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Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Hi-
buran Jakarta, Hanna, sejauh ini sudah 
ada kurang lebih 150 tempat usaha hi-
buran yang sudah mengajukan untuk 
kembali dibuka di tengah pandemi Co-
vid-19. Bahkan ada beberapa di antaranya 
yang sudah melakukan simulasi terkait 
prokes di tempat usaha hiburannya.

TEMPAT HIBURAN BELUM JUGA DIBUKA

Ketua Asphija: Seharusnya Industri
Usaha Itu Tidak Dikotak-kotakkan

JAKARTA (IM)-  Pemer-
intah resmi kembali memper-
panjang Pemberlakukan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) level 3 di DKI Jakarta.

Dalam aturan itu beberapa 
usaha belum juga diperboleh-

kan buka, salah satunya usaha 
hiburan.

Menanggapi hal itu, Ketua 
Asosiasi Pengusaha Hiburan 
Jakarta (Asphija), Hanna Sury-
ani memberikan komentar 
terkait masih belum diper-

JAKARTA (IM)- Yayasan 
Kota Tua Jakarta ingin mengemas 
paket wisata tematik di kawasan 
tersebut hingga di Pulau Seribu 
karena potensial menggaet wisa-
tawan setelah pandemi Covid-19 
berakhir. “Saya rasa ini harus 
dijual, dipersiapkan dan setelah 
pandemi, kita bisa luncurkan 
karena memiliki efek berganda,” 
kata Ketua Yayasan Kota Tua, 
Firman Haris dalam diskusi Jakre-
atiFest di Jakarta, Selasa (31/8).

Menurut dia, dari sisi sarana 
pendukung, sudah tersedia salah 
satunya di Batavia Marina yang 
dilayani salah satu perusahaan kapal 
wisata. Sedangkan di kawasan Kota 
Tua, tak hanya wisata sejarah seperti 
museum, tapi juga memiliki daya 
tarik wisata lain seperti spiritual, 
wisata ziarah, wisata kuliner hingga 
edukasi dengan mengunjungi mu-
seum perbankan.

“Kota Tua itu ada keunggu-
lan wisata tematik seperti wisata 
sejarah, spiritual, wisata ziarah, 

kuliner bahkan wisata perbankan. 
Bank pertama di abad 18 itu ada 
di Kota Tua,” ucapnya.

Di Kota Tua ada Gereja 
Portugis tertua yang di dekat 
kawasan itu ada makam Gu-
bernur Jenderal Hindia Belanda, 
Hendrick Zwaardecroon. Ia 
mengharapkan paket wisata itu 
menjadi daya tarik saat sejumlah 
destinasi Tanah Air mulai meny-
iapkan ancang-ancang menarik 
wisatawan saat pandemi usai.

“Kami harus konsolidasi, 
begitu pandemi usai, kita merebut 
pasar dengan syarat kesehatan. 
Yang perlu dipikirkan bagaimana 
menggabung menjadi paket. Kita 
perlu pemicu, paket wisata men-
ginap di Kota Tua satu malam, 
apalagi di Kepulauan Seribu satu 
malam,” ucapnya.

Firman belum merinci data 
kunjungan wisatawan ke kawasan 
Kota Tua, khususnya pada masa 
pandemi kurang lebih jelang dua 
tahun terakhir.  yan

Yayasan Kota Tua Ingin Kemas
Paket Wisata Hingga ke Pulau Seribu

bolehkannya usaha hiburan 
untuk buka.

Hanna  meng a t akan , 
pemerintah boleh-boleh 
saja memperpanjang aturan 
PPKM, asal bisa melong-
garkan semua industri usaha. 
Sebab beberapa industri usaha 
sudah diperbolehkan berop-
erasi.

“Seharusnya industri usa-
ha itu sudah tidak di kotak-ko-
takan karena sudah ada dasar 
prokes. Kalau prokes semua 
sudah didesain sudah ada 
protokol semua usaha industri 
tuh ada,” ujarnya dikonfi rmasi 
Selasa (31/8).

Menurut Hanna, jika dasar 
prokes sudah bisa dilakukan, 
Pemerintah khususnya Pemda 
DKI seharusnya sudah tidak 
ada alasan melarang industri 

PENGUJIAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU JAKARTA
Pekerja PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan pengujian metode ‘stick roding’ untuk memastikan pipa utilitas ter-
hubung dengan baik di lokasi pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran 
Baru, Jakarta, Selasa (31/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penataan kabel udara yang semrawut dengan 
memindahkannya ke dalam tanah di 68 ruas jalan di Ibu Kota untuk mendukung estetika wilayah dan keamanan warga. 

