
 

 

PROFIL & KEGIATAN LINGKUNGAN  
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“Menuju Gresik Berhias dan Gresik Mandiri Kelola Sampah” 

DESA GADUNG KECAMATAN DRIYOREJO  
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Daftar kegiatan yang sudah dilakukan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan 

asri dilingkungan RT 29 RW 07 Desa Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik meliputi kegiatan 

penghijauan dan ruang terbuka hijau, kegiatan terkait kesehatan dan fasilitas sanitasi, 

kegiatan kader lingkungan, kegiatan penghematan energi dan kegiatan pengelolaan sampah.  

Penghijauan dan Ruang Terbuka Hijau 

Kegiatan penghijauan di RT 29 sudah dimulai sejak tahun 2005. Kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka penghijauan ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Kegiatan penghijauan dan ruang terbuka hijau di RT 29 RW 07 Desa Gadung Kec. 

Driyorejo Kab. Gresik 

No. Kegiatan Waktu Pelaksana 

1. Penanaman tanaman mangga 

(tanaman produktif dan pelindung) 

dilakukan sejak 2005 Kepala Keluarga 

2. Penghijauan tiap rumah dengan 

melakukan penanaman 5 tanaman 

wajib di tiap rumah sesuai arahan desa 

gadung (lidah buaya, melati, jeruk, 

sereh, lidah mertua) dan tanaman hias 

Dilakukan sejak 

tahun 2015 

Ibu rumah tangga 

3. Penanaman TOGA dan sayuran tiap 

rumah untuk pemanfaatan lahan 

Dilakukan sejak 

tahun 2015 

Ibu rumah tangga 

4. Penanaman TOGA tiap dasa wisma 

(minimal 21 macam TOGA) 

Dilakukan sejak 

tahun 2011 

Dasa Wisma 

5. Penanaman tanaman hias tiap rumah Dilakukan sejak 

tahun 2006 

Ibu rumah tangga 

6. Pembibitan tanaman sayuran Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Pengurus PKK RT 

dan warga 

7. Pembersihan lingkungan dan 

perawatan toga 

Dilakukan sejak 

tahun 2015 

Kader lingkungan 

dan dasa wisma 

8. Kerja bakti (Jumat bersih), 

pembersihan selokan dan pemotongan 

rumput 

Dilakukan setiap 

bulan sekali 

Seluruh warga 

9. Pembudidayaan Hidroponik Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan 

 

Kesehatan dan Fasilitas Sanitasi 

Kegiatan yang dilakukan warga RT 29 yang terkait dengan kesehatan tidak terlepas dari 

dukungan Kecamatan driyorejo, Desa Gadung dan maupun RW 07 Gadung. Kegiatan 

dilakukan secara rutin. Tabel 2 menunjukkan data kegiatan yang dilakukan RT 29 terkait 

dengan kesehatan dan fasilitas sanitasi. 

Tabel 2. Kegiatan terkait kesehatan dan fasilitas sanitasi RT 29 RW 07 Ds. Gadung Kec. 

Driyorejo Kab. Gresik 



No. Kegiatan Waktu Pelaksana 

1. Kerja bakti (Jumat bersih), 

pembersihan selokan dan 

pemotongan rumput (upaya 

pencegahan DB) dan 

memperlancar pembuangan 

air limbah. 

Dilakukan setiap 

bulan sekali 

Seluruh warga 

2. Fogging (upaya 

pemberantasan dan 

pencegahan DB) 

Dilakukan setiap 

satu tahun 2 kali  

Dukungan Puskesmas Driyorejo 

bersama seluruh warga 

3. Upaya 3M (menutup, 

menguras, menimbun). 

Masing-masing rumah 

menguras tempat air secara 

rutin. 

Dilakukan rutin 

seminggu 2 kali 

Seluruh warga 

4. Tiap rumah memiliki 

fasilitas sanitasi yang 

memadai (ada kamar mandi 

dan WC di setiap rumah) 

Dilakukan sejak 

2005 

Seluruh warga 

5. Pemberian abate oleh kader 

posyandu untuk tiap rumah 

Dilakukan rutin 

sejak 2008 

Kader posyandu 

6. Penimbangan balita sehat Dilakukan rutin 

tiap bulan sejak 

2008 

Kader posyandu 

7. Membentuk kader Jumantik 

(di RW) 

Sudah dilakukan 

sejak tahun 2014 

Kader jumantik ada 10: 

