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Tanggal : 4 Desember 2016    Pukul  : 10.00-12.30 WIB 
Dipimpin  : Ketua RW 011 (Akiel)   Lokasi  : Balai Warga RW 011 
Dihadiri : Para Ketua RT/RW 011 dan Koordinator Blok RS 
Agenda : Kebijakan sampah dan laporan keuangan perbaikan Fasum-Fasos TA3 

 
KESEPAKATAN BERSAMA 
 

1. laporan keuangan kegiatan perbaikan fasum & fasos akan di laporkan secara tertulis 
dan direkap pemasukan dan pengeluarannya per-RT untuk mengetahui tingkat 
partisipasi warga mana yang tinggi dan RT mana yang masih rendah dalam 
partisipasinya. Laporan sementara keuangan kegiatan fasum & fasosmengalami 
divisit Rp. 4.833.000.  Dan partisipasi warga pada setiap RT. Dimohon minimal 
paling Rp. 2.000.000 dan bagi RT yang belum memenuhi target dimohon segera 
untuk menyetorkannya karena akan digunakan dalam melunasi bon-bon material.  
 

2. Menyikapi surat pada tanggal 21 November 2016 perihal permohonan perbaikan 
jalan kepada pihak pengembang PT. Surya Inti Properstindo dan dalam surat 
tersebut telah disampaikan jangka waktu surat dalam respon. Maka hingga saat 
rapat ini dilaksanakan belum juga direspon dengan pihak diveloper maka dengan 
musyawarah pertemuan ini akan menindak lanjuti : 
a) mengirimkan surat kembali dengan penekanan surat mengacu pada 

perundangan-undangan perumahan yang telah diatur oleh kementerian 
perumahan rakyat yang ditunjukan ke developer dan ditembusan ke instansi-
intasi terkait.  

b) memberikan interpal waktu dalam surat yang akan dikirimkan selama 7 hari sejak 
surat dikirimkan, dan melakukan audiensi dalam surat tersebut namun apabila 
surat tersebut tidak mendaptkan respon dengan baik kembali akan dilakukan 
pengerahan masa seperti yang sudah-sudah untuk mendapatkan hak-hak warga 
Perumahan Taman Anyelir 3 RW. 011. Maka untuk para Ketua Rt. untuk 
dapat mensosialisasikankepada warganya berkaitan dengan rencana kedepan ini.  
 

3. Berkaitan dengan pengangkutan sampah di perumahan taman anyelir 3 RW. 011, 
dilaporkan bahwa ternyata sudah berjalan 3 bulan pembayaran sampah yang 
menjadi tanggung jawab pihak developer kepada tukang sampah belum dibayarkan. 
dengan dalih bahwa pembayaran sampah sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab 
developer dikarenakan telah diatur dalam Peraturan D0aerah Kota Depok, yang 
menginsyaratkan bahwa sampah rumah tangga sudah tidal lagi dipungut biayanya 
lagi, dengan syarat sampah rumah tangga ini dilakukan pemilahan secara aturan 
yang ada. dengan melihat kondisi aturan tersebut dan tidak memungkinkannya para 
warga perumahan taman anyelir 3 untuk melakukan pemilahan dan kesepakatan 
para ketua rt, maka dimusyawarakan dengan hasil bahwa belum saatnya dilakukan 
pemilahan sampah rumah tangga oleh para warga, dan akan diserahkan teknisnya 
dilapangan oleh petugas sampah dan bekerjasama oleh RW. 011 dengan resiko 
bahwa sebagai kebijakan bersama maka dengan ini seluruh warga Perumahan 
Taman Anyelir 3 baik Pemilik (yang ditinggalkan atau yang hanya beberapa saat 
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datang) ataupun Pengontrak dikenakan uang kebijakan untuk petugas 
lapngan dalam teknis pengolahan sampah rumah tangga tersebut sebesar Rp. 
15.000,- tiap bulannya. Namun apabila ada warga yang tidak membayar uang 
kebijakan tersebut, maka akan dikenakan sangsi oleh Ketua RT. secara langsung dan 
disampaikan/ditembuskan kepada Ketua RW. 011 dan selanjutnya akan dilaksanakan 
penindakan tanpa kecuali demi menjunjung tinggi keadilan dan kekeluargaan 
dilingkungan RW. 011 Perumahan Taman Anyelir 3. Kebijakan ini berlaku bulan bulan 
Desember ini dan pelaksanaan pembayaran pada bulan Januari 2016 paling lambat 
pembayarannya pada tanggal 24 tiap bulannya. 
 

Ketua RW 011     Notulensi, 

 
 
 
Achiruddin Akiel, M.Pd, Kons.   Efendi, S.Sos, M.Pd 