IDN/ANTARA

CIKARANG PUSAT (IM) 
- Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, 
Dani Ramdan, mengharapkan 
para purna tugas agar tetap 
berkarya dan bermanfaat bagi 
orang lain meski sudah memasuki 
masa pensiun. 

Hal tersebut ia sampaikan 
pada saat menyerahkan Surat 
Keputusan (SK) pensiun kepada 
Kepala Dinas Perikanan, Agus 
Trihono dan Kepala Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Kabu-
paten Bekasi, dr. Sumarti, yang 
telah memasuki masa purna bakti 
di Aula KH. Noer Ali, Gedung 
Bupati Bekasi, Deltamas - Cika-
rang Pusat, Senin (30/8).

“Saya berharap, mereka 
yang sudah pensiun dapat men-
jadi teladan, bahwa masa pen-
siun tidak harus membuat kin-
erja menurun, tetapi masih bisa 
melakukan kegiatan lain di luar 
pemerintahan yang bermanfaat 
bagi masyarakat,” ujar Dani 

dalam rilis Prokopim Setdakab, 
Senin (30/8) malam.

Dalam kesempatan terse-
but, Pj. Bupati juga memberikan 
apresiasinya kepada Agus Tri-
hono dan dr. Sumarti. Karena 
walaupun mereka sudah mema-
suki usia pensiun, namun masih 
tetap produktif  dan berkontri-
busi dengan bergabung bersama 
satgas Covid-19.

“Saya memberikan apr-
esiasi kepada pegawai senior 
kita, Bapak Agus Trihono dan 
dr. Sumarti. Walaupun sudah 
pensiun, mereka masih kita 
butuhkan sehingga tetap ber-
gabung bersama satgas Co-
vid-19,” tuturnya. 

Selain itu, Pj. Bupati juga 
bercerita tentang kinerja pega-
wai senior Agus Trihono, yang 
tetap bekerja dengan baik sam-
pai akhir masa pensiun. Serta dr. 
Sumarni, yang memiliki peranan 
besar terhadap pengembangan 
RSUD Cibitung dan peranan 
pada penanganan Covid-19 
yang ada di Kabupaten Bekasi. 

“Selain kinerja Bapak Agus, 
saya juga banyak mendengar 
bagaimana kepemimpinan dr. 
Sumarni dalam penyeleng-
garaan aspek treatment untuk 
pasien-pasien, terlebih selama 
pandemi yang sangat luar bi-
asa,” ujarnya. 

Untuk itu, dirinya meminta 
kepada seluruh ASN di Kabu-
paten Bekasi, agar melakukan 
pekerjaannya dengan baik, dan 
mengingatkan bahwa purna 
tugas bukanlah akhir dari suatu 
pengabdian, namun masih tetap 
bisa berkiprah di luar jalur 
pemerintahan yang bermanfaat 
bagi masyarakat lainnya.  mdl

Serahkan SK Pensiun, Pj. Bupati 
Harapkan Purna Tugas Tetap Berkarya

JAKARTA (IM)- Taman 
pemakaman umum (TPU) Pon-
dok Ranggon di Jakarta Timur 
ditutup total karena penuh. Ke-
pala Satuan Pelaksana (Kasatpel) 
TPU Pondok Ranggon, Marton 
Sinaga mengatakan TPU Pon-
dok Ranggon tak lagi melayani 
pemakaman baru terhitung 
mulai 1 Agustus 2021. “Tutup 
total sejak awal Agustus. Lahan 
pemakamannya habis, tidak di-
mungkinkan untuk pemakaman 
jasad baru di situ,” kata Marton 
saat dihubungi, Selasa (31/8).

Marton mengatakan, TPU 
Pondok Ranggon saat ini hanya 
melayani pemakaman tumpang. 
“Hanya makam tumpang,” ujar 
Marton. Menurut Marton, pen-
guburan tumpang ini dilakukan 
dalam satu makam dengan keluar-
ganya yang lebih awal meninggal 
atau dikuburkan. Ketika lahan 
belum habis, setiap harinya 17- 
21 jenazah dimakamkan di TPU 
Pondok Ranggon. “Perhari ada 
17-21 jenazah, “ paparnya.

