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Sebagai awal. Kabar rt5 ini adalah media 
komunikasi warga Griya Soka Bogor Raya, 
(selanjutnya GSBR), khususnya RT 5. Kami, 
pengurus RT melihat pentingnya komunikasi 
agar aliran informasi dari, untuk, dan oleh 
warga tetap terjaga. Sehingga betapapun 
sibuknya warga, kabar ini  dapat dijadikan 
media silaturahmi, setidaknya lewat kata-
kata. 

Betapa tidak, mungkin bagi yang masih 
menggunakan angkot 05 sering berjumpa 
orang yang turun di pertigaan Sukaraja 
atau di jalan masuk dekat Cikiray, sesama 
penghuni namun tidak saling kenal. Mungkin 
hanya terpaut satu blok atau bukan mustahil 
dalam hitungan rumah, sebelah kiri atau 
kanan rumah kita. Demikian sibuknya kita.

Sehingga visi bertetangga dengan baik, kami 
pikir cocok untuk karakter penghuni di 
GSBR, yang super sibuk. Sebuah keluarga 
baru dengan rata-rata usia produktif yang 
masih panjang. Diharapkan dari berjumpa 
lewat kata dapat berjumpa tatap muka. 
Sehingga tidak ada kata Oh, ternyata kita 
tetangga. Oh, ternyata kita masih saudara 
jauh. Oh, ternyata kita satu almamater. Oh, 
ternyata...

Untuk mempererat silaturahmi dan 
solidaritas maka kami dari pengurus 
memiliki program kerja yang dapat dibaca di 
halaman-halaman berikut. Selain itu kami 
juga akan memberikan informasi pendapatan 
dan pemakaian dana warga setiap bulannya. 

Selamat membaca. Mari bertetangga dengan 
baik.  

Bertetangga Dengan Baik                           
(Visi RT5/06 GBR)

Kabar rt5
dari Kami

Gambar: Peta lokasi: perumahan Griya Soka Bogor Raya

Gambar: Suasana Temu Keluarga dalam Acara 17 Agustus 
2010

Isu Bulan Ini

Program Kerja RT 05•	

Info Hijau: Sumur Resapan•	

Merah Cerah: Ayo Rembuk Fasos-Fasum •	



Program RT5
Seksi Keamanan: Melakukan pendataan 
kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Kemudian 
akan menerbitkan stiker untuk penghuni, 
hal ini dimaksudkan untuk memudahkan 
petugas jaga memantau kendaraan yang 
keluar masuk kawasan perumahan.

Seksi Kerohanian dan Sosial: Melakukan 
keropak sosial untuk keperluan takziah 
(membantu keluarga yang tertimpa 
musibah). Menyelenggarakan pelatihan 
shalat jenazah.

Seksi Olahraga:  Membuat latihan rutin 
aerobik, membuat proposal sarana olah 
raga (semoga tidak ditempatkan dibawah 
SUTET karena peruntukkannya adalah Ruang 
Terbuka Hijau dan tidak boleh ada bangunan, 
termasuk di dalamnya aktivitas intensif )

Seksi PKK:  mengusulkan ada aula kegiatan 
serbaguna.

Seksi Lingkungan dan Informasi: membuat 
media komunikasi, mengusulkan program 
3R (reuse, reduce, and recycle untuk 
pengelolaan sampah di GSBR)  

Layanan 
Posyandu 
GSBR ini 
diselenggarakan 
setiap Hari 
Minggu di 
minggu ke tiga 
setiap bulannya.  

Gambar: Fungsi dan Peran Posyandu
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Karena butuh sekampung maka dibutuhkan data 
dan pengelolaan aset yang baik di lingkungan RT5 
(Griya Soka Bogor Raya, selanjutnya GSBR). Data 
sudah ada, jumlah anak Balita 84 orang, jumlah 
bayi (0-6 bulan) 4 orang.  

