidaknya beberapa hari setelah titik pengumpulan dibuka. Banyak 
pertanyaan muncul ketika pelanggan datang, dan akan sangat 
membantu jika ada seseorang yang menjawab pertanyaan ini dan 
memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Setelah 
semuanya berjalan dengan baik, anggota tim Bank Plastik sering 
menindaklanjuti untuk check in dan membantu jika perlu. Setelah 
itu, Bank Plastik akan mengunjungi pasar secara terjadwal untuk 
melakukan survei, menindaklanjuti, meninjau catatan, berbagi berita, 
dan mengumpulkan kisah sukses dll. Pasar baru juga akan diundang 
ke semua pertemuan triwulanan ke depannya dan termasuk dalam 
komunikasi di seluruh program.

Daftarkan Tempat Pengumpulan Baru dengan Fasilitas Daur Ulang (jika 

mungkin) Koordinator titik pengumpulan baru akan dibawa ke fasilitas 
Daur Ulang kami 1-2 minggu sebelum mereka mulai beroperasi. 
Mereka akan terdaftar dalam sistem sebagai mitra program Social 
Plastic® di Fasilitas Daur Ulang melalui APP untuk menerima harga 
& status yang menguntungkan.

Koordinator akan ditunjukkan di sekitar fasilitas oleh tim Social Plastic® 
untuk membantu mereka lebih memahami prosesnya. Mereka akan 
diperkenalkan kepada karyawan yang bertanggung jawab untuk 
mengetahui volume dan didaftarkan di daftar resmi vendor Social 
Plastic®. Koordinator perlu membawa ID resmi pemerintah sampai 
mereka dikenali oleh karyawan fasilitas daur ulang. Setiap karyawan 
yang dapat mendampingi pengemudi truk ke fasilitas juga harus 
terdaftar, sebagai perwakilan dari pasar daur ulang Social Plastic®.

BAGAIMANA CARA 
MENGOPERASIKAN TEMPAT 
PENGUMPULAN SOCIAL 
PLASTIC®
Titik pengumpulan Social Plastic® pada dasarnya membeli plastik 
sebagai harga yang ditetapkan dari pengumpul untuk dijual kembali 
ke fasilitas daur ulang. Koordinator titik pengumpulan Social Plastic® 
perlu melakukan hal berikut:
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Polyethylene 
Kepadatan Tinggi

Polyvinyl
Klorida

Polyethylene
Kepadatan Rendah

Polyethylene Polystyrene

Plastik lain, 
termasuk akrilik, 

polykarbonat, serat 
polyactic, nlon, 

serat kaca

Botol soft drink, 
air mineral, 

wadah jus buah 
dan minyak 

goreng

Kendi susu, 
pembersih, 

detergen pencuci, 
bahan bleaching, 

botol sampo, 
sabun pencuci 

dan mandi

Baki permen, 
buah, plastik 

pembungkus (foil 
gelembung) dan 
foil buah untuk 
membungkus 

peralatan makan

Botol rusak, tas 
belanja, karung 
ketahanan tinggi 
dan kebanykan 
pembungkus

Furniture, 
konsumen, bagasi, 
mainan berbentuk 
bamper, lapisan 
dan pembatas 
dalam mobil

Salah satu 
contohnya 

adalah sebuah 
polykarbonat 

digunakan untuk 
memproduksi CD 

dan botol susu 
bayi

Jam buka: Waktu pembukaan seharusnya atas kebijaksanaan komite 
Plastik Sosial tetapi harus konsisten sehingga pengumpul dapat yakin 
jika mereka datang pada waktu buka secara rutin, pusat akan dibuka 
untuk menampung muatan mereka.

APP Bank Plastik: Semua transaksi dan pelaporan tanpa kertas, 
melalui Aplikasi. Penting bahwa Anda memiliki Smartphone dan WIFI 
atau internet seluler di titik pengumpulan untuk mengoperasikan titik 
pengumpulan secara digital. Penting bagi Anda untuk membiasakan 
diri dengan Aplikasi sebelumnya. Aplikasi dapat diunduh di Google Play 
Store atau Apple App Store.

Mendaftarkan Kolektor: Koordinator Social Plastic® akan 
mendaftarkan kolektor melalui APP 

Karyawan atau sukarelawan Titik Pengumpulan: Jumlah sukarelawan 
bahkan karyawan yang dibutuhkan akan ditentukan oleh luasnya 
titik pengumpulan Anda dan jam dan hari pembukaan. Mereka 
bertanggung jawab membantu menimbang dan mengelola 
plastik yang disimpan di pusat. Mereka harus memantau proses 
penyortiran, tetapi memberdayakan pengumpul untuk melakukan 
penyortiran sebanyak mungkin. Mereka akan bertanggung jawab 
untuk memuatkan karung besar penuh ke truk untuk diangkut.

Proses Pertukaran: Koordinator atau asisten terlatih akan 
mengosongkan karung pengumpul di atas meja inspeksi di pusat 
untuk memastikan bahwa plastik yang dibawa memenuhi kualitas 
dalam hal jenis plastik, label, kontaminan dan hanya akan menerima 
yang memenuhi persyaratan untuk ditimbang. Mereka menimbang 

total volume plastik yang dikumpulkan yang memenuhi persyaratan 
dan menghitung harga di depan pengumpul. Timbangan harus 
menunjukkan angka digital sebgai pengumpul yang memahami 
volume lebih baik. Grafik harga terlihat di layar Aplikasi, sehingga 
semua pengumpul dapat memahami total yang mereka terima. 
Koordinator juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan volume 
yang dipertukarkan dari setiap jenis plastik.

JENIS PLASTIK / KUALITAS dan PEMILAHAN

Bagan di bawah ini  mengacu pada berbagai jenis plastik yang tersedia 
dan contoh tentang apa saja jenis yang tersedia di pasaran tetapi secara 
khusus plastik yang sebenarnya diperlukan Bank Plastik kebanyakan 
HDPE, PET, LDPE dan PP.

