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BIOSKOP DI JAKARTA
KEMBALI BEROPERASI

Pengunjung membeli tiket bios-
kop di CGV, Grand Indonesia, 
Jakarta, Kamis (16/9). Sejumlah 
bioskop di Jakarta mulai berope-
rasi kembali di masa PPKM level 
3 dengan penerapan protokol 
kesehatan yang ketat.

Jadi Lokasi Urban Tourism, Jalan 
Cikini Raya akan Dihiasi Mural
Mural yang akan dibuat dengan meng-
gandeng seniman mural tersebut un-
tuk memperindah salah satu kawasan 
bersejarah di Jakarta. “Proyek dalam 
rangka beautifi kasi kota ini, menggu-
nakan sumber pendanaan lain selain 
dari APBD,” kata Kepala Bidang Pema-
saran dan Atraksi Dinas Pariwisata DKI 
Jakarta, Hari Wibowo.

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta 
berencana untuk menghiasi 
kawasan Jalan Cikini Raya di 
Jakarta Pusat dengan mural 
karya para seniman. Kepala 
Bidang Pemasaran dan Atraksi 
Dinas Pariwisata DKI Jakarta, 
Hari Wibowo mengatakan, 
rencana tersebut saat ini se-
dang dibahas bersama para 
seniman pegiat mural. 

“Saat ini masih dalam ta-
hap pembicaraan, namun tar-
get nanti akhir tahun ini akan 

selesai,” kata Hari, Kamis 
(16/9). 

Mural yang akan dibuat 
dengan menggandeng seniman 
mural tersebut untuk mem-
perindah salah satu kawasan 
bersejarah di Jakarta.

“Proyek dalam rangka 
beautifi kasi kota ini, menggu-
nakan sumber pendanaan lain 
selain dari APBD,” kata Hari. 

Hari menyebutkan, hanya 
mereka yang lolos seleksi ran-
cangan yang akan diizinkan 
untuk menghiasi titik-titik 

yang telah ditentukan Dinas 
Pariwisata dengan mural.

Hari belum bisa merinci 
lokasi yang akan dihiasi den-
gan mural oleh para seniman 
karena masih harus diurus 
perizinannya. 

“Saat ini titiknya belum 
fi x karena ada gedung-gedung 
milik swasta yang kami masih 
mintakan izinnya, tapi yang 
pasti di tiang pancang KAI itu 
akan dihiasi mural,” kata Hari. 

C ik in i  dan  se jumlah 
wilayah lainnya di Jakarta di-
rancang menjadi destinasi 
wisata perkotaan (urban tour-
ism) di Ibu Kota.

Hari menyebutkan, yang 
menjadi daya tarik wisata 
di Cikini adalah sejarahnya. 
Sepanjang jalan yang terletak 
tak jauh dari pusat pemerin-
tahan Indonesia dan Provinsi 
DKI Jakarta itu, berjejeran 
bangunan bersejarah dan 
memiliki kisah tersendiri 
melintas zaman. 

Berdasarkan penelusuran 
berbagai sumber, mulai dari 

era kolonial, kawasan Cikini 
berkembang seiring dengan 
perkembangan kawasan pe-
rumahan di Gondangdia yang 
tergambar pada Gedung Kan-
tor Pos di ujung Jalan Cikini 
dan rumah pelukis terkenal 
Raden Saleh, Syarif  Bustaman 
yang sekarang menjadi kantor 
RS PGI Cikini. 

Sejarah di Cikini juga 
tergambar dari bangunan-
bangunan dan usaha-usaha 
legendaris seperti Bakoel Coffe 

(1878), Rumah Ida Kurani 
Soedibjo yang menjadi lokasi 
tiket box berbagai acara di Ja-
karta, serta Rumah dan Pabrik 
Roti Tan Ek Tjoan. 

Ada juga rumah pengusaha 
era kemerdekaan Hasjim Ning, 
tempat usaha kacamata orang 
Indonesia pertama A Kasoem, 
hingga Taman Ismail Marzuki 
(TIM) yang dulunya meru-
pakan halaman dan kebun 
binatang mini milik Raden 
Saleh.  yan

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan mengingkatkan 
warga DKI atau mereka yang 
beraktivitas di Jakarta untuk 
tidak lengah di tengah kondisi 
pandemi Covid-19 yang makin 
terkendali.

Salah satu indikator pan-
demi Covid-19 yang makin 
terkendali adalah positivity 
rate atau persentase kasus posi-
tif  Covid-19 dalam sepekan 
terakhir yang sudah berada di 
angka 1,5%.