Pihaknya setiap hari di-

datangi (warga) yang anggota 
keluarganya meninggal, namun 
tak dilayani karena tak ada lahan. 
“Kami telah pasang spanduk 
bahwa kami tak melayani pe-
makaman baru. Spanduk kami 
pasang di lokasi,” ungkapnya.

Dijelaskan Marton, sejak 
dioperasikan sebagai taman pe-
makaman umum pada Januari 
1985 hingga Juli 2021, jenazah 
yang dikebumikan di TPU Pon-
dok Ranggon yang memiliki luas 
lahan 70 ha ada sebanyak 68.000 
jenazah. Jumlah ini, terang dia 
belum termasuk jenazah yang 
meninggal akibat covid-19 yang 
berjumlah 5.000 jenazah serta 
jenazah tanpa (identitas) 300 dan 
korban tragedi 1998 sebanyak 
133. Marton telah melaporkan 
penutupan TPU tersebut kepada 
Kepala Dinas Pertamanan dan 
Hutan Kota Provinsi DKI.

“Telah kami laporkan ter-
masuk usulan warga agar disiap-
kan lahan baru di TPU Pondok 
Ranggon kami sampaikan pula,” 
pungkas Marton.  yan

Penuh, TPU Pondok Ranggon
di Jakarta Timur Ditutup Total

usaha hiburan untuk membuka 
kembali usahanya.

“Pemerintah kan seharus-
nya hadir di sana gitu loh jan-
gan mengkategorikan. Dasar 
aman dan tidak aman dari 
mana pemerintah bisa men-
jamin sesuatu yang aman gak 
bisa karena semua itu kembali 
pada pelaksana di lapangan,” 
jelas Hanna.

Menurut Hanna, sejauh 
ini sudah ada kurang lebih 150 
tempat usaha hiburan yang 
sudah mengajukan untuk kem-
bali dibuka di tengah pandemi 
Covid-19.

Sebelum mengajukan un-
tuk kembali dibukanya tempat 
usaha itu, para pelaku usaha 
hiburan itu sudah melakukan 
persiapan prokes secara ketat.

Bahkan ada beberapa tem-

pat usaha yang sudah melaku-
kan simulasi terkait prokes di 
tempat usaha hiburannya.

“Pengusaha itu sudah siap 
secara protokol, tapi kan dari 
Pemerintah, Pemda DKI khu-
susnya emang jelas-jelas ga 
pernah mau simulasi gitu loh, 
ga ada niatan untuk memang 
memperhatikan industri hi-
buran,” paparnya.

Hanna berharap pemerin-
tah tidak mengkotak-kotakkan 
industri usaha, sebab semua 
industri usaha punya hak untuk 
melaksanakan usahanya.

“Semua usaha itu pun-
ya hak untuk melaksanakan 
usahanya. Dari kerugian kita 
sekarang dan kebangkrutan 
kita sekarang siapa yang mau 
nanggung? Pemda mau nang-
gung ga,” tutupnya.  yan

PERINGATI BULAN BHAKTI AGRARIA KE‐61

Kantah ATR/BPN Jakarta Barat Turun
Langsung Gerakan Verifi kasi Bidang Tanah K-3

JAKARTA (IM)- Kantor 
Pertanahan (Kantah) ATR/
BPN Kota Administrasi Jakar-
ta Barat melaksanakan kegiatan 
turun langsung ke masyarakat 
untuk memberikan kepastian 
hukum hak milik atas tanah ke-
pada masyarakat yang berhak 
dengan melakukan verifi kasi 
semua bidang tanah di wilayah 
Jakarta Barat. Hal tersebut 
dilakukan untuk mewujudkan 
data pertanahan lengkap selu-
ruh Jakarta Barat dan mening-
katan pelayanan dan informasi 
publik pertanahan yang baik 
dan berkualitas.

Seperti diketahui, Dinami-
ka Kependudukan di Ibukota 
Jakarta sebagai kota metro-
politan dengan penduduk yang 
padat, banyak juga berasal dari 
urbanisasi yang bisa menim-
bulkan problematika khusus 
permasalahan tanah dan mara-
knya mafi a tanah.