Kualitas: Kualitas plastik yang dikirim ke klien merupakan bagian 
integral dari kemampuan Bank Plastik untuk menemukan 
dan mempertahankan pelanggan. Pemilahan yang benar 
berdasarkan jenis plastik, menghilangkan kontaminan dan 
mencegah UV (sinar matahari) dari degradasi plastik semuanya 
penting untuk kemampuan menjual Social Plastic® kepada klien 
global. Pertimbangan utama adalah bahwa plastik tidak boleh 
menghabiskan lebih dari 30 hari di bawah sinar matahari di antara 
waktu dibuang dan diolah kembali menjadi serpihan. Salah satu 
karyawan pasar akan berlatih praktik terbaik untuk memilah 
berdasarkan jenis dan kualitas plastik.

Kontaminan seperti kertas, cairan, jenis resin lainnya, logam, label 
dan level PP tidak boleh melebihi 2% berat. Kontaminan berikut tidak 
diperbolehkan pada level apa pun:

Mainan, 
oembungkus 

keras, tas 
kosmetik, 

perhiasaan tiruan, 
kaset, CD, cangkir 

otomatis

Polyethylene
terephthalate
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Kantong plastik, mainan, atau film apa pun yang terbuat dari LDPE (# 4), 
atau resin plastik lainnya Kayu, Kaca, Minyak dan Grease, Batu-batuan, 
lumpur, kotoran, Limbah medis dan berbahaya. Plastik biodegradable 
berbasis tanaman (PLA) harus disingkirkan.

Penyortiran: Setelah tiba di Pasar Daur Ulang, pengumpul akan 
mengosongkan karung di atas meja dan membuang batu, kayu, 
logam dan kontaminan lain yang terlihat. (Kolektor akan menerima 
pelatihan tentang pengumpulan dan pemilahan / pemisahan bahan). 
Penyortiran akan dilakukan pada tingkat pasar daur ulang dengan 
mempertimbangkan aplikasi akhir pelanggan dan persyaratan 
minimum Bank Plastik untuk Kualitas Social Plastic®. Plastik harus 
ditimbang sebelum disortir. Jika ditemukan campuran lain, plastik 
dapat ditimbang ulang.

Tempat Pemilahan - Setiap titik pengumpulan harus dilengkapi 
dengan meja 4x8 tertutup (terpal), ditempatkan di sebelah kios, untuk 
disortir. Di satu sisi meja penyortiran adalah karung untuk HDPE Nat, 
warna campuran HDPE, PET Clear dan PET berwarna. Hal ini akan 
memastikan bahwa botol plastik dipilah satu-satu saat masuk. Plastik 
harus ditutup oleh terpal agar tidak terkena sinar matahari.

Setiap wadah plastik yang sebelumnya berisi bahan berbahaya, 
termasuk jarum, harus benar-benar dihindari karena banyak pembeli 
akan menolak seluruh muatan jika ditemukan seperti benda di atas.

Pemeriksaan PVC: Ketika hancur, PVC berubah menjadi putih. Jika jenis 
plastik tidak dapat dikonfirmasi, tes berikut dapat dilakukan:
Gunakan kawat tembaga ukuran 12-14 yang sudah dibuka dari 
perekatnya. Cuci kawat dengan air. Panaskan kawat tembaga agar 

menyala merah dalam nyala obor yang lebih ringan atau propana 
sampai tidak ada warna yang terlihat. Panaskan kabel menjadi merah-
panas, lalu dengan cepat sentuh serpihan sampel ke dalamnya dan 
segera kembalikan kawat ke api. Asap dari plastik harus menyelimuti 
kawat tembaga panas ke dalam nyala api sehingga reaksi dapat terjadi.
Gumpalan hijau adalah tes positif menandakan adanya klorin (PVC). Ketika 

PVC ditemukan, itu akan dipaku atau disekrup ke papan di dekat area 

penyortiran untuk memudahkan identifikasi.

Pengangkutan

Satu tugas penting adalah membawa plastik yang terkumpul ke pendaur 
ulang. Ada tiga opsi untuk itu. Jika grup Anda memiliki kendaraan sendiri 
yang dapat Anda gunakan maka ini akan menjadi pilihan termurah. Jika 
Anda tidak memiliki kendaraan, Anda dapat mencari anggota sukarela 
dengan kendaraan yang dapat Anda gunakan dan hanya membayar 
bensin. Jika tidak ada, Anda mungkin harus menyewa transportasi, 
yang akan menjadi biaya tambahan, yang perlu Anda perhitungkan 
dalam pengeluaran dan harga Anda. Beberapa pendaur ulang juga akan 
mengambil plastik di tempat Anda, tetapi mereka akan menurunkan 
harga untuk menutupi biaya transportasi.

Selamat:

Anda sekarang telah mencapai akhir tool-kit ini. Ketika Anda mulai 
mengimplementasikan program, Anda akan mengalami hambatan 
dan menghadapi frustrasi. Mengubah dunia tidak mudah. Tetapi jika 
kita tidak akan melakukannya, siapa lagi yang mau? Bergerak maju 
dengan inisiatif ini sangat penting bagi lautan, orang miskin dan 
generasi berikutnya. Ingatlah hal ini, ketika Anda mengalami kesulitan. 
Jangan menyerah. Ini sangat berharga. Kami di sini untuk membantu 
dan mendukung Anda. Bergabunglah dengan platform online kami 
untuk terhubung dengan grup lain yang merupakan bagian dari 
Pemberontakan Lintas Agama Plastik Sosial atau hubungi kami di 
interfaith@plasticbank.com.

_____
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Mengelola rapat

Diperlukan rapat untuk merencanakan dan mengoordinasikan 
kegiatan. Undanglah orang-orang yang memiliki keterampilan, 
pengetahuan, atau pengaruh khusus dalam komunitas. Diskusi 
terbuka membantu untuk menghindari kesalahpahaman atau 
duplikasi pekerjaan.

Karena situasi dalam menjalankan program berubah, pertemuan rutin 
diperlukan untuk meninjau kemajuan dan menilai kembali kebutuhan. 
Terkadang Anda mungkin perlu melakukan beberapa pertemuan 
dalam satu hari. Jika pemerintah atau LSM mengadakan rapat untuk 
tujuan koordinasi, cobalah mengirim perwakilan untuk hadir.

Penting untuk menjalankan rapat secara efisien. Kiat-kiat berikut 

diberikan untuk membantu menjadikan rapat Anda efektif.

