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PERINGATAN HUT KE-76 TNI
Tiga helikopter TNI terbang 
dengan mengibarkan bendera 
Merah Putih di kawasan Monas, 
Jakarta, Selasa (5/10). Dalam 
rangka peringatan HUT Ke-76 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), sebanyak delapan pe-
sawat helikopter TNI (AD, AL, 
AU) dengan call sign “Trimatra 
Flight” terbang melintasi langit 
Jakarta dengan membawa ben-
dera Merah Putih dan bendera 
Lambang TNI yang berukuran 
20x30 meter, serta 18 pesawat 
tempur TNI AU melaksanakan 
terbang formasi “arrow head” 
dan manuver “bomb burst”.

IDN/ANTARA

5 Atlet Jakarta Dikhawatirkan
Terpapar Covid-19 Varian Baru
Kontingen DKI Jakarta dinyatakan aman 
dari keterpaparan Covid-19 sejak tiba di 
Papua 15 September 2021, dan baru terde-
teksi setelah hendak pulang dari berlaga. 
“Mereka (para atlet) sudah lama di sini 
(Papua), jadi tidak mungkin (terpapar) 
dari Jakarta,” kata Koordinator dokter 
kontingen DKI Jakarta di Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX Papua, Junaidi.

Semakin tinggi nilai CT, maka 
semakin sedikit jumlah virus 
yang terdeteksi.

Junaidi mengatakan, saat 
ini Dinas Kesehatan Papua 
masih menelusuri kasus terpa-
par Covid-19 yang menjangkit 
kontingen DKI Jakarta.

Kontingen DKI Jakarta 
dinyatakan aman dari keterpa-
paran Covid-19 sejak tiba di 
Papua 15 September 2021, dan 
baru terdeteksi setelah hendak 
pulang dari berlaga. “Mereka 
(para atlet) sudah lama di sini 
(Papua), tidak mungkin (terpa-
par) dari Jakarta,” ujar Junaidi.

Junaidi bertutur, pihaknya 
juga khawatir terhadap kontin-
gen yang sudah pulang ke Ja-
karta, namun sempat melaku-
kan kontak dengan lima atlet 
yang terpapar Covid-19. Untuk 
itu, dia meminta agar seluruh 
kontingen yang sudah pulang, 
baik official maupun atlet 
melakukan swab minimal an-
tigen kepada keluarga mereka 

yang melakukan kontak dan 
juga memisahkan diri atau 
isolasi secara mandiri.

“Minimal (melakukan 
swab) antigen untuk menyela-
matkan keluarga di rumah,” 
ujar dia.

Sebagai informasi, lima 
atlet DKI Jakarta yang berlaga 

di PON XX Papua dinyatakan 
terpapar Covid-19. Tiga atlet 
dinyatakan terpapar di Timika 
dengan cabang olahraga judo 
dan basket. Sedangkan dua 
atlet yang berlaga di Jayapura 
dari cabang olahraga softball 
dan sepatu roda.  yan

Kontingen DKI Jakarta dinyatakan aman

JAKARTA (IM) - Koor-
dinator dokter kontingen 
DKI Jakarta di Pekan Olah-
raga Nasional (PON) XX 
Papua, Junaidi mengatakan, 
ada kekhawatiran lima atlet 
DKI terpapar Covid-19 var-
ian baru. Varian baru terse-
but, kata Junaidi, diduga kuat 
setelah melihat hasil CT (cycle 
threshold) tes PCR atlet yang 
terkonfirmasi positif  sangat 
rendah.

“Beberapa atlet kita juga 
CT-nya masih rendah sekali, 
kita takut ada varian baru yang 
terpapar di Papua,” ujar Junaidi 
saat dihubungi melalui telepon, 
Selasa (5/10).

Apabila nilai CT rendah, 
berarti virus yang ada di dalam 
pasien terjangkit berkembang 
besar dan semakin banyak. 
Sedangkan nilai CT yang se-
makin tinggi menandakan 
jumlah virus semakin sedikit. 
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Jika Banjir, Tempat Pengungsian
Juga Dijadikan Sentra Vaksinasi

JAKARTA (IM) - Ka-
sudin Kesehatan Jakarta 
Pusat, Erizon Safari men-
gatakan pihaknya beren-
cana menjadikan tempat 
pengungsian banjir sekaligus 
sebagai sentra vaksinasi Co-
vid-19. Ini dilakukan untuk 
memastikan setiap pengung-
si sudah terlindungi dengan 
vaksin Covid-19.

