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Waspada! 2 Hari Terakhir Kasus
Aktif Covid-19 di Jakarta Naik
JAKARTA (IM) - Warga
DKI Jakarta diminta tetap
waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan
dalam berbagai aktivitas. Pasalnya, dalam dua hari terakhir,
kasus aktif Covid-19 mengalami kenaikan, meskipun
jumlah kenaikannya tidak
signifikan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta, Dwi Oktavia
mengatakan, berdasarkan
data per 3 Oktober 2021,
jumlah kasus aktif sudah
mencapai 1.735 orang, baik
yang dirawat di 140 rumah
sakit rujukan Covid-19 maupun yang menjalani isolasi.
Jumlah itu, kata Dwi, naik 35
kasus dari hari sebelumnya.
“Jumlah kasus aktif di
Jakarta (data 3 Oktober) naik
sejumlah 35 kasus, sehingga
jumlah kasus aktif sampai
hari ini sebanyak 1.735 baik
orang yang masih dirawat
maupun isolasi,” ujar Dwi di
Jakarta, Senin (4/10).
Dari jumlah 1.735 ini,
sebanyak 500 orang yang
dirawat dan 1.235 orang yang
menjalani isolasi. Sehari sebelumnya, 2 Oktober 2021,
jumlah kasus aktif sebanyak
1.700 kasus dengan perincian 483 orang dirawat dan
sebanyak 1.217 orang yang
menjalani isolasi. Jumlah kasus pada 2 Oktober ini mengalami kenaikan sebanyak 23
kasus dibandingkan kasus
aktif pada 1 Oktober yang
berada di angka 1.677 kasus
dengan perincian 504 orang
dirawat dan 1.173 orang yang
menjalani isolasi.

“ Pe m p r o v D K I Ja karta masih terus berupaya
mengendalikan pandemi
Covid-19. Seiring dengan
menerapkan 3T, vaksinasi
Covid-19 juga digalakkan
pada sejumlah kelompok
prioritas. Kendati demikian,
masih dibutuhkan peran serta
masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol
kesehatan,” ungkap Dwi.
Positif
Jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini sebenarnya
hanya 0,2% dari total kasus
terkonfirmasi positif Covid-19 di Ibu Kota yang sudah mencapai angka 858.198
kasus. Angka kasus aktif ini
sangat jauh bila dibandingkan
dengan pasien Covid-19 yang
dinyatakan telah sembuh
sebanyak 842.929 dengan
tingkat kesembuhan 98,2%.
Begitu juga dengan total
pasien Covid-19 yang meninggal sebanyak 13.534 orang
dengan tingkat kematian
1,6%. “Perlu diketahui, hasil
tes antigen positif di Jakarta
tidak masuk dalam total kasus
positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR,”
tutur Dwi.
Jumlah kasus aktif saat
ini juga turun tajam sebanyak
111.403 atau turun 64 kali
lipat dibandingkan puncak
kasus aktif di Ibu Kota yang
terjadi pada 16 Juli 2021
lalu. Pada saat itu, jumlah
kasus aktif mencapai angka
113.138 kasus dengan perincian 88.295 pasien Covid-19
yang menjalani isolasi dan
sebanyak 24.843 pasien Covid-19 yang dirawat. Q yan
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AKSI LAWAN OLIGARKI
Aktivis yang tergabung dalam gerakan ‘People
Heist’ melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (4/10). Dalam aksi tersebut
mereka mengajak publik untuk memperingati hari
antioligarki nasional dengan momentum pengesahan satu tahun UU Ciptaker oleh pemerintah
dan parlemen.