Sebelum Rapat

• Pastikan semua orang tahu mengapa mereka rapat.
• Pastikan semua orang tahu hari, waktu dan tempat pertemuan.
• Harus ada agenda yang sederhana dan jelas.
• Pemberitahuan yang memadai harus diberikan kepada mereka 

yang perlu menyiapkan makalah  atau pidato.
• Berikan makanan dan minuman jika perlu, dan sediakan waktu 

istirahat.

Selama Rapat berlangsung

• Mulai dan selesaikan tepat waktu.
• Pastikan pengunjung dan anggota baru disambut dan 

diperkenalkan.
• Pastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk 

LAMPIRAN:
LAMPIRAN A: KOTAK ALAT PERENCANAAN 
TINDAKAN5 

berkontribusi, berbicara, dan mendengarkan.
• Pastikan agenda diikuti.
• Sebelum membuat keputusan, pastikan bahwa semua poin 

utama diringkas dan semua orang  telah mengerti.
• Pastikan ada catatan tentang keputusan yang dibuat. Tindakan 

harus ditugaskan kepada orang- orang tertentu, dengan 
tanggal penyelesaian.

Sesudah Meeting

• Jika memungkinkan, orang yang datang ke pertemuan harus 
menerima catatan keputusan yang  diambil dan tindakan yang 
direncanakan.

• Semua orang harus diberi tahu kapan pertemuan berikutnya 
akan diadakan.

• Jika sesuai, pastikan setiap orang memiliki daftar perincian 
kontak yang dapat digunakan jika perlu untuk mengadakan 
pertemuan darurat.

 
Panduan sederhana untuk membuat keputusan

Salah satu tantangan menjalankan komite manajemen Plastik 
Sosial adalah membuat keputusan yang baik. Harus ada persiapan 
yang baik sebelumnya dan orang-orang harus diberikan banyak 
informasi yang menjadi dasar keputusan mereka. Pertanyaan-
pertanyaan berikut dirancang untuk membantu koordinator 
memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik.

• Apa yang kita coba putuskan? Pastikan ini jelas bagi semua 
orang?

• Apa saja kemungkinan yang berbeda? Pertimbangkan 
sebanyak mungkin. Tuliskan di papan tulis  atau flip chart.

• Bagaimana setiap kemungkinan bekerja? Pertimbangkan hal 
positif dan negatif.

• Apa saran, atau kombinasi saran, yang kita pilih?
• Apa yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan keputusan?
• Siapa yang akan melakukan apa, kapan, di mana, dan 

bagaimana?
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Mendapatkan bantuan tambahan

Ada beberapa situasi di mana gereja mungkin merasa tidak memiliki 
semua keahlian untuk mempersiapkan dan melaksanakan program 
Plastik Sosial. Pada saat-saat seperti itu, kelompok mungkin perlu 
mencari saran teknis eksternal. Bidang saran spesifik meliputi hal 
berikut:

• Peraturan dan regulasi pengelolaan limbah pemerintah daerah 
dan nasional

• Pendaur ulang dan toko sampah lokal yang dapat bermitra 
dengannya.

• Izin dan peraturan pemerintah dalam mengelola titik 
pengumpulan

Sumber bantuan

Ada beberapa sumber bantuan potensial:
• Anggota gereja yang memiliki keterampilan spesifik yang Anda 

butuhkan
• Gereja-gereja tetangga dan kelompok agama yang memiliki 

orang-orang dengan keterampilan yang relevan
• LSM lokal yang berspesialisasi dalam bidang-bidang seperti 

lingkungan dan pengelolaan sampah, tanpa limbah
• Publikasi lokal tentang pengelolaan limbah
• Pejabat pemerintah daerah atau pengacara

Perencanaan dasar dan Keahlian Memantau

Para pemimpin tahu pentingnya persiapan dan perencanaan. Layanan 
untuk ibadat, program khusus satu hari, permainan sepak bola 
atau kelas Alkitab anak-anak semuanya membutuhkan pemikiran 
dan perhatian yang cermat dan teliti. Hal yang sama berlaku ketika 
kita berencana untuk menghilangkan Plastik lautan. Bagian ini 
memberikan beberapa panduan tentang bagaimana merencanakan 
dengan baik dan bagaimana memantau kemajuan suatu proyek. Ini 
relevan untuk menjalankan program Plastik social berhasil.

Latihan berikut adalah alat sederhana yang akan membantu komite 
manajemen Plastik Sosial untuk merencanakan pekerjaannya. Ini 
mencakup beberapa cara untuk mengatasi masalah yang dapat timbul 
dan menghambat kemajuan proyek.

Apa yang akan kita lakukan?

Apa yang mungkin menarik kita mundur?

Sumber daya 

apa yang kita 

punya?

Siapa 

saja  yang 

akan kita 

masukkan?

Bagaimana kita akan melakukannya?

Akan berapa 

banyak 

biayanya?

Apa yang bisa menghalangi kita?

1. Apa yang akan kita lakukan? 

• Ini adalah tentang memutuskan apa tujuan utama proyek. 
Tujuannya mungkin untuk mengumpulkan semua plastik dari 
komunitas kita.

2. Bagaimana kita akan melakukannya?

• Ini adalah tentang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus 
dilakukan orang-orang yang terlibat dalam proyek untuk 
memastikan itu memenuhi tujuannya. Misalnya, dalam 
proyek pengumpulan, tugas dapat mencakup menimbang dan 
mencatat plastik, menghubungi toko rongsokan lokal untuk 
menjemputnya.

3. Sumber daya apa yang kita miliki?

• Pertimbangkan semua sumber daya berbeda yang sudah 
Anda miliki dan yang dapat Anda gunakan untuk proyek ini. 
Ini dapat mencakup tenaga manusia, waktu, pengalaman atau 
keterampilan, serta sumber daya alam, hubungan dengan 
organisasi lain, uang dan doa. Mungkin ada anggota gereja 
yang terampil dalam akuntansi atau merancang kompartemen 
untuk sepatu daur ulang.

4. Siapa saja yang akan kita masukkan?

• Pikirkan berbagai orang yang harus dilibatkan dalam 
merancang dan mengoperasikan proyek. Ini harus mencakup 
para kolektor, serta para pemimpin gereja, sukarelawan dan 
perwakilan dari mitra lokal dan otoritas lokal.