“Tidak henti-hentinya saya 
mengingatkan kepada semuan-
ya, jangan lengah, tetap saling 
menjaga, melindungi, kompak 
disiplin prokes 6M,” ujar Anies 
di Jakarta, Kamis (16/9).

Anies juga minta warga un-
tuk segera melakukan vaksinasi 
Covid-19 untuk melindungi 
diri dan orang lain dari keterpa-
paran dan keterparahan akibat 
Covid-19. Anies menegaskan 
semua jenis vaksin Covid-19 
aman, halal, dan gratis se-
hingga tidak perlu takut atau 
khawatir untuk disuntik vaksin.

“Bagi yang belum vaksin, 
mari segera ikuti vaksinasi. 
Semoga Allah SWT selalu 
melindungi Kota Jakarta dan 
warganya yang sedang ber-
juang melewati masa pandemi 
ini,” tandas Anies.

Apalagi Anies mewajibkan 
setiap orang yang melakukan 
aktivitas di tiap-tiap sektor 
sudah divaksinasi Covid-19 
minimal dosis pertama, tetapi 
vaksinasi yang utama adalah 

dosis lengkap (hingga 2 dosis). 
Kecuali, kata Anies, bagi pen-
duduk yang masih dalam masa 
tenggang tiga bulan pascater-
konfi rmasi Covid-19 dengan 
bukti hasil laboratorium, serta 
penduduk yang kontraindikasi 
dilakukan vaksinasi Covid-19 
berdasarkan hasil pemeriksaan 
medis dengan bukti surat ket-
erangan dokter, dan anak-anak 
usia kurang dari 12 tahun.

“Bagi masyarakat yang 
telah divaksin, dapat melam-
pirkan bukti status telah di-
vaksin pada aplikasi Jakarta 
Kini (Jaki), sertifi kat vaksinasi 
yang dikeluarkan oleh Pedu-
liLindungi.id, dan atau bukti 
vaksinasi yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang berwenang,” 
ungkap Anies.

Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta, total 
warga yang sudah menerima 
vaksinasi dosis 1 di Jakarta se-
banyak 10.143.670 orang atau 
113,4% dari target vaksinasi di 
Jakarta sebanyak 8.941.211. Dari 
jumlah yang sudah tervaksin do-
sis 1, sebanyak 63% merupakan 
warga ber-KTP DKI dan 37% 
warga KTP non-DKI.

Adapun total vaksinasi do-
sis 2 kini mencapai 7.115.084 
orang (79,6%), dengan pro-
porsi 64% merupakan warga 
ber-KTP DKI dan 36% warga 
KTP non-DKI. Karena masih 
banyak warga DKI Jakarta 
yang belum divaksin, Pem-
prov DKI menambah target 
vaksinasi menjadi 11.426.456 
orang.  yan

Pandemi Makin Terkendali di Jakarta, 
Anies Ingatkan Warga Tidak Lengah

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta menggelar 
uji coba pembukaan tempat 
wisata di masa PPKM level 3. 
Dinas Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif  (Disparekraf) DKI 
Jakarta tengah mengupayakan 
penambahan jumlah tempat 
wisata yang dibuka.

“Kita lagi coba rapatkan 
dan mengusahakan tempat-
tempat lain (untuk dibuka),” 
kata Kepala Disparekraf  DKI 
Jakarta, Gumilar Ekalaya, 
Kamis (16/9).

Gumilar menuturkan pi-
haknya masih menunggu ke-
putusan pemerintah pusat ter-
kait penambahan lokasi wisata. 
Penambahan, sebutnya, diten-
tukan oleh Kemenparekraf. 
“Kita tunggu ya, mungkin 
kalau Ragunan di bawah Dinas 
Pertamanan dan Hutan Kota 
DKI Jakarta,” ujarnya.

“Nanti kita di daerah ting-

gal menyesuaikan,” sambung-
nya.

Sebagaimana diketahui, 
jumlah tempat wisata DKI 
yang bisa diizinkan menggelar 
uji coba pembukaan di masa 
pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
level 3 kembali bertambah. 
Total ada tiga tempat wisata, 
yaitu Setu Babakan, TMII dan 
Ancol. “Ada tiga. TMII, An-
col dan Setu Babakan,” kata 
Kepala Seksi Pengawasan Di-
nas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  DKI Jakarta Iffan saat 
dihubungi, Minggu (12/9).