“Yang pasti di pengung-
sian, kita akan bikin sentra 
(vaksinasi) di lokasi sekitar 
pengungsian. Seandainya 
ada pengungsian di sana,” 
unhkap Erizon di Kantor 
Wali Kota Jakarta Pusat, 
Selasa (5/10).

Tidak hanya pengungsi, 
ia pun memastikan setiap 
tenaga kesehatan sudah 
tervaksin Covid-19. “Untuk 
tenaga kesehatan, kita akan 
screening lagi untuk mereka 
yang belum tervaksinasi dan 

kita akan divaksinasi, karena 
mereka berisiko saat ada di 
pengungsian,” pungkas dia.

Vaksin yang diberikan, 
lanjut dia, akan disesuaikan 
dengan ketersedian vaksin 
yang ada. Namun, jumlah 
kuota penerima vaksin tidak 
dibatasi. Sementara itu, dalam 
menghadapi kemungkinan 
banjir, pihaknya telah meny-
iapkan sejumlah strategi.

“Sesuai dengan instruk-
si Wali Kota apabila terjadi 
pengungsian (banjir), maka 
kita back up,” kata dia. Ia 
menjelaskan, setiap Puskesmas 
di wilayahnya sudah memiliki 
pemetaan titik rawan banjir. 
“Kalau untuk tiap puskesmas 
kecamatan tentu saja sudah 
punya pemetaan titik-titik yang 
rawan di wilayahnya masing-
masing. Apabila dibutuhkan, 
maka akan bergerak untuk 
memback up,” kata dia.  yan

Ribuan Pelamar CPNS Jalani Tes
di Kantor Wali Kota Jakbar

JAKARTA (IM) - Se-
banyak 3.500 pelamar calon 
pegawai negeri sipil (CPNS) 
untuk penempatan di DKI 
Jakarta menjalani tes di kan-
tor Wali Kota Jakarta Barat 
(Jakbar) di Kecamatan Kem-
bangan, sejak Senin (4/10) 
hingga Jumat (9/10).

“Pelaksanaan kita bagi 
dalam tiga sesi untuk hari 
Senin sampai Kamis. Tapi 
hari Jumat hanya ada dua 
sesi,” kata Kepala Suku 
Badan Kepegawaian Kota 
Jakbar, Mohammad Hafi z 
saat dikonfi rmasi di Jakarta, 
Selasa (5/10).

Merekamenjalankan tes 
kompetensi dasar (TKD) 
yang terdiri tiga komponen, 
yakni tes wawasan kebang-
saan (TWK), tes intelegensi 
umum (TIU), dan tes kara-
kteristik pribadi (TKP). Per 
sesinya diisi 250 peserta tes 
CPNS. Para peserta diberi 
waktu selama 100 menit un-
tuk menjalankan tes tersebut.

Mereka akan menjalank-
an tes secara online dan 
hasilnya pun akan langsung 
terlihat setelah para peserta 
selesai mengerjakan soal.

Hafiz memastikan tes 
tersebut berjalan dengan 
ketat dan hasilnya pun akan 

langsung diperlihatkan demi 
menjaga transparansi. Sehing-
ga, pihaknya dapat dengan 
mudah menyeleksi CPNS yang 
kompeten dan berintegritas 
untuk mengisi posisi di Pem-
prov DKI.

Koordinator  Wilayah 
Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi DKI untuk Jakbar, 
Yanu Hardianto menjelaskan, 
peserta harus menyerahkan 
beberapa syarat administrasi 
sebelum menjalani tes CPNS. 
Salah satunya yakni tes hasil 
antigen dan surat sudah men-
jalani vaksin.

Dua hal ini penting demi 
memastikan seleksi bisa berja-
lan dengan aman. Dia menu-
turkan, pihaknya memastikan 
kegiatan tes CPNS yang sudah 
memasuki hari kedua berjalan 
dengan lancar. Protokol kes-
ehatan pun sudah dijalankan 
oleh pihak penyelenggara dan 
para peserta seleksi tes CPNS.