5. Apa yang bisa menahan kita?

• Tujuan membahas pertanyaan ini adalah untuk mengidentifikasi 
hal-hal yang mungkin dapat mencegah kegiatan Anda 
terjadi. Ini mungkin pertentangan dari anggota masyarakat 
lainnya, kurangnya dana, atau kurangnya keterampilan dan 
pengalaman.

6. Apa yang bisa menghalangi kita?

• Ini tentang semua hal yang dapat mengganggu proyek setelah 
dimulai. Bisa berupa konflik lokal, infra struktur yang buruk, 
penyakit di antara pekerja dalam proyek, atau pejabat lokal 
yang tidak kooperatif.

7. Berapa biayanya?

• Ketika Anda telah mengidentifikasi semua kegiatan yang 
berbeda, Anda perlu menentukan berapa banyak biaya yang 
diperlukan untuk kegiatan ini dan menyiapkan anggaran yang 
sederhana. Anggota mungkin dapat menyumbangkan sesuatu, 
tetapi sumber lain mungkin diperlukan

Latihan minibus

Jika memungkinkan, mintalah seseorang untuk menggambar 
minibus yang mirip dengan gambar di bawah ini dan tampilkan di 
suatu tempat di mana semua orang dapat melihatnya. Kemudian 
diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mengelilinginya. Jawaban 
atas pertanyaan tersebut kemudian menjadi rencana proyek Anda.
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HARI 1 3 5 7 92 4 6 8 10

Gunakan tabel berikut untuk mengubah informasi dari latihan minibus menjadi rencana yang dapat digunakan oleh kelompok.

Tabel perencanaan tugas

Tabel ini berguna untuk membantu tim kecil merencanakan berbagai tugas yang dibutuhkan oleh proyek. Jika Anda melakukan ini pada selembar 
kertas besar, itu dapat digunakan dalam perencanaan rapat dan untuk meninjau bagaimana tugas berjalan.

MULAI SELESAI

MULAI SELESAI

X X X X X

MULAI SELESAI

MULAI SELESAI

SELESAI

SELESAI

MULAI

MULAI

NAMA PROJECT:

KEADAAN:

1. APA YANG AKAN KITA LAKUKAN?

2. BAGAIMANA KITA AKAN MELAKUKANNYA?

3. SUMBER DAYA APA YANG KITA MILIKI?

4. SIAPA YANG KITA BUTUHKAN DI DEWAN?

5. APA YANG BISA MENAHAN KITA?

6. APA YANG BISA MENGHALANGI KITA?

7. BERAPA BIAYANYA?

KELOMPOK 
MEETING

TUGAS 1

TUGAS 3

TUGAS 5

TUGAS 2

TUGAS 4

TUGAS 6
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LAMPIRAN B: RENCANA KERJA TENTANG 
BAGAIMANA MELAKUKAN AUDIT LIMBAH6

Perencanaan

Melakukan audit adalah kesempatan berharga untuk mendidik 
anggota, staf, pendeta, administrasi, orang tua dan masyarakat 
tentang limbah, konservasi sumber daya, dan mengapa penting 
untuk mengurangi berapa banyak limbah yang Anda hasilkan. 
Perencanaan melibatkan pertimbangan siapa yang perlu dilibatkan, 
kapan melakukan audit, mengapa Anda melakukan ini, materi apa 
yang Anda perlukan, dan bagaimana audit Anda akan disusun.

• Siapa: Komite Plastik Sosial Anda. Mulailah audit Anda dengan 
komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan

• Administrasi: Penting untuk mendiskusikan kegiatan ini 
dengan pimpinan kelompok Anda dan menerima izin sebelum 
melanjutkan. Kepemimpinan juga dapat memberi Anda daftar 
orang-orang penting untuk dilibatkan dalam audit.

• Staf Kustodian dan dapur: Perkenalkan diri Anda kepada staf 
kustodian dan staf / sukarelawan dapur. Diskusikan audit 
dengan mereka, jelaskan apa yang terlibat, mengapa organisasi 
atau kelompok melakukan ini, dan pelajari jadwal untuk 
mengumpulkan limbah / daur ulang di seluruh fasilitas. Mintalah 
masukan mereka tentang mengatur stasiun pra-sortasi, waktu 
makan, dan komunikasi dapur.

• Anggota grup: Menjadwalkan audit agar terlaksana ketika 
Anda mempelajari konsep yang terkait dengan limbah dan 
daur ulang (mis. Sumber daya alam, pengurai alam, atau 
perubahan iklim) memberikan pengalaman langsung untuk 
melengkapi pembelajaran mereka. Disarankan bahwa 
Kuesioner terlampir, Menelusuri Aliran Limbah Kita, diisi 
sebelum audit oleh semua anggota.

• Orang Lain: Pastikan semua orang di fasilitas mengetahui kapan 
audit akan dilaksanakan. Audit limbah dapat dilakukan hanya 
dengan beberapa orang. Dengan melibatkan lebih banyak 
orang (anggota, staf, dan pendeta) membuatnya lebih mudah 
dan peluang yang lebih baik untuk melibatkan orang lain 

dalam pengurangan limbah. Memiliki anggota yang terlibat 
dalam penyortiran, penimbangan, pendokumentasian, dan 
diskusi merupakan aspek penting dalam melakukan audit 
limbah sekolah. Orang yang sama yang membantu pre-sorting 
di dapur dapat membantu dengan sortasi dan penimbangan 
akhir. Cobalah untuk melibatkan 10-20 sukarelawan.

• Kapan: Tetapkan Tanggal: Pilih hari biasa dengan kegiatan di 
fasilitas Anda untuk mendapatkan gambaran nyata dari limbah yang 
dihasilkan. Hindari hari libur, hari-hari perayaan khusus. Jangan 
merencanakan hari makan siang yang bebas limbah pada tanggal 
audit. Audit bisa sangat berantakan tergantung pada apa yang 
disajikan untuk makan siang panas. Memilih hari makan siang yang 
panas di mana sepotong buah disajikan bukan salad buah, pizza 
bukannya spageti, kue bukan puding akan membuat penyortiran 
lebih mudah. 

• Mengapa: Beri tahu orang-orang mengapa Anda melakukan ini. 