Peneliti BRIN: Tak Seluruh
Teluk Jakarta Tercemar
JA K A RTA ( I M ) Peneliti Oseanografi Badan
Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), Zainal Arifin mengatakan, temuan kandungan parasetamol tak berarti
bahwa seluruh Teluk Jakarta
telah terkontaminasi. Alasannya, dalam penelitian yang ia
lakukan, sampel air laut hanya diambil dari empat titik,
yaitu perairan Muara Angke,
Ancol, Tanjung Priok, dan
Cilincing.
Namun, Zainal mengatakan kandungan parasetamol hanya ditemukan di
perairan Tanjung Priok dan
Ancol, dengan konsentrasi
masing-masing 610 nanogram per liter (ng/L) dan 420
ng/L. “Tidak artinya bahwa Teluk Jakarta tercemar.
Karena dari empat lokasi itu,
hanya dua, yaitu di Muara
Angke dan Pantai Ancol,”
ujar dia dalam konferensi
per daring pada Senin (4/10).
Sementara di perairan
Tanjung Priok dan Cilincing, kata dia, konsentrasinya
tak terdeteksi. Zainal mengatakan instrumen penelitian
tak dapat mendeteksi karena
konsentrasinya rendah. “Di
Tanjung Priok dan Cilincing
konsentrasinya tidak terdeteksi. Berarti rendah sekali,”
kata Zainal.
Temuan kandung an
parasetamol di teluk Jakarta itu merupakan hasil dari penelitian berjudul
‘High concentrations of
paracetamol in effluent dominated waters of Jakarta
Bay, Indonesia’ Ada empat
peneliti yang terlibat dalam
penelitian, termasuk Zainal.
Tiga peneliti lainnya berasal
dari School of Pharmacy and
Biomolecular Sciences, University of Brighton, yakni
Wulan Koagouw, George
W.J. Olivier, dan Corina Ciocan.
Zainal menyebut jika
dibandingkan dengan perairan di Pantai Utara Portugis
dan Brasil, konsentrasi parasetamol di dua titik teluk
Jakarta itu relatif lebih tinggi
dengan hasil tidak terdeteksi-610 ng/L. Ia mengatakan

di Pantai Utara Portugis konsentrasi parasetamol di Pantai
Utara berkisar antara 51-584
ng/L, sementara di Brazil 35
ng/L. “Di Brazil jauh lebih
rendah,” kata Zainal.
Meski begitu, ia belum
dapat memastikan apakah kandungan parasetamol di dua
titik Teluk Jakarta berpengaruh
terhadap manusia atau tidak.
Menurut dia, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk menemukan bukti perihal dampak
tersebut.
Namun, ia memprediksi, dampak dari konsentrasi
parasetamol itu relatif rendah
terhadap manusia. Alasannya,
kandungan parasetamol di dua
titik Teluk Jakarta itu lebih rendah dibandingkan dengan obat
yang biasa dikonsumsi. “Secara
logika, harusnya efeknya itu
kecil,” ucap Zainal.
Dikhawatirkan Berdampak
Buruk Bagi Hewan Laut
Sementara itu, alah satu dari
tim peneliti dari Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN)
dan University of Brighton,
United Kingdom, Wulan Koaguow yang mendeteksi kandungan parasetamol di dua titik di
Teluk Jakarta, mengaku belum
tahu bahaya parasetamol itu
terhadap lingkungan. Menurut
dia, perlu riset lebih lanjut
untuk menelitinya. “Jika konsentrasinya selalu tinggi dalam
jangka panjang, ini menjadi
kekhawatiran kami karena berpotensi buruk bagi hewan laut,”
ujar Wulan dalam keterangan
tertulis, Senin (4/10).
Tim peneliti menemukan
kandungan parasetamol di
muara sungai Angke sebesar
610 ng/L dan muara sungai
Ciliwung Ancol 420 ng/L.
Wulan mengatakan hasil
penelitian di laboratorium mereka menunjukkan pemaparan
parasetamol pada konsentrasi
40 ng/L telah menyebabkan
atresia pada kerang betina dan
reaksi pembengkakan. Beberapa hasil penelitian seperti Korea
Selatan menyebutkan bahwa
zooplankton yang terpapar
parasetamol bisa menyebabkan
peningkatan stress hewan, dan
oxydative stress. Q yan
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PAMERAN ALUTSISTA
JELANG HUT KE-76 TNI
Sejumlah kendaraan tempur
milik TNI terparkir di Jalan
Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (4/10). Pameran alutsista tersebut dalam rangka
menyemarakkan HUT ke-76
TNI yang diperingati setiap
tanggal 5 Oktober.