Kepala Kantah ATR/BPN 
Kota Administrasi Jakarta 
Barat, Sri Pranoto SSiT MM, 
telah menginstruksikan kepada 
seluruh staf  dan jajarannya 
untuk melayani masyarakat 
dengan memenuhi tiga azas, 
yakni melayani, profesional 
dan terpercaya. Mulai awal 
September 2021, seluruh staf  
di Kantah ATR/BPN Kota 
Administrasi Jakarta Barat 
akan turun langsung ke ma-
syarakat untuk memverifi kasi 
bidang-bidang tanah hasil K3 
yang ada dan memilah mana-
mana saja tanah yang ada alas 

haknya. Selain itu, pihaknya 
juga akan memilah mana yang 
perlu dilakukan perbaikan, 
mana yang belum diukur dan 
mana yang terindikasi berada 
di atas aset pemerintah daerah, 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD).

“Kantor ATR/BPN Kota 
Administrasi Jakarta Barat, 
salah satu kantor Pertanahan 
di Wilayah DKI Jakarta se-
lalu berupaya memberikan 
layanan terbaik dan selalu 
meningkatkan pelayanan khu-
susnya kepada masyarakat 
serta memetakan semua bidang 
tanah yang ada di Wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Barat 
serta melakukan upaya-upaya 
untuk menyelesaikan berbagai 
kendala dalam penyelesaian 
program strategis yang ada 
di Kementerian ATR/BPN,” 
ujar Kepala Kantah ATR/
BPN Kota Administrasi Ja-
karta Barat, Sri Pranoto dalam 
rangka Apel bersama memulai 
“Gerakan verifikasi bidang 
tanah K-3 di seluruh Jakarta 
Barat” di halaman samping 
Kantah ATR/BPN Kota Ad-
ministrasi Jakarta Barat di ka-
wasan Komplek Permata Buana, 
Jalan Kembangan Raya, RT 
1, RW 3, Kembangan Utara, 
Kecmatan Kembangan, Jakarta 
Barat, Selasa (31/8) pagi.

Menurut Sri Pranoto, bu-
kan hal yang aneh ketika kita 
mendengar berbagai cerita 
miring masyarakat terhadap 

CIKARANG PUSAT (IM) 
- Pemerintah Kabupaten Beka-
si, Jawa Barat akan membentuk 
Komite Kebijakan Covid-19 yang 
mewadahi Satgas Penanganan Co-
vid-19 dan Satgas Pemulihan Eko-
nomi.  Hal tersebut disampaikan 
Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, 
saat memimpin Rapat Koordinasi 
Forkopimda dengan Kepala Perang-
kat Daerah se-Kabupaten Bekasi di 
Aula KH. Noer Ali, Komplek Per-
kantoran Pemkab Bekasi, Cikarang 
Pusat, Senin (30/8). 

Pj. Bupati Bekasi, Dani me-
nyebutkan bahwa, dalam 2 satgas 
tersebut Komite Kebijakan Cov-
id-19 akan melibatkan pelaku usaha 
agar bisa ikut serta dalam meru-
muskan kebijakan yang sesuai. 

“Walaupun surat keputusan-
nya masih dalam tahap penyem-
purnaan, tetapi saya sampaikan 
tentang adanya Komite Kebijakan 
Covid-19. Di bawahnya ada Satgas 
Penanganan Covid-19 dan Satgas 
Pemulihan Ekonomi. Dalam satgas 
ini, kami libatkan pelaku usaha 
agar bisa ikut serta merumuskan 
kebijakan tersebut, sehingga pejabat 
Pemkab Bekasi bisa berkolaborasi 
menyusun kebijakan-kebijakan 
yang sesuai,” ucapnya. 

Ia menambahkan, pembentu-
kan Komite Kebijakan Covid-19 
bertujuan agar Pemkab Bekasi tidak 
hanya berfokus pada sektor kesehat-
an saja, tetapi juga harus berfokus 
pada sektor pemulihan ekonomi.  “Di 
dalam komite kebijakan akan dibagi 

Pemkab Bekasi Akan Bentuk 
Komite Kebijakan Covid-19

2 satgas, karena saya ingin, fokus 
penanganan darurat kesehatan kita 
bisa seimbang dengan pemulihan 
ekonominya,” tambahnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, Senin 
(30/8) malam. 

