Warta KWSC
Sentul City, 1 September 2016

Sarana Komunikasi Warga Sentul City

Dari Pengurus
Warga Sentul City Terhormat,
Pertama-tama kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437H, yang kemudian dilanjutkan
dengan HUT Kemerdekaan RI ke 71. Merdeka !!!!!.
Mulai tahun ini Komite Warga Sentul City (KWSC) mengadakan rangkaian acara untuk memperingati harihari besar yang melibatkan seluruh warga Sentul City.
Rangkaian acara perdana ditutup dengan acara besar yang kami beri nama “Silaturahmi Warga Sentul City”
yang telah terlaksana dengan meriah yang dihariri oleh lebih dari 800 warga Sentul City yang benar-benar
ingin mengetahui siapa dan apa KWSC itu berikut program-program yang sudah dilaksanakan, sedang
dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan.
Besarnya animo warga untuk hadir jauh diatas harapan panitia, namun kami bersukur bahwa acara
berjalan dengan sukses dan dapat di katakan bahwa acara ini telah menjadi Pertemuan Akbar Warga
Sentul City dengan jumlah peserta terbesar selama ini.
Selaku pengurus, kami berharap bahwa Acara ini akan dilanjutkan dengan program-program yang sejalan
dengan Visi dan Misi KWSC demi “Terwujudnya Keutuhan dan PersatuanWarga di lingkungan perumahan
Sentul City”.
Kami sadar bahwa apa yang kami laksanakan selama ini dan juga dikemudian hari sangat bergantung pada
partisipasi kita semua sebagai Warga Sentul City.
Marilah kita bersama saling mendukung untuk mencapai cita-cita kita membentuk “Sentul City yang
harmonis”.
Buletin ini kami sampaikan sebagai sarana komunikasi antar kita dan selanjutnya akan kami terbitkan
setiap kuartal.
Silahkan hubungi RT/RW atau Wali Kluster yang sudah kami tunjuk untuk memperoleh informasi terbaru
dan akurat disekitar kita, atau menghubungi kami melalui email ke admin@kwsc.or.id atau
aswilasrol@gmail.com
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas dukungan kita semua serta memohon
maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan dalam usaha-usaha kami untuk memenuhi keinginan warga.
Seluruh kegiatan ini adalah dari warga, untuk warga dan oleh warga. Kami mengharapkan partisipasi
seluruh warga demi suksesnya program-program kerja kami.
Salam dan MERDEKA
Desman Sinaga, Ketua Umum Komite Warga Sentul City (KWSC)
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Berita Warga
Berita mengenai KWSC serta kejadian disekitar kita dapat
diakses melalui :
WhattsApp Group : Komunikasi Warga Sentul City
Telegram : Komunikasi Warga Sentul City
Website : http://www.kwsc.or.id
E-mail : admin@kwsc.or.id
Catatan : WhatsApp group yang kami sediakan sudah
mencapai jumlah maksimal anggota (256), sehingga tidak
dapat menambahkan anggota baru. Silahkan bergabung
dengan Telegram dengan kapasitas anggota yang jauh lebih
banyak (Max 5000).

Himbauan
1.
2.

Membayar Tarif Air sesuai dengan Surat Keputusan
Bupati Bogor.
Tunda Bayar Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPPL)
sampai ada kesepakatan.

Berita Terbaru
Pada tanggal 29 Agustus 2016, perwakilan KWSC
menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri PU-PR no
25/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
oleh Badan Usaha yang di telah diundangkan pada
tanggal 12 Juli 2016.
Peraturan Menteri ini dengan jelas mengatur dan
member kepastian hukum bahwa tarif air itu diatur
oleh Pemerintah, dalam hal ini melalui Surat
Keputusan Bupati.
Permen ini memberikan klarifikasi bahwa apa yang
diperjuang oleh KWSC sudah mendapat kepastian
Hukum. Saat ini kita harus mendorong agar Bupati
Bogor segera mengambil langkah2 yang diperlukan
untuk memenuhi kepastian hukum ini.

Sekretariat Baru KWSC
Dalam upaya utuk dapat memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada seluruh warga. KWSC
membuka kantor sekretariat yang beralamat di Jl.
Bukit Golf Hijau Raya no 167.
Kantor sekretariat akan resmi beroperasi pada
tanggal 19 September 2016, jam 09:00 s/d 17:00
WIB atau dengan perjanjian.
Bagi warga yang ingin mengetahui lebih jauh
mengenai KWSC dan program-program nya kami
tunggu kehadirannya di Sekretariat KWSC.

Iklan Mini
Penawaran terbatas PIN KWSC :

Tersedia 130 unit, Pemesanan silahkan hubungi ibu
Deni Erliana (085287803018)

Pembayaran Air Kolektip
Sehubungan dengan masih banyaknya kendala
dalam pembayaran tagihan BPPL dan Air sesuai
dengan himbauan kami, KWSC menawarkan
pembayaran secara kolektip bagi seluruh warga.
Informasi mengenai Tata Cara pembayaran dapat
diperoleh melalui sekretariat KWSC.

Program KWSC
1. Pembukaan Sekretariat baru KWSC.
2. Program Pembayaran Tarif Air Bersama ke Kasir
SGC (didampingi oleh Bidang Hukum KWSC atau
melalui warga / RT / RW yang proaktip).
3. Program Pembayaran secara kolektip melalui
KWSC.
4. Konsultasi Hukum.
5. Penyelenggaraan Seminar.

Perhitungan Tarif Air
Sesuai dengan himbauan kami, berikut ini kami berikan
contoh perhitungan Tarif Air sesuai dengan Keputusan
Bupati yang berlaku di Kabupaten Bogor (Kategori Romah
Mewah K4A) .
Permakaian 1 m3 – 10 m3, tarif Rp. 4.900/m3.
11 m3 – 20 m3, tarif Rp. 6.100/m3.
>20 m3, tarif Rp. 7.300/m3.
Contoh :
1. Pemakaian air 9 m3, tarif = 9 X Rp 4.900 = Rp. 44.100
2. Pemakaian air 16 m3, tarif = (10 X Rp. 4.900) + (6 X Rp.
6.100 )= Rp. 85.600
3. Pemakaian air 33 m3, tarif = (10 X Rp. 4.900) + (10 X Rp.
6.100) + (13 X Rp 7.300) = Rp. 204.900

Undangan
Pengurus KWSC mengundang Bapak / Ibu untuk hadir
dalam acara Pembukaan Sekretariat KWSC yang akan
dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Sabtu / 17 September 2016
Jam : 10:00 WIB sampai selesai (jam 17.00)
Tempat : Jl. Bukit Golf Raya No 167 BGH, Sentul City.
Acara pembukaan di lanjutkan dengan acara silaturahmi
dan sosialisasi program-program baru KWSC untuk
membantu seluruh Warga Sentul City di semua bidang.
Bagi yang berkenan, silahkan membawa makanan atau
minuman untuk kita nikmati bersama (pot luck).
Bagi yang hadir diusahakan membawa botol minum/gelas
sendiri (GO GREEN). Minuman akan disediakan.
Kehadirannya kami tunggu………....