SKORNYA DI BAWAH RATA‐RATA

Jakarta Peringkat ke-46 Sebagai Kota Aman
Laporan ini dibuat oleh The Economist
Intelligence Unit yang merilis laporan berjudul The Safe Cities Index 2021. Laporan
ini mengukur skor keamanan 60 kota di
dunia melalui 4 indikator, yaitu keamanan
digital, kesehatan, infrastruktur, keamanan individu, dan lingkungan.
JAKARTA (IM) - Kota
Jakarta menempati urutan ke46 dengan skor 56,4 sebagai
kota aman di dunia. Nilai DKI
secara keseluruhan di bawah
rata-rata kota lain, yaitu 66.1.
Untuk ukuran wilayah Asia
Tenggara, Jakarta tertinggal
dari Kuala Lumpur, Malaysia di
peringkat ke-32 dan Singapura
di peringkat ke-3.
Laporan ini dibuat oleh
The Economist Intelligence
Unit yang merilis laporan
berjudul The Safe Cities Index
2021. Laporan ini mengukur

skor keamanan 60 kota di dunia melalui 4 indikator, yaitu
keamanan digital, kesehatan,
infrastruktur, keamanan individu, dan lingkungan.
Jika dibedah per indikator,
nilai terendah Jakarta berada
di faktor keamanan digital.
Ibu Kota Republik Indonesia
ini hanya mendapatkan skor
38.0 atau tiga terbawah dalam
urusan keamanan digital.
Sementara skor tertinggi
dicapai Jakarta dalam urusan
keamanan lingkungan. Kota
yang saat ini dipimpin oleh

Gubernur Anies Baswedan ini
mendapatkan skor 73.7 dan
bertengger di peringkat ke-30
untuk indikator tersebut.
Laporan The Economist
Intelligence Unit menempatkan Kopenhagen sebagai kota
teraman di dunia.
Ibu Kota Denmark ini
ada di puncak dengan skor
82.4. Sementara peringkat terbawah ditempati Kota Yangon,
Myanmar.
Dalam bab kesimpulan
laporan itu disampaikan bahwa
Covid-19 telah mendorong
agenda keamanan kota menjadi
lebih luas, setidaknya dalam
empat indikator di atas. Hal
itu karena Covid-19 telah menimbulkan bahaya kesehatan,
khususnya untuk orangtua dan
pemilik komorbid.
Kedua, upaya penanganan pandemi telah membuat
banyak hal diabaikan untuk
beberapa waktu. Sebagai organisme biologis, manusia

Pemkot Bekasi Terbitkan Surat Edaran
Pelaksanaan Vaksinasi di Pusat Perbelanjaan
KOTABEKASI (IM)
- Pemerintah Kota Bekasi
menerbitkan SURAT EDARAN Nomor : 443.1/1553/
SET.COVID19 Tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Pada Gerai Vaksinasi
di Pusat Perbelanjaan atau Mall
di Kota Bekasi, Senin (4/10).
Surat Edaran tersebut
berkenaan dengan pelaksanaan
Program Vaksinasi Covid-19
di Kota Bekasi sebagai upaya
untuk mencapai kekebalan
kelompok di masyarakat (herd
immunity) dalam rangka mengurangi transmisi/penularan
Virus Covid-19 dan untuk
menurunkan angka kesakitan
serta kematian akibat Virus
Covid-19, dengan ini agar
memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan Program
Vaksinasi Covid-19 dimaksud
akan dilaksanakan pada tanggal 01 s.d. 31 Oktober 2021,
yang bertempat di 17 titik
lokasi di Kota Bekasi.
2. Program Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada point 1, akan dilaksanakan secara komprehensif
kepada masyarakat umum di
Kota Bekasi dengan menggunakan Vaksin Covid-19 yang