Komunikasikan mengapa dan kapan Anda melakukan audit 
limbah dengan seluruh kelompok dan komunitas. Buat selebaran 
elektronik, posting informasi di situs web, buat pengumuman 
dalam layanan. berkumpul atau di auditorium dan tunjukkan video 
Holmes Zero Waste yang menggambarkan audit limbah sekolah 
(www.sevengenerationsahead.org). Membangkitkan kesadaran 
dan kegembiraan tentang acara ini akan sangat membantu dalam 
mengumpulkan kerja sama dan dukungan pada hari audit.

• Apa: Bahan yang Dibutuhkan untuk Audit Sampah. Daftar bahan ini 
adalah panduan umum tentang apa yang Anda butuhkan untuk 
melakukan audit limbah. Saat memasukkan sampah dapur 
dalam audit, akan sangat membantu jika anggota menyortir 
sampah mereka ke wadah berlabel setelah mereka makan. 
Tempat sampah / daur ulang tambahan, tas, dan rambu mungkin 
diperlukan untuk proses ini.

Jika Anda berencana melibatkan anggota dalam audit sampah, 
maka Anda dapat memilih agar orang-orang itu berkoordinasi 
dengan cara tertentu (mis. Mengenakan bandana berwarna sama 
atau mengenakan rompi keselamatan) sehingga orang lain tahu 
siapa yang harus dibantu.
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Pertimbangan untuk meminta beberapa fotografer (sukarelawan pelajar atau dewasa) mendokumentasikan audit sampah Anda. Foto-fotonya 
benar-benar dapat memberi Anda gambaran tentang jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu hari di tempat itu serta volume sumber daya 
yang terbuang daripada yang didapat kembali. Misalnya, orang selalu terkejut mengetahui berapa banyak kertas yang dibuang daripada didaur 
ulang. Foto-foto ini juga sangat menyenangkan bagi kelompok untuk dilihat ketika mereka mulai menyadari bahwa pilihan yang mereka buat 
setiap hari adalah bagian dari dampak kolektif yang lebih besar yang dimiliki oleh seluruh kelompok mereka.

RUANG UNTUK MEMILAH SAMPAH

GULUNGAN PLASTIK SEKALI PAKAI UNTUK DILETAKKAN

LANTAI ATAU TERPAL PLASTIK

GUNTING DAN SELOTIP UNTUK MEMOTONG DAN 

MENGAMANKAN PLASTIK KE LANTAI DAN MEMASANG TANDA

KANTONG SAMPAH DAN KANTONG BELANJA KERTAS

TANDA UNTUK TEMPAT SAMPAH DAN AREA SORTIR DI LANTAI

PAPAN TULIS UNTUK MENCATAT

JENIS SKALA-PERAWAT / DOKTER, ONGKOS KIRIM, DAPUR, 

KAMAR MANDI

MENYEDIAKAN LEMBAR KERJA AUDIT UNTUK MENCATAT DATA 

AUDIT

KAMERA

KERTAS DAN SPIDOL UNTUK MELABELI NAMPAN / KALENG

SARUNG TANGAN PLASTIK SEKALI PAKAI UNTUK SETIAP 

PESERTA

5 GALON EMBER -2 HINGGA 4 UNTUK CAIRAN 

TEMPAT SAMPAH UNTUK: DAUR ULANG, TEMPAT PEMBUANGAN 

SAMPAH, KOMPOS

ZERO WASTE SIGNAGE
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Bagaimana:

Struktur Audit: Audit dapat memberikan ikhtisar atau memberikan 
informasi terperinci. Mereka dapat menjadi ukuran sederhana dari 
berapa banyak daur ulang yang Anda hasilkan atau mereka dapat 
memberikan pandangan rinci pada sumber daya apa yang dapat 
dipulihkan (logam, kaca, kertas, dll.) Di berbagai bagian organisasi. 
Mereka dapat mengambil satu atau dua jam atau mereka dapat 
menghabiskan satu hari penuh untuk menyelesaikannya. Penting 
untuk memahami bagaimana data yang dikumpulkan akan digunakan 
ketika merencanakan bagaimana menyusun audit. Diskusikan dan 
tinjau strategi pengurangan sampah yang direncanakan. Pikirkan 
tentang jenis informasi apa yang perlu diambil  untuk mengukur 
pengurangan sampah terbaik setelah strategi diimplementasikan. 
Jika Anda perlu melakukan audit berkelanjutan untuk menyampaikan 
dengan laporan hibah, maka tinjau bagaimana informasi tersebut 
perlu diukur dan didokumentasikan.

Bekerja sama dengan staf penjaga, insinyur bangunan, dan staf dapur. 
Meminta agar pada hari audit, tidak ada sampah atau daur ulang 
yang dibuang dari tempatnya. Menetapkan lokasi bagi penjaga untuk 
menumpuk dan menyimpan sampah yang harus dikumpulkan sebelum 
audit yang dijadwalkan sehingga dapat diukur dan didokumentasikan 
sebagai bagian dari audit.

Opsi untuk melakukan Audit Sampah:

• Opsi A - dapur: Audit sampah dapur dapat memberi Anda informasi 
hebat tentang tidak hanya peluang pengurangan dan daur ulang, 
tetapi juga pengomposan. Mengumpulkan, menyortir, menimbang, 
dan mendokumentasikan sampah dan daur ulang dapur. Gunakan 
lembar kerja untuk dapur

• Opsi B - Tinjauan Umum: Gunakan opsi ini untuk melihat 
keseluruhan daur ulang dan pengurangan sampah, tetapi tidak 
untuk pengomposan. Mengumpulkan dan menggabungkan 1) 
sampah dari semua ruangan, 2) daur ulang dari semua ruangan, 
dan 3) hanya dapat didaur ulang dari dapur. Sortir, timbang, dan 
dokumentasikan. Lakukan pencatatan sebagai tinjauan

• Opsi C - Audit ruangan demi ruangan: Gunakan opsi ini untuk 
mengembangkan strategi khusus area untuk pengurangan 
sampah. Untuk semua sampah dan daur ulang: kumpulkan 
sampah dan daur ulang dari seluruh bangunan, tetapi tetap 
diorganisir oleh ruang kelas dan ruang kantor / staff (wadah dapat 
diberi label sementara sebelum dibawa ke area pemilahan pusat). 
Sortir setiap “ruang”, timbang dan dokumentasikan. Anda juga 
dapat merencanakan audit Anda sebagai lomba pengurangan 
sampah antara ruangan, kelas, atau mahasiswa dan fakultas. 
Mintalah setiap ruang kelas, kantor, ruang staf, dll. Pilah dan 
timbang sendir, timbang dan catat. Tulis di lembar kerja.

