
Masyarakat Diajak 
Tukar Sampah dengan Sembako

KARAVVANG, RAKA- Menghadapi 
peringatan hari bersih-bersih 
sedunia atan biasa disebut Worid 
Cltxin Up Dayyangjatuh pada setiap 
tanggal 19September, BankSampah 
LatanzaQkampekdan beberapa 
organisasi serta komunitas akan 
menggekir bersih-bersih di bavvah 
fly over Cikampek.

Iis Sugianti yang lebih dikenal 
d e n g a n  n a m a  Bu Jois 
mengungkapkan, BankSampah

rent uny a 
kaini herharap 

masvar?»l"'*1-'«r
berpyara^at *,isa

rpartisipasi."

IIS SUGIANTI

Latanza dan beberapa organisasi 
akan menggelar kegiatan bersih- 
bersih di Cikampek. "Kami akan 
melaksiinakan kegiatan bersih- 
bersih di bawah jembatan fly over 
Cikampek bersam a dengan 
organisasi Karang Taruna serta 
komunitas lainya dalam rangka 
memperingati World Clean Up 
Day atau hari bersih-bersih sedunia 
yang diperingati tiap tanggal 19 
September2021 di mulai dari jam 
8 pagi," ucapnya, kepada Radar

Karavvang, Kamis (16/9).
Bu Jois menambahkan, bahwa 

keg iatan  ini ia lah  u n tu k
mengedukasi masyarakat agar 
sadarakan kebersihan. "Kegiatan 
ini m em iliki tu ju an  un tu k  
mengedukasi masyarakat agar 
bisa menjaga kebersihan. Seperti 
yang kita ketaliui sampah menjadi 
persoa lan  sehari-hari yang 
meniang belum bisa diselesaikan, 
karena ini perlu kesadaran din 
sendiri. Maka dari itu, kegiatan 
ini ialah dalam rangka menyadar- 
kan masyarakat," tambahnya.

Bu Jois menjelaskan, di kegiatan 
tersebut akan ada bagi-bagi 
sem bako yang harus di tukar 
dengan sam pah. "Jadi nanti 

dengan sam pah. Jadi nanti 
masyrakat yang bersih-bersih bisa 
menukarkan sampahnya dengan 
sembako dan yang lainya," jelasnya 

la herharap, masyarakat bisa 
berpartisipasidalam kegiatan ini. 
"Tentunya kam i berharap  
masyarakat bisa berpartisipasi 
dalan kegiatiui bersih-bersih ini. 
Karena urusan sam pah bukan 
hanya persoalan pemerintah tapi 
persoalan bersam a untuk kita 
kerjakan bersama dengan sinergitas 
antara masyarakat dan pemerintah. 
Rencananya m em ang  dari 
pemerintah pakcamat mau hadir 
dan dari keptilisian siap hadir ji iga 
mengawal kegiatan bersih-bersili 
ini,” tutupnya. (cr8) BERSIH-BERSIH: P engurus Bank Sam pah Lazansa sa a t m engadakan kegiatan bersih


