
FOTO : ANT

KONFERENSI PERS PROGRES
SIRKUIT MANDALIKA

Layar monitor menampilkan Direktur Utama 
Mandalika Grand Prix Association (MGPA) 
Ricky Baheramsjah dalam konferensi pers 
virtual terkait progres Sirkuit Mandalika di 
Wisma Antara, Jakarta, Rabu (1/9).
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VAKSINASI PFIZER DI JAKARTA
Warga antre saat mengikuti vak-
sinasi COVID-19 di Mal Cilandak 
Town Square, Jakarta, Rabu (1/9). 
Sebanyak 500 dosis vaksin Pfi zer 
disediakan setiap harinya di tem-
pat tersebut.

Warga Tebet Desak Pemda DKI 
Pindahkan Pembangunan FPSA
Baiknya tempat sampah itu jangan 
di dekat permukiman warga, karena 
sangat mengganggu akibat bau yang 
menyengat, terutama di musim hujan. 
Kalau mau dibuat (FPSA) hendaknya 
jauh dari permukiman warga, kata 
warga Tebet.

JAKARTA (IM) - Ren-
cana Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta membangun Fasilitas 
Pengelolaan Sampah Antara 
(FPSA) kembali menuai peno-
lakan, kali ini datang dari warga 
Tebet yang rumah tinggalnya 
berdekatan langsung dengan 
proyek tersebut.

Salah satu warga Rusun 
Tebet, Andi mengatakan bahwa 
dirinya secara tegas menolak 
pembangunan FPSA. Ia me-
minta FPSA yang dibangun 
di atas lahan 13.000 meter 
persegi itu agar dipindahkan 
sebab menganggu kenya-
manan lingkungan. Selain itu 
juga tidak seharusnya tempat 

pembuangan sampah berada 
dalam area publik yang tentu-
nya akan sangat mengganggu 
warga beraktivitas. “Saya sangat 
sepakat sekali tempat sampah 
ini dipindahkan, karena yang 
namanya tempat sampah itu 
harus tersendiri jangan dekat 
dengan permukiman warga lah 
gitu, apalagi kayak gini kasihan, 
sangat mengganggu aktivitas 
lah,” ungkap Andi, Rabu (1/9).

Andi menambahkan, akan 
ada dampak buruk bagi warga 
sekitar akibat pembangungan 
FPSA tersebut. Apalagi menu-
rutnya jika musim penghujan 
datang, sampah yang dibawa 
truk dan akumulasi sampah 

yang menumpuk itu kerap me-
nimbulkan bau menyengat yang 
tidak bisa terhindarkan baik 
bagi warga maupun masyarakat 
yang lalu lalang melintasi lokasi.

“Pengaruh tempat sampah 
ini ada bagi warga, kalau mis-
alkan hujan, baunya sampai 
ke atas (Rusun) apalagi warga 
sebelah situ (tempat sampah) 
sangat menyengat sekali,” ujar 
Andi.

Hal senada diungkapkan 
warga Tebet Barat, Nasir yang 
rumahnya tinggalnya persis 
di belakang lahan yang akan 
dibangun FPSA. Nasir secara 
tegas menolak keberadaan 
FPSA dengan alasan bau yang 
ditimbulkan sangat meng-
ganggu kenyamanan warga.

“Baiknya tempat sampah 
ini jangan di sini karena dekat 
permukiman warga, sangat 
mengganggu, bau menyengat. 
Okelah dibuat (FPSA) tapi 
jauh dari permukiman warga, 
intinya kami menolak tapi mau 
gimana, karena pemerintah 
(DKI Jakarta) sudah terapkan 
di sini kita bisa apa?” ucapnya.

Andi yang tinggal di RT 13 
RW 07 ini mengaku, bau yang 
ditimbulkan akan sangat terasa 
ketika musim hujan tiba dan bau 
itu sering terbawa angin. Andi 
mengatakan dari percakapan mu-
lut ke mulut segenap warga pro-
tes menolak FPSA itu dibangun 
di lokasi dekat perkampungan 
tempat tinggalnya.

“Kondisi ini sangat meng-
ganggu, apalagi cuaca musim 
hujan, angin karena ini kan 
dekat permukiman warga, kalau 
ditanya apakah mengganggu 
ya sangat mengganggu, kami 
sudah menolak, tapi itu sebatas 
omongan biasa antar warga 
saja, belum sampai lakukan pro-
tes langsung, tapi intinya kami 
semua menolak,” bebernya.