Dia berharap kegiatan 
seleksi yang berjalan selama 
empat hari ini bisa berjalan 
dengan lancar. “Doa dan mo-
hon dukungannya agar pelak-
sanaan ini bisa berjalan dengan 
lancar, dan ini hajat Pemda 
DKI nasional, mudah mudah-
an kita mendapat kualitas SDM 
yang baik,” kata Yanu.  yan

Viani Limardi Hadiri Rapat DPRD
Usai Dipecat PSI: Saya Fraksi Rakyat!

JAKARTA (IM) - Viani 
Limardi, politikus PSI yang 
dipecat partainya, hadir dalam 
rapat Komisi D DPRD DKI 
Jakarta bersama Dinas Sum-
ber Daya Air (SDA). Saat 
menyampaikan pandangan-
nya, Viani memperkenalkan 
diri dari fraksi rakyat DKI.

Rapat digelar di gedung 
DPRD Jakarta, Selasa (5/10). 
Rapat membahas penanggu-
langan banjir Jakarta.

“Terima kasih, Pimpinan, 
selamat sore, Bapak-Ibu, saya 
Viani Limardi dari fraksi raky-
at DKI Jakarta,” kata Viani.

Perkenalan diri Viani 
Limardi itu pun sontak dis-
ambut tawa para hadirin 
rapat. Viani kemudian me-
nyampaikan keluh kesah 
terkait penanganan banjir 
di Jakarta.

“Jadi tolong, Pak Ismada 
(Kepala Dinas SDA), di-
perhatikan setidaknya yang 
di perumahan saya tolong 
di-apa, turap gitu ya, ke-
marin saya sudah hubungi 
Kasudin Jakarta Selatan juga 
kata teman-teman ini ada di 
dinas. Tolong diperhatikan 
dua tempat ini setidaknya 
diturap dulu di tempat saya 
itu,” ujarnya.

Viani menegaskan dirinya 
akan terus berjuang memper-
hatikan kondisi Jakarta. Meski 
kata Viani, dirinya saat ini be-
rasal dari fraksi yang berbeda.

“Meskipun sekarang saya 
fraksinya berbeda, tetap saya 
akan kejar menyuarakan. Jadi 
mohon diperhatikan, Pak,” 
ujarnya.

Seperti diketahui, DPP 
PSI memecat kadernya, Viani 
Limardi. Selain diberhentikan 
sebagai kader, Viani dipecat 
dari anggota DPRD DKI 
Jakarta.

“Betul diberhentikan,” 
ujar juru bicara DPP PSI, 
Ariyo Bimo saat dimintai 
konfi rmasi.

SK pemecatan Viani 
beredar dan sudah diteken 
Ketum PSI, Grace Natalie. 
Dalam SK tersebut, Viani 
disorot soal perilakunya seb-
agai anggota dewan di DPRD 
DKI.

Viani disebut tidak me-
matuhi instruksi pimpinan 
pusat PSI setelah pelanggaran 
ganjil-genap 12 Agustus lalu. 
Adapun pemecatan Viani 
karena adanya penggelem-
bungan pelaporan peng-
gunaan dana APBD untuk 
kegiatan reses.  yan

JAKARTA (IM) - Dalam 
rangka HUT TNI ke-76, Kora-
mil 06 Cakung, Jakarta Timur,  
melaksanakan kegiatan ser-
buan vaksinasi bersama tokoh 
masyarakat dan perangkat RT/
RW di Masjid Al-Jihad Jln. 
Raya Pulogebang RT.03/04 
Kelurahan Ujung Menteng, 
Kecamatan Cakung, Jakarta 
Timur, Selasa (5/10).

Danramil 06/Cakung, Ja-
karta Timur,  Kapten Inf  
Sayidan SE mengatakan, ke-
giatan serbuan vaksinasi ini 
dilaksanakan dengan memper-
hatikan data per RT/RW yang 
belum vaksin.

