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PERSIAPAN UJI COBA PEMBUKAAN 
KAWASAN REKREASI

Petugas menyemprotkan cairan disin-
fektan di salah satu wahana bermain 
di Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, 
Jakarta, Sabtu (11/9). Kawasan wisata 
Ancol menjadi salah satu dari 20 des-
tinasi wisata yang direkomendasikan 
beroperasi kembali dalam uji coba 
pembukaan kawasan rekreasi dengan 
menerapkan protokol kesehatan dian-
taranya pengunjung wajib menunjukan 
sertifi kat vaksin COVID-19, serta mener-
apkan transaksi tiket tanpa uang tunai 
dan pengaturan jaga jarak fi sik serta 
pengurangan jumlah pengunjung. 

Stok Vaksin Covid-19 di Jakarta 
Hanya Cukup untuk 6 Hari
Menipisnya stok vaksin ini sudah terasa 
di lapangan. Kepala Bidang Dokter dan 
Kesehatan Polda Metro Jaya, Kombes 
Didiet Setioboedi pun sudah meng-
utarakan hal ini secara langsung kepada 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria, saat meninjau vaksinasi co-
vid-19 di SMKN 29 Jakarta Selatan.

JAKARTA (IM) - Stok 
vaksin covid-19 di Jakarta 
menipis. Ditilik dari situs infor-
masi stok vaksin milik Kemen-

terian Kesehatan RI https://
vaksin.kemkes.go.id/#/aloka-
si_vaksin stok vaksin covid-19 
di Jakarta hanya cukup untuk 

penyelenggaraan vaksinasi 
covid-19 selama enam hari ke 
depan.

Berdasarkan data per 11 
September 2021 pukul 17.00 
WIB, Pemprov DKI Jakarta 
selama program vaksinasi 
covid-19 dilakukan sejak Jan-
uari 2021 lalu telah meng-
gunakan 18.469.288 dosis. 
Jumlah vaksinasi covid-19 ini 
tertinggi se-Indonesia dan 
disusul oleh Jawa Barat dengan 
18.173.158 dosis yang telah 
digunakan. Lalu sejak Januari 
2021, Pemprov DKI telah 
menerima 19.254.132 dosis. 
Jumlah ini menempati urutan 

kedua setelah Jawa Barat yang 
menerima 19.619.936 dosis. 

Sementara itu, sisa stok 
vaksin yang ada di Jakarta saat 
ini adalah 784.844. Menurut 
situs tersebut, dengan rata-rata 
penyuntikan vaksinasi menca-
pai 132 ribu per hari, sisa stok 
ini hanya cukup untuk enam 
hari ke depan. 

Menipisnya stok vaksin 
ini sudah terasa di lapangan. 
Kepala Bidang Dokter dan 
Kesehatan Polda Metro Jaya, 
Kombes Didiet Setioboedi pun 
mengutarakan hal ini secara 
langsung kepada Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta, Ahmad 

Riza Patria kemarin (11/9) saat 
meninjau vaksinasi covid-19 di 
SMKN 29 Jakarta Selatan.  

Menanggapi hal ini, Ke-
pala Bidang Sumber Daya 
Kesehatan Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta, Purwadi, men-
gatakan ia berterima kasih 
kepada Polda Metro Jaya atas 
perhatiannya terhadap stok 
vaksin di Ibukota.  “Distri-
busi vaksin sepenuhnya jadi 
tanggung jawab PT Biofarma 
untuk mendistribusikan alokasi 
vaksin yang telah ditetapkan 
Kemenkes RI dan kami selalu 
melaporkan transaksi dan stok 
akhir vaksin ke Kemenkes,” 
ungkapnya saat dihubungi, 
Minggu (12/9). 

Selain ke Jakarta, ia men-
egaskan dukungan vaksin co-
vid-19 juga harus diberikan 
kepada daerah sekitar Jakarta. 
Sebab, warga di daerah sekitar 
Jakarta juga turut mencari 
vaksin di Jakarta. Ia berharap, 
vaksinasi covid-19 ke depan 
dapat berjalan lancar.  