Sebelumnya,  Wahana 
Lingkungan Hidup Indone-
sia (Walhi) Jakarta juga telah 
menolak rencana Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta mem-
bangun Fasilitas Pengelolaan 
Sampah Antara (FPSA) di 
Taman Tebet, Jakarta Selatan. 
Walhi meminta Gubernur DKI 
Anies Baswedan membatalkan 
recana pembangunan tersebut.

Direktur Eksekutif  WAL-
HI Jakarta, Tubagus Soleh 
Ahmadi mengatakan FPSA 

dengan menggunakan teknolo-
gi insinerator dinilai berpotensi 
menambah beban pencemaran 
udara di area publik dan dekat 
dengan permukiman.

Menurutnya, lokasi area 
publik yang biasa dipakai un-
tuk rekreasi, berolahraga, dan 
kegiatan lain akan terpapar 
dampak buruk penggunaan 
insinerator. Selain itu, FPSA 
dengan teknologi insinerator 
bertentangan dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 tahun 2019.

“Karena tidak memper-
hatikan aspek sosial dan tidak 
tepat guna dalam pengelolaan 
sampah. Teknologi termal 
seperti insinerator bukan meru-
pakan energi baru, melainkan 
teknologi lama yang sudah ban-
yak ditinggalkan,” ujar Ahmadi.

Lebih lanjut, Ahmadi 
mengatakan pembangunan 
FPSA merupakan cara berpikir 
pendek Dinas Lingkungan 
Hidup, Pemkot Jakarta Selatan, 
dan PUD Sarana Jaya dalam 
pengelolaan sampah. “Tidak 
mungkin rencana FPSA dengan 
insinerator ini muncul dari pub-
lik karena tidak ada masyarakat 
yang menginginkan proyek 
yang mengancam wilayahnya 
sendiri,” jelasnya.  yan

dalam upaya mendorong pen-
guatan pengendalian korupsi.

Ia mengatakan, para Ke-
pala Daerah harus memiliki 
prinsip pengawasan untuk 
memperkuat dan meningkat-
kan kualitas Inspektorat dalam 
pengawasan internal. Baik me-
lalui pelatihan teknis, rekruit-
men, ataupun pembinaan karir.

“Kepala Daerah harus 
menerapkan prinsip penga-
wasan internal yang baik, un-
tuk memperkuat dan menin-
gkatkan kualitas para Inspe-
ktorat. Bisa dengan pelatihan 
teknis, rekruitmen sumber 
daya manusia, dan pembinaan 
karir untuk keberhasilan mana-
jemen yang sehat,” katanya. 

Diketahui, MCP memiliki 
delapan area intervensi dalam 
memitigasi risiko korupsi, yakni 
perencanaan dan penganggaran, 
pengadaan barang dan jasa, 
pelayanan terpadu satu pintu/
perizinan, kapabilitas APIP, 
manajemen ASN, optimalisasi 
pendapatan daerah, manajemen 
aset daerah, dan tata kelola 
keuangan desa.  mdl

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Pj. Sekretaris Daerah 
Kabupaten Bekasi, Herman 
Hanapi, didampingi unsur 
Perangkat Daerah terkait 
mengikuti Rapat Koordinasi 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah secara Na-
sional (Rakorwardanas) secara 
virtual, yang sekaligus dirang-
kaikan dengan Launching Sin-
ergitas Pengelolaan bersama 
Monitoring Centre Prevention 
(MCP) untuk Pencegahan Ko-
rupsi oleh Kementerian Dalam 
Negeri, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) dan 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 
di Ruang Command Center, 
Gedung Diskominfosantik, 
Cikarang Pusat. Selasa (31/8). 

Dalam wawancara ter-
pisah, Pj. Sekda menyampai-
kan, dari kegiatan launching ini 
setiap daerah dapat bersinergi 
dengan seluruh pemangku ke-
bijakan yang terlibat.

“Pada kegiatan hari ini 
adalah launching pengelolaan 
bersama MCP untuk pence-

gahan korupsi. Tentunya saya 
berharap, dari kegiatan launch-
ing kali ini seluruh daerah 
dapat bersinergitas mulai dari 
atas ke samping,” ucapnya 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Rabu (1/9).

Dirinya menambahkan, 
keinginan Pemerintah Kabu-
paten Bekasi untuk menjadi 
good government sudah diim-
bangi dengan langkah-langkah 
yang telah dilakukan. Salah 
satunya, dengan membentuk 
karakter kerja yang baik pada 
Aparatur Sipil Negara di Ka-
bupaten Bekasi. 