tersedia sebanyak 100 (seratus)
dosis per hari per titik lokasi.
3. Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia/tenaga dalam pelaksanaan
Program Vaksinasi Covid-19
di 1 titik lokasi minimal dibutuhkan petugas sebanyak : +
2 orang.
4. Agar pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 dimaksud dapat berjalan dengan
baik dan lancar, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dapat mengoordinasikan
persiapannya dengan baik
dengan unsur Pengelola Pusat
Perbelanjaan dan Dinas Kesehatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan menyiapkan sumber daya
manusia/tenaga dalam penginputan PCare pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19.
6. Kepala Dinas Kominfostandi beserta jajarannya
melakukan monitoring dan
membantu apabila terjadi kendala dalam sistem dan jaringan
pada saat pelaksanaan pelaporan dengan menggunakan
Aplikasi PCare.
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
serta Dinas Kesehatan beserta jajarannya melakukan

monitoring di masing-masing titik lokasi yang menjadi tanggungjawabnya,serta
Kepala Puskesmas membuat
dan menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan Program
Vaksinasi Covid-19 kepada
Kepala Dinas Perdagangan
dan Perindustrian.
Laporan sebagaimana dimaksud pada point 7 disampaikan secara bertahap setiap
1 (satu) jam melalui pesan
WhastApp dan Laporan Akhir
pelaksanaan di sore hari pada
pukul 17.00 Wib dalam bentuk
hard copy dengan menggunakan format sebagaimana
terlampir.
9. Pengelola Pusat Perbelanjaan agar menugaskan
anggota satuan keamanan di
tempat masing-masing untuk
membantu pengamanan dalam
pelaksanaan Program Vaksinasi agar tidak terjadi kerumunan serta memudahkan warga
masyarakat peserta Vaksinasi
Covid-19 Dosis Kedua untuk
hadir dalam pelaksanaannya.
Pemerintah Kota Bekasi,
dalam siaran persnya, Senin
(4/10) menyebutkan secara
gencar terus melakukan vaksinasi bagi warganya guna mencapai herd imunnity. Q mdl
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RDP KOMISI III DPR DENGAN KOMNAS HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengikuti Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (4/10). Rapat tersebut membahas visi misi dan isu strategis
Komnas HAM tahun 2020-2024, anggaran dan program kerja prioritas
tahun 2022 serta penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

membutuhkan kota dengan
berbagai aset, tidak hanya soal
perawatan kesehatan, tetapi
juga infrastruktur dan lingkungan untuk mengatasi berbagai
masalah yang muncul ketika
virus menyerang.
Ketiga, pandemi Covid-19
telah mengingatkan tentang
risiko apa yang akan dihadapi
manusia. Banyak kota tidak

siap, setidaknya untuk menghadapi beberapa kerentanan
yang muncul akibat lockdown.
Pada akhirnya, penelitian
ini dibuat untuk mengkaji
ulang tentang kota yang akan
kita tinggali, mempertimbangkannya kembali, serta melihat
bahaya, untuk mencapai kota
yang aman, berkelanjutan, dan
layak huni. Q yan

Wagub akan Beri Sanksi soal
Pencemaran di Teluk Jakarta
JAKARTA (IM) - Wakil
Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria akan memberikan sanksi tegas kepada
pihak yang terbukti dengan
sengaja melakukan pencemaran di perairan Teluk Jakarta.
Hal tersebut terkait adanya
temuan adanya kadar tinggi
parasetamol.
“Tentu ada sanksinya, ada
peraturannya (soal sanksi).
Sekali lagi kita tunggu dulu ya
hasil penelitiannya,” kata Riza
di Balai Kota, Jakarta Pusat,
Senin (4/10).
Dia mengatakan, Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mengambil sampel
air laut yang memiliki kadar
parasetamol dan dilanjutkan
dengan penelitian. Proses
penelitian tersebut memakan
waktu sekitar 14 hari.
Politikus Gerindra ini
mengaku pihaknya belum
mengetahui penyebab pasti adanya kandungan parasetamol
tersebut.
“Kami belum tahu apakah
kelalaian ada yang membuang
dengan sengaja atau tidak sengaja,” ucap Riza.
Sementara itu, Peneliti
Badan Riset dan Inovasi Na-

