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HARI KESAKTIAN 
PANCASILA

Pengunjung mengamati 
patung tujuh Pahlawan 
Revolusi di Monumen 
Pancasila Sakti, Lubang 
Buaya, Jakarta Timur, 
Jumat (1/10). Monumen 
Pancasila Sakti didirikan 
untuk mengenang tujuh 
Pahlawan Revolusi yang 
gugur pada peristiwa 
G30S/PKI.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Jakpro 
melalui anak usahanya, PT 
Jakarta Solusi Lestari (PT JSL) 
tengah mempersiapkan pem-
bangunan Fasilitas Pengolahan 
Sampah Antara (FPSE) makro 
atau Intermediate Treatment 
Facility (ITF) Sunter, Jakarta 
Utara. Rencananya, pekerjaan 
pra konstruksi ITF dijalankan 
pada akhir 2021 mendatang.

“Jakpro dan PT JSL akan 
segera memulai pekerjaan pra 
kontruksi pada akhir tahun ini. 
Mohon doa dan dukungannya 
agar proyek ini dapat berjalan 
lancar dan menjadi solusi bagi 
Ibu Kota dan warga Jakarta, 
maju Kotanya Bahagia Warg-
anya” kata Plt Direktur Utama 
PT JSL, Aditya Bakti dalam 
keterangan tertulis, Jumat 
(1/10).

setamol di Laut Jakarta?
Aditya menjelaskan, pem-

bangunan ITF Sunter masuk 
ke dalam proyek strategis nasi-
onal (PSN). ITF Sunter meru-
pakan mandat Pemprov DKI 
Jakarta kepada Jakpro melalui 
Pergub 33 Tahun 2018 tentang 
Penugasan Lanjutan Dalam 
Penyelenggaraan Fasilitas Pen-
gelolaan Sampah Antara di 
Dalam Kota/ Intermediate 

Treatment Facility (ITF).
Saat ini, DKI hanya me-

miliki fasilitas pengelolaan 
sampah di TPST Bantarge-
bang dengan kapasitas 7.800 
ton per hari. Oleh sebab itu, 
tempat pengelolaan sampah 
ini mampu mengurangi 30% 
sampah yang menjadi beban 
TPST Bantargebang dengan 
kapasitas mencapai 2.200 ton 
per harinya.

“Itu sebabnya ITF Sunter 
menjadi salah satu solusi dan 
prioritas bagi DKI Jakarta 
untuk mampu menyelesaikan 
permasalahan persampahan di 
Ibukota,” ujarnya.

Teknologi ITF sendiri, 
sebutnya, sudah banyak digu-
nakan di negara-negara maju 
dunia serta didesain mampu 
memusnahkan dan mereduksi 
volume sampah 80% hingga 
90% dengan standar emisi 
Euro 5 dan menghasilkan en-
ergi listrik 35 MW/jam. Meski-
pun begitu, Aditya meminta 
warga berkontribusi dalam 
mengurangi produksi sampah 
plastik. Sampah yang meng-
gunung dapat dihindari dengan 
menerapkan ekonomi sirkular 
sampah.

Sebag a imana  d ike ta -

hui, Pemprov DKI tengah 
membangun empat Fasilitas 
Pengolahan Sampah Antara 
(FPSA) makro atau Interme-
diate Treatment Facility (ITF) 
di Ibu Kota. Pemprov DKI 
menargetkan keempat ITF 
itu bisa rampung dibangun 
pada 2024.

“Targetnya 2024 dan 2025 
terbangun ya,” kata Humas 
Dinas Lingkungan Hidup DKI 
Jakarta Yogi Ikhwan saat dim-
intai konfi rmasi, Selasa (21/9).

Yogi menyampaikan pem-
bangunan dilakukan secara 
bertahap. Setelah rampung 
dibangun, Pemprov DKI 
segera melakukan uji coba 
pembakaran sampah di ITF 
tersebut.

Adapun ITF ini berada di 
empat lokasi dalam kota Jakar-
ta, yaitu FPSA Sunter (pusat), 
FSPA wilayah Jakarta Barat, 
Jakarta Timur, dan Jakarta 
Selatan. ITF diklaim dapat 
mengurangi berat sampah 
DKI hingga 2.000 ton per hari.

