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pencemaran sungai dan kali //
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Komunikasi kaum milenial / merupakan kunci
utama menyampaikan keberhasilan diplomasi

OPERATOR

luar negeri Indonesia //
FLASH/BRIDGING/MUSIK SMASH
Pemerintah pusat diminta turun tangan mengatasi
pencemaran sungai dan kali yang penuh busa
detergent / karena dikhawatirkan berdampak pada

NARATOR

kualitas air tanah / dan lingkungan // Sementara itu /
guna mengurangi kadar limbah domestik dan
limbah industry / Dinas Sumber Daya Air Provinsi
DKI Jakarta / akan membuat pengelolaan air kotor di
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beberapa lokasi ///
LAPORAN ( 1 ) PRADIPTA RAHADI
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di Desa Pahlawan Setia / Kecamatan Tarumajaya
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Kabupaten Bekasi / Jawa Barat //
LAPORAN ( 2 ) ERIK HAMZAH
Pendengar untuk membahas mengenai / kami akan
berbincang bersama .....
MUSIK OPENING WAWANCARA
WAWANCARA
MUSIK PENUTUP WAWANCARA
FLASH/BRIDGING/MUSIK SMASH
Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio
Republik Indonesia //
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RI,
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LP

Marsudi,
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agen

perubahan dan toleransi // Sehinga menggunakan
bahasa kaum milenial / merupakan kunci utama
menyampaikan keberhasilan diplomasi luar negeri
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RI selama ini ////
LAPORAN ( 3 ) RETNO MANDASARI
90 ton beras medium / di distribusikan Bulog divisi
regional Kalimantan Selatan ke seluruh pelosok
daerah / sebagai upaya menjaga ketersediaan
pasokan dan stabilisasi harga.//
LAPORAN ( 4 ) AULIA RAHMAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia

/

berkonsultasi

dengan

Komisi

Pemberantasan Korupsi - KPK / untuk memperketat
pengawasan anggaran pendidikan tahun 2019 ///
LAPORAN ( 5 ) TEGAR HANIV
OBB JURNAL PEMILU
Calon Presiden nomor urut 02 - Prabowo Subianto /
kemarin melakukan safari politik ke Kota Palu -

Sulawesi Tengah // Sementara Calon Wakil Presiden
nomor urut 01 - Maruf Amin / kemarin menerima
dukungan politik dari Relawan Barisan Gus dan
Santri Bersatu // Selengkapnya Tim Reporter Pemilu
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melaporkan ////
LAPORAN ( 6 ) RIZKI SUPERMANA
CBB JURNAL PEMILU
Berikut kami hadirkan Komentar RRI Pagi ini /
mengangkat topik mengenai “Benarkah limbah jasa

NARATOR

cuci

mobil

dan

cuci

pakaian

/

menyumbang

pencemaran sungai dan kali ??” // Naskah disusun
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dan disampaikan oleh : Ida Bagus Alit Wiratmaja //
KOMENTAR ( 7 )
FLASH/BRIDGING/MUSIK SMASH
Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia
pagi ini.

NARATOR

Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini /
saya .................................
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/ terima kasih atas

kebersamaan anda / selamat pagi / sampai jumpa //
TUNE TUTUP WARTA BERITA

BENARKAH LIMBAH JASA CUCI MOBIL DAN CUCI PAKAIAN
SEBAGAI SALAH SATU PENYUMBANG PENCEMARAN SUNGAI
DAN KALI DI INDONESIA?
DISUSUN DAN DIBACAKAN OLEH: IDA BAGUS ALIT WIRATMAJA
SELAMAT PAGI,
Jasa pencucian mobil dan jasa cuci pakaian atau laundry / beberapa
tahun belakangan ini / tumbuh bagaikan jamur di hampir seluruh wilayah
Indonesia //
Sebagian besar usaha mereka adalah jasa usaha rumah tangga / yang
sulit dikontrol oleh Pemerintah Daerah / dan mungkin juga
sebagian tidak mempunyai izin usaha / sehingga tidak memiliki
kelayakan dalam tata kelola air tanah / kebersihan / dan dampak
lingkungan //

Ditemukannya tumpukan busa tebal berwarna putih yang menutupi
permukaan Kali Sentiong / atau lebih dikenal dengan sebutan Kali Item
di Kemayoran / Jakarta Pusat misalnya / telah menjadi perbincangan
hangat belakangan ini di media sosial //
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan / bahwa ternyata
tumpukan busa tersebut / diduga bersumber dari limbah detergen dan
limbah rumah tangga / yang dibuang langsung ke kali //
Pekerja bisnis rumahan berupa usaha cuci pakaian dan cuci mobil /
diduga banyak yang langsung membuang limbahnya di got / atau
saluran di depan tempat usahanya // Hal ini diakui sejumlah pemilik
usaha tersebut / sebagaimana yang terjadi dengan pembuangan sisa air
cucian / dari bisnis cuci mobil dan cuci pakaian / di sekitar Kali
Sentiong // Meski memang ada juga pengusaha yang menjalankan
bisnis tersebut / telah memiliki tempat pembuangan limbah / dan
mengalirkan sisa air cucian yang sudah terbebas dari pencemaran //
Sehubungan dengan kasus tersebut / maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan / akan mengatur usaha cuci mobil / dan jasa cuci
pakaian / yang berhubungan dengan lokasi dan pengolahan limbah /
kedua jenis usaha tersebut //
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / juga akan membangun sekitar
sepuluh instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di perkampungan
warga / agar limbah rumah tangga / diharapkan tidak lagi dibuang ke kali
dan sungai //
Sementara itu / Kementerian Perindustrian dan Kementerian
Perdagangan / diharapkan juga dapat mengkaji ulang standar
penggunaan bahan-bahan detergen / karena masalah limbah detergen
bukan hanya terjadi di Jakarta / tetapi juga hampir di seluruh Indonesia //
Solusi untuk mengatasi pencemaran sungai dan kali memang
seharusnya dimulai dari hulu / yaitu bagaimana mengatur penggunaan
detergen yang ramah lingkungan //
Sebagaimana kita ketahui bahwa / Balai Sertifikasi Industri Kementerian
Perindustrian / telah mengeluarkan aturan Standar Nasional Indonesia
4594 tahun 2010 / tentang detergen bubuk //
Bahan detergen yang banyak beredar di pasaran Indonesia / diduga
sebagian besar dalam bentuk hard detergent // Kalau kita bandingkan
dengan negara-negara maju / seperti Jepang dan Australia / mereka
telah menggunakan soft detergent / yang tidak mengandung fosfat /

sehingga detergen tidak akan mengeluarkan buih busa / dan lebih
ramah lingkungan //
Dengan penataan perizinan / penyediaan tempat pembuangan limbah
yang memadai / dan kesadaran masyarakat dalam membuang limbah /
semoga limbah usaha cuci mobil / dan cuci pakaian / tidak lagi disebut
salah satu penyumbang pencemaran sungai dan kali di Indonesia //
Demikian komentar / Selamat pagi //