Aset sumberdaya manusia cukup beragam jika 
dilihat dari profesi yang ada. Aset fisik berupa 
fasilitas sosial dan fasilitas umum, ini yang masih 
kurang. Kita di lingkungan GSBR telah memiliki 
taman bermain, masjid, dan lingkungan binaan 
yang cukup nyaman (taman di beberapa pojok 
GSBR). Beberapa fasilitas sosial, seperti aula 
pertemuan atau kantor Rukun Tetangga, yang 
nantinya bisa diposisikan sebagai Posyandu atau 
ruang serbaguna lainnya belum disediakan oleh 
pengembang. 

Terkait dengan lingkungan yang kondusif untuk 
tumbuh kembang anak, juga dibutuhkan pemetaan 
daerah mana saja yang masih  harus ditata agar 
kita merasa nyaman jika anak keluyuran sendirian 
sehingga ia bermain dengan aman. Artinya 
lingkungan kita harus memiliki risiko kecelakaan 
yang rendah. Contohnya: lubang riol yang cukup 
dalam, belukar yang tidak terurus, membuang 
sampah bekas renovasi atau pembangunan.

Sedangkan untuk kebutuhan layanan Posyandu, 
kita memiliki Bidan dan kader Posyandu yang 
melayani kebutuhan Balita, bayi, dan anak. Untuk 
Posyandu ada beberapa pelayanan yang diberikan 
seperti;

Vaksinasi,•	

Penimbangan•	

Konsultasi Gizi•	

Periksa dan Konsultasi Ibu Hamil•	

Layanan Posyandu ini diselenggarakan setiap Hari 
Minggu di minggu ke tiga setiap bulannya.  

Pikiran 
Tindakan

Dibutuhkan orang sekampung untuk 
membesarkan seorang anak (pepatah 
Afrika)
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INFO KEGIATAN

Berdasarkan hasil musyawarah warga pada Minggu, 4 Juli 
2010 mengenai kepengurusan dan program kerja RT 05 
RW 06, telah dihasilkan beberapa hal sebagai berikut.

	 •	 Susunan	Kepengurusan	Rukun	Tetangga		 	
 05/06 Perumahan Griya Soka. (Susunan   
 Lengkap Terlampir)

	 •	 Akan	dilakukan	penamaan	jalan	dan		 	
 Koordinator tiap jalan di lingkungan Griya   
 Soka II.  (Nama jalan dan Koordinator    
 terlampir).

	 •	 Program	tertib	administrasi	kependudukan.		
 Untuk terciptanya ketertiban data warga   
 RT 05  telah dilakukan pendataan ke   
 rumah – rumah warga. 

	 •	 Telah	dibuat	data	warga	dalam	bentuk	Buku		
 Warga yang antara lain memuat; nama, alamat,  
 no kontak penghuni, no. kontak keluarga/  
 kerabat yang  bisa dihubungi, no. kontak petugas  
 keamanan, dll.

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 
05/06 PERUMAHAN GRIYA SOKA BOGOR RAYA 
SUKARAJA – BOGOR
Ketua   : Budi / R.09
Bendahara I  : Gedhe
Bendahara II  : Atin
Sekertaris I  : Dheni Mita Mala / R. 30
Sekertaris II  : Swarto Bastian / M.08
Ketua Seksi Keamanan : Rudi / S.02
Ketua Seksi Olahraga : Sopran
     Heri
Ketua Seksi PKK  : Atin
Ketua Seksi Kerohanian 
Dan Sosial  : Rusmanto / T.07
Ketua Seksi Informasi
Dan Lingkungan  : Widhyanto Muttaqien / R.35

Koordinator Jalan Jati I (Blok S depan) : Yudi
Koordinator Jalan Jati II (Blok R depan) : Tata
Koordinator Jalan Jambu (Blok I – J) : Irwan
Koordinator Jalan Kecapi (Blok J – K) : Donald
Koordinator Jalan Markisa (Blok L – M) : Iskandar
Koordinator Jalan Nangka (Blok M – N) : Ermin
Koordinator Jalan Pepaya (Blok P – Q)
Dan Jalan Qweni    : Kadir
Koordinator Jalan Rasamala 
Dan Jalan Trembesi (R-S-T)  : Sugeng Riyadi

Nama jalan diusulkan diubah

(Blok L-M) menggunakan awalan L: nama jalan Leci, 
Limau

(Blok M-N) menggunakan awalan M: nama jalan Markisa 
(Blok P-Q) menggunakan nama jalan: Pepaya

Nama jalan yang dihilangkan: Jalan Nangka dan Jalan Qweni
Sedangkan koordinator jalan tetap. 

