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VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA CAPAI 118 PERSEN

Tenaga kesehatan bersiap me-
nyuntikkan vaksin COVID-19 ke-
pada warga di Jakarta, Minggu 
(5/9). Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan mencatat bahwa vaksi-
nasi COVID-19 di DKI Jakarta telah 
mencapai 118 persen dari target 
yang ditetapkan pemerintah 
pusat yakni 7,5 juta warga.

CIBITUNG (IM) - Pj. 
Bupati Bekasi, Jawa Barat, 
Dani Ramdan, mengapr-
esiasi kinerja para Tim Palang 
Merah Indonesia (PMI) Ka-
bupaten Bekasi, karena telah 
melayani masyarakat Kabu-
paten Bekasi terutama dalam 
menangani pandemi Co-
vid-19 melalui penyemprotan 
spray disinfektan secara rutin 
disetiap jalan utama, permu-
kiman warga serta kawasan 
industri. 

Hal ini disampaikannya 
pada saat melakukan kun-
jungan ke Kantor PMI Ka-
bupaten Bekasi, Kecamatan 
Cibitung. Sabtu (4/8). 

“Saya tentunya menga-
presiasi para tim PMI dalam 
pencegahannya, penang-
gulangannya, sosialisasi dan 
disinfektanisasi. Hal ini tentu 
membantu Pemerintah Ka-
bupaten dan masyarakat, 
terutama mengevakuasi ko-
rban maupun pasien Covid 
dari rumah ke rumah sakit,” 
ujarnya dalam rilis Prokopim 
Setdakab Bekasi, Sabtu (4/9).

Pada kunjungannya kali 
itu, Pj. Bupati Bekasi men-
gatakan bahwa, PMI san-
gat baik dalam membina 
para relawan. Dirinya meni-
lai PMI memiliki semangat 
yang tinggi untuk terus maju 
menjadi yang terbaik. 

“PMI Kabupaten Bekasi, 
sangat menonjol pembinaan-
nya terhadap relawan, terbuk-
ti dengan adanya indikator 
keberhasilan dari pemimpin 
dan pembinanya. Dan saya 

ingin PMI yang sudah hebat 
ini semakin jadi yang terbaik,” 
jelasnya. 

Lebih lanjut, Pj. Bupati 
Dani menyampaikan pesan 
kepada para anggota PMI un-
tuk tetap fokus mengedukasi 
masyarakat di situasi bencana 
melalui kesiapsiagaan ketika 
ada indikasi bencana terjadi. 

“Pesan saya, di tengah 
pandemi PMI harus fokus 
mengedukasi warga menge-
nai bencana, jangan hanya 
mengandalkan BPBD karena 
mereka tidak ada di tingkat 
kecamatan atau desa. Kes-
iapsigaan juga penting, untuk 
melakukan peringatan dini 
terhadap indikasi bencana,” 
pesannya. 

Dirinya menambahkan, 
dilihat dari sisi manajemen 
relawannya, PMI Kabupaten 
Bekasi termasuk salah satu 
PMI unggulan di Provinsi 
Jawa Barat. 

“Saya yang sekaligus seb-
agai pengurus PMI Provinsi 
Jawa Barat, menyadari peran 
dan keberadaan PMI Ka-
bupaten Bekasi ini sangat 
unggul di Jawa Barat, terbukti 
dari sisi manajemen relawan-
nya, manajemen penanganan 
bencana dan unit transfusi 
darahnya,” tegasnya. 

Terakhir, dirinya juga 
berharap kemajuan yang su-
dah dicapai PMI Kabupaten 
Bekasi untuk terus diting-
katkan, terutama profesion-
alitasnya agar semakin dicin-
tai masyarakat Kabupaten 
Bekasi.  mdl

Dani Ramdan Apresiasi
Kinerja PMI Kabupaten Bekasi

Meski Pandemi, Investasi
Kota Bekasi Meningkat Rp2,3 Triliun

BEKASI (IM) - Meski 
dalam kondisi pandemi covid-19 
dan pemberlakuan PPKM, 
investasi di Kota Bekasi justru 
melonjak. Saat ini, investasi Kota 
Bekasi meningkat di triwulan II 
periode April-Juni 2021 sebesar 
Rp2.323.458.922.316 atau Rp2,3 
triliun. 