sional (BRIN) Zainal Arifin
menyatakan pihaknya belum
dapat memastikan sumber
pencemaran kadar parasetamol
yang tinggi di perairan Teluk
Jakarta. Menurut dia, pencemaran yang terjadi tersebut
belum tentu disebabkan dari
Jakarta saja, namun ada kontribusi dari wilayah penyangga.
“Jadi karena ini di Teluk Jakarta, Pemda Jakarta mungkin,
tapi enggak. Kita harus tahu
bahwa kita peneliti hampir
setuju bahwa 60 sampai 80
persen pencemaran itu datangnya dari daratan sumbernya
dari daratan itu kan bisa sampai
Bodetabek,” kata Zainal dalam
konferensi pers, Senin (4/10).
Kendati begitu, dia menyebut ada tiga kemungkinan penyebab pencemaran
paracetamol di perairan Jakarta. Seperti halnya gaya
hidup hingga terkait obatobatan kadaluarsa yang tidak
terkontrol.
“Dengan jumlah penduduk yang tinggi di kawasan
Jabodetabek dan jenis obat
yang dijual bebas tanpa resep
dokter, memiliki potensi sebagai sumber kontaminan di
perairan,” paparnya. Q yan

Musim Penghujan, Pemprov DKI
Siagakan 284 Pompa Mobile
JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta melalui Dinas Sumber
Daya Air (SDA), telah menyiapkan ratusan pompa mobile
untuk menangkal banjir di
tengah musim penghujan.
“Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta telah
menyediakan pompa mobile
sebanyak 284 Unit yang tersebar di wilayah rawan banjir/ genangan,” tulis akun
Instagram @dinas_sda dikutip,
Senin (4/10).
Adapun kegunaan pompa
mobile salah satunya membantu peran dari pompa stasioner
yang ada.
“Karena bersifat mobile,
atau dapat dipindahkan, biasanya ketika hujan datang,
pompa mobile standby di titiktitik rawan genangan,” jelasnya.
“Pompa Stationer tersebut
umumnya berada di dekat sungai, waduk ataupun pintu air,”
tambahnya.
Lebih lanjut, Dinas SDA
saat ini untuk menghadapi
musim penghujan tersedia
pompa mobile dan stasioner.
“Saat ini Dinas Sumber
Daya Air Provinsi DKI Jakarta
memiliki 2 jenis pompa sebagai
pengendalian banjir di seluruh
wilayah DKI Jakarta yaitu
pompa stationer dan pompa
mobile,” tutupnya.
Gencarkan Gerebek Lumpur
Sementara Wakil Gubernur
(Wagub) DKI Jakarta, Ahmad
Riza Patria alias Ariza mengatakan, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta terus
bersiap menghadapi musim
hujan.

“Berbagai upaya dilakukan
untuk mengantisipasi banjir di
Ibu Kota. Salah satunya dengan Gerebek Lumpur,” tulis
Ariza dalam akun Instagram
@arizapatria dikutip, Senin
(4/10).
Dalam infografis unggahan Ariza terdapat beberapa
poin, sebagai berikut ini :
- Dinas Sumber Daya Air
(SDA) berkolaborasi dengan
Wali Kota, lintas Dinas dan
Kelurahan dan Kecamatan
tiap wilayah.
- Pengerukan ini sebagai
upaya mengurangi volume
air saat musim penghujan di
kali dan melancarkan air yang
biasanya tersumbat sampah.
- Dilaksanakan secara masif untuk persiapan musim
hujan di 5 wilayah kota secara
bertahap.
- Disebar bertahap dengan
total 408 personil di 5 wilayah
kota dengan mengerahkan 46
alat berat berjenis excavator
amphibi dan 124 dump truck
yang akan terus ditambah
jumlahnya untuk percepatan.
- Pengerukan sedimen
lumpur dan sampah menggunakan alat berat dan dump
truck secara masif.
- Sudah dimulai sejak Maret 2021 dan makin masih
dengan meningkatkan jumlah
alat berat mulai 30 September
- Desember 2021.
Lebih lanjut, Ariza mengajak warga Jakarta untuk
ambil peran mencegah banjir
di Ibu Kota.“Ayo ambil peran
cegah banjir Jakarta. Jangan
buang sampah ke sungai, dan
dengan bersihkan saluran air
di lingkungan sekitar kita,”
tuturnya. Q yan