“Jakarta juga perlu didu-
kung oleh daerah di sekitarnya 
untuk mencapai target vaksin, 
dan dukungan vaksin tersebut 
disuplai Kemenkes ke Dinkes 
Kab/Kota di sekitar jakarta,” 
jelasnya.  yan

JAKARTA (IM) - Peru-
sahaan Daerah (PD) Pasar 
Jaya membenarkan ada peda-
gang di Pasar Senen yang 
menjual daging anjing. Pasar 
Jaya mengaku telah memberi-
kan sanksi kepada pedagang 
yang bersangkutan.

Manajer Umum dan Hu-
mas Perumda Pasar Jaya, 
Gatra Vaganza mengatakan, 
pedagang tersebut berjualan 
di Blok II Pasar Senen.

“Kami selaku manajemen 
telah melakukan pemang-
gilan dan melakukan sanksi 
administrasi,” kata Gatra 
dalam sebuah rekaman video, 
Minggu (12/9).

Gatra menegaskan, Pasar 
Jaya bisa memberi sanksi 
lebih tegas, apabila pedagang 
tersebut kembali menjual 
daging anjing di pasar milik 
Pasar Jaya tersebut. Sanksi itu 
bahkan bisa sampai penutu-
pan lapak secara permanen.

“Apabila pedagang terse-
but masih melakukan hal 
yang sama, ke depannya akan 
dilakukan tindakan secara te-
gas, baik itu penutupan secara 
sementara ataupun penu-
tupan secara permanen,” 
ujarnya.

Gatra menegaskan, se-
jak awal pihaknya melarang 
pedagang menjual daging 
anjing di lingkungan pasar 
milik Pasar Jaya. Kejadian ini, 
menurutnya, akan menjadi 
evaluasi Pasar Jaya.

“Daging anjing tersebut 
tidak dalam komoditi yang 
boleh diperjualbelikan di 
dalam pasar milik Perumda 
Pasar Jaya,” kata Gatra.

“Dan ke depannya ini 
akan jadi pelajaran bagi kami, 
evaluasi dalam sisi opera-
sional pasar, sehingga ke de-
pannya kejadian-kejadian 
seperti ini tidak akan terulang 
kembali,” paparnya.

Animal Defender In-
donesia (ADI) sebelumnya 
mensomasi Perumda Pasar 
Jaya terkait penjualan dag-
ing anjing di Pasar Senen, 
Jakarta Pusat. ADI meminta 
penjualan daging anjing itu 
disetop.

“Setelah friendly remind-
er yang kami sampaikan ke-
pada dinas KPKP, namun 
sepertinya tidak ada tindak 
lanjut sudah beberapa tahun, 
lalu kami melakukan somasi 
pada hari ini, sudah diterima 
di PD Pasar Jaya, berikut 
kepada tembusan-tembusan 
yang ditujukan,” kata Ket-
ua Animal Defender, Doni 
Herdaru Tona saat dihubungi, 
Jumat (10/8).

Doni mengatakan pi-
haknya mendapati bahwa 
penjualan daging anjing di 
Pasar Senen itu sudah ber-
langsung lama. Ia mengaku 
kembali memutakhirkan 
informasi terkini dengan 
melakukan investigasi be-
berapa waktu lalu.  yan

Penjual Daging Anjing di 
Pasar Senen Dijatuhi Sanksi

JAKARTA (IM) - Pe-
ngerukan lumpur di saluran 
penghubung (PHB) Pasar 
Pagi Utan Jati, Kalideres, 
kembali dikerjakan Pemer-
intah Kota Jakarta Barat 
untuk menghadapi ancaman 
banjir. DKI Jakarta mulai 
mengantisipasi potensi banjir 
menjelang musim hujan. 