Sehingga, realisasi investasi 
sebesar Rp3.259.884.008.965 
atau sekitar 53% dari target 
investasi Kota Bekasi sebesar 
Rp6.927.855.895.697 atau 
Rp6,9 triliun. 

“Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bekasi terus berupaya menin-

Ia mengungkapkan, Pemkot 
Bekasi memberikan keringanan 
atau relaksasi pajak dan retribusi 
kepada pelaku usaha. Selain itu, 
memberikan kemudahan bagi 
pelaku usaha mikro dan kecil 
dalam permodalan baik melalui 
penyaluran pinjaman bunga 
rendah maupun bantuan per-
modalan usaha mikro. 

“Selain permodalan, pe-
merintah memberikan pengu-
atan regulasi berupa sertifi-
kasi halal, pelatihan digitalisasi, 
kerja sama marketplace, dan 
pembelian produk UMKM,” 
pungkasnya.  yan

gkatkan perekonomian warga 
Kota Bekasi. Perekonomian 
tumbuh bila terjadi konsumsi 
atau transaksi ekonomi, kare-
nanya upaya Pemkot Bekasi 
adalah pertama membuka kem-
bali pusat-pusat perdagangan 
dan jasa,” kata Wali Kota Bekasi, 
Rahmat Effendi, Minggu (5/9). 

Dijelaskannya, pembukaan 
secara bertahap ini dimung-
kinkan karena Kota Bekasi 
sudah memasuki PPKM level 
3. Pembukaan aktivitas bisnis 
perdagangan itu harus tetap 
menerapkan protokol kes-
ehatan (prokes). 

Puluhan PMKS di Jakarta Timur 
Terkonfi rmasi Positif Covid-19

JAKARTA (IM) - Suku 
Dinas (Sudin) Jakarta Timur 
mencatat puluhan penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) terkonfi rmasi positif  
Covid-19. 

Kasudin Sosial Jakarta 
Timur, Purwono menerangkan 
jumlah itu merupakan aku-
mulasi sejak Juni 2020 hingga 
Agustus 2021. 

“Dari total ribuan PMKS 
yang dijangkau ada puluhan 
tahun terkonfirmasi. Jum-
lah pastinya saya lupa tapi di 
bawah 50 orang, jadi sangat 
sedikit sekali,” ucapnya kepada 
wartawan belum lama ini.

Puluhan PMKS diketahui 
terkonfi rmasi positif  Covid-19 
berdasarkan hasil pemeriksaan 
jajaran Sudin Jakarta Timur 
di tempat penampungan se-
mentara.

Mereka yang positif  virus 

sembuh selepas menjalani 
isolasi dan mendapat penan-
ganan medis. Mereka sudah 
diperbolehkan lalu-lalang 
kembali untuk beraktivitas di 
luar panti sosial.

Lanjutnya, bagi PMKS 
yang memiliki anggota keluar-
ga akan dikembalikan ke pihak 
keluarganya. Sementara yang 
tidak punya anggota keluarga 
akan dikirim ke panti sosial.

“Sampai sekarang ini 
PMKS yang dijangkau tidak 
langsung ditempatkan di panti. 
Ditampung dulu di tempat 
penampungan sementara un-
tuk diperiksa,” terangnya.

Tujuannya agar PMKS 
yang baru dijangkau dan ter-
konfi rmasi Covid-19 tak lalu 
lalang sampai menulari warga 
binaan sosial lain di panti sosial 
dan mencegah adanya klaster 
Covid-19 yang baru.  yan

Korona dicegah agar tidak 
berlalu-lalang di jalan dan 
menularkan virus ke orang lain.

Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, sejak Juni 2020, mene-
tapkan PMKS yang dites tak 
langsung ditempatkan di panti 
sosial namun di tempat penam-
pungan sementara. 

“Jadi di tempat penampun-
gan sementara ini PMKS yang 
dijangkau diperiksa swab anti-
gen. Kalau negatif  Covid-19 
dan tidak memiliki anggota 
keluarga dikirim ke panti sos-
ial,” jelasnya. 

Sedangkan PMKS yang 
terkonfi rmasi Covid-18 diru-
juk ke tempat isolasi khusus, 
ditentukan jajaran Sudin Kes-
ehatan Jakarta Timur berdasar-
kan kondisi yang dialami. 

Kata Purwono, kini pulu-
han PMKS yang terkonfi rmasi 
Covid-19 itu telah dinyatakan 

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Pj. Bupati Bekasi, 
Dani Ramdan, bersama Fo-
rum Komunikasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) Ka-
bupaten Bekasi, menjalin 
silaturahmi dengan Ketua 
Organisasi Masyarakat (Or-
mas) se-Kabupaten Bekasi. 
Acara berlangsung di Ge-
dung Swatantra Wibawa 
Mukti, Komplek Pemda, 
Cikarang Pusat, Sabtu (4/9). 

Pj. Bupati, Dani dalam ril-
is Prokopim Setdakab Bekasi, 
Sabtu (4/9) menyampaikan, 
kegiatan silaturahmi itu di-
gelar agar masyarakat tidak 
hanyut dalam euforia akibat 
penurunan kasus aktif  Co-
vid-19 khususnya di wilayah 
Kabupaten Bekasi, dan tetap 
disiplin untuk menerapkan 
protokol kesehatan. 

“Kami Bupati/Walikota 
mendapat arahan dari Pak 
Presiden langsung, untuk ti-
dak lengah terhadap protokol 
kesehatan, meskipun kondisi 
Covid-19 sudah mulai bisa 
dikendalikan,” ujarnya. 

Untuk itu, pihaknya me-
minta kepada LSM atau Or-
mas agar dapat berperan 
aktif  di masyarakat untuk 
bersinergi bersama dengan 
pemerintah dalam mengedu-
kasi masyarakat tentang pent-
ingnya protokol kesehatan. 

Lebih lanjut, Dani Ram-
dan juga meminta kepada 
jajarannya, terkait percepatan 
vaksinasi, untuk terus digen-
carkan agar target 80 persen 
herd immunity bisa tercapai 
sebelum bulan Desember, 
mengingat Kabupaten Bekasi 
merupakan kawasan industri 
terbesar di Asia Tenggara. 

“Oleh karena itu, Bapak 
Presiden berpesan kepada 
kami di wilayah Kabupaten 
Bekasi, untuk bisa meng-
galang kesadaran dan komit-
men dari seluruh komponen 
masyarakat, khususnya dunia 
usaha, mulai dari Kadin, Ap-
indo, dan HIPMI, untuk tidak 
terlena atau terbawa euforia, 
walaupun sekarang kasus 
Covid-19 sudah menurun,” 
ucapnya.  mdl

Pj. Bupati Rangkul Ormas Se-Kabupaten Bekasi 
Bantu Penanggulangan Covid-19

Awas! Jakarta Utara Terancam
Tenggelam 4,6 Meter Tahun 2050
Tujuh kawasan di pesisir Utara Jakarta 
mendapat ancaman tenggelam di ta-
hun 2050 karena di bawah permukaan 
air laut. “Kamal Muara diprediksi 3 me-
ter di bawah permukaan air laut, Tan-
junganom 2,10 meter, Pluit 4,35 meter, 
Gunung Sahari 2,90 meter, Ancol 1,70 
meter, Marunda 1,30 meter dan Cilinc-
ing 1 meter, kata Kepala Dinas Sumber 
Daya Air (SDA), Yusmada Faizal.