Yogi memastikan ITF 
tersebut menerapkan teknologi 
ramah lingkungan sehingga 
asap yang ditimbulkan tak akan 
menyebabkan polusi udara. 
 yan

Jakpro akan Mulai Pra Konstruksi
ITF Sunter Akhir 2021

Pemprov DKI Tindaklanjuti Air
Ancol Tercemar Paracetamol
Sebuah studi berjudul ‘Konsentrasi 
Tinggi Paracetamol di Wilayah Perairan 
Teluk Jakarta, Indonesia’ yang ditulis 
peneliti Oseanografi  LIPI Wulan Koa-
gouw dan beberapa peniliti lain, me-
la porkan Teluk Angke dan Ancol yang 
ada di wilayah Jakarta Utara, tercemar 
paracetamol dengan konsentrasi tinggi.

dalami, kita telusuri di mana 
sumbernya dan akan membuat 
kebijakan-kebijakan untuk men-
gatasi pencemaran itu,” kata 
Humas DLH, Yogi Ikhwan saat 
dihubungi, Jumat (1/10).

Yogi mengatakan peneli-
tian untuk memantau kualitas 
air laut di Jakarta sering di-
lakukan. Namun, parameter 
paracetamol tidak pernah di-
gunakan. “Pemantauan air laut 
1 tahun kita lakukan 2 kali. 
Parameter sesuai dengan baku 
mutu dalam PP 22 tahun 2021, 
namun tidak ada parameter 
paracetamol,” katanya.

Sebuah studi berju dul ‘Kon-
sentrasi Tinggi Pa ra ce tamol 
di Wilayah Perairan Teluk Ja-
karta, Indonesia’ yang ditulis 

peneliti Oseanografi  LIPI Wu-
lan Koagouw dan beberapa 
peniliti lain, melaporkan Teluk 
Angke dan Ancol yang ada di 
wilayah Jakarta Utara, tercemar 
paracetamol dengan konsentrasi 
tinggi. Penelitian ini melibatkan 
sampel dari empat wilayah teluk 
di Jakarta dan satu dari wilayah 
teluk di Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian sam-
pel tersebut menunjukkan 
wilayah perairan tersebut telah 
terkontaminasi, dan beberapa 
kandungannya adalah senyawa 
dari obat-obatan.

Data pada penelitian awal 
ini menunjukkan sejauh mana 

kualitas wilayah perairan terse-
but dan hasilnya adalah kan-
dungan yang ada di perairan 
tersebut melewati batasan 
paramater dari standar kualitas 
air laut di Indonesia.

Kemudian yang menarik 
dari hasil penelitian tersebut 
adalah ditemukan kandungan 
paracetamol yang tinggi pada 
dua wilayah di Jakarta, yaitu 
Angke dan Ancol. Kandungan 
paracetamol yang terkandung 
di Angke bahkan mencapai 
610 nanogram per liter. Sedan-
gkan di Ancol kandungannya 
mencapai 420 nanogram per 
liter.  yan

JAKARTA (IM) - Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
Pemprov DKI Jakarta akan 
menindaklanjuti hasil studi 
yang melaporkan bahwa air 
di Teluk Angke dan Ancol 

tercemar paracetamol dengan 
konsentrasi tinggi.

“Kita terimakasih kepada 
para peneliti yang mau meneliti 
kualitas air laut, itu kan bagian 
dari pencemaran. Nanti kita 

S b h t di b j d l ‘K t i

JAKARTA (IM) Di l d

KPOP4PLANET NOMINASIKAN TOKOPEDIA 
GUNAKAN ENERGI TERBARUKAN

Fans K-Pop yang tergabung dalam kpop4planet 
melakukan aksi damai di depan Tokopedia Tower, 
Jakarta, Jumat (1/10). Dalam aksi itu fans K-Pop 
menominasikan Tokopedia untuk gunakan 100 
persen energi terbarukan pada tahun 2030.

IDN/ANTARA

SMK 13 Jakbar Perketat
Prokes Pada Pelaksanaan PTM

JAKARTA (IM) - Seko-
lah Menengah Kejuruan 
(SMK) Negeri 13 Jakarta 
Barat memperketat penera-
pan protokol kesehatan 
(prokes) pada pelaksanaan 
pembelajaran tatap muka 
(PTM) hari ke dua.

