Perihal : Permohonan permintaan pohon
Lampiran : 2 Lembar

Kepada Yth

Bekasi, 7 Desember 2017

Sdr. Riantama Bekasi Green Attack
Di tempat

Saya Yogi Aditya selaku perwakilan dari masyarakat RW 03 RT 02 kelurahan Pejuang
kecamatan Medan Satria kota Bekasi. Ingin melakukan kegiatan penanaman pohon dan
gotong royong di lingkungan RT 02. Karena hal tersebut kami mengirimkan surat ini sebagai
permohonan permintaan pohon dari komunitas Bekasi Green Attack. Kegiatan ini bertujuan
agar masyarakat mempererat silaturahmi dengan kegiatan gotong royong dan menghijaukan
lingkungan RT 02 dengan menanam pohon disekitar serta menambah edukasi masyarakat
tentang cara menanam dan merawat pohon. Penjelasan kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : 19 Desember 2017,
Waktu

: 18:30 WIB – 20:00 WIB

Lokasi

: RT 02 RW 03, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

Jumlah Peserta

: 20 orang

Pengambilan Pohon : 13 Desember 2017
PIC Kegiatan 2 orang : Yogi Aditya (08382293849) & Raka Nugraha (084839203929)
Demikian surat permohonan permintaan pohon siap tanam, berharap bisa bekerja sama
menghijaukan lingkungan.

Ketua RT 02

Perwakilan warga RT 02

H. Andi Samirudin

Yogi Aditya

Perwakilan Bekasi Green Attack

Riantama Sulthana Fauzan

Syarat & Ketentuan Permintaan Pohon

1. Satu Lingkungan RT maksimal mendapatkan 20 Pohon
2. Perwakilan Warga atau organisasi RT atau Ketua RT membuat surat seperti terlampir diatas.
3. Sebelum membuat surat Pihak warga dan RT harus sudah merancang kegiatan Gotong
Royong Bersih-bersih dan kegiatan penanaman pohon
4. Jadwal kegiatan dilampirkan.
5. Surat diberikan kepada pihak Bekasi Green Attack minimal 1 minggu sebelum acara
kegiatan
6. Perwakilan warga harus datang dan bertemu dengan pihak Bekasi Green Attack saat atau
sebelum jadwal pengambilan pohon
7. Alamat pengambilan pohon berada di Duta Bumi 3 Blok F no 7 Harapan Indah Bekasi.
8. Bekasi Green Attack hanya menyediakan bibit pohon sebanyak 20 per RT dan
Meminjamkan Banner Kegiatan
9. Pihak RT datang mengambil dan menjemput pohon di alamat pengambilan dengan
kendaraan sendiri (motor/mobil)
10. Sebelum pengambilan minimal 1 hari sebelum pengambilan harus konfirmasi terlebih
dahulu ke 085710801313 via Whatsapp
11. Pihak warga harus menyediakan pupuk dan alat menanam seperti; cangkul dll
12. Pemberian Pohon dilakukan secara GRATIS alias tidak memungut biaya apapun, hati-hati
terhadap calo.
13. Pihak warga harus memberikan Dokumentasi lengkap mulai dari awal kegiatan sampai
selesai kegiatan melalui email ryan.tama45@yahoo.co.id
14. Bila terjadi pembatalan kegiatan penanaman, Bekasi Green Attack berhak untuk
mengambil kembali pohon yang telah diberikan dan akan diberikan kepada lingkungan RT lain
yg membutuhkan.
15. Pohon harus di tanam didepan/dipekarangan/didalam halaman rumah warga, agar bisa
terawat dan tidak rusak.
16. Penanaman pohon tidak boleh di pot, karena ini pohon besar dan pohon akan berbuah.
Pohon harus ditanam di tanah langsung.
17. Surat yang dikirim harus ada stempel RT
18. Dalam surat permohonan harus melampirkan foto lingkungan yang akan ditanam dan titik
titik penanaman (minimal 2 titik) *Foto Harus Jelas.
19. Perwakilan harus melampirkan dalam surat Foto KTP perwakilan warga yang
menandatangan.