Merujuk pada Keputusan 
Gubernur (Kepgub) Nomor 
1096 Tahun 2021 tentang 
PPKM level 3, kawasan tem-
pat wisata wajib menerapkan 
ganjil-genap. Ganjil-genap 
akan dilakukan mulai Jumat, 
pukul 12.00 WIB, sampai Min-
ggu pukul 18.00 WIB.  yan

Pemprov DKI Upayakan Tambah 
Pembukaan Tempat Wisata

Vaksin Moderna dan Pfi zer Tersedia 
di Seluruh Faskes di DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta, melalui Dinas Kesehat-
an DKI Jakarta, menetapkan 
kebijakan baru terkait vaksinasi 
covid-19 yang berlaku mulai hari 
ini, Kamis (16/9).  Kepala Di-
nas Kesehatan DKI Jakarta, 
Widyastuti menyampaikan Suku 
Dinas Kesehatan dan Puskes-
mas memaksimalkan fasilitas 
kesehatan (faskes) dan sentra 
vaksin yang ada di tiap wilayah 
untuk melayani semua jenis 
vaksinasi program secara ber-
samaan, baik itu Sinovac, Astra 
Zenecca, Moderna, dan Pfi zer. 

“Mulai hari ini, layanan 
vaksinasi jenis Moderna dan 
Pfi zer tersedia di seluruh fask-
es dan sentra vaksin di Jakarta. 
Untuk jenis Moderna, bisa 
disuntikkan bagi WNI KTP 
seluruh Indonesia. Sedangkan, 
untuk jenis Pfi zer, hanya RS 
Vertikal (RS milik Kement-
erian Kesehatan) dan faskes di 

bawah naungan Kementerian 
Kesehatan, serta faskes TNI/
Polri yang bisa menyuntikkan 
untuk WNI KTP seluruh Indo-
nesia. Faskes di luar itu, hanya 
bisa menyuntikkan Pfi zer bagi 
WNI ber-KTP DKI Jakarta 
dan domisili di Jakarta,” kata 
Widyastuti dalam keterangan 
resmi, Kamis (16/9). 

Widyastuti menyebut, vak-
sin Moderna dan Pfizer di-
berikan pada sasaran dosis 1.  
Vaksin Pfi zer diberikan untuk 
sasaran usia 12 tahun ke atas 
dan ibu hamil. Sementara vak-
sin Moderna untuk sasaran usia 
18 tahun ke atas dan ibu hamil. 
“Orang dengan immunocom-
promised, seperti penyakit 
komorbid berat, penyakit au-
toimun, pasien dalam terapi 
imunosupresan harus sesuai 
dengan rekomendasi dokter. 
Puskesmas akan melakukan 
koordinasi dengan RSUD apa-
bila dibutuhkan pemeriksaan 

lebih lanjut pada calon peserta 
vaksin sesuai dengan indikasi 
medis,” jelasnya. 

Dalam upaya percepatan 
vaksinasi lengkap 2 dosis, 
terdapat pula penambahan 
kuota JAKI dosis 2 mini-
mal 250 orang per hari per 
kecamatan.  Selain itu, Pusk-
esmas dan RSUD membuka 
pelayanan vaksinasi covid-19 
pada hari libur, Sabtu, dan 
Minggu dengan pilihan jam 
yang bervariasi, termasuk di 
sore dan malam hari. “Kami 
akan melakukan penyisiran 
untuk mengejar capaian dosis 
1 dan 2 bagi sasaran remaja, 
pendidik, tenaga kependidikan, 
masyarakat rentan (ibu hamil, 
ibu menyusui, penyandang dis-
abilitas dan lainnya). Kami juga 
akan terus memastikan caku-
pan dosis 3 SDM Kesehatan 
di wilayah dengan melakukan 
penyisiran pada semua fasy-
ankes,” pungkasnya.  yan

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (dua kiri) bersama jajaran Dinas 
Bina Marga dan Tata Air setempat saat meninjau daerah rawan banjir di 
wilayahnya.

Tunggangi Roda Dua, Tri Tinjau Titik Rawan Banjir di Kota Bekasi
KOTA BEKASI (IM) - 

Menghadapi musim penghu-
jan, Wakil Wali Kota Bekasi, 
Jawa Barat, Tri Adhianto me-
ninjau beberapa wilayah rawan 
banjir di Kota Bekasi, kemarin. 

Tri terlihat menggunakan 
sepeda motor saat turun ke 
lapangan bersama jajaran Di-
nas Bina Marga dan Sumber 
Daya Air. Ada dua titik yang 
disambangi Tri, seperti pener-
tiban kali kp. Tana Apit, Medan 
Satria yang sudah dikerjakan 
sejak awal bulan.