Pihak sekolah mem-
perlihatkan penambahan 
sarana dan prasarana kes-
ehatan kepada awak media 
yang berkunjung ke sekolah 
tersebut. “Kita sudah siap-
kan “thermo gun”, masker 
hingga wastafel di setiap sisi 
sekolah,” kata Wakil Kepala 
Sekolah SMK 13, Subarno 
saat ditemui di kantornya, 
Jumat (1/10).

Untuk diketahui, SMK 
13 menjadi salah satu seko-
lah pertama yang menjalani 
PTM tahap dua di Jakarta 
Barat. Dari pantauan di lo-
kasi, terdapat dua “thermo 
gun” yang disiapkan di pintu 
utama sekolah.

Dua “thermo gun” itu, 
kata Subarno, disiapkan 
agar siswa dan guru tidak 
berkumpul saat mengecek 
suhu tubuh. Setelah itu, 
siswa langsung diarahkan 
ke masing-masing sekolah.

Tercatat ada 20 ruangan 
kelas yang dipakai untuk 
kelas yang digunakan pihak 
sekolah saat PTM Jumat ini. 
Per kelasnya rata-rata hanya 
diisi oleh 18 murid. Hal 
tersebut sesuai dengan per-
aturan penerapan maksimal 

50 persen jumlah siswa di kelas.
“Ada 20 ruangan untuk 

jumlah siswa di kelas 12. Jadi 
sekitar ada sekitar 356 siswa 
yang hadir,” kata Subarno.

Di dalam kelas, para siswa 
juga diwajibkan berjaga jarak 
dan menggunakan masker 
selama pembelajaran tatap 
muka berlangsung. Menurut 
Subarno, seluruh aktivitas di 
dalam sekolah selalu terpantau 
demi memastikan sesuai den-
gan prokes.

Maka dari itu, pihaknya 
membentuk tim siaga Co-
vid-19 untuk mengantisipasi 
adanya pelanggaran prokes di 
sekolah. “Kita bentuk tim siaga 
Covid-19. Tugasnya adalah 
untuk memantau jangan sampe 
ada siswa berkerumun, apalagi 
misalnya saat istirahat kan itu 
kesempatan untuk ketemu te-
man,” kata Subarno.

Setelah selesai PTM pun, 
pihaknya juga masih melaku-
kan pemantauan agar siswa 
tidak berkerumun di luar seko-
lah. Hal tersebut dilakukan 
dengan cara berkoordinasi 
dengan Satuan Polisi Pamong 
Praja kelurahan dan Keca-
matan agar membubarkan 
siswanya yang berkerumun.

Subarno berharap upaya 
ini dapat melindungi siswa dan 
murid dari paparan Covid-19 
selama PTM berlangsung. Dia 
juga mengimbau kepada orang 
tua murid agar tetap mengingat 
peserta didik untuk menerap-
kan protokol kesehatan.  tom

TAK LAGI PAKAI APBD

Wagub DKI Pastikan
Formula E Digelar Juni 2022

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria mengaku 
optimistis Formula E akan 
tetap digelar pada Juni 2022 
mendatang. Jadwal ini, kata 
Riza, telah dibicarakan dan 
disepakati dengan Formula 
E Operations (FEO).

“Sejauh ini tidak ada ma-
salah, kendala berarti. Insyaal-
lah sesuai dengan kesepakatan 
dengan Formula E akan di-
laksanakan bulan Juni 2022. 
Kita doakan supaya tidak ada 
masalah yang berarti,” ujar 
Riza di Jakarta, Jumat (1/10).

Riza menegaskan peny-
elenggaraan Formula E pada 
Juni 2022 mendatang tidak 
lagi menggunakan APBD 
DKI Jakarta. Pihaknya, kata 
Riza, akan menggunakan 
dana dari swasta, sponsor-
ship atau dana dari partisi-

pasi publik.
 “Ke depan penggunaan 

pembiayaan Formula E tidak 
lagi dari APBD, kita harapkan 
ke depan menggunakan dana 
publik, sponsor, partisipasi 
masyarakat. Nah, sekarang 
kita memang harus siap-siap 
membangun partisipasi publik 
termasuk untuk kegiatan For-
mula E,” kata Riza.

