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INTEGRASI ANTARMODA 
TRANSPORTASI DI IBU KOTA

Bus TransJakarta melintas di 
kawasan Halte Tosari, Jakarta, 
Minggu (10/10). PT JakLingko 
Indonesia akan menerapkan 
sistem pembayaran integrasi 
antarmoda dengan tarif lebih 
terjangkau bagi masyarakat 
Jabodetabek untuk pengguna 
transportasi di bawah jaringan 
pembayaran JakLingko, seperti 
PT KCI (Kereta Commuter Indo-
nesia), MRT, LRT dan TransJa-
karta mulai Maret 2022.

IDN/ANTARA

BLUD Jakarta Smart City Raih
Penghargaan Inovasi Digital Terbaik
Kemenangan ini akan membawa Jakar-
ta Smart City maju sebagai perwakilan 
Indonesia untuk merebut posisi terbaik 
di tingkat regional Asia Pasifi k.

realisasi dari upaya kami dalam 
menghadirkan sebuah platform 
layanan digital warga terintegrasi 
yang dapat memudahkan dan 
membawa kebahagiaan untuk 
warga Jakarta,” terang Atika.

Lebih lanjut, menurut Ke-
pala BLUD Jakarta Smart City, 
Yudhistira Nugraha, platform 
aplikasi JAKI yang kini sudah 
digunakan oleh lebih dari dua 
juta pengguna itu merupakan 
sebuah jawaban dari Pemprov 
DKI Jakarta untuk menghad-
irkan sebuah aplikasi one-stop 
service dengan layanan publik 
yang terintegrasi.

“Melalui pengembangan 
berkelanjutan, JAKI selalu 
tumbuh dan berkembang den-
gan fi tur-fi tur terbaru, untuk 
memudahkan masyarakat Ja-
karta dalam memenuhi ke-
butuhan harian, termasuk se-
lama masa pandemi Covid-19. 
Penghargaan ini menjadi salah 
satu hasil nyata kerja keras 
dan kolaborasi kami bersama 

masyarakat serta sebuah lang-
kah penting bagi kami dalam 
memajukan Jakarta sebagai 
kota cerdas,” ucap Yudhistira.

Future Enterprise Awards 
IDC adalah ajang pemberian 
penghargaan kepada instan-
si dan organisasi yang telah 
membuat terobosan penting 
dalam inisiatif  transformasi 
digital di kawasan Asia Pasifi k. 
Penghargaan IDC Awards ter-
diri dari tujuh kategori berbeda 
salah satunya Best in Future of  
Digital Innovation.

Untuk diketahui, Jakarta 
Smart City menjadi satu-satu-
nya perwakilan Indonesia yang 
berasal dari instansi pemerin-
tah. Berikut daftar pemenang 
IDC Future Enterprises Award 
2021 untuk Indonesia: - Future 

of  Connectedness: Traveloka 
- Future of  Customers and 
Consumers: Sinarmas Land 
- Future of  Digital Infrastruc-
ture: TRIPATRA - Future of  
Digital Innovation: Jakarta 
Smart City, Pemprov DKI 
Jakarta - Future of  Industry 
Ecosystems: DANA Indone-
sia - Future of  Intelligence: 
Telkomsel - Future of  Opera-
tions: PT Bank Mandiri (Per-
sero) Tbk - Future of  Work: 
DBS Bank Indonesia - CIO of  
the Year: Bapak Indro Utoyo 
of  Bank BRI - CEO of  the 
Year: Ibu Noni Purnomo of  
Blue Bird - Special Award for 
Digital Resiliency: PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk - Future Enterprise of  the 
Year: Blue Bird Group.  yan

Kemenangan ini akan membawa Jakar-

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta melalui BLUD Jakarta 
Smart City mendapat peng-
hargaan dalam kategori ‘Best 
in Future of  Digital Innova-
tion’ pada ajang IDC Future 
Enterprise Awards tahun 2021.

Jakarta Smart City dengan 
inovasi JAKI terpilih di antara 
lebih dari 1.000 proposal yang 
diajukan oleh organisasi dan 
institusi dari seluruh kawasan 
Asia Pasifi k. Kemenangan ini 
akan membawa Jakarta Smart 
City maju sebagai perwakilan 
Indonesia untuk merebut po-
sisi terbaik di tingkat regional 
Asia Pasifi k.

Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik DKI 

Jakarta, Atika Nur Rahmania, 
menyampaikan apresiasi dan 
ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah ber-
peran sehingga Jakarta Smart 
City melalui inovasi JAKI 
mendapatkan penghargaan 
tersebut.

“Mewakili masyarakat dan 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, saya ingin berterima 
kasih sebesar-besarnya kepada 
panitia IDC Awards yang telah 
memilih Jakarta Smart City 
melalui inovasi JAKI sebagai 
‘Best in Future Digital Inno-
vation’ di ajang IDC Future 
Enterprise Awards 2021,” kata 
Atika dalam keterangan resmi, 
Minggu (10/10).

“Inovasi JAKI merupakan 

JAKARTA (IM)A Pemer Jakarta Atika Nur Rahmania

AKTIVITAS WARGA JAKARTA SAAT PPKM
Sejumlah warga berjalan di kawasan Bundaran 
HI, Jakarta, Minggu (10/10). Aktivitas warga di 
kawasan tersebut relatif ramai saat penerapan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di ibu kota.

IDN/ANTARA

Kebakaran di RS Mintohardjo
Diduga karena Korsleting

JAKARTA (IM) - Ke-
bakaran yang melanda Ge-
dung Farmasi RSAL Minto-
hardjo di Jalan Bendungan 
Hilir, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, Minggu (10/10) pagi, 
diduga karena arus pendek 
listrik atau korsleting.

Kepala Seksi Operasi 
(Kasiop) Suku Dinas Pen-
anggulangan Kebakaran 
dan Penyelamatan (Sudin 
Gulkarmat) Jakarta Pusat, 
Unggul, mengatakan, akibat 
kebakaran tersebut, gudang 
logistik yang berisi alat per-
lindungan diri (APD) di 
lantai 2 Gedung Farmasi 
ludes dilalap si jago merah.

“Yang terbakar itu gu-
dang farmasi yang isinya 
APD di lantai dua ludes 
terbakar. Kita duga api dari 
korsleting listrik,” kata Ung-
gul.

Unggul menjelaskan, 
petugas menerima berita 

kebakaran tersebut pukul 
05.05 WIB. Kemudian, petu-
gas tiba pukul 05.15 WIB 
dengan pengerahan awal dua 
unit mobil pemadam dan 10 
personel.

Petugas berhasil mendin-
ginkan lokasi pada pukul 06.40 
WIB. Sudin Gulkarmat Jakarta 
Pusat mengerahkan total 10 
unit mobil dan 50 personel.

Tidak ada korban jiwa dari 
peristiwa ini. Namun, petugas 
belum bisa memastikan keru-
gian yang ditaksir setelah luas 
area kurang lebih 40 meter 
persegi itu terbakar.

Api berhasil dipadamkan 
dan tidak menjalar luas. “Tidak 
ada korban jiwa dari peristiwa 
kebakaran ini,” kata Unggul.

Dalam penanganan keba-
karan di rumah sakit, petugas 
juga mewaspadai limbah B3 
atau limbah yang mengandung 
zat beracun bagi manusia dan 
hewan.  yan

Mal PIK Avenue Masih
Sepi Pengunjung

JAKARTA (IM) - Situasi 
Mal PIK Avenue, Jakarta Utara 
pada akhir pekan di masa 
pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
level 3 terlihat masih sepi 
pengunjung.

Berdasarkan data aplikasi 
PeduliLindungi, total pengun-
jung yang berada di Mal PIK 
Avenue sebanyak 1.930 orang 
dari kapasitas maksimal yang 
diizinkan sebanyak 30.000 
orang.

Sedangkan, jika melihat 
perbandingan akhir pekan 
minggu lalu, pengunjung di 
Mal PIK Avenue mulai ramai 
pengunjung. Berdasarkan data 
aplikasi PeduliLindungi pada 
(2/10) sebanyak 2.249

Berdasarkan pantauan di 
Minggu (10/10) siang, Mal 
PIK Avenue terlihat sepi dan 
tidak dipadati oleh pengun-
jung.

