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Jakarta - Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut,red) Provinsi DKI
Jakarta, Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos,M.Si melakukan kegiatan Gowes sepeda
beserta seluruh jajaran pegawai dan PJLP Distamhut di Taman Margasatwa
Ragunan (TMR,red), Jakarta Selatan, pada Jumat (13/11/2020)
Kegiatan gowes ini bentuk nyata Distamhut dalam rangka mendukung program
Pemerintah Daerah dan arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tentang
'Bersepeda Menuju Kota Sehat'.

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari lihat sepeda bukan sekadar
sebagai alat olahraga, tapi sebagai alat transportasi. Jadi, kalau mau pergi ke
warung, bisa naik sepeda, mau pergi ke toko, bisa naik sepeda, au pergi ke
rumah ibadah pake sepeda, mau ke kantor bisa naik sepeda, "jelas Anies
beberapa waktu lalu.
Atas arahan Anies, Kadistamhut DKI Jakarta mencoba merealisasikannya
dengan kegiatan gowes santai yang akan mulai diagendakan setiap hari Jumat
pagi untuk seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta.
"Gerakan sehat gowes sepeda sambil rekreasi santai ini merupakan awal
permulaan yang nantinya akan dijadwalkan setiap Jum'at pagi di 5 wilayah DKI
Jakarta, hal ini sekaligus untuk memperkenalkan taman-taman kota yang ada di
Jakarta kepada publik, "kata Suzi kepada awak media.
Dalam kesempatan yang sama, Ir. M. Fajar Sauri, M.Si, Kabid Pertamanan dam
Hutan Kota DKI Jakarta juga menyebut, dengan gowes bersepeda adalah solusi
olahraga ringan tanpa biaya yang mahal, selain itu dengan bersepeda juga salah
satu upaya pencegahan terjadinya pencemaran polusi udara.
"Ini yang kita syukuri apa yang telah dan terus diperjuangkan Gubernur Anies,
sesuai slogannya maju kotanya bahagia warganya, "jelasnya di Jakarta, Jumat
(13/11/2020) siang.
Dikatakannya, gowes sepeda ini juga diikuti oleh Kasudin 5 wilayah DKI Jakarta.
"Cukup meriah dan penuh keakraban ketika kita bergowes santai bersama-sama.
"Singkatnya.
Hal senada disampaikan Putut Widya Martata, Kasudin Pertamanan dan Hutan
Kota Administrasi Jakarta Utara, menurutnya di tengah situasi pandemi seperti
sekarang ini banyak orang memilih bersepeda sebagai sarana berolahraga.
"Himbauan Gubernur Anies patut kita realisasikan. Gowes bersepeda akan
menjadi trend hidup sehat ditengah-tengah pandemi covid-19. "Ucap Putut.
Tentunya Gowes ala Distamhut DKI Jakarta telah mengambil simpatik dan
sorotan penting Forum Wartawan Jakarta (FWJ) di masa pandemi covid-19 ini.
Dihubungi melalui selullarnya, Sabtu (14/11/2020) sore, Ketua Umum Forum
Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi karya yang biasa disapa Opan cukup
acungkan jempolnya apa yang dilakukan Distamhut DKI Jakarta.
Ia mengatakan salut dan mendukung hidup sehat dengan menggowes sepeda.
"Solusi bagus dimasa Pandemi, kami mengapresiasi langkah Distamhut DKI
Jakarta atas direalisasikannya himbauan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Ungkap Opan.
Opan berharap sudah sepatutnya hal-hal membangun pola hidup sehat dan
berpikir positif menjadi keharusan dan tanggungjawab bersama.
"Jakarta itu kan Ibukota Negara, dan kalau boleh jujur, Jakarta sendiri salah satu
kota penyumbang polusi terbesar didunia, oleh karenanya bila kita perduli
dengan diri kita, saudara, teman dan lingkungan, ya.. ayo kita ikuti arahan dari
pemimpin kita, bersepeda itu bukan hanya menyehatkan badan, tapi juga mampu

mengurangi penguna kendaraan bermotor, secara otomatis udara di Jakarta ini
akan berkurang polusinya, "pungkasnya. (Ratna,Red)