Tri mengatakan, pener-
tiban dilakukan karena ada 
bangunan yang berdiri di atas 
saluran. Akibatnya, aliran air 
tidak lancar dan sering terjadi 
banjir di wilayah tersebut. Atas 
kesepakatan dan pendekatan, 
warga menyetujui jika bangu-
nannya ditertibkan. 

“Saat ini masih kita laku-
kan pembongkaran bangunan 
di atas kali. Setelah itu kita 
lakukan normalisasi, baru nanti 
kita lakukan penertiban bangu-
nan yang berada di bantaran 
kali tersebut. Harusnya bulan 
ini selesai,” tutur Tri dalam 
siaran pers Humas Pemkot 

Apit. Tri langsung bergegas 
menuju Perumahan Kemang 
Regency untuk meninjau pem-
bangunan tanggul dinding 
penahan tanah (DPT). Tu-
run dari motor, ia langsung 
memeriksa sudut demi sudut 
bangunan itu.

Dalam kunjungan itu, Tri 

Bekasi, Kamis (16/9).
“Alhamduli l lah warga 

sepakat untuk dilakukan pen-
ertiban. Tentunya ini juga ha-
rus dibarengi oleh Pemerintah 
Kabupaten Bekasi karena, 
saluran ini juga masuk wilayah 
Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Setelah meninjau kp. Tana 

mendampingi langsung Dirjen 
SDA Kementrian PUPR Ir. 
Djarot Widyoko serta Kepala 
BWSCC Ir. R.R. Bambang 
Heri Mulyono, M. Si yang keb-
etulan juga sedang meninjau 
proses pembangunan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, 
Dirjen SDA menyetujui peny-

elesaian persoalan kali Bekasi 
terutama Bendungan Bekasi 
yang sebelumnya digunakan 
untuk pengendali air minum, 
dan kedepannya akan dijadikan 
pengendali banjir.

“Alhamdulillah, tadi sudah 
disepakati Kali Bekasi akan 
dikerjakan secara menyeluruh 
terkait permasalahan ban-
taran Kali Bekasi. Kedepan 
juga bendung yang dijadikan 
pengendali air minum akan 
dibuka, dibongkar dan dijadi-
kan pengendali banjir. Untuk 
air minum dan irigasi akan kita 
buatkan pompa dalam waktu 
dekat,” ungkap pria yang akrab 
disapa Mas Tri itu.

Dirinya juga meminta 
pelaksana pekerjaan untuk 
mengkaji drainase yang masuk 
ke dalam Kali Bekasi setelah 
pembangunan DPT selesai 
agar tidak menimbulkan ma-
salah baru.

“Ini perlu dikaji lebih kom-
perhensif  lagi terkait drain-
asenya, jangan sampai jika 
hujan turun, air menggenangi 
kawasan tersebut dan tidak 
terbuang ke kali, ini harus 
dihitung,” imbuh Tri.  mdl

FOTO HUMAS PEMKOT BEKASI

Belum Kantongi Izin, Kegiatan
Reklamasi Pantai Makmur Dihentikan

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama 
Forkopimda  mendampingi Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Jawa Barat saat menghadiri 
Rapat Penyelesaian Konfl ik Reklamasi Pantai 
Makmur di Kawasan Industri Marunda Center, 
Tarumajaya, Rabu(15/9).

FOTO : DOK.PIM, PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

TARUMAJAYA (IM) - 
Pemerintah Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat meminta Kawasan 
Industri yang ada di wilayahnya 
untuk menaati aturan pengelo-
laan lingkungan hidup. 

Hal tersebut disampaikan 
oleh Pj. Bupati Bekasi, Dani 
Ramdan, pada saat menghadiri 
Rapat Penyelesaian Konflik 
Reklamasi Pantai Makmur, 
Kecamatan Tarumajaya di 
Kawasan Industri Marunda 
Center, Rabu (15/9).

Meski pihaknya tetap men-
gapresiasi upaya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi yang 
dilakukan oleh Pengelola Ka-
wasan Marunda Center, namun 
dirinya berpesan agar dapat 
memperhatikan dan memri-
oritaskan masalah lingkungan. 

“Saya mengajak kepada 
kita semua mari  bersama-sama 
kita saling menjaga lingkungan 
hidup agar tetap bersih dan 
berkelanjutan untuk diwariskan 
kepada anak cucu kita nanti,” 
ucap Dani saat diwawancarai. 