Seperti salah satu pen-
gakuan pengunjung Mal PIK 
Avenue, Adi Sentanu, yang 
memilih mal sebagai tempat 
refreshing dan sekadar makan 
siang bersama anak. Menurut-

nya, Mal PIK Avenue lebih 
sepi ketika dibandingkan akhir 
pekan sebelum Covid-19.

“Untuk refreshing dan 
makan siang sama anak, tapi 
sekarang sepi ketika akhir 
pekan nggak seperti ini,” ujar 
Adi Sentanu, Minggu (10/10).

Peningkatan mobilitas ma-
syarakat selama pelonggaran 
PPKM terjadi di pekan lalu dan 
tidak terjadi pada pekan ini.

Mesk ipun  demik i an , 
protkol kesehatan di Mal PIK 
Avenue tetap terjaga. Ber-
dasarkan pantauan, ketika 
pengunjung masuk ke area 
mal, diperiksa satu persatu 
untuk check-in aplikasi Pedu-
liLindungi, cek suhu tubuh, 
menjaga jarak ketika di eskala-
tor dan lift.

Adi juga mengakui bahwa 
protokol kesehatan di Mal 
PIk Avenue sudah sangat baik 
dan mengikuti prosedur dari 
pemerintah.

“Kalau secara jujur, di PIK 
Avenue ini protokol kesehat-
annya sudah sangat ketat dan 
sudah mengikuti prosedur dari 
pemerintah,” ujar Adi.  yan

Pembangunan Sumur Resapan Capai
27% di Wilayah DKI Jakarta

JAKARTA (IM) - Pener-
intah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta menargetkan 
pembangunan 40 ribu sumur 
resapan dangkal untuk men-
gurangi genangan di musim 
hujan. Dari total tersebut, Di-
nas Sumber Daya Air (SDA) 
DKI Jakarta telah berkontrak 
dengan kontraktor untuk 
membangun 22 ribu. Dari 
jumlah tersebut, Wakil Gu-
bernur DKI Jakarta, Ahmad 
Riza Patria atau yang akrab 
disapa Ariza mengatakan, su-
dah ada 6.232 sumur resapan 
yang dibangun atau 27,95%. 
“Dinas SDA ingin membuat 
tidak kurang dari 22.290an 
titik. Alhamdulillah sudah 
selesai 6.232 titik. Insya Allah 
tahun ini kita akan selesaikan 
22.290,” kata Ariza, Sabtu 
(9/10).

Ariza melanjutkan, sumur 

resapan efektif  mengurangi 
genangan di wilayah yang 
cekung. “Ke depan kita akan 
terus tingkatkan program 
pengendalian banjir,” ujarnya.

Di samping sumur resa-
pan, program pengendalian 
banjir lainnya juga akan digi-
atkan yakni pengerukan lum-
pur dalam program gerebek 
lumpur. “Gerebek lumpur 
juga akan dilakukan yang 
cukup efektif  mengurangi 
titik-titik genangan banjir dan 
kita akan memaksimalkan 
pembangunan sumur resa-
pan,” terangnya.

Ariza menambahkan, 
sumur resapan tidak hanya 
berperan sebagai program 
mengurangi genangan tetapi 
juga membuat cadangan air 
tanah. Sebab, dengan sumur 
resapan, air hujan dialirkan 
langsung ke tanah.  yan

CIKARANG SELATAN 
(IM) - Pj. Bupati Bekasi, Dani 
Ramdan, memimpin Rapat 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Corporate Social Responsibil-
ity (CSR), Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan Peru-
sahaan (TJSLP) dalam Pem-
bangunan Daerah bersama 
Pengelola Kawasan Industri di 
Kabupaten Bekasi di Nuanza 
Hotel & Convention Cikarang, 
Jumat (8/10). 

Dalam rapat tersebut, Pj. 
Bupati Dani menyampaikan 
pentingnya optimalisasi CSR di 
segala sektor agar penerimaan-
nya dapat dirasakan di seluruh 
wilayah Kabupaten Bekasi. 

“Kita sampaikan bahwa 
pemberian CSR harus bisa 
dioptimalisasikan di segala 
sektor, sehingga manfaat-
nya bisa dirasakan di wilayah 
terjauh sekalipun,” sebutnya 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Jum’at (8/10) malam. 