Menurut Riza, persiapan 
teknis penyelenggaraan For-
mula E merupakan tanggung 
jawab PT Jakarta Propertindo 
(PT Jakpro). Demikian hal-
nya mengenai venue, lokasi 
Formula E serta sponsorship 
untuk membiaya balap mobil 
listrik tersebut.

“Itu tugas dari Jakpro ya 
untuk mencari sponsor du-
kungan, nanti diumumkan 
oleh pihak Jakpro,” demikian 
Riza.  yan

JAKARTA (IM)  - 
Sekolah Menengah Atas 
Negeri (SMA) 6 Jakarta 
menyediakan ruangan iso-
lasi khusus bagi siswa yang 
mengalami gejala suhu di 
atas 37 derajat celsius saat 
pembelajaran tatap muka 
terbatas. Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Humas, 
Sarana dan Prasarana SMA 
6 Jakarta, Unro, mengatakan 
ruangan khusus itu diper-
untukkan bagi siswa yang 
mengalami gejala kurang 
sehat agar tidak menular 
dan mengganggu jalannya 
belajar mengajar.

“Kalo ruang UKS sudah 
ada, cuma sekarang itu, ruang 
khusus untuk memfasilitasi 
anak yang suhunya di atas 
rata-rata. Kita transit (tem-
patkan) dulu di situ,” kata 
Unro saat ditemui di SMA 6 
Jakarta, Jumat (1/10). 

U n r o  m e n g a t a k a n 
SMA 6 Jakarta merupakan 
salah satu sekolah yang 
menjalankan PTM terbatas 
tahap kedua. “Sejauh ini 
belum ada kendala dan jan-
gan sampai adalah di situ,” 
katanya.

Lebih lanjut, dia men-
gatakan pihaknya sudah 
menyiapkan berbagai fasili-

tas kesehatan seperti thermo 
gun dan penyediaan tempat 
cuci tangan. Unro mengatakan, 
pihaknya menyiapkan empat 
thermo gun standing yang 
berada di depan pintu masuk 
untuk mengecek suhu tubuh 
dan mengurangi kerumunan. 

Se jumlah perwak i l an 
komite orang tua siswa juga 
dilibatkan dalam pengawasan 
protokol kesehatan di depan 
pintu masuk sekolah. Mereka 
mengawasi setiap orang yang 
masuk ke dalam lingkungan 
sekolah. “Dari komite orang 
tua ada yang mengawasi yang 
resminya itu ditugaskan ada 
dua orang ditugaskan. Kami 
batasi juga biar supaya tidak 
berkerumun,” kata Unro.

Menurut Unro, setiap 
PTM aktivitas di dalam kelas 
hanya diisi maksimal 18 orang 
siawa atau 50 persen dari to-
tal siswa. Hal itu dilakukan 
guna mengantisipasi adanya 
kerumunan yang berpotensi 
melanggar dan menimbulkan 
penyebaran virus di sekolah.

“Yang masuk hari ini kelas 
X, itu jumlahnya 146 siswa dari 
322 total siswa kelas. Jadi tidak 
nyampe 50 persen, karena 
memang ada beberapa siswa 
yang tidak diizinkan,” katanya. 
 tom

SMA 6 Jakarta Sediakan Ruang
Isolasi Khusus Saat PTM Digelar

UJI COBA APLIKASI PEDULILINDUNGI DI PASAR RAKYAT
Pengunjung memindai kode batang (QR Code) menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi di pintu masuk Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, 
Jumat (1/10). Pasar Mayestik menjadi salah satu dari enam lokasi pasar 
rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan 
aplikasi PeduliLindungi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19.

IDN/ANTARA

Wakil Wali Kota Depok Minta Sekolah
yang Belum Siap tak Diizinkan PTM

DEPOK(IM) - Wakil Wali 
Kota Depok, Imam Budi 
Hartono, meminta agar seko-
lah-sekolah yang belum siap 
melaksanakan pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas 
untuk tetap menggelar belajar 
online.

Sebagai informasi, Pemer-
intah Kota Depok berencana 
menggelar PTM terbatas se-
cara serentak di semua sekolah 
pada Senin (4/10) nanti.

“Saya memang berharap 
untuk Dinas Pendidikan secara 
teknis memantau sekolah-
sekolah yang belum siap secara 
teknis supaya tidak diperke-
nankan untuk PTM,” kata 
Imam, Jumat (1/10).

