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Penerbit Erlangga Cabang Bali Nusra Gelar Kegiatan Peduli Bersih Sungai bersama Warga Br.
Buagan, pada Minggu, 11 September 2022

  

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda bakti sosial yang kesekian kali dilakukan oleh
Penerbit Erlangga, yang mana, 2 tahun lalu, pada saat pandemi covid-19 sedang
marak-maraknya, Erlangga juga melakukan bakti sosial, seperti menyalurkan bansos, cek
kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar dan donor darah.  Dalam kegiatan bakti sosial Peduli
Bersih Sungai ini, Penerbit Erlangga juga didukung oleh Badan Musyawarah Urang Sunda Bali
dan Warga Kampung Sunda Al Makmur Banjar Buagan. 
Kegiatan yang berlangsung di Sungai Teba, Lingk. Banjar Buagan, Denpasar tersebut juga
dihadiri oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod, I Wayan Tantra dan Kepala Dusun Br. Buagan
yakni Gede Supartha. 
Kepala Desa Pemecutan Kelod, I Wayan Tantra pun memberikan sambutan dalam kegiatan ini.

  

Wayan Tantra mengungkapakan apresiasi dan berterimakasih dengan keikutsertaan Penerbit
Erlangga dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai di Br.Buagan tersebut.  “Saya
berterimakasih pada Penerbit Erlangga, sudah berpartisipasi terkait kebersihan lingkungan. 
Karena saat ini nasional maupun dunia, kegiatan G20 mengambil tema lingkungan. Dengan
demikian kami selaku Perbekel dan juga warga sangat mengapresiasi Penerbit Erlangga,”
paparnya. 
Sampah organik yang terkumpul akan dibawa ke TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah
Reduce, Reuse & Recycle ) yang ada di Desa Pemecutan Klod untuk diolah menjadi pupuk. 

Secara terpisah ketika dihubungi Tribun Bali I Wayan Suwirajana selaku Kepala Cabang
Erlangga Wilayah Bali Nusra, mengatakan kegiatan bakti sosial ini akan menjadi langkah awal
untuk mengajak warga lebih peduli dengan lingkungan terutama sungai.  “Rencananya nanti ini
akan diadakan secara rutin, sebulan sekali. Jadi ini merupakan langkah awal kami dalam
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menjaga kebersihan lingkungan terutama sungai, juga sebagai edukasi bagi warga setempat,”
jelas Wayan Suwirajana pada Tribun Bali. 
Ia juga menjadi sangat antusias karena sambutan yang diberikan oleh warga sekitar sangat
positif dalam kegiatan ini. 
“Kami kordinasi juga dengan pihak Br. Buagan dan direspon sangat baik. Warga sekitar sangat
antusias ikut serta dalam kegiatan ini. Kami bersama warga, ada 40-an orang bergotong-royong
bersihkan sungai,” tuturnya 

Ia juga berencana akan menyusur sungai-sungai lain nantinya yang ada di Denpasar untuk
lakukan kegiatan serupa.  “Nantinya kami rencanakan ini menjadi agenda rutin, sebulan sekali.
Melakukan Aksi Peduli Bersih Sungai di Denpasar,” tutupnya.

Sumber : https://bali.tribunnews.com/2022/09/12/penerbit-erlangga-bersama-warga-br-buagan
-gelar-aksi-peduli-bersih-sungai
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