Kepala Suku Dinas Sum-
ber Daya Air (Sudin SDA) Ja-
karta Barat, Purwanti Suryan-
dari mengatakan pengerukan 
lumpur ini merupakan bagian 
dari kegiatan gerebek lumpur. 
“Untuk mengantisipasi pe-
nyumbatan saluran agar tidak 
terjadi genangan di wilayah 
ini saat hujan,” kata Purwanti 
di Jakarta, Minggu (12/9).

Purwanti mengatakan 
pengerukan juga dilakukan 
untuk merespons keluhan 
masyarakat soal endapan 
lumpur saluran PHB sepan-
jang satu kilometer tersebut. 
Akibat endapan lumpur, air 
di saluran PHB sering meluap 
jika hujan deras. Pengerukan 
lumpur di PHB Utan Jati tera-
khir dikerjakan pada 2019. 

“Memang kerap tergenang 
jika  hujan deras, namun tidak 
tinggi,” tambah Purwanti.

Sebanyak 150 personel 
anggota Sudin SDA Jakar-
ta Barat diterjunkan untuk 
mengeruk lumpur kali terse-
but. Dua alat berat juga dik-
erahkan untuk pengerukan 
kali dari sampah dan lumpur.

Pengerukan lumpur PHB 
Utan Jati diperkirakan bisa 
berlangsung hingga sepekan.

Kasi Pemeliharaan Drai-
nase Sudin SDA Jakarta Ba-
rat, Wawan Kurniawan me-
ngatakan gerebek lumpur 
di lakukan rutin setiap akhir 
pe kan. Pada pengerukan 
sa luran air di Grogol Petam-
buran dan Palmerah, petugas 
Sudin SDA mengangkut ri-
buan karung lumpur.

Program gerebek lumpur 
ini menyasar semua titik sal-
uran air yang rawan tersum-
bat di 8 kecamatan Jakarta 
Barat. Wawan mengatakan 
seluruh saluran air di Jakarta 
Barat dipastikan bisa bekerja 
secara maksimal untuk men-
gurangi potensi banjir.  yan

Cegah Banjir di Musim Hujan, 
Pengerukan Lumpur di PHB Utan Jati

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi D DPRD DKI 
Jakarta, Yuke Yurike menga-
takan, penyelenggaraan vak-
sinasi Covid-19 di sejumlah 
pusat perbelanjaan hingga 
museum di Ibu Kota meru-
pakan bentuk bangkitnya 
eko nomi dan wisata secara 
ber tahap.

Kata dia, vaksinasi Co-
vid-19 merupakan faktor pen-
ting untuk hidup berdamping-
an dengan virus corona.

“Nuansa vaksinasi di mu-
seum dan area lobi pusat per-
belanjaan merupakan simbol 
bangkitnya sektor pariwisata 
dan ekonomi,” kata Yuke 
dalam keterangan tertulis, 
Minggu (12/9).

Ketua DPC PDI Perju-
angan Jakarta Selatan ini 
me nyatakan, pihaknya telah 
berkolaborasi untuk penye-
lenggaraan vaksinasi di Mu-
seum Layang-Layang hingga 
pusat perbelanjaan. Rencana-
nya penyelenggaraan tersebut 
akan terus dilakukan.

“Vaksinasi akan terus di-

lanjutkan menggunakan mobil 
Kejar Vaksin untuk menem-
bus wilayah yang masih rendah 
vaksinasi,” ucapnya.

Ketua DPP PDI Perjuang-
an, Eriko Sotarduga men-
gapresiasi penyelenggaraan 
vaksinasi tersebut. Kata dia 
vaksinasi berkonsep mampu 
meningkatkan antusiasme 
masyarakat.

“Sesuai instruksi Ketua 
Umum Bu Megawati, seluruh 
kader PDI Perjuangan di 
daerah memiliki semangat 
gotong royong yang sama 
dalam melakukan vaksinasi. 
Dia berharap akhir tahun 
ini, vaksinasi bisa mencapai 
dikisaran 80 persen,” ucap dia.