Ditanya sekolah-sekolah 
mana saja yang belum siap 
melakukan PTM terbatas, 
Imam mengaku belum dapat 
memberikan datanya.

“Kita harus evaluasi lagi 
sekolah mana,” jawabnya.

Sementara itu, pada tingkat 
SMA/sederajat, Imam merasa 
yakin bahwa sekolah-sekolah 

relatif  lebih siap menyeleng-
garakan PTM terbatas.

Pemantauan PTM terbatas 
akan dilakukan oleh Kantor 
Cabang Dinas (KCD) Pendidi-
kan Provinsi Jawa Barat.

“Biasa, mereka dipantau 
oleh Provinsi, oleh KCD. 
SMA malah mudah-mudahan 
lebih siap daripada SD dan 
SMP, karena mereka lebih 
dewasa dan sudah divaksin,” 
kata Imam.

Ia menyebut bahwa simu-
lasi pembelajaran tatap muka 
(PTM) terbatas yang berlang-
sung di sejumlah SD dan 
SMP di wilayahnya pekan ini, 
berlangsung lancar.

Hal ini membuatnya op-
timistis PTM terbatas yang 
akan digelar untuk kali per-
tama di Depok sejak pandemi, 
dapat berjalan dengan baik 
mulai bulan ini. Di samping 
itu, Pemerintah Kota Depok 
mengklaim bakal memfasilitasi 
tes swab acak secara rutin seb-
agai langkah mitigasi penularan 
Covid-19.  tom

Anies: Polusi Udara Jakarta Tetap
Ada Meski Ibu Kota Pindah

JAKARTA (IM) - Guber-
nur DKI Jakarta, Anies Baswe-
dan menyatakan masalah atau 
isu lingkungan di Jakarta akan 
tetap ada meski ibu kota negara 
pindah ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Anies 
dalam webinar bertajuk Sink-
ing Cities and The Climate 
Emergency: Jakarta and Be-
yond, Kamis (30/9) malam.

Dalam acara itu, Eks Wakil 
Menteri Luar Negeri, Dino 
Patti Djalal, bertanya pada 
Anies apa yang terjadi jika ibu 
kota negara dipindahkan ke 
Kalimantan.

“Apa yang terjadi jika ibu 
kota dipindahkan ke Kali-
mantan. Apa yang terjadi di 
Jakarta?” tanya Dino.

Anies lalu menjawab bah-
wa perubahan iklim dan ma-
salah lingkungan yang dihadapi 
Jakarta, berbeda dengan sta-
tusnya sebagai ibu kota. Oleh 
karenanya, masalah lingkungan 
itu akan tetap ada meski ibu 
kota dipindahkan.

“Jadi kalaupun ibu kota 
dipindahkan ke Kalimantan, 
itu tidak masalah. Masalah 
lingkungan bukan direlokasi 
ke Kalimantan. Polusi udara 
tidak direlokasi ke Kalimantan. 

Ini status ibu kota yang sedang 
direlokasi. Kami masih harus 
menghadapi semua masalah 
itu,” kata Anies.

Anies mengatakan, pi-
haknya akan terus melakukan 
transformasi. Ia pun bersyu-
kur banyak pihak di Jakarta 
yang menaruh perhatian serius 
dalam masalah lingkungan.

“Dan saya pikir ini juga 
akan menggerakkan sektor 
swasta, sektor ketiga untuk 
melakukan arah yang sama 
dalam mengubah kota menjadi 
kota yang lebih hijau,” katanya.

Dalam kesempatan itu, 
Anies juga menyinggung soal 
kemacetan di Jakarta. Menu-
rutnya, aktivitas pemerintah 
hanya berkontribusi sebesar 
7 persen terhadap padatnya 
lalu lintas. Sisanya disumbang 
oleh aktivitas bisnis dan rumah 
tangga.

“Jadi bahkan jika pemerin-
tah pusat memutuskan untuk 
memindahkan ibu kota ke 
Kalimantan, kami akan terus 
mengembangkan transpor-
tasi umum, karena kami harus 
mengatasi, satu tentang kemac-
etan lalu lintas, dua tentang 
udara bersih di kota kami,” 
katanya.  yan
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