
BATAMTODAY.COM,  Bintan  -   World  Cleanup  Day  (WDC)   beberapa 

minggu  terakhir   sering    terdengar  di   telinga    masyarakat   Kepri  dan 

masyarakat  Bintan  khususnya. Kegiatan  ini memang perdana di Provinsi 

Kepri  dan  mendapat  apresiasi  serta  dukungan  penuh  dari Pemerintah 

Daerah maupun masyarakat.

WDC   sendiri  digagas  oleh  Let's  Do  It  World  (www.letadoitworld.org), 

sebuah  NGO  (Non  Goverment  Organization)  internasional  pada  tahun 

2008  lalu  di  Estonia.  Hingga  saat  ini,  tercatat   ada  150  negara  yang 

terdaftar  dan  bergabung   dengan   gerakan   Let's  Do  It   ini,   termasuk 

Indonesia yang terhitung mendaftar sejak 2014 lalu.

Melalui  tagar #Kami13Juta ditargetkan 13 juta orang dari 34 provinsi akan 

turut berpartisipasi dalam WDC. Untuk Bintan sendiri  kegiatan dipusatkan 

di Kampung Kawal Pantai Kecamatan Gunung Kijang.
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Selain  itu  juga  tersebar  di  beberapa  titik  lain,  seperti  Kecamatan  Bintan  Timur,  Kecamatan  Toapaya,   Kecamatan  Teluk  Sebong  dan 

Kecamatan Bintan Utara. Let's Do  It  Indonesia  sendiri  adalah   sebuah  gerakan  sosial  yang  mengajak  setiap  orang  untuk  berkontribusi 

membuat lingkungan menjadi lebih bersih melalui kegiatan bersih-bersih yang diadakan serentak di Indonesia. "Gerakan ini harus berbekas di 

hati, menjadi motivasi untuk kita lebih peduli pada lingkungan. 

Terlebih  untuk  yang  bermukim  di  wilayah  pesisir.  Jadikan  ini  semangat  baru  dan  dimulai  dari diri kita sendiri," kata Wakil Bupati Bintan 

Dalmasri Syam, saat membuka WDC tahun 2018 di Bintan di Lapangan Tanah Merag, Kampung Kawal Pantai pada Sabtu (15/9/2018). WDC 

Kepri terbentuk dari hasil rembuk sejumlah organisai, komunitas dosen dan mahasiswa dalam pertemuan beberapa bulan  lalu.  Di  antaranya 

FKIP  UMRAH,  KPA  Camteras, LSM Alim, DPW ISKINDO Kepri, GMPL Kawal, Genpi Bintan, Genbi Kepri dan beberapa Mapala yang ada di 

Tanjungpinang.

Wakil  Bupati  Bintan Dalmasri  Syam didampingi Sekda Bintan Adi Prihantara dan jajaran OPD Bintan langsung turun ke lapangan untuk turut 

serta dalam kegiatan. Dalam arahannya, Dalmasri mengimbau seluruh peserta maupun masyarakat agar kiranya gerakan ini bisa berbekas di 

hati dan menjadi sebuah semangat baru. "Jadikan ini semangat baru dari diri kita sendiri kita mulai, kemudian  kita  contohkan  kepada  orang 

sekitar. Semangat ini butuh kemauan, tidak bisa sekedar ajakan apalagi paksaan," ungkap Dalamsri.

Di Kawal Pantai sendiri, aksi bersih-bersih ini dipusatkan di wilayah bibir pantai. Hampir seluruh elemen masyarakat mulai dari siswa sekolah, 

organisasi pemuda sampai para nelayan. Miswandi selaku  perwakilan  Pengurus  Inti  WDC  Kepri  saat  ditemui  menuturkan,  dirinya  cukup 

terharu  melihat  antusias  masyarakat.  Ditambahkannya,  apresiasi  tinggi  juga  diberikan  atas  dukungan  Pemerintah  Daerah melalui DLH 

dan tiap kecamatan. "Alhamdulillah, bangga melihat semangat kawan-kawan semua. Kesadaran itu masih ada di masyarakat kita, tinggal kita 

pupuk  lagi  kesadaran  itu  menjadi  semangat  baru  untuk  lebih  baik.  Lingkungan  bukan  milik kita sendiri, ada anak cucu kita di kemudian 

hari  yang  juga punya  hak  untuk  itu.  Apresiasi  juga  kami  berikan  atas dukungan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten. Ini 

semua dari kita dan untuk kita," ungkapnya. Turut hadir dalam acara tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Bintan, CSR Banyan Tree  Bintan  dan 

Lantamal IV Tanjungpinang.
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