“Dalam rangka HUT TNI 
ke 76, dengan tema “Bersatu 
berjuang kita pasti menang” 
salah satu bentuk Kemanung-
galan TNI dengan rakyat yaitu 
pemulihan kesehatan masyara-
kat pada masa Pandemi,” kata 
Sayidan.

Menurutnya, Babinsa ber-
sama tokoh masyarakat dan 

perangkat RT/RW tidak bo-
san-bosannya memberikan im-
bauan serta ajakan vaksin bagi 
yang belum vaksin. Tujuan hal 
ini  untuk membentuk kekeba-
lan kelompok, di lingkungan 
tingkat RT/RW wilayah Kelu-
rahan Ujung Menteng.

Danramil juga menyam-
paikan kepada warga peserta 
vaksin untuk tetap menerap-
kan protokol kesehatan serta 
mengikuti prosedur tahapan.  
Dikatakan, vaksinasi yang di-
berikan adalah Sinovak tahap 1 
dan 2 usia 12 tahun keatas se-
banyak 300 dosis, Frizer tahap 
1-2 sebanyak 100 dosis dan 
Astra Zeneca vaksin tahap-2 
sebanyak 100 dosis. “Vaksinasi 
yang diberikan sebanyak dua 
kali dengan waktu jeda sudah 
ditentukan setelah menerima 
suntik vaksin pertama atau 
setelah menerima pesan SMS 
dari Call Center 119, untuk di-
berikan kembali suntik vaksin 
tahap-2,” ungkapnya.  tom

HUT ke-76 TNI, Koramil 06 Cakung Gelar Vaksinasi 

Tampak warga sedang menerima vaksin.

JAKARTA (IM) - Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia 
(WALHI) menilai Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta punya 
andil dalam kasus tercemarnya 
Teluk Jakarta oleh paracetamol.

Ketua Walhi Jakarta, Tuba-
gus Soleh Ahmadi mengatakan, 
Pemprov DKI telah lalai dalam 
melakukan pengawasan dan 
pencegahan dalam melindungi 
Teluk Jakarta.

“Bukan hanya tidak ber-
jalan maksimal [monitoring 
dan pencegahan], ini bisa kita 
kategorikan sebagai sebuah 
kelalaian ya,” kata Tubagus, 
Selasa (5/10).

Apalagi, kata Tubagus, 
saat ini Pemrov DKI sedang 
melakukan rehabilitasi Teluk 
Jakarta. Dengan kerja reha-
bilitasi itu, kata dia, seha-
rusnya temuan pencemaran 
paracetamol tidak luput dari 
pengawasan pemerintah.

“Meskipun dia tidak ter-
masuk ke dalam parameter 
pencemaran, bukan berarti ini 
lepas dari pengawasan pemer-
intah,” ucapnya.

Tubagus menilai Pemrov 
DKI juga seharusnya bisa 
melakukan pencegahan. Sebab, 
banyak penelitian dan temuan-
temuan terkait limbah medis di 
Teluk Jakarta.

Bahkan, kata Tubagus, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) dalam pene-
litian-penelitian sebelumnya 
juga menemukan peningkatan 
limbah medis di Jakarta.

Terkait itu, Tubagus me-
nilai, Pemprov DKI harus 
segera melakukan monitoring 
dan evaluasi kepada seluruh 
fasilitas kesehatan (Faskes) 
yang ada di Jakarta.

“Sampai mana kepatuhan 
kepatuhan faskes terhadap 
pengelolaan limbah di DKI 
Jakarta,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga me-

nyebut Pemprov DKI juga 
harus melakukan penelusuran 
terhadap sungai-sungai yang 
bermuara di Teluk Jakarta. 
Sehingga, dapat diidentifi kasi 
pangkal permasalahannya.

“Kita tahu bahwa 13 sun-
gai besar Jakarta itu semua kan 
bermuara di Teluk Jakarta. Itu 
juga kita perlu ambil sampel-
nya untuk kemudian ditelu-
suri agar kita dapat mudah 
mulai dari mana sih kandun-
gan paracetamol ini, kemu-
dian konsentrasi terbesarnya 
di mana,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Ahmad Riza 
Patria mengatakan pihaknya 
melalui Dinas Lingkungan 
Hidup telah mengambil sam-
pel guna mendalami temuan 
unsur Paracetamol di Teluk 
Jakarta. Menurut dia, pene-
litian akan dilakukan selama 
14 hari sebelum disampaikan 
ke publik.