Berdasarkan data Pem-
prov DKI Jakarta, tercatat se-
banyak 10.083.167 orang atau 
112,8 persen dari target telah 
mendapatkan vaksinasi Co-
vid-19 dosis pertama hingga 
Sabtu (11/9).

Sedangkan sebanyak 
6.871.342 orang atau 76,9 
persen dari target telah terima 
vaksinasi dosis kedua.  yan

Anggota DPRD: Vaksinasi Covid di Pusat 
Perbelanjaan Bentuk Bangkitnya Ekonomi

JAKARTA (IM) - Cafe 
88 di Jalan Terogong Raya, 
Cilandak Barat, Cilandak, 
Jakarta Selatan, dikenai sanksi 
denda dan ditutup permanen 
oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) DKI Ja-
karta, Minggu (12/9). Satpol 
PP menemukan sejumlah 
pelanggaran yang dilakukan 
oleh Cafe 88. 

Kepala Satpol PP DKI 
Jakarta, Arifi n mengatakan, 
Cafe 88 tak memiliki izin 
usaha dan tak memiliki izin 
menjual minuman keras. 

Selain itu, Cafe 88 juga 
membuka usaha meski bar 
belum diizinkan beroperasi di 
tengah pemberlakuan pem-

batasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level 3.

“Yang pertama sanksi 
denda Rp 50 juta, kemudian 
sanksi penutupan secara per-
manen. Selama belum boleh 
dibuka, bar tak boleh buka,” 
ujar Arifi n. 

Arifin mengatakan, pi-
haknya juga menyita sejumlah 
botol minuman keras dari Cafe 
88. Arifi n meminta pe ngelola 
Cafe 88 segera meng urus dan 
melengkapi izin usaha. Selain 
Cafe 88, Tory Bar juga dikenai 
sanksi ditutup selama PPKM 
level 3. Tory Bar diketahui 
tetap buka meski pemerin-
tah belum mengizinkan bar 
beroperasi.  yan

Cafe 88 di Cilandak Ditutup 
Permanen dan Denda Rp50 Juta

BEROPERASI DAN JUAL MIRAS TANPA IZIN
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Pemkab Bekasi Terima Bantuan CSR 1.000 pohon dari PT HM Sampoerna
CIKARANG PUSAT 

(IM) - Pemerintah Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat menerima 
bantuan 1.000 pohon, yang 
merupakan bentuk dari Cor-
porate Social Responsibility 
(CSR) dari PT HM Sampo-
erna, Tbk yang bertempat di 
Rumah Dinas Bupati Bekasi, 
Cikarang Pusat, Jum’at (10/9).

Penyerahan CSR ini dilaku-
kan secara simbolis oleh PT 
HM Sampoerna, Tbk kepada 
Pj. Bupati Bekasi, Dani Ram-
dan, didampingi Pj. Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kabupaten 
Bekasi, Herman Hanapi, serta 
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup, 
Abdur Rofi q. 

Dalam kesempatan itu, 
Dani Ramdan merespon posi-
tif  kegiatan yang dilakukan PT 
HM Sampoerna, Tbk dalam 
bantuan CSR nya, karena selain 
baik untuk lingkungan, juga 
dapat meningkatkan kepedu-
lian masyarakat terhadap per-
masalahan sampah. 

“Atas nama Pemerintah 
Kabupaten Bekasi, saya ucap-
kan terima kasih kepada PT 

Dani menambahkan, pro-
gram WCD sendiri merupakan 
aksi bersih-bersih yang dilak-
sanakan secara serentak di 
seluruh dunia, dengan tujuan 
menyatukan umat manusia 
dari berbagai budaya, agama, 
suku, dan ras untuk membersi-
hkan dunia dari permasalahan 

HM Sampoerna, yang secara 
konkrit membantu Pemkab 
Bekasi. Ini timingnya pas kare-
na di tanggal 12-18 September 
nanti, kita akan menyemarak-
kan gerakan World Cleanup 
Day,” tuturnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 
Jum’at (10/9). 

sampah dan meningkatkan 
kepedulian terhadap perma-
salahan sampah.

