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Ponorogo, 13 Mei 2018 Car Free Day yang berada di jalan Suromenggolo kini sudah tertata dengan
rapi pasalnya para pedagang kaki lima sekarang tidak menjajakan jualannya ditengah-tengah jalan
melainkan di pinggir-pinggir trotoar. Setiap harinya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup
membersihkan sampah-sampah yang ada di car free day yang dihasilkan dari para penjual maupun
pengunjung car free day. Sebelum Car Free day di mulai sekitar pukul 05.00 WIB para pasukan
kuning dari Dinas Lingkungan Hidup sudah selesai membersihkan sepanjang jalan Suromenggolo,
selain itu Dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan tempat sampah organik dan non organik
yang di letakkan di sudut sudut jalan dan titik tengah jalan suromenggolo . Agar para pengunjung
maupun para penjual yang berada di car free day tidak membuang sampah sembarangan.
Sekitar pukul 05.00 WIB pagi para pedagang juga sudah bersiap menjajakan daganganya masingmasing.Waktu pagi keadaan jalan masih bersih dari sampah belum ada sampah yang dihasilkan dari
para pengunjung karena masih sepi dari pengunjung, sekitar mulai pukul 06.00-07.00 WIB
pengunjung sudah mulai berdatangan dari anak-anak kecil maupun orang dewasa. Kegiatan yang
mereka lakukan disini ada yang berolahraga dan ada juga yang sekedar untuk berwisata kuliner.
Menjelang siang hari sudah mulai ada sampah yang dihasilkan dari para pengunjung car free day
pasalnya masih saja ada para pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Kurangnya
kesadaran menjaga lingkungan membuat prilaku membuang sampah sembarangan masih banyak
kita temui di sekitar kita. Kita semua harus membudayakan malu membuang sampah sembarangan
agar lingkungan disekitar kita terbebas dari sampah dan tentunya lingkungan kita menjadi sehat, hal
ini juga harus adanya kerjasama yang baik dari masyarakat sendiri maupun pasukan kuning Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo agar kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan
disekitar kita khususnya Jalan Suromenggolo dalam car free day agar menciptakan car free day
bebas dari sampah dan membuat nyaman para pengunjung untuk melakukan kegiatan olahraga
ataupun kegiatan yang lain di Jalan Suromenggolo (Car free day).

Gambar 1 terlihat car free day
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Gambar 2 keadaan car free day pada waktu siang
hari sudah mulai rame pengunjung ,terlihat tidak ada sampah di sepanjang jalan
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