Pra-Pemilahan: Menyiapkan Stasiun Pemilahan

• Bayangkan kekacauan saat Anda membuang banyak kaleng besar 
yang penuh dengan sampah bau dan kemudian gunakan sarung 
tangan Anda untuk mengelompokkannya ke dalam kategori audit 

sampah Anda. Sedikit perencanaan di depan tidak hanya membuat 
Anda tidak perlu melakukan tugas berbau ini, tetapi juga 
memberikan kesempatan yang sempurna untuk melibatkan siswa 
dalam proses audit sampah. Berencana untuk mengatur satu atau 
lebih stasiun pemilahan sampah di ruang makan siang. Setiap 
stasiun harus sama dengan wadah berlabel yang tepat. Tugaskan 
seorang siswa di setiap wadah atau stasiun pemilahan dan 
jelaskan kepada mereka bahwa tugas mereka adalah membantu 
siswa lain memilah sampah makan siang mereka ke wadah yang 
tepat ketika mereka selesai makan. Penting juga untuk memiliki 
sukarelawan ekstra untuk membantu. Setiap sukarelawan audit 
harus memiliki sarung tangan plastik dan rambut mereka diikat 
ke belakang. Luangkan waktu untuk menjelaskan tugas mereka 
dan mengingatkan mereka akan pekerjaan penting yang mereka 
miliki. Umumkan ke dapur bahwa ketika mereka meninggalkan 
meja mereka, mereka harus pergi ke stasiun pemilahan dan 
akan dibantu oleh sukarelawan. Siapkan kantong sampah ekstra, 
karena volumenya akan meningkat dengan cepat saat makan 
siang hampir selesai. Biasanya penyortiran selesai dalam waktu 
yang ditentukan untuk makan siang, tetapi banyak tergantung 
pada jumlah sukarelawan yang tersedia untuk membantu.

Wilayah Pemilahan

Buat area pemilahan di mana 

• Anda memiliki ruang dan waktu yang memadai untuk melakukan 
audit sampah, dan 

• Hanya akan membutuhkan transportasi cairan dan sisa makanan 
yang terbatas. Ini bisa dilakukan di ruang makan siang setelah 
semua makan siang selesai, di auditorium, ruang kelas yang 
tidak digunakan, atau lorong. Jika perlu, siapkan ruangan dengan 
menutupi lantai dengan terpal plastik atau terpal. Rekatkan plastik 
ke lantai di semua sisi untuk mencegah tergelincir dan tersandung.

Ajukan peminjaman timbangan dari seseorang. Timbangan pos dan 
timbangan kamar mandi rumah juga berfungsi. Pembacaan digital lebih 
disukai. Ukuran dan jenis skala yang Anda gunakan dapat menentukan 
apakah Anda dapat menimbang barang dalam wadah / tempat sampah 
mereka atau perlu mengeluarkan karung dan menimbang barang 
dengan cara yang berbeda. Sediakan papan tulis atau papan tulis besar 
untuk memetakan informasi dan membuat catatan.

Area Pemilahan untuk Ruangan dan Kantor

Audit sampah dapat dilakukan oleh sedikitnya 2-3 orang. Karena itu, 
melibatkan orang lain dapat membantu menjadi awal yang nyata 
bagi upaya pengurangan sampah Anda serta cara untuk membantu 
melibatkan siswa dan orang dewasa. Bagan berikut memberikan 
gambaran tentang berbagai cara Anda dapat menggunakan sukarelawan 
selama audit limbah. Ketika Anda memiliki jumlah sukarelawan yang 
cukup, sangat penting bahwa masing-masing menjadi bagian yang 
berguna dari audit dan menugaskan suatu tugas atau penugasan dapat 
memastikan bahwa semua orang memainkan peran.
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TUGAS

PENCATAT

PENGHITUNG

PEMILAH

TIMBANGAN

PENERIMA

PEMBAWA KARUNG

PENGAJAR

DESKRIPSI

Catat semua data hasil audit pada lembar . Data berisi bobot dan jumlah untuk semua 
aliran sampah yang ditimbang. Pencatat akan tahu aliran mana yang membutuhkan 
hitungan selain dari bobot (lihat lembar catatan) ketika ditanya oleh tim audit.

Bertanggung jawab atas timbangan dan pastikan bahwa semua karung sudah diratakan 
dengan benar. Ia harus melaporkan data ke pencatat. Setelah data dicatat, buang ke 
tempat yang tepat.

Menghitung item yang membutuhkan data tersebut (lihat Catatan). Gunakan terpal di lokasi 
yang ditentukan. Laporkan data akhir ke pencatat dan buang ke masukkan yang tepat.

Menerima semua karung yang masuk untuk ditimbang untuk audit. Pastikan pembawa 
telah mengindikasikan aliran sampah apa yang ada di dalamnya. Jika karung tidak 
terkontaminasi, berikan ke konter jika harus dihitung atau timbang jika tidak perlu 
dihitung. Jika kantong-kantong itu terkontaminasi, berikan kepada Sorter. Bantu 
menghitung dan menyortir saat downtime.

Mengapung ke setiap stasiun mengambil karung penuh yang siap untuk diratakan. Saat 
Anda memeriksa setiap stasiun, lihat juga di dalam setiap wadah untuk memastikan aliran 
tidak terkontaminasi. Jika Anda melihat barang-barang yang dibuang dengan tidak benar, 
ambil bahan (dengan sarung tangan) dan letakkan di tempat yang seharusnya.

Mendidik siswa tentang cara membuang barang-barang mereka dengan benar. Setiap 
wadah dirancang untuk mengumpulkan aliran sampah tertentu (lihat papan nama). 
Pastikan barang apa pun yang dibuang akan masuk ke tempatnya yang benar. Jika tidak 
dibuang dengan benar, ambil material tersebut (dengan sarung tangan) dan letakkan di 
tempat yang tepat

Menerima karung dan bahan yang terkontaminasi apa pun yang dibuang ke aliran 
sampah yang benar. Gunakan terpal di lokasi penunjukan. Beri label pada kantong baru 
dengan aliran sampahnya dan berikan kepada penerima.