“Tidak hanya seribu po-
hon, namun ada juga tempat 
sampah dan sarung tangan. 
Mudah-mudahan ini semua 
dapat kita manfaatkan pada 
saat WCD selama sepekan 

nanti. Kita akan mengemba-
likan kualitas lingkungan dari 
sampah, dan dari kotoran-
kotoran, serta kita akan me-
normalisasikan sungai-sungai, 
menutup TPS-TPS liar dan 
juga menghijaukan kembali 
lahan kritis,” terangnya. 

Sementara itu, Welly Wiri-
anto selaku Regional Adjust-
ment PT HM Sampoerna 
mengatakan, kegiatan bantuan 
seribu pohon tersebut, dalam 
rangka mendukung kegiatan 
Pemkab Bekasi guna menyuk-
seskan program WCD. “Kami 
berupaya mendukung program 
Pemkab Bekasi dalam meles-
tarikan lingkungan, semoga 
bantuan berupa bibit pohon 
dan juga tempat sampah dapat 
membantu dan juga mendukung 
program WCD,” ucapnya. 

Welly menuturkan, ber-
bagai jenis pohon yang akan 
ditanam berupa Dukuh, Ke-
lengkeng, Durian, dan juga 25 
tempat sampah akan ditanam 
pada tanggal 17-18 September, 
di Kecamatan Sukawangi dan 
Bantaran Kali Cikarang secara 
serentak.  mdl

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (dua kanan) bersama jajaran terkait dan 
perwakilan P. Sampoerna, Tbk pose bersama saat serah terima bantuan 
1000 pohon dari PT HM Sampoerna, Tbk kepada Pemkab Bekasi di Rumah 
Dinas Bupati Bekasi, Jum’at (10/9).
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Bakal Jadi Wajah Bekasi, Optimalisasi Dua Lajur Jalan Kalimalang Terus Dikebut
CIKARANG PUSAT 

(IM) - Pemerintah Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat akan terus 
meningkatkan kualitas perbai-
kan di jalan raya Kalimalang. 
Hal tersebut disampaikan oleh 
Pj. Bupati Bekasi, Dani Ram-
dan, saat meninjau perbaikan 
jalan di sepanjang jalan raya 
Kalimalang, dari Cibitung 
sampai Tegal Danas, pada 
Jumat (10/9). 

Saat diwawancarai, Pj. Bu-
pati Dani menyampaikan ke-
inginannya untuk menjadikan 
jalan raya Kalimalang sebagai 
wajah Kabupaten Bekasi den-
gan memanfaatkan peman-
dangan Kalimalang itu sendiri. 

“Jalan Kalimalang akan 
menjadi wajah Kabupaten 
Bekasi yang nantinya dibuat 
dengan memanfaatkan peman-
dangan Kalimalang. Untuk 
saat ini kita fokus pada pen-
ingkatan kualitas jalan karena 
masih banyak segmen yang 
ternyata turun atau pecah, dan 
betonnya juga akan kita lapisi,” 
ucapnya dalam rilis Prokopim 
Setdakab Bekasi, Sabtu (11/9).

Dirinya menambahkan 
bahwa, perbaikan jalur di jalan 

bertahap agar dua jalur ini 
dapat segera berfungsi opti-
mal,” tambahnya. 

Dengan keterbatasan 
anggaran yang ada, dirinya 
berharap bisa mendapatkan 
bantuan dari Pemerintah Pusat 

Kalimalang dilakukan secara 
bertahap, agar nantinya jalan 
tersebut dapat berfungsi den-
gan dua jalur secara optimal. 

“Sekarang kan masih satu 
jalur saja di sini, makanya jalur 
kanan ini kita perbaiki secara 

dalam memperbaiki jalan raya 
Kalimalang. 