Ia menjelaskan bahwa 
sampai saat ini, banyak peru-
sahaan yang menunjukan antu-
siasmenya dalam menjalankan 
CSR. Namun, ia menambah-
kan bahwa CSR yang masuk 
belum terstruktur dan teror-

ganisir dengan baik, sehingga 
seringkali tidak merata dalam 
penyalurannya. 

“Nampak semangatnya 
perusahaan ini sudah men-
jalankan CSR, hanya saja be-
lum terstruktur dan terogan-
isasi dalam penyalurannya,” 
jelasnya. 

Ia menyampaikan bahwa 
Pemkab Bekasi akan menga-
rahkan dan mengembangkan 
CSR yang diberikan oleh pihak 
swasta tersebut, agar penye-

Kumpulkan Pengelola Kawasan Industri, Pj.Bupati Dorong Optimalisasi CSR

Pemerintah Kabupaten Bekasi dan jajaran bersama Pengelola Kawasan Industri di Kabupaten 
Bekasi saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung-
jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam Pembangunan Darrah di Nuanxa Hotel 
& Convention, Cikarang, Jum’at (8/10).
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barannya dapat lebih pro-
porsional serta sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 

“Ke depan, kita ingin lebih 
diarahkan lagi CSR ini supaya 
sesuai dengan prioritas kebu-
tuhan masyarakat dan penye-
barannya lebih proporsional, 
sehingga dari variasi program 
juga bisa lebih banyak lagi,” 
ucapnya. 

Dalam kegiatan tersebut, 
dirinya menyampaikan be-
berapa hal yang dapat dikem-

bangkan menjadi program 
CSR, yakni di antaranya ter-
kait normalisasi sungai dan 
pembersihan sampah guna 
mengurangi resiko banjir, serta 
pengembangan kewirausahaan 
masyarkat dan penyerapan 
produknya. 

“Ada beberapa sektor yang 
menjadi prioritas Pemkab 
Bekasi, seperti proyek normal-
isasi sungai dan pembersihan 
sampah, atau pengembangan 
kewirausahaan dan penyera-

pan produknya. Hal itu bisa 
dikembangkan melalui CSR,” 
tuturnya. 

Kegiatan tersebut turut 
dihadiri unsur Forkopimda 
Kabupaten Bekasi, Pj. Sekre-
taris Daerah Herman Hanapi, 
Kepala Dinas terkait, serta 
beberapa perusahaan dan 
pengelola kawasan industri 
yang memiliki kontribusi besar 
memberikan CSR untuk pem-
bangunan Kabupaten Bekasi. 

 mdl

JAKARTA (IM) – Mes-
ki pemerintah sudah gencar 
mensosialisasikan pentingnya 
protokol kesehatan (prokes) 
dipatuhi secara disiplin agar 
terhindar dari penularan Co-
vid-19, nnamun masih banyak 
warga yang melanggaranya.

Pada Minggu (10/10) 
dini hari kemarin, Satpol PP 
DKI Jakarta  masih menemu-
kan pelanggran prokes saat 
melakukan sidah ke kawasan 
Gelanggang Olahraga (GOR) 
Bulungan, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan.

Di lokasi tersebut petugas 
menjumpai adanya kerumunan 
di saah satu tempat usaha.  Sat-
pol PP langsung membubar-
kan dan memberikan sanksi 
kepada pemilik usaha yang 
melanggat prokes tersebut.

Melalui akun resminya, 
@satpolpp.dki, terlihat petu-
gas Satpol PP DKI Jakarta 

Langgar Prokes, Kedai Kopi dan
Keamanan GOR Bulungan Ditindak

melakukan pembubaran akti-
vitas masyarakat yang berkeru-
mun di kawasan GOR Bulun-
gan tersebut.

Kerumunan juga terjadi 
di sebuah tempat usaha kedai 
kopi di GOR Bulungan. Kedai 
kopi tersebut tak melakukan 
pembatasan kapasitas tempat  
dan pembatasan jaga jarak 
antar pengunjung sehingga 
terjadi kerumunan. Akibat 
pelanggaran tersebut, usaha 
kedai kopi tersebut ditutup 
sementara  selama 3x24 jam.

