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Penulis : Yulianti Prihartini

Nama saya Yulianti Prihatini. Saya tinggal di kampung Warna Warni Penas Tanggul RT 015
RW 02. Saya tinggal sudah 10 tahun, sehingga saya tahu betul kemajuan kampung saya dari
tahun ke tahun.
Dulu kampung saya adalah kampung kumuh di dekat sungai. Ketika orang lain melihat
kampung ini, mungkin mereka berfikir tinggal didekat sungai sangatlah tidak nyaman dan
sangat tidak layak (kumuh). Tapi bagi saya dan warga i tinggal di tempat seperti ini sangat
bersyukur. Bagaimana tidak, masih banyak orang di luar sana yang tidak memiliki rumah.
Tinggal di dekat sungai memang tidak terlalu nyaman. Jika malam, banyak sekali nyamuk.
Jika di sungai sedang banyak sampah, warga terganggu dengan bau nya sampah. Jika musim
hujan, sungai banjir. Jika hujan sampai larut malam, warga tidak bisa tidur karena khawatir
banjir menjadi besar. Manis dan pahitnya tinggal di dekat sungai kami rasakan bersamasama. Karena mau bagaimana lagi? Hanya ini tempat tinggal kita satu-satunya.
Seiring berjalannya waktu, kampung saya hampir tidak pernah banjir. Hal itu terjadi
semenjak di buatnya BKT (Banjir kanal Timur).
Perubahan berikutnya terjadi semenjak FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta) ingin
menjadikan kampung kami menjadi lebih baik. Sekarang kampung kami sudah jauh berbeda.
Di sungainya sudah tidak terlalu banyak sampahnya. Rumah-rumah yang ada di dekat sungai
sudah dirapikan agar tidak mengganggu jalannya air sungai. Banyak sekali perubahan yang
saya rasakan di kampung ini.
Saya dan warga disini sangat berterima kasih kepada FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta),
karena sudah mengajak warga kampung bergerak untuk menjadi lebih baik. Jika FAKTA
(Forum Warga Kota Jakarta) tidak mengajak warga untuk menata kampung, mungkin
kampung kami masih kumuh seperti dulu. Sekarang kampung kami telah menjadi Kampung
Warna Warni Penas Tanggul RT 015 RW 02. Menurut saya, FAKTA telah menolong banyak
orang yang tinggal di Kampung kumuh. Saya mewakili warga disini ingin berterima kasih
kepada FAKTA - yang telah mendukung warga disini agar lebih baik lagi.