Dalam kesempatan terse-
but Pj. Bupati Bekasi ber-
sama unsur Forkopimda juga 
turut mendampingi Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat untuk memberikan 
sanksi berupa pemberhentian 
sementara kegiatan Proyek 
Reklamasi Pantai Makmur 
kepada Pengelola Kawasan 
Industri Marunda Center. 

“Saya mendampingi Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat, yang memang 
secara tugas dan kewenangan-

nya dalam hal ini untuk mem-
berikan evaluasi serta sanksi 
penghentian sementara keg-
iatan Reklamasi yang dilakukan 
sampai proses proses perizinan 
telah diselesaikan,” jelasnya 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Kamis (16/9).

Dani mengatakan, kegiatan 
reklamasi untuk pendukung 
pelabuhan tersebut dihenti-
kan sementara sampai dengan 
seluruh perijinan teknisnya 
terpenuhi. “Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Jawa Barat telah 
memberikan ijin awal dari sisi 
lingkungan. Tapi karena keg-
iatannya terkait dengan fungsi 
transportasi pelabuhan, jadi ha-
rusnya masih ditempuh ijin dari 
Menteri Perhubungan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, perijinan 
reklamasi tersebut saat ini 
masih dalam proses di Kemen-
terian Perhubungan dan belum 
tuntas, namun kegiatan sudah 
berjalan. Sehingga perlu di-
lakukan penghentian kegiatan 
sementara. Terkait adanya pe-
nolakan dari masyarakat khu-
susnya nelayan yang terdam-
pak, Dani juga mengharapkan 
pihak Marunda Center untuk 
melakukan komunikasi secara 
baik dan mencarikan solusi 
yang terbaik. 

“Tentunya saya ingin 
bagaimana pihak Marunda 
Center ini melakukan komu-
nikasi dan mencarikan solusi 
yang terbaik bagi masyarakat 
khususnya para nelayan, agar 
mereka tidak merasa dirugi-
kan,” ujarnya berharap.  mdl

JAKARTA (IM) - Pe-
me rintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta berencana me-
nyulap taman dekat terminal 
Grogol Jakarta Barat untuk 
dibangun kios bagi pelaku 
usaha mikro kecil dan menen-
gah (UMKM) Jakprenuer 
setempat.

“Usulan dari wilayah, ada 
tiga titik di kawasan Grogol 
Petamburan. Salah satunya 
di dekat terminal,” kata Ke-
pala Seksi Sarana dan Prasa-
rana Usaha Kecil Menengah 
(UKM) Dinas Perindustrian 
Perdagangan Koperasi Us-
aha Kecil dan Menengah 
(PPKUKM) DKI Jakarta, 
Adhitya Pratama Yudha, saat 
ditemui di Grogol Petam-
buran, Kamis (16/9).

Wilayah yang ditinjau di 
antaranya dua titik di dekat 
Terminal Grogol yakni di de-
pan terminal 2 dan area ta man 
Jalan Dokter Susilo. Se lain itu, 
satu wilayah lagi ber lokasi di 
Taman Tugu Re formasi Jalan 
Kyai Tapa, Grogol Petam-
buran. Dua lokasi itu diajukan 
karena tingkat keramaian 
penduduk tinggi yang berpo-
tensi menjadi konsumen para 

pelaku UMKM. “Sehingga 
kebutuhan-kebutuhan yang 
beraktivitas di wilayah itu bisa 
dipenuhi oleh para Jakpre-
neur, harapannya seperti itu,” 
kata dia.

Nantinya, hasil peninjau-
an wilayah tersebut akan diba-
has oleh pejabat di tingkat 
Dinas Provinsi. Mereka akan 
mempertimbangkan kelay-
akan tempat dan beberapa 
hal lain sebelum akhirnya kios 
dibangun. Adhitya juga be-
lum bisa memastikan berapa 
kios UMKM Jakprenuer yang 
akan dibangun di lahan terse-
but. “Ini akan bergulir selama 
pembahasan untuk menentu-
kan berapa banyak kios yang 
berdiri,” kata Adhitya.

Dia beserta jajarannya 
juga belum memastikan bera-
pa pelaku UMKM Jakprenuer 
yang akan menempati kios 
tersebut. Namun demikian, 
Adhitya memastikan pemba-
hasan ini akan dikebut sehing-
ga kios di salah satu wilayah 
tersebut bisa dibangun dan 
digunakan oleh para pelaku 
usaha. “Target waktu kita sam-
pai Desember tahun ini, harus 
terealisasi,” kata dia.  yan

DKI Bakal Sulap Taman Dekat 
Terminal Grogol Jadi Kios UMKM