Selain itu, dalam rapat tersebut 
dirinya juga membahas terkait 
persiapan sekolah tatap muka. Ia 
menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi 
akan melakukan langkah-langkah 
verifi kasi untuk dapat dilaksanakan 
di setiap sekolah sebelum diada-
kannya sekolah tatap muka. 

“Tadi dibahas terkait persiapan 
tatap muka sekolah. Kami sudah 
lakukan langkah-langkah verifi kasi 
dan ceklis yang harus dipenuhi se-
tiap sekolah. Jika semua verifi kasi 
terpenuhi, baru sekolah itu bisa 
adakan tatap muka,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dirinya mengin-
gatkan agar pihak sekolah memas-
tikan bahwa orang tua murid sudah 
mengizinkan anaknya untuk dapat 
mengikuti sekolah tatap muka.  
“Ada satu syarat lagi yang harus 
dipenuhi, orang tua mengizinkan 
atau tidak anaknya ikut tatap muka. 
Jika orang tua tidak mengizinkan, 
maka sekolah wajib memfasilitasi 
pembelajaran jarak jauh,” ujarnya. 

Dalam kegiatan rapat terse-
but turut hadir Pj. Sekretaris 
Daerah Herman Hanapi, unsur 
Forkopimda, Kepala BJB Cabang 
Cikarang Adie Arief  Wibawa, 
Kepala Perangkat Daerah, serta 
secara virtual Camat se-Kabupaten 
Bekasi.  mdl

pelayanan BPN. Namun kata 
Sri Pranoto, walaupun aksi 
ini dianggap sudah telat, tapi 
lebih baik tetap melakukan 
aksi nyata gerakan verifi kasi 
bidang tanah pada September 
ini dengan melakukan sinergi 
yang terjalin dengan Wali Kota 
Administrasi Jakarta Barat dan 
jajaran di bawahnya hingga ke 
seluruh kelurahan yang ada di 
Pemkot Jakarta Barat.

Sekali lagi, Sri Pranoto, 
memastikan dan menegaskan 
bahwa kegiatan aksi verifi kasi bi-
dang tanah K-3 di Wilayah kota 
Administrasi Jakarta Barat ini 
akan dilakukan sebulan penuh 
pada bulan September dan 
sekaligus menyelesaikan sisa-sisa 
tunggakan pendaftaran yang ada 
pada tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui keg-
iatan dan proses Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) 2021 di Wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Barat, 
Kantah ATR/BPN Kota 
Administrasi Jakarta Barat 
membuka layanan informasi 
dan pelayanan PTSL melalui 
layanan WhatsApp di nomor 
0811 1959 7777.

“Dengan layanan informasi 
melalui layanan WhatsApp di 
nomor 0811 1959 7777 ini, di-
harapkan masyarakat dapat lang-
sung mendapatkan informasi 
tentang persyaratan PTSL dan 
pengaduan tentang pelaksanaan 
proses PTSL di Wilayah Kota 
Administrasi Jakarta Barat,” 
pungkas Sri Pranoto.  ber
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Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) saat 
memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda den-
gan Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten 
Bekasi di Aula KH. Noer Ali, Gedung Bupati, 
Cikarang Pusat, Senin (30/8). 

PENGUMUMAN
Sebagai hasil akhir proses Likuidasi      
PT SARANA INTERFAB MANDIRI (dalam 
likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan, 
maka berdasarkan Keputusan Para 
Pemegang Saham Secara Sirkuler 
tertanggal 25 Agustus 2021, telah 
memutuskan sebagai berikut :

Demikianlah pengumuman ini dibuat guna 
memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 01 September 2021
Ttd

LIKUIDATOR

Menyetujui dan menerima baik atas 
laporan Likuidator terhadap proses akhir 
likuidasi Perseroan. 
Mengesahkan atas Neraca likuidasi 
akhir Perseroan. 

Memberikan pelunasan dan       
pembebasan tanggung jawab 
sepenuhnya (acquit et decharge) 
kepada Tuan SAMUEL STEFAN 
SIAHAYA selaku Likuidator Perseroan 
karena proses akhir Likuidasi Perseroan 
telah selesai dilaksanakan.
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Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat meny-
erahkan SK Pensiun kepada Kepala Dinas 
Perikanan, Agus Trihono (kanan atas) dan 
Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Sumarti 
(kanan bawah) di Aula KH. Noer Ali, Gedung 
Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (30/8). 