1. Wenti 

2. Ananing Bintoro 

3. Hana Syaiful 

4. Rini Komara 

5. Fitri Hadi 

6. Naning Susilo 

7. Lisnartin Supari 

8. Erni Hartono 

9. Betty Samosir 

10. Indri Sugito 

 

8. Pengecekan jentik oleh 

kader lingkungan dalam 

rangka bebas jentik 

Dilakukan sejak 

tahun 2014 

Kader jumantik 

9. Sosialisasi gerakan cuci 

tangan yang benar  

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Seluruh warga 

10. Pemasangan tempat cuci 

tangan depan rumah dan 

kelengkapan cuci tangan. 

Dilakukan sejak 

2016 

Seluruh warga 

11. Pemasangan poster cara cuci 

tangan yang benar di tiap 

rumah 

Dilakukan sejak 

2016 

Seluruh warga 

12. Gerakan “bebas asap rokok 

dan dalam rumah” 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan, kader posyandu, 

dan seluruh Warga 

13. Pemasangan stiker “Stop Dilakukan sejak Tiap rumah 



smoking untuk kampanye 

hidup sehat” 

tahun 2016 

14. Pemasangan tempat puntung 

rokok di depan rumah untuk 

mematikan rokok sebelum 

masuk rumah dan tempat 

puntung rokok 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Tiap 2 rumah satu tempat 

 

Kegiatan Kader Lingkungan 

Kader lingkungan dibentuk oleh RW 7. Jumlah kader lingkungan di RW 07 ada 15 orang, 5 

orang berasal dari RT 29. Tugas kader lingkungan antara lain mengajak para tetangganya 

menjaga kualitas lingkungan hidup di sekitar rumah masing-masing terutama masalah 

kebersihan dan daur ulang sampah serta mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan pengolahan sampahnya kepada yang membutuhkan. Nama 

warga RT 29 RW 07 Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik yang menjadi kader 

lingkungan: 

1. Rini Sutikno 

2. Diana Fiky 

3. Yani Anderson 

4. Lusi Solimin 

5. Astutik Tumiran 

Kegiatan yang dilakukan oleh kader lingkungan ditunjukkan pada tabel 3.  

Tabel 3. Kegiatan yang dilakukan oleh kader lingkungan 

No. Kegiatan Waktu Pelaksana 

1. Pemisahan tempat sampah organik 

dan non organik 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan 

dan seluruh warga 

2. Pembudidayaan Hidroponik Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan 

3. Pemanfaatan keranjang takakura 

untuk pengolahan sampah organik tiap 

dawis 

Dilakukan sejak 2006 Kader lingkungan 

dan Dasa Wisma 

4. Pemanfaatan keranjang takakura 

untuk pengolahan sampah organik tiap 

rumah 

Dilakukan sejak 2016 Kader lingkungan 

bersama seluruh 

warga 

5. Pengumpulan sampah anorganik di 

bank sampah 

Dilakukan sejak 2014 Pengurus PKK RT, 

kader lingkungan, 

dan Kader bank 

sampah 

6. Pemanfaatan sampah anorganik untuk 

kerajinan dan barang yang berharga.  

Dilakukan sejak 2014 Pengurus PKK RT, 

kader lingkungan, 

Kader bank sampah 

bersama Dasa wisma 

7. Pemanfaatan TOGA, sayuran dan ikon Dilakukan sejak Pengurus PKK RT, 



Zamrud (Mangga) tahun 2015 kader lingkungan, 

dasa wisma, ibu 

rumah tangga 

8. Pemanfaatan kompos hasil 

pengolahan sampah organik untuk 

pupuk tanaman di tiap rumah 

Dilakukan sejak 2016 Kader lingkungan 

bersama warga 

9. Pengaktifan bank sampah untuk 

menampung sampah anorganik dan 

pengolahan sampah anorganik 

Dilakukan sejak 2016 Kader bank sampah, 

kader lingkungan 

10. Penyuluhan tentang sampah oleh 

kader lingkungan 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan 

dan warga 

11. Gerakan “bebas asap rokok dan dalam 

rumah” 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan, 

kader posyandu, dan 

seluruh Warga 

12. Pembersihan lingkungan dan 

perawatan toga 

Dilakukan sejak 

tahun 2015 

Kader lingkungan 

dan dasa wisma 

 

Kegiatan Penghematan Energi 

Kegiatan penghematan energi yang dilakukan di RT 29 masih seputar himbaunan untuk 

pengurangan energi listrik dan air serta kampenye hemat energi. 

Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penghematan energi ditunjukkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Kegiatan warga terkait hemat energi 

No. Kegiatan Waktu Pelaksana 

1. Kampanye hemat listrik dan air 

(dihimbau melalui pertemuan-

pertemuan) 

Dilakukan sejak 2016 Pengurus RT 

2. Mematikan lampu, AC, kipas angin 

maupun peralatan elektronik jika tidak 

diperlukan 

Dilakukan sejak 2014 Warga 

3.  Penggunaan air seperlunya Dilakukan sejak 2014 Warga  

4. Pemasangan slogan-slogan terkait 

hemat listrik dan air 

Dilakukan sejak 2016 Pengurus RT 

Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah dilakukan oleh kader lingkungan bersama dengan kader bank sampah, 

dasa wisma dan pengurus RT secara bersama-sama. Kegiatan pengelolaan sampah yang 

dilakukan antara lain: 

1. Pemilahan sampah 

2. Pengolahan sampah organik 

3. Pengolahan sampah anorganik 

4. Upaya 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 



Kader bank sampah RW 07 ada 5 orang, 3 orang berasal dari RT 29 yaitu: Bu Yuliati Siregar, 

Bu Mamik Sujianti Gunawan dan Bu Lilis Tusriono 

Kegiatan warga RT 29 yang terkait dengan pengelolaan sampah ditunjukkan pada tabel 5.  

Tabel 5. Kegiatan warga RT 29 terkait pengelolaan sampah 

No. Kegiatan Waktu Pelaksana 

1. Penyediaan tempat sampah organik 

dan non organik dan pemisahan 

sampah organik dan non organik 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan 

dan seluruh warga 

2. Pemanfaatan keranjang takakura 

untuk pengolahan sampah organik tiap 

dawis 

Dilakukan sejak 2006 Kader lingkungan 

dan Dasa Wisma 

3. Pemanfaatan keranjang takakura 

untuk pengolahan sampah organik tiap 

rumah 

Dilakukan sejak 2016 Kader lingkungan 

bersama seluruh 

warga 

4. Pengumpulan sampah anorganik di 

bank sampah 

Dilakukan sejak 2014 Pengurus PKK RT, 

kader lingkungan, 

dan Kader bank 

sampah 

5. Pemanfaatan sampah anorganik untuk 

kerajinan dan barang yang berharga 

(Recycle).  

Dilakukan sejak 2014 Pengurus PKK RT, 

kader lingkungan, 

Kader bank sampah 

bersama Dasa wisma 

6. Pemanfaatan kompos hasil 

pengolahan sampah organik untuk 

pupuk tanaman di tiap rumah 

(Recycle) 

Dilakukan sejak 2016 Kader lingkungan 

bersama warga 

7. Pemanfaatan buku-buku bekas untuk 

peningkatan pengetahuan warga 

dengan Taman Baca 

Dilakukan sejak 2016 Kader bank sampah 

8. Pengaktifan bank sampah untuk 

menampung sampah anorganik dan 

pengolahan sampah anorganik 

Dilakukan sejak 2016 Kader bank sampah, 

kader lingkungan 

9. Penyuluhan tentang sampah oleh 

kader lingkungan 

Dilakukan sejak 

tahun 2016 

Kader lingkungan 

dan warga 

10. Kampanye Reduce dan Reuse 

(penggunaan kembali barang-barang 

yang masih bisa dipakai seperti tas 

belanja) untuk mengurangi sampah 

plastik 

Dilakukan sejak 2016 Kader lingkungan 

11. Pemasangan artikel tentang sampah di 

Bank Sampah 

Dilakukan sejak 2016 Kader Bank Sampah 

 

Selain kader lingkungan, kader posyandu dan kader bank sampah, di RT 29 juga dibentuk 

Kader Peduli Tetangga dan Pejuang Lingkungan. Kader peduli tetangga di bentuk dalam 

rangka mendukung program yang dicanangkan oleh wakil gubernur Jawa Timur Gus ipul 

yakni menjadi warga yang baik adalah menjadi tetangga yang baik. Kader peduli tetangga 



yang ada di RT 29 adalah Bapak Lukman Izam dan Bapak Kahfi. Pejuang lingkungan yang 

ditunjuk adalah Bapak Agus Vina.  

 

 