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Dinas Sumber Daya Air 
(SDA), Yusmada Faizal men-

gatakan, kawasan Muara Baru, 
Jakarta Utara akan tenggelam 
sedalam 4,6 meter. Hal itu ter-

jadi apabila pemerintah diam 
tanpa melakukan pencegahan 
banjir rob.

“Soal kedalaman, ini di 
Muara Baru tahun 2020 itu 
sudah minus 1 meter di bawah 
permukaan air laut. Kalau 
tidak melakukan sesuatu bisa 
jadi Muara Baru 2050 be-
rada minus 4,6 meter di bawah 
permukaan air laut. Inilah 
ancaman itu kalau kita tidak 
melakukan sesuatu,” kata Yus-
mada dalam webinar ‘Jakarta 
the Sinking City?’ , Minggu 
(5/9).

Yusmada melanjutkan, 
wilayah yang tenggelam tidak 
hanya kawasan Muara Baru, 
melainkan tujuh kawasan lain-

nya di pesisir Utara Jakarta juga 
mendapat ancaman yang sama 
yaitu tenggelam di tahun 2050 
karena di bawah permukaan 
air laut.

“Kamal Muara diprediksi 3 
meter di bawah permukaan air 
laut, Tanjunganom 2,10 meter, 
Pluit 4,35 meter, Gunung Sahari 
2,90 meter, Ancol 1,70 meter, 
Marunda 1,30 meter dan Cilinc-
ing 1 meter,” terangnya.

Adapun upaya pengendal-
ian banjir rob di pesisir Utara 
Jakarta telah dimulai dengan 
penataan tanah timbul yang 
ada di sepanjang pesisir.

“Terus penataan kawasan 
mangrove pantai publik dan 
pembangunan deselerasi air 

sebagai subtitusi penyedotan 
air tanah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dinas SDA 
telah berupaya membangun 
tanggul pantai sebagai bentuk 
mitigasi kenaikan muka air laut. 
Selain itu, Yusmada juga men-
gatakan sistem polder menjadi 
pilihan guna membuang air 
yang tergenang di permukaan 
yang berada di bawah permu-
kaan air laut.

“Dan (upaya) non struk-
tural sistem peringatan dini, 
kita berharap benar-benar 
penurunan tanah ini bisa ter-
kontrol dengan cepat dengan 
akurat sehingga bisa membuat 
kebijakan-kebijakan yang lebih 
akurat,” pungkasnya.  yan

Plt Wali Kota Jaksel dan Anies Tinjau Vaksinasi di Vila Kemuning

350 warga sekitar telah divak-
sinasi.

“Kolaborasi seperti ini yang 
diharapkan oleh bapak guber-
nur. Karena dengan kolaborasi, 
semuanya terlibat dan ikut andil 
dalam percepatan vaksinasi,” 
katanya.

Ia mengatakan, target herd 

 JAKARTA (IM) - Plt. Wali 
Kota Jakarta Selatan, Isnawa 
Adji dan Plt. Ketua TP PKK 
Jakarta Selatan, Sari Isnawa, 
mendampingi Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan me-
ninjau vaksinasi Covid-19 di 
Vila Kemuning, Pejaten Timur, 
Pasar Minggu, Sabtu (4/9).

Kegiatan vaksinasi itu di-
gelar berkat kolaborasi an-
tara Punggawa Nusantara Satu 
(PNS) dan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta, serta melibatkan 
Pramuka, Karang Taruna dan 
Puskesmas Pejaten Timur.

Isnawa menjelaskan, dalam 
kegiatan vaksinasi ini, sebanyak 

immunity di Jakarta sudah ter-
lampaui, namun masih ada 
warga yang belum. Terlebih 
setiap kelurahan mempunyai 
target yang harus dicapai.

