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WARGA KELAPA GADING
BERSIHKAN LINGKUNGAN
Hujan turut
membantu
menghanyutkan sampah.
alah satu persoalan pelik di
Kelapa Gading adalah banjir
saat hujan lebat turun. Banyak faktor penyebabnya,
antara lain bertumpuknya
sampah dalam satu area atau di bantaran kali. Gunungan sampah tersebut berasal dari sampah warga yang
terdapat di tempat pembuangan
sampah, kurangnya kesadaran warga
yang membuang sampah di kali, serta sampah kiriman dari wilayah lain.
Untuk mengatasi persoalan laten
itu, warga Kelapa Gading bahumembahu membersihkan lingkungan dari sampah. Asep Saefudin, staf
Rukun Warga 06 Kelurahan Kelapa
Gading Timur, menjelaskan kepada
Tempo seputar sampah di lingkungannya.
Menurut dia, sampah warga setiap hari selalu diangkut oleh petugas kebersihan RW. Aliran air di pa-
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rit yang mengalir menuju sungai juga lancar karena para petugas kebersihan lingkungan RW 06 selalu
memperhatikan lingkungan dan
membersihkan got-got apabila terdapat sampah yang menghambat.
“Bak-bak sampah yang disediakan
di luar wilayah RW juga tidak ada masalah. Sampah-sampah tidak ada
yang berceceran,” kata dia Kamis lalu.
Achmad Wahyudin, warga Gading
Indah Utara, menjelaskan, memang
beberapa hari lalu sampah menumpuk di tempat pembuangan sampah
dan berserakan hingga ke jalan maupun di sungai. Namun sekarang
sampah-sampah tersebut sudah tidak terlihat lagi. Begitu pula sampah
yang ada di sungai.
“Sampah-sampah yang terdapat
di aliran sungai sudah hanyut karena
diguyur hujan dan terbawa arus sungai menuju kali besar (saluran Inspeksi Sunter). Sisa-sisa sampah dibersihkan oleh petugas kebersihan,”
tuturnya.
Pantauan Tempo pada Kamis lalu
memang menunjukkan apa yang dikatakan Wahyudin memang benar
bahwa beberapa sungai yang biasa
terdapat banyak sampah kini terlihat
begitu bersih dari sampah. Sungaisungai kecil di seputar lingkungan

perumahan, seperti di Jalan Gading
Indah Raya, Jalan Pelepah Raya,
serta sungai di depan Sport Mall,
bersih dari sampah.
Air sungai juga sudah mengalir seperti biasanya. Hampir seluruh sungai utama di wilayah Kelapa Gading, seperti di Jalan Boulevard Utara, Pegangsaan Dua, tepatnya di Kelapa Nias, serta di taman joging, sudah bersih dari sampah. Di sungai
besar pun tidak tampak penumpukan sampah.
Aliran sungai lancar. Hanya, baik
itu sungai yang terdapat di wilayah
Kelapa Gading maupun sungai besar
airnya berwarna hijau kehitam-hitaman dan mengeluarkan bau yang
tidak sedap.
Vincentius, warga Kompleks Inkopal Kelapa Gading, menyebutkan
bahwa sungai yang terdapat di dekat
wilayah tempat tinggalnya juga bersih dari sampah. Kemungkinan besar, kata dia, sampah-sampah tersebut terbawa arus karena beberapa
hari ini Kelapa Gading diguyur hujan lebat.
“Beberapa waktu lalu juga saya
melihat ada petugas kebersihan yang
sedang membersihkan sampah yang
tersangkut di sungai,” kata dia melalui telepon seluler. ● M. FAHRIZAL
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Polisi Atasi Kemacetan
ita-cita aparat kepolisian mengatasi
kemacetan lalu lintas di wilayah Kelapa Gading mulai tercapai. Berkat
kerja sama dengan pengembang, kecamatan, kelurahan, serta warga, akhirnya
kemacetan lalu lintas bisa diurai.
Beberapa pekan lalu, polisi sudah melakukan pembenahan dengan memasang rambu lalu lintas dan melebarkan
jalan di beberapa titik yang merupakan
titik kemacetan. Di antaranya Boulevard
Artha Gading, depan Mall Of Indonesia,
bundaran Boulevard Barat Raya, serta
pintu I Boulevard Timur Raya.
Ajun Komisaris Sujali S., Kepala Pos
Polisi Pegangsaan Dua, menjelaskan
bahwa pemasangan rambu di pintu I
Boulevard Timur Raya beberapa pekan
lalu betul-betul membantu kelancaran
arus lalu lintas di wilayah tersebut.
Menurut dia, sebelum adanya rambu
dilarang belok kanan untuk pengendara
yang ingin menuju ke Kelapa Gading, wilayah pintu I sangat semrawut. Kemacetan terjadi saban hari ketika warga berangkat dan pulang bekerja.
Dengan adanya rambu dilarang belok
kanan, pengendara diarahkan menggunakan pintu II dan III bila ingin menuju
ke Kelapa Gading. Dampaknya, arus lalu
lintas di pintu I menjadi lancar dan para
pengendara sudah banyak yang menaati
rambu tersebut.
“Awalnya banyak warga yang kaget
dengan adanya rambu dilarang belok kanan, namun lambat laun mereka terbiasa,” ujarnya Selasa lalu.
Sujali berujar, pengalihan jalan terse-
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but tidak berpengaruh terhadap jalan
yang disarankan untuk pengendara (pintu II dan III). Sebaliknya, lancarnya arus
lalu lintas di pintu I berdampak bagus
buat pintu II dan III. Kedua pintu tersebut menjadi lancar.
“Rencana selanjutnya akan diberlakukan atau dipasang rambu dilarang parkir
di sepanjang jalan pintu I Boulevard Timur Raya,” kata dia.
Komisaris Donny Adityawarman, Kepala Kepolisian Sektor Kelapa Gading,
membenarkan perihal kelancaran arus
lalu lintas di wilayah pintu I Boulevard
Timur Raya. Menurut dia, setelah pemasangan rambu, arus lalu lintas mulai lancar.
Selain di pintu I, lokasi lain yang telah
bebas kemacetan adalah Boulevard Artha Gading. Jalan dari arah bundaran
Masjid Al-Musyawarah dan jalan dari
Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading sudah dilebarkan sehingga sudah
tidak terlihat lagi kemacetan.
Rencana selanjutnya adalah pembenahan arus lalu lintas di depan Mal Artha Gading dan di wilayah RW 12 Pegangsaan Dua, tepatnya di depan kantor Komando Rayon Militer Kelapa Gading.
Purwaluyo, 30, warga Boulevard Timur Raya, senang dengan dipasangnya
rambu lalu lintas di pintu I, wilayah tersebut menjadi lancar. “Alhamdulillah,
tidak lagi terjebak kemacetan panjang.
Sebelumnya, setiap kali pulang bekerja,
saya selalu mengulur waktu agar tak terjebak macet.” ● M. FAHRIZAL