Selain itu, petugas di lapan-
gan juga memberikan sanksi 
pada penanggung jawab ke-
amanan GOR Bulungan beru-
pa Teguran Tertulis. Sebabnya, 
penanggung jawab teresebut 
dinilai melakukan kelalaian 
dalam upaya menjaga keten-
tuan protokol kesehatan di ar-
eal kawasan milik pemerintah.

Satpol PP DKI Jakarta 

menegaskan bakal terus meng-
ingatkan semua pihak agar 
bekerjasama untuk tertib me-
matuhi ketentuan meskipun 
ada kebijakan pelonggaran 
aturan pembatasan aktivitas 
masyarakat di masa PPKM 
Level 3 untuk DKI Jakarta.

Seperti diketahui dengan 
disiplin menerapkan protokol 
kesehatan, seperti memeakai 
masker, mancuci tangan dan 
menjaga jarak, seseorang dapat 
terhindari dari penularan virus 
Corona.

Meski saat ini kasus positif  
di Indonesia, termasuk di Ja-
karta, sudah menurun, bukan 
berarti masyarakat bisa kendor 
terhadap  prokes, terutama 
memakai masker saat berada 
di luar rumah.  Masyarakat 
juga harus waspada terjadi lagi 
lonjakan kasus positif, mengin-
gat Covid-19 vrian MU sudah 
masuk ke Indonesia.  mar

Diadukan Maladministrasi ke BK,
Ketua DPRD DKI Masih Bisa Bertugas

JAKARTA (IM) - Ket-
ua DPRD DKI Jakarta, 
Prasetyo Edi Marsudi di-
adukan oleh tujuh fraksi ke 
Badan Kehormatan (BK) 
DPRD DKI karena dugaan 
maladministrasi penetapan 
jadwal rapat paripurna hak 
interpelasi Formula E pada 
akhir September lalu.

Anggota BK DPRD 
DKI Jakarta, Nasrullah 
mengatakan meskipun men-
jadi pihak teradu, Prasetyo 
tetap dapat menjalankan tu-
gasnya sebagai ketua DPRD 
DKI termasuk menetap-
kan kembali jadwal rapat 
paripurna untuk agenda hak 
interpelasi Formula E.

“Ya masih bisa men-
jalankan tugasnya sebagai 
ketua, entah menjadwalkan 
rapat paripurna Formula 
E, atau rapat lainnya,” kata 
Nasrullah saat dihubungi 
Minggu (10/10).

Menurutnya, hal terse-
but disebabkan belum ada 
keputusan terhadap Pra-
setyo terkait aduan dugaan 
maladministrasi. “Ya karena 
belum ada keputusan,” un-
gkapnya.

Sementara itu, hingga 
kini aduan tersebut belum 
jua bergulir tindak lanjutnya. 
Anggota BK DPRD DKI, 
Nasrullah menjelaskan, pi-
haknya masih menunggu 
tindak lanjut berupa reko-

mendasi dari Ketua DPRD. 
“Jadi kalau aduan ke BK, 
prosedurnya itu BK akan men-
girimkan surat ke ketua me-
lalui Sekretariat DPRD. Ketua 
kemudian akan membalas 
dengan surat untuk TL (tin-
dak lanjut). Tapi masalahnya 
ini kan yang diadukan ketua 
sendiri. Jadi rasanya tidak akan 
ada TL,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota BK 
yang semuanya merangkap 
anggota komisi pun disibuk-
kan dengan jadwal lain seperti 
membahas anggaran. Sehing-
ga, hingga kini ia belum tahu 
pasti kapan aduan tersebut 
akan ditindaklanjuti.

Sebelumnya, ketua DPRD 
DKI diadukan oleh tujuh frak-
si karena menggelar rapat pari-
purna hak interpelasi. Menurut 
Wakil Ketua DPRD DKI, 
M. Taufik yang berasal dari 
Partai Gerindra, ketua sengaja 
menyisipkan agenda hak in-
terpelasi di dalam rapat Badan 
Musyawarah (Bamus) yang 
membahas jadwal kerja dewan. 
Para wakil ketua DPRD tak ada 
yang setuju menandatangani 
undangan rapat Bamus yang 
baru berisi agenda hak interp-
elasi Formula E.

Taufik pun menyebut, 
rapat paripurna yang diseleng-
garakan pada 28 September itu 
tidak sah dan Ketua DPRD 
telah melakukan maladminis-
trasi.  yan
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