Merah Cerah 
Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus 
disediakan oleh pengembang wajib dituntut. 
Sebaiknya pengembang juga melakukan kajian 
atau perencanaan partisipatif, karena fasiltas 
tersebut dibuat setelah kawasan permukiman 
telah berpenghuni. Dengan penghuni yang 
heterogen, alangkah sulitnya jika pengembang 
melakukan pembangunan fasos-fasum secara 
sepihak, apalagi penghuni yang notabene 
membeli kenyamanan (amenities) diperlakukan 
seperti kerbau yang penurut, sedangkan janji 
pengembang dalam brosur masih jauh dari 
realisasi.   

Perencanaan partisipatif akan mereduksi 
tegangan di antara warga, dan bukan tidak 
mungkin menjadi salah satu penyebab 
terjadinya kerekatan (soliditas warga). Selain 
itu perencanaan partisipatif juga dapat 
dijadikan alat untuk ‘mengukur’ seberapa 
‘modern’ pemikiran pengembang dalam 
perencanaan perumahan (kawasan).

Gambar: Jalan yang mulai rusak karena aktivitas pembangunan yang 
masih berlangsung, menurut janji pemasar jalan ini di hotmix



Jika Anda Memiliki Ide atau Sudah Bertindak dan Ingin Berbagi Pengalaman, silahkan hubungi kami di:
griyasoka05@gmail.com 
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Sumur Resapan
Beberapa rumah di GSBR memiliki sumur resapan (seperti r35). Gunanya banyak, selain untuk mencadangkan air 
tanah (terlebih jika kita juga menggunakan pompa air-yang sebenarnya dalam aturan di Griya Soka harus berizin), 
juga bisa langsung digunakan untuk keperluan lain. Ada dua tipe sumur resapan, yaitu tertutup dan tidak bisa 
digunakan langsung (untuk kebutuhan air bersih) dan terbuka, dapat digunakan langsung untuk keperluan air bersih 
setelah diolah secara sederhana. 

Rata-rata setiap orang menggunakan 60 liter air per hari (untuk memasak, minum, mandi, buang air besar, buang air 
kecil,  cuci piring, cuci baju, cuci 
mobil/motor, menyiram bunga, 
mengepel rumah, cuci tangan dll)

Sumur resapan  terutama mendaur 
air, mencadangkan air dari air 
bekas cucian piring dan cucian 
baju. Karena untuk mandi saluran 
yang ada sudah langsung menuju 
got di luar rumah. Kecuali kita 
ingin merombak saluran itu dan 
menyatukannya dengan saluran 
baru yang menuju sumur resapan. 

Untuk membuatnya cukup dengan 
biaya dibawah Rp. 500ribu.   Sumur 
resapan sangat mudah dibuat. 
Sumur resapan  berukuran 2x2x2 
meter kubik (panjang x lebar x 
tinggi). Berbahan baku pasir, 
kerikil, sabut kelapa, atau dapat 
dilihat dalam gambar disamping ini.  

Semoga ini bermanfaat.

Salah satu cara mempertahankan kuantitas air tanah adalah dengan menerapkan sumur resapan. 
Keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumur resapan adalah: 1. Dapat menambah jum-
lah air tanah. 2. Mengurangi jumlah limpasan. Infiltrasi diperlukan untuk menambah jumlah air yang 
masuk kedalam tanah dengan demikian maka fluktuasi muka air tanah pada waktu musim hujan dan 
kemarau tidak terlalu tajam. 

kabar rt5
griya soka bogor raya
sukaraja, bogor 16710
www.rtlima.wordpress.com

Memilih 
HIJau

Memilih hijau artinya memilih untuk 
mencadangkan sumberdaya kehidupan (energi 
(listrik-gas-minyak, air, kualitas tanah dan 
udara) untuk peningkatan kualitas kehidupan 
generasi mendatang. Memilih hijau artinya 
hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan 
mungkin (esok).