“Salah satu langkah Pemer-
intah Kabupaten Bekasi untuk 
bisa menjadi good geverment 
ya kita bentuk dulu karakter 
kerja para ASN yang ada di 
sini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri 
Dalam Negeri, Tito Karna-
vian, yang membuka lang-
sung kegiatan itu mengatakan 
bahwa, kegiatan Launching 
Sinergitas Pengelolaan ber-
sama MCP ini dirancang untuk 
pengawasan intern Pemerintah 

Pj. Sekda Ikuti Rakorwardanas dan
Launching MCP dalam Mitigasi Resiko Korupsi

JAKARTA (IM) - Tem-
pat isolasi terpusat di Rusun 
Nagrak, Cilincing, Jakarta 
Utara dan Rusun Pasar Rum-
put, Manggarai, Jakarta Se-
latan, kini ditutup sementara. 
Penutupan tersebut dilaku-
kan lantaran pasien di Rumah 
Sakit Darurat Covid-19 Wis-
ma Atlet Kemayoran semakin 
menurun. 

Kepala Humas RSDC 
Wisma Atlet Kemayoran, 
Kolonel Mintoro Sumego 
menyebut sejak awal Rusun 
Nagrak dan Rusun Pasar 
Rumput dibuka sebagai tem-
pat isolasi guna menampung 
pasien covid-19 yang melon-
jak. Hal itu terjadi lantaran 
RSDC Wisma Atlet sempat 
hampir penuh saat lonjakan 
kasus covid-19 pada Juni 
lalu. 

Namun, kondisi yang 
semakin membaik di RSDC 
Wisma Atlet membuat kedua 
lokasi isolasi cocid-19 terse-
but ditutup.

“Makanya ditutup se-

mentara. Di Rusun Nagrak 
tidak ada lagi pasien, lalu 
pasien di Pasar Rumput 
tinggal sedikit kami pindah-
kan ke Wisma Atlet Kemay-
oran,” papar Mintoro, Rabu 
(1/9). 

Walaupun ditutup, fasili-
tas isolasi di Rusun Nagrak 
dan Pasar Rumput belum 
dibongkar. “Tetap standby 
jika ada lonjakan pasien lagi,” 
ungkap Mintoro. 

Adapun tenaga kesehatan 
yang semula bekerja di dua 
fasilitas isolasi mandiri terse-
but kini sudah dikembalikan 
ke RS Wisma Atlet. Diketa-
hui, sejak beroperasi 18 Juni 
sampai 30 Agustus 2021, 
Rusun Pasar Rumput telah 
merawat 1.094 pasien co-
vid-19 tanpa gejala dan gejala 
ringan, yang seluruh pasien-
nya sembuh. Kemudian, 
Rusun Nagrak telah merawat 
9.419 pasien Covid-19 tanpa 
gejala dan gejala ringan, juga 
sembuh total seluruh pasien-
nya.  yan

Tempat Isolasi Covid-19 di Rusun Nagrak 
dan Pasar Rumput Ditutup Sementara

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan saat menghadiri 
langsung Rapat Pengarahan Presiden RI kepada 
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Jawa 
Barat di Aula Kantor Bupati Kuningan, Jawa 
Barat, Selasa (31/8).

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASIKUNINGAN (IM) - Pj. 
Bupati Bekasi, Dani Ramdan 
menghadiri langsung kegiatan 
Rapat Pengarahan Presiden 
Republik Indonesia Kepada 
Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah se-Provinsi Jawa Barat, 
yang dilaksanakan di Aula 
Kantor Bupati Kuningan, Jawa 
Barat, Selasa, (31/8). 

Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh Presiden Republik Indo-
nesia Joko Widodo, Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, 
Bupati/Walikota, serta secara 
virtual unsur Forkopimda se-
Jawa Barat. 

Dani menjelaskan bahwa 
Presiden RI berpesan kepada 
Bupati dan Walikota se-Jawa 
Barat agar seluruh pihak baik 
dari unsur pemerintahan, swas-
ta, maupun masyarakat dapat 
terus bergotong royong untuk 
menangani pandemi Covid-19. 

“Kunci utamanya menurut 
pak Presiden adalah gotong 
royong serta kesediaan dari 
semua pihak. Di jajaran depan 

Pj. Bupati Bekasi Hadiri Rapat Pengarahan Presiden RI
Terkait Penanganan Covid-19 di Jawa Barat

ada TNI dan Polri, di jajaran 
belakang ada Camat sampai 
Kepala Desa, dan juga du-
nia usaha serta para relawan 
dari komunitas dan organisasi 
profesi maupun masyarakat. 
Ini yang harus dijaga maupun 
dipertahankan,” jelasnya dalam 
rilis Prokopim Setdakab, Rabu 
(1/9). 