“Semua kegiatan di DKI 
Jakarta, nantinya akan menun-
jukkan bukti tanda sudah divak-
sinasi. Kalau belum divaksinasi 
nanti akan repot sendiri, anak 
sekolah juga harus divaksinasi. 
Menggunakan transportasi pu-
blik harus divaksinasi terlebih 
dahulu, jalan-jalan ke mal harus 
begitu juga. Kalau belum di-
vaksinasi akan merugikan diri 
sendiri, imunnya juga belum 
kuat,” tuturnya.

Sementara Ketua Pung-
gawa Nusantara Satu (PNS), 
Fadjar Panjaitan menuturkan, 
sudah saatnya seluruh elemen 

masyarakat ikut menyukseskan 
program vaksinasi. 

Keterlibatan berbagai stake-
holder akan mempercepat distri-
busi vaksin agar kegiatan bisa 
berjalan seperti biasa.

“Pemerintah meminta 
semua pihak untuk menyuk-
seskan program vaksinasi ini. 
Dengan kerjasama kita dengan 
LMK, Ketua RW dan RT kita 
bisa menghimpun sebanyak 
350 orang warga yang bisa 
divaksinasi hari ini,” katanya.

Terselenggaranya kegia tan 
tersebut tidak lepas dari du-
kung an remaja Masjid Nurul 
Ihsan dan Karang Taruna se-
tempat. Dalam kegiatan terse-
but, panitia juga menyediakan 
doorprize bagi setiap peserta 
yang vaksin.  ber

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta terpaksa 
menghentikan sementara ke-
giatan pembelajaran tatap 
muka (PTM) terbatas di SDN 
05 Jagakarsa, Jakarta Selatan. 
PTM dihentikan karena me-
langgar protokol kesehatan 
Covid-19.

“Dihentikan sementara, 
karena tidak sesuai ketentuan 
dan prosedur yang berlaku 
untuk dievaluasi kembali,” 
kata Kepala Dinas Pendidikan 
Nahdiana dalam rilis tertulis, 
Minggu (5/9). 

Nahdiana menyebut peng-
hentian ini menyusul pere-
daran video yang memper-
lihatkan pemakaian masker 
yang tidak benar selama PTM 
berlangsung.

“Hal ini menjadi pembe-
lajaran bersama untuk setiap 
satuan pendidikan mematuhi 
proses ketentuan yang ditetap-
kan Dinas Pendidikan Provinsi 
DKI Jakarta dan memenuhi 
kedisiplinan protokol kesehat-
an, terutama untuk keamanan 
anak dan warga sekolah lain-
nya,” jelasnya.

Nahdiana menjelaskan, 
aturan penghentian sementara 
PTM terbatas tertuang pada 
Keputusan Kepala Dinas Pendi-

dikan Provinsi DKI Jakarta No 
883 Tahun 2021. Dalam keten-
tuan itu, penghentian dilakukan 
selama beberapa hari. Nantinya, 
Disdik DKI akan melakukan 
verifi kasi ulang sampai sekolah 
tersebut bisa dibuka kembali.

“Kami akan terus ber ko-
mitmen melakukan monitoring 
dan evaluasi agar hal serupa 
tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, 
selama sepekan terakhir Pem-
prov DKI telah menggelar 
pembelajaran tatap muka di 
610 sekolah. Ke depannya, 
Dinas Pendidikan DKI Ja-
karta menargetkan sekitar 
8.900 sekolah di Ibu Kota 
menggelar pembelajaran tatap 
muka (PTM) pada November 
mendatang.