Menimbang dan Mencatat Sampah

• Timbang semua wadah pengumpulan kosong sebelum Anda 
memulai termasuk tempat sampah daur ulang, ember, kotak 
atau wadah lainnya. Ingatlah untuk mengurangi bobot ini dari 
bobot akhir yang Anda catat untuk audit sampah Anda.

• Limbah dari ruang kelas dan kantor dapat dibuang ke terpal / 
plastik di mana relawan dapat memilahnya menjadi tumpukan 
umum kertas, plastik, logam, makanan, dan lain-lain.

• Setelah “ruang” disortir, mulailah menimbang masing-masing 
jenis sampah, 

• mendokumentasikannya di Formulir Audit sampah, kemudian 
beralih ke kategori berikutnya.

• Setelah semua sampah dari “ruangan” telah dipilah, ditimbang 
dan didokumentasikan, semua sampah TPA dapat disisihkan 
untuk dipindahkan ke luar.

• Sampah Daur ulang dapat dibuang ke dalam kotak (atau wadah 
yang digunakan staf penjaga untuk daur ulang) dan sisihkan.

• “Ruang” selanjutnya sekarang dapat disortir, ditimbang dan 
didokumentasikan.

Zachary

Benji, Sam 
Joey

Megan, Grant,  
Rick, Scott

Emily, Jessica, 
Tim

Liz

RELAWAN

Sandy

Bill
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Untuk sampah dapur yang telah dipilah sebelumnya, sebagian besar 
dapat ditimbang sebagaimana adanya dan didokumentasikan. Sampah 
daur ulang dan sampah lain-lain mungkin memerlukan penyortiran 
lebih lanjut. Untuk sampah dapur yang tidak disortir, buang ke terpal 
untuk dipilah menjadi kantong / sampah terpisah untuk buah, sayuran, 
daging, roti, dan barang-barang lainnya.

Perhatikan barang-barang yang tidak ada dalam formulir audit 
sampah, tetapi merupakan barang sampah biasa di sekolah Anda, 
seperti sedotan plastik, peralatan plastik, paket bumbu atau kantong 
keripik. Jika memungkinkan, timbang atau hitung barang-barang ini, 
dokumentasikan pada Formulir Audit Sampah di bawah Miscellaneous 
dan tuliskan nama barang, jumlah dan / atau berat. Informasi ini 
dapat digunakan untuk mengajukan alternatif yang lebih mengurangi 
sampah.

Kesempatan Belajar

Seorang guru atau orang dewasa lainnya harus ditugaskan untuk 
melibatkan siswa dalam kegiatan pendidikan selama audit sampah.

Perkirakan dan Ukur: Ketika jenis tersebut dibawa ke timbangan untuk 
ditimbang, minta beberapa anggota untuk mengangkat bungkusan 
atau tempat sampah dan memperkirakan berapa beratnya. Tetapkan 
sukarelawan lain untuk menimbang bungkusan, menimbang, menulis 
berat sebenarnya, dan mencari tahu perkiraan siapa yang paling 
dekat. Mintalah sukarelawan secara bergiliran menimbang dan 
memperkirakan.

Diskusikan bagaimana Anda menangani sampah di komunitas Anda: 
Bicarakan tentang sampah dan bahaslah mengapa membawanya 
ke tempat pembuangan sampah menjadi masalah (sampah sumber 
daya alam, masa hidup di tempat pembuangan sampah, polusi yang 
disebabkan oleh tempat pembuangan sampah, kekurangan tempat 
pembuangan sampah di daerah). Tanyakan kepada anggota tentang 
solusi untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan dikirim 
ke tempat pembuangan sampah. Jika beberapa barang dapat didaur 
ulang di fasilitas Anda, tetapi tidak didaur ulang, tanyakan kepada 
mereka mengapa mereka berpikir barang-barang itu tidak didaur 
ulang dan minta solusi yang memungkinkan dari mereka. Catat 
tanggapan mereka dan buat mereka tetap terlibat dalam strategi 
pengurangan sampah.

Ekstrapolasi: Gunakan data yang dikumpulkan di audit Anda sebagai 
asumsi dan hitunglah jumlah total sampah yang dihasilkan sekolah 
Anda selama satu tahun. Berapa banyak sampah yang harus didaur 
ulang. Perkirakan untuk menentukan berapa kilogram daur ulang 
yang dapat dicapai dalam satu tahun.

Pembersihan

Penting untuk membahas pembersihan Audit sampah dengan staf 
kustodian. Tentukan apakah staf kustodian masih akan bekerja pada 
akhir audit dan apakah mereka dapat membantu pembersihan. Penting 
untuk diingatkan bahwa staf kustodian akan memainkan bagian yang 
tidak terpisahkan dalam keberhasilan setiap strategi pengurangan 
sampah yang baru dilaksanakan, jadi waspadai setiap bantuan tambahan 
yang diminta dari mereka dan sadari upaya yang mereka lakukan. 
Ketahuilah sebelumnya apa yang dapat dilakukan staf kustodian dan apa 
yang perlu Anda persiapkan agar relawan melakukannya.

Tugas:

• Semua limbah dan daur ulang perlu untuk diangkut ke tempat 
sampah di luar pada akhir audit 

• Tempat sampah dan wadah perlu disingkirkan.
• Terpal plastik (jika dapat digunakan kembali) perlu dibersihkan, 

dilepas dari lantai dan disimpan. Jika terpal plastik digunakan, 
maka lepaskan dengan hati-hati dari lantai dan tambahkan ke 
tempat pembuangan sampah. 

• Ember cair perlu dikosongkan dan dibersihkan.  
• Lantai mungkin perlu dipel atau dibersihkan. 
• Kembalikan timbangan dan papan tulis.

Hasil Audit Limbah

Setelah audit limbah Anda selesai, data yang Anda kumpulkan perlu 
dirangkum dan dilaporkan. Jika siswa sedang menulis di papan tulis, 
pertimbangkan untuk mengambil foto perhitungan mereka. Buat 
laporan ringkasan yang menunjukkan apa yang telah Anda pelajari. 
Mungkin tabel data atau diagram lingkaran - sesuatu yang dapat 
menunjukkan jumlah total sampah yang dihasilkan, apa sekolah saat 
ini pulih (biasanya melalui daur ulang), dan apa lagi yang bisa dikurangi 
atau dipulihkan.