“Untuk targetnya saya ha-
rap secepatnya, karena kembali 
lagi terkait dengan kemampuan 
anggaran. Mudah-mudahan 
ada bantuan dari Pemerintah 

Pusat, sehingga akan kita coba 
berbagai cara agar jalan ini 
tuntas,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Sumber Daya Air, Bina 
Marga dan Bina Konstruksi, 
Iwan Ridwan, menjelaskan 
bahwa jalan raya Kalimalang 
diperbaiki agar dapat dijadikan 
tempat berinteraksi sosial den-
gan menempatkan jalur pejalan 
kaki, taman, maupun ornamen 
khas Kabupaten Bekasi. 

“Pemkab Bekasi punya 
program agar jalan Kalimalang 
ini dapat dijadikan jalan pro-
tokol yang bisa dibanggakan 
warganya,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, 
jalan Kalimalang ini nantinya 
bisa dipakai untuk berinteraksi 
sosial. Bahkan akan dijadikan 
sebagai percontohan dengan 
adanya jalur pejalan kaki, ta-
man serta ornamen khas Ka-
bupaten Bekasi. 

Dalam kegiatan itu, Pj. 
Bupati Bekasi Dani Ramdan 
didampingi oleh Pj. Sekretaris 
Daerah Herman Hanapi, serta 
Kepala Dinas Sumber Daya 
Air, Bina Marga dan Bina Kon-
struksi Iwan Ridwan.  mdl

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (tengah) bersama jajaran terkait saat 
meninjau perbaikan jalan sepanjang Kalimalang, Cibitung-Tegal Danas, 
Jum’at (10/9).

BEKASI (IM) - Keca-
matan Tarumajaya, Kabupaten 
Bekasi menyambut baik rencana 
uji coba pembukaan tempat 
wisata sebagai salah satu upaya 
relaksasi untuk mendukung 
pemulihan ekonomi.

“Pada prinsipnya kami 
sangat mendukung, karena ini 
merupakan bagian dari upaya 
relaksasi peningkatan ekonomi 
dari sektor wisata,” kata Camat 
Tarumajaya, Dede Mauludin.

Namun demikian, pi-
haknya menegaskan perlu 

mempersiapkan pendukung 
sarana protokol kesehatan di 
area wisata untuk mencegah 
penyebaran virus Covid-19.

“Ya, tentunya tempat wisa-
ta harus menyiapkan sarana 
dan aturan bagi para pengun-
jung agar sesuai dengan standar 
protokol kesehatan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan mener-
junkan petugas kesehatan dan 
Satpol PP untuk melakukan 
pengawasan dan memastikan 
kegiatan wisata di tempat terse-
but sudah memenuhi standar 

Wisata Tarumajaya Bekasi Siap Dibuka
protokol kesehatan dengan baik.

Dede menambahkan, 
wilayah Kecamatan Tarumaja-
ya memiliki lima tempat wisata 
unggulan, yakni Jembatan 
Cinta Pal Jaya, Sungai Jingkem, 
Sungai Rindu, Lorong Samu-
dera dan Transera Waterpark. 
“Tempat wisata di Tarumajaya 
yang paling ramai pengun-
jungnya yakni wisata air, salah 
satunya Jembatan Cinta. Nanti 
kita akan prioritaskan dalam 
kepengawasan prokesnya jika 
sudah mulai dibuka untuk 

umum,” terangnya.
Pihaknya berharap dengan 

adanya rencana uji coba pem-
bukaan tempat wisata di Kabu-
paten Bekasi, penerapan prokes 
dapat berjalan dengan baik dan 
dipatuhi, baik oleh pengelola 
maupun pengunjung. “Dengan 
dibukanya tempat wisata, kita 
berharap ekonomi masyarakat 
kembali berjalan normal, tapi 
dari sisi kesehatan kita juga akan 
melakukan pengawasan ketat, 
jangan sampai muncul klaster 
baru Covid-19,” ucap dia.  yan