“Sekarang pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas 
tahap 1, istilahnya secara ber-
tahap pada akhirnya seluruh 
sekolah mengikuti PTM ter-
batas. Sepertinya target kita 
November, sekolah Dinas 
Pendidikan saja 8.900-an, (be-
lum) tambah Kemenag ada 
cukup banyak,” kata Kasubag 
Humas Dinas Pendidikan DKI 
Jakarta Taga Radja Gah saat 
dihubungi, Minggu (29/8) 
lalu.  mar

Langgar Prokes, Kegiatan PTM  
di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan

VAKSINASI CAPAI TARGET

JA K A RTA  ( I M )  - 
Pem prov DKI Jakarta me-
nyatakan capaian vaksinasi 
menunjukkan kemajuan yang 
baik karena jumlahnya terus 
meningkat. Terhitung, per 3 
September 2021, sebanyak 
9.821.061 orang telah divak-
sin atau sebesar 109,8% dari 
target 8.941.211 orang. 

Atas pencapaian tersebut, 
Sekretaris Daerah Provinsi 
DKI Jakarta, Marullah Ma-
tali mengatakan Jakarta tidak 
sendirian dalam menjalankan 
program vaksinasi, melainkan 
berkolaborasi dengan banyak 
pihak. “Kami berterima kasih 
dan berikan apresiasi atas 
dukungan dan kolaborasi dari 
seluruh jajaran kesehatan, 
aparat wilayah, TNI/POLRI, 
swasta, Pemerintah Pusat 
dan para kolaborator,” kata 
Marullah. 

Menurutnya, dengan 
kerja sama dan kolaborasi 
dari pelbagai stakeholder, 
sanggup mengerahkan semua 
potensi yang ada untuk men-
dukung pencapaian vaksi-
nasi di DKI Jakarta. Demi 
menyelamatkan warga dari 
pandemi covid-19, Marullah 
menyebut Pemprov DKI 
akan terus melakukan vak-
sinasi dengan berkolaborasi 
bersama semua pihak. Pen-
capaian ini tidak boleh mem-
buat lengah, namun justru 
menjadi motivasi untuk bisa 
mencapai kekebalan komunal 
secara optimal di DKI Jakarta 
dan wilayah sekitarnya. 

“Karena, DKI Jakarta 
dan sekitarnya adalah wilayah 
aglomerasi, jadi penting bagi 
kita semua untuk saling men-
dukung dan berkolaborasi 
dalam mewujudkan herd im-

munity,” ujar Marullah. 
“Untuk mewujudkan ini, 

Jakarta tidak mungkin bekerja 
sendiri, perlu kolaborasi ber-
sama dengan semua pihak. 
Sehingga kerja sama dan 
kolaborasi dalam program 
vaksinasi ini akan terus dilan-
jutkan,” tambahnya. 

Sementara itu, untuk ca-
paian vaksinasi khusus warga 
ber-KTP DKI Jakarta per 
3 September 2021, jumlah 
orang yang sudah divaksin 
sebanyak 5.712.452 orang 
(63,89%). Masih ada seban-
yak 3.228.759 orang (36,11%) 
ber-KTP DKI yang belum 
divaksin.

Marullah mendorong 
aparat wilayah, seperti RT, 
RW, Lurah, Camat, Bupati 
hingga Walikota juga dengan 
berkolaborasi bersama Kader 
Dasawisma serta berbagai 
pihak, untuk bergerak cepat 
memonitor dan mendata 
warga ber-KTP DKI yang 
belum melakukan vaksinasi. 

Pasalnya, masih terdapat 
warga ber KTP DKI yang 
belum melakukan vaksinasi, 
di mana sebagian warga ada 
yang sudah meninggal, pin-
dah dan ada yang tidak dik-
etahui keberadaannya. 

Dalam kesempatan terse-
but, Marullah juga memberi-
kan apresiasi kepada wilayah 
yang berhasil mencapai zona 
hijau, yakni Kabupaten Ad-
ministrasi Kepulauan Seribu 
dan wilayah dengan kat-
egori pencapaian vaksinasi 
tertinggi. “Untuk itu, tetap 
semangat dan jangan kendor, 
tetap jaga protokol kesehatan 
dan lakukan vaksinasi demi 
keselamatan bersama,” pung-
kasnya.  yan

Pemprov DKI: Kami tidak Sendiri 