Perhatikan bahwa bagan atau tabel Anda tidak perlu dibuat di komputer. 
Bahkan lebih ampuh untuk mendapat salah satu sukarelawan untuk 
membuat bagan di selembar kertas besar (flip chart) atau papan tulis. 
Ini juga menunjukkan jejak plastik Anda.
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Data dari audit sampah Anda dapat membantu Anda melihat dampak dari upaya kolektif mereka. Salah satu keputusan tentang tempat 
meletakkan karton susu adalah bagian dari solusi besar.

Lembar kerja membantu Anda menjalankan audit limbah dan mengumpulkan data serta merangkum temuan. Kami sarankan Anda 
memfotokopinya saat menggunakannya di lokasi.

PEROLEHAN PER HARI PEROLEHAN PER TAHUN

301 per hari 51,113 per tahun

99.6 lbs per hari 16,932 libras per tahun

398 per hari 67,660 per tahun

Ekstrapolasi Data Audit: Hobbes Elementary

#ANGGOTA

 

SAMPAH PER HARI

(KG/HARI ATAU MINGGU)

SAMPAH PER 

TAHUN (KG)

KG PLASTIK/TAHUN 

(ESTIMASI 10%)

900 584.2 per hari 102,810 10,281

400 519.4 per minggu 27,040 2,7040

1,100 2,144.86 per minggu 111,540 11,150

Ekstrapolasi Limbah

ORGANISASI

GRACE ELEMENTARY

ST. JOHNS CHURCH

GORDON SOCCER CLUB  

JENIS YANG DIKUMPULKAN

KARTON SUSU

CAIRAN

KANTONG KERTAS

Lembar Kerja 1: Menjelajahi Sistem Sampah Kita

• Berapa banyak tempat sampah yang Anda miliki?                  
• Berapa banyak sampah yang dimiliki oleh masing-masing 

tempat sampah?
• Seberapa sering sampah diambil? 
• Seberapa penuh tempat sampah pada saat pengumpulan?            
• Perusahaan apa yang mengumpulkan sampah?                 
• Kemana perginya sampah?                        
• Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk 

mengumpulkan sampah?       
• Bagaimana biaya sampah ditentukan (# tempat sampah, berat 

sampah, dll)?         
• Apakah organisasi Anda mendaur ulang?                        
• Barang apa yang didaur ulang sekolah Anda?                     
• Apakah Anda memiliki tempat sampah atau wadah daur ulang 

di luar?             
• Perusahaan apa yang mengumpulkan daur ulang?                   
• Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk daur ulang?       

• Apa saja barang yang akan dikumpulkan perusahaan daur 
ulang Anda? 

• Apakah setiap ruangaan memiliki tempat sampah daur ulang?              
• Apakah kantor, perpustakaan, dan pusat sumber daya memiliki 

tempat sampah daur ulang?                
• Apakah Anda mendaur ulang di dapur?                  
• Apa yang Anda daur ulang dari dapur?           

 
Lembar Kerja  2: DATA AUDIT SAMPAH DAPUR

NamaGrup:
Tangga::
Penanggung jawab Audit (
Pendeta, Administrator, Anggota Dewan):          
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Mintalah Relawan menyortir barang ke dalam wadah koleksi (kaleng dan ember dengan tanda) saat mereka selesai makan siang. Semua 
penimbangan, penghitungan dan pencatatan akan dilakukan setelah makan siang.

DAUR ULANG

CAIRAN

KOMPOS

LANDFILL

BARANG JUMLAH
SAAT INI MENDAUR ULANG 

/ MEMBUAT KOMPOS / 

MENGUMPULKAN

Plastik

Semua daur ulang lainnya

Total daur ulang dalam berat

Semua Cairan (ringan, jus, dll)

Sisa makanan

Landfill: sedotan, styrofoam6

BERAT TOTAL

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

BERAT TOTAL
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Lembar Kerja 3: MENEGAKKAN AUDIT SAMPAH 

Nama grup:        
Tanggal:
Penanggung jawab Audit (Pendeta, Administrator, Anggota Dewan):

• Sampah daur ulang akan dikumpulkan, disortir dan ditimbang 
dari semua bagian bangunan kecuali dapur (untuk audit dapur, 
gunakan Lembar Kerja 2). Tentukan apakah ada kebutuhan 
untuk audit di kantor. Jika demikian, gunakan lembar kerja 
terpisah untuk setiap area. Jika tidak, ambil semua sampah 
daur ulang dan sampah lainnya diangkut ke area penimbangan 

DATA AUDIT LIMBAH

DAUR ULANG

KARDUS

PERTANYAAN JUMLAH YANG SUDAH DI DAUR ULANG

kertas putih (digunakan 
hanya satu sisi)

kertas putih (digunakan dua sisi)

TOTAL KERTAS 

Kardus

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

BERAT
DAFTAR BARANG 
JIKA TERSEDIA

LATAR BELAKANG INFORMASI

PERTANYAAN KOMENTAR

Apakah kertas di kelas di daur ulang?

Apakah kertas di kantor di daur ulang?

Apakah mesin pencetak dapat mencetak bolak balik?

Apakah mereka yang memfotokopi menggunakan 
cara bolak balik? 

Apakah pengumuman dikirim secara elektronik 
(email)?

Apakah ada pengering tangan di kamar mandi?

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak
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DATA AUDIT LIMBAH

KERTAS LAIN

KARDUS

PUSAT PENIMBUN

JENIS JUMLAH
YANG SUDAH 

DIKUMPULKAN?

Majalah

Tagiha, surat, amplop, dll

Kertas putih (gunakan satu kali)

TOTAL KERTAS LAIN

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

BERAT
DAFTAR BARANG

JIKA TERSEDIA

Plastik

Besi

Lainnya

Pusat penimbun - kantong plastik, 
gabus, dkk.

BERAT TOTAL

TOTAL DAUR ULANG

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak

□ Ya
□ Tidak
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Kami ingin mendengar kabar dari Anda! Silakan hubungi kami di interfaith@plasticbank.com