Lebih lanjut, dirinya me-
nambahkan bahwa dalam ara-
han tersebut, Presiden RI 
menekankan tiga hal penting 
untuk dapat memaksimalkan 
upaya penanggulangan pan-
demi Covid-19. 

“Ada tiga hal yang di-
tekankan Pak Presiden RI, 
yakni tetap memakai masker 
walaupun kasus terus turun, 
mempercepat vaksinasi, serta 
setiap kasus positif  Covid-19 
harus ditangani di tempat 
isolasi terpusat. Pesan tersebut 
sederhana tetapi pelaksanaan-
nya di lapangan harus bersung-
guh-sungguh,” tuturnya. 

Sementara itu, dirinya me-

nyampaikan bahwa berdasar-
kan laporan yang disampaikan 
oleh Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil maupun hasil 
evaluasi yang dipaparkan oleh 
Presiden Republik Indonesia, 
Jokowi, Kabupaten Bekasi 
termasuk dalam Kabupaten/
Kota yang dinilai cukup berha-
sil mengendalikan penyebaran 
Covid-19 dalam waktu satu 
bulan terakhir. 

“Baik dari laporan Gu-
bernur Jawa Barat maupun 
evaluasi yang diberikan dari 
Pak Presiden RI, Kabupaten 
Bekasi termasuk Kabupaten 
atau Kota yang cukup berhasil 
pengedaliannya dalam sebulan 
ini,” tambahnya. 

Dengan segala upaya yang 
telah dilakukan oleh Pemkab 
Bekasi untuk menangani pan-
demi Covid-19, hal tersebut 
memberikan dampak yang 
cukup signifi kan dalam menu-
runkan kasus positif  serta pre-
sentase Bed Occupancy Rate 
(BOR) di rumah sakit.  mdl

BEKASI (IM) - Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat terus mengingat-
kan pentingnya peran serta 
masyarakat agar tetap menjaga 
protokol kesehatan meskipun 
pemerintah menurunkan sta-
tus level PPKM. 

Di samping itu, Dinkes 
Kabupaten Bekasi juga me-
minta supaya masyarakat tidak 
takut lagi divaksin. Apapun 
jenisnya baik Sinovac, As-
traZeneca, Pfizer, maupun 
Moderna, semuanya bagus dan 
melindung.

“Memang ada hoax kalau 
pakai AstraZeneca harus mi-
num ini atau minum itu. Jadi 
itu harus diluruskan dan tidak 
benar. Semua vaksin bagus 
semua untuk kesehatan kita,” 
kata Kepala Dinkes Kabu-
paten Bekasi, Sri Enny, Rabu 
(1/9).

Ketersediaan vaksin, kata 
dia, tergantung dari pasokan 
pemerintah pusat yang menyu-

plainya ke daerah kabupaten/
kota.

S r i  Enny  menyebu t , 
semua vaksin yang digunakan 
untuk pencegahan Covid-19 
ke masyarakat dipastikan baik 
bagi kesehatan masyarakat. Ia 
menyarankan agar masyara-
kat yang telah melakukan 
vaksinasi sebaiknya istirahat 
serta makan dan minum yang 
sehat. 

“Kalau bayi divaksin kan 
agak demam sedikit. Minum air 
putih setelah itu juga normal 
lagi,” kata dia.

Sebe lumnya ,  P j  Bu -
pati Bekasi, Dani Ramdan 
menjelaskan, capaian vaksinasi 
Covid-19 dosis pertama di Ka-
bupaten Bekasi telah menca-
pai 39,16 persen atau setara 
lebih dari 850.000 jiwa. Bila 
vaksinasi dosis kedua untuk 
masyarakat dan vaksinasi do-
sis ketiga nakes digabungkan, 
maka totalnya telah melebihi 
50 persen.  pp

Kadinkes: Warga Bekasi Jangan 
Pilih-pilih Merek Vaksin

JAKARTA (IM) - Ke-
tua Komisi D DPRD DKI 
Jakarta Fraksi PDIP, Ida 
Mahmudah mengkritik Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan, yang memamer-
kan vaksinasi covid-19 di Ibu 
Kota sudah mencapai 105% 
dari target. 

Menurut Ida, capaian 
tersebut merupakan hasil 
kerja instansi bersama, bukan 
hanya Anies seorang.