Ia memastikan Pemprov 
DKI akan mengambil lang-
kah hukum dan menjatuhkan 
sanksi kepada pelaku yang 
membuang obat-obatan jenis 
pereda sakit kepala dan demam 
tersebut. “Tentu dalam proses, 
akan diteliti ada unsur kesenga-
jaan atau tidak. Faktanya ada, 
paracetamol sedang diteliti,” 
kata Ketua DPD Partai Ger-
indra DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, LIPI meri-
lis sebuah penelitian temuan 
Paracetamol di laut Teluk 
Jakar ta .  Pene l i t i an  ber-
judul, ‘Konsentrasi Tinggi 
Paracetamol di Wilayah Perai-
ran Teluk Jakarta, Indonesia’ 
itu dilakukan pada 2015-2016 
oleh peneliti Oseanografi  LIPI 
Wulan Koagouw dan beberapa 
peneliti lain. Dari hasil peneli-
tian tersebut, ditemukan kand-
ungan paracetamol yang tinggi 
pada dua wilayah di Jakarta, 
yaitu Angke dan Ancol.  yan

SOAL TELUK JAKARTA TERCEMAR PARACETAMOL

Walhi: Pemprov DKI Lalai
Melakukan PengawasanALAT PENGUKUR SUHU TUBUH

BUATAN PELAJAR SMK
Sejumlah Pelajar SMK Telekomunikasi Tele-
sandi menyelesaikan proses pembuatan alat 
pengukur suhu tubuh yang diberi nama tels 
meter, Tambun, Kabupaten Bekasi, Selasa 
(5/10). Alat pengukur suhu tubuh yang dileng-
kapi dengan kamera pendeteksi masker dan 
cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 
dijual dari harga Rp1,5 juta sampai dengan 
Rp2 juta. 
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258.390 Warga di Pondokgede Sudah Divaksin

KOTA BEKASI (IM) 
- Dalam mencapai herd immu-
nity atau kekebalan imunitas, 
Pemerintah Kota Bekasi, Jawa 
Barat, terus melakukan per-
cepatan vaksinasi Covid-19 ke 
seluruh warganya. Hasilnya, 
sebanyak 258.390 warga di 
Pondokgede sudah tervaksi-
nasi, Selasa (5/10).

Adapun rincian warga yang 
sudah tervaksin pada dosis 
satu, tulis Siaran Pers Humas 
Pemkot Bekasi, Selasa (5/10), 
adalah sejumlah 141.431 dan 
dosis kedua sejumlah 116.959. 
Data tersebut berdasarkan 
rekapitulasi data hingga 4 Ok-

tober 2021.
“Capaian ini merupakan 

hasil kerja sama yang baik 
antara masyarakat, tenaga 
kesehatan, unsur tiga pilar, re-
lawan dan berbagai pihak yang 
berkontribusi di dalamnya,” 
ungkap Sajekti Rubiah, Koor-
dinator Administrasi Wilayah 
Kecamatan Pondokgede pada 
Tim Wilayah B dalam Siaran 
Pers tersebut.

Pemerintah Kota Bekasi, 
sebut siaran pers itu lagi, fokus 
melakukan vaksinasi di berb-
agai wilayah hingga melakukan 
metode vaksinasi door to door 
atau vaksinasi keliling. 

Selain itu Pemkot Bekasi 
juga telah menerbitkan Nomor 
: 443.1/1553/SET.COVID19 
Tentang Pelaksanaan Program 
Vaksinasi COVID-19 Pada 
Gerai Vaksinasi di Pusat Per-
belanjaan atau Mall di Kota 
Bekasi.

Selain menggencarkan 
vaksinasi, Pemkot Bekasi juga 
terus melakukan sosialisasi 
dan edukasi ke masyarakat 
agar disiplin dalam penerapan 
protokol kesehatan. Diketahui 
juga Kota Bekasi termasuk 
wilayah dengan pengendalian 
kasus Covid-19 terbaik se-Jawa 
Barat.  mdl

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kecamatan Pondokgede, 
Selasa (5/10).
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