“Ini yang vaksin banyak 
sekali dari instansi. Entah 
dari Angkatan Darat, dari 
kepolisian, dari lembaga lain, 
sangat banyak,” tukas Ida, 
Rabu (1/9). 

“Jadi, kalau ini diklaim 
kerjanya Pak Anies sebagai 
Gubernur DKI, ya biarkan 
rakyat yang menilai. Bahwa 
Pak Gubernur nya mengakui 
itu menjadi kerjanya mereka,” 
tambahnya. 

Ida selaku anggota de-
wan turut mengapresiasi 
kepada semua instansi yang 
sudah membantu rakyat DKI 
Jakarta untuk melakukan 
vaksinasi. 

Lebih lanjut, Ida menilai, 
klaim Anies yang mengatakan 
angka vaksinasi korona di Ja-
karta sudah mencapai 105% 
tak sesuai dengan keadaan di 
lapangan. Ida menerangkan, 
di Jakarta saja masih banyak 
yang belum disuntik vaksin 

covid-19. 
“Masih banyak yang be-

lum vaksin. Contoh di RW 1 
Kelurahan Sunter Agung. Itu 
masih ada jumlah penduduk 
sekitar 14 ribu,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswe-
dan mengklaim bahwa vak-
sinasi covid-19 di Ibu Kota 
sudah mencapai 105 persen 
dari target. Hal itu dengan 
membandingkan daerah tet-
angga yang vaksinasinya ma-
sih 15 persen.

“Misalnya kami lakukan 
vaksinasi sekarang, vaksinasi 
dikerjakan memang di bulan 
ini, tapi persiapannya itu kita 
bangun sistemnya sejak tahun 
lalu,” ujar Anies. 

Anies mengemukakan 
ada lebih dari 200 ribu orang 
yang disuntik vaksin covid-19 
di Jakarta per hari. Karena 
itu, ia menyatakan bahwa tar-
get vaksinasi di Jakarta sudah 
terlampaui atau 105 persen. 

“Kita punya 300 pusk-
esmas lebih dan 300 pusk-
esmas lebih itu pemanasan 
terus dalam setahun dengan 
sistem distribusi itu. Sehing-
ga sekarang kalau ditanya 
Jakarta target vaksinasi kita 
sudah 105 persen tercapai 
itu terlampaui, sementara 
tetangga ada yang masih 
15, ada yang 20 persen,” 
pungkasnya.  yan

Anies Dikritik karena Pamerkan
Vaksinasi di DKI Melebihi Target

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Bagian Humas Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta, 
Taga Radja Gah mengatakan 
pihaknya telah berupaya 
mengantisipasi agar para 
siswa yang ikut pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas 
tidak keluyuran atau nongk-
rong ketika pulang sekolah. 

Salah satunya, kata Taga, 
Disdik DKI bekerja dengan 
Satpol PP untuk mengawasi 
para siswa hingga pulang ke 
rumah masing-masing.

“Pihak Satpol PP juga 
standby terutama sekolah 
SMP, SMA, SMK. Itu yang 
antisipasi, sehingga mengu-
rangi atau mencegah betul 
ketika dia pulang sekolah 
(tidak nongkrong), pasti akan 
ditegur sama Satpol PP,” 
kata Taga saat dihubungi, 
kemarin.

Selain itu, kata Taga, pi-
hak sekolah khususnya wali 
kelas juga terus berkoordinasi 
dan berkomunikasi dengan 
para orang tua siswa melalui 

grup Whatsapp. Hal ini untuk 
memastikan bahwa siswa 
usai PTM terbatas langsung 
pulang rumah.

“Kan yang datang ke 
sekolah tidak semua, misalnya 
18 orang, paling tidaknya 
dipantau mereka itu. Dalam 
bahasa kesepakatan mereka, 
tolong ibu bapak, anak yang 
sudah sampai di rumah in-
formasikan ke group WA. 
Itu salah satu antisipasi agar 
anak itu tidak berkeluyuran 
saat pulang sekolah,” katanya. 

Sekolah, kata Taga tetap 
bertanggung jawab untuk 
memastikan siswanya sudah 
dijemput atau sudah pulang 
ke rumah. Ketika waktu PTM 
selesai, katanya, bukan berarti 
sekolah membiarkan siswa 
begitu saja tanpa ada pen-
gawasan.

“Satgas Covid-19 dan 
para guru itu ketika anak 
bubar, tidak dibiarkan, di-
kawal betul sampai dijemput 
atau sampai pulang rumah,” 
kata Taga.  yan

Disdik DKI Gandeng Satpol PP Cegah 
Pelajar Nongkrong Usai Ikut PTM


