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KULIAH TATAP
MUKA TERBATAS

Sejumlah mahasiswa mengikuti 
perkuliahan tatap muka terbatas 
di UPN Veteran Jakarta, Jakarta 
Selatan, Senin (11/10). Pemerin-
tah memberikan izin perguruan 
tinggi di wilayah Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM) level 1-3 untuk meng-
gelar perkuliahan secara tatap 
muka terbatas dengan menerap-
kan protokol kesehatan.

IDN/ANTARA

Pilkada DKI ke 2024 Dituding Jegal
Anies, Pakar Politik: Terlalu Sepele
Sejumlah kepala daerah, mulai dari 
bupati, wali kota, hingga gubernur tak 
bisa lagi bertarung di 2021 atau 2022. 
Tak hanya Anies, tapi juga Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Guber-
nur Jawa Timur, Khofi fah Indar Parawa-
nsa, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil.

Anies Baswedan maju pemi-
lihan gubernur (Pilgub) DKI 
berikutnya.

Sebab, menurut dia, ratus-
an kepala daerah terdampak 
dengan aturan Pilkada serentak 
secara nasional pada 2024.

“Terlampau sepele, re-
meh-temeh, dan tidak relevan 
menurut saya dikaitkan dengan 
hanya ingin menjegal Anies,” 
kata dia saat dihubungi, Senin 
(11/10).

Adi menuturkan sejum-
lah kepala daerah, mulai dari 
bupati, wali kota, hingga gu-
bernur tak bisa lagi bertarung 

di 2021 atau 2022. Tak hanya 
Anies, tapi juga Gubernur Jawa 
Tengah, Ganjar Pranowo, Gu-
bernur Jawa Timur, Khofi fah 
Indar Parawansa, dan Guber-
nur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menurut dia, kebijakan 
Pilkada serentak pada 2024 
adalah untuk kepentingan 
rezim. “Tapi itu mengorban-
kan rezim demokrasi Pilkada 
kita secara langsung dan itu 
dikritik oleh kita-kita sampai 
sekarang,” jelas dia.

Adi Prayitno juga mem-
berikan tanggapan atas ucapan 
Ketua DPRD DKI Jakarta 
bahwa Gubernur DKI Anies 
Baswedan berbohong soal 
pemilihan gubernur 2024. Adi 
menduga Ketua DPRD Pra-
setyo Edi Marsudi menangkap 
kesan bahwa Anies merasa 
terzalimi dan dijegal menjadi 
calon presiden 2024 dengan 
mundurnya Pilgub DKI dari 
2022 ke 2024.

“Mungkin Ketua DPRD 
itu menangkap kesan Anies ini 
mau playing victim,” kata dia.

Menurut Adi, argumen 
waktu Pilgub DKI dimun-
durkan untuk menjegal Anies 
bertarung di pemilihan presi-
den (Pilpres) 2024 memang 
masuk akal secara politik. 

Prasetyo kemudian bereaksi 
dengan menuding Anies bo-
hong, karena opini yang ingin 
digulirkan Anies ke publik 
tidak benar.

“Begitu kesan yang ditang-
kap oleh publik, makanya Ke-
tua DPRD menyerang bahwa 
Anies bohong,” terang Adi.

Alasannya, mundurnya 
waktu Pilkada dari 2022 ke 
2024 bukan hanya berdampak 
pada Anies.

Ratusan kepala daerah 
mulai dari bupati, wali kota, 
hingga gubernur lainnya juga 
tidak bisa menjabat lagi setelah 
2021 atau 2022. Mereka ha-
rus menunggu 2-3 tahun lagi 
untuk bisa mengikuti Pilkada 
serentak nasional 2024.

Adi juga mengatakan 
Prasetyo Edi Marsudi adalah 
politikus PDIP, partai oposisi 
Anies. Untuk itu, bagi PDIP 
segala sesuatu yang diucapkan 
Anies salah dan pencitraan.

“Meski hanya sekadar 
Anies bilang 2022 tidak ada 
kampanye, itu artinya tidak ada 
Pilkada, seakan-akan menge-
sankan bahwa pemunduran 
Pilkada ke 2024 hanya ingin 
menjegal Anies dengan me-
ngorbankan rezim demokrasi 
langsung,” jelas dia.  yan

Sejumlah kepala daerah mulai dari

JAKARTA (IM) - Direk-
tur Eksekutif  Parameter Poli-
tik Indonesia, Adi Prayitno 
mengatakan mundurnya waktu 

pemilihan kepala daerah atau 
Pilkada DKI dari 2022 ke 2024 
tidak bisa disimpulkan sebagai 
upaya mengganjal Gubernur 

JAKARTA (IM) Di k ilih k l d h

KEGIATAN BELAJAR MURID SMA
BERBASIS PROJEK

Sejumlah Siswi SMA Nassa School melakukan 
proses penyemaian tanaman hidroponik di Bekasi, 
Jawa Barat, Senin (11/10). Selama dua minggu 
pelajar SMA tersebut mengikuti kegiatan belajar 
mengajar berbasis projek (Project Based Learning) 
tentang bercocok tanam secara hidroponik yang 
diikuti 25% murid.

IDN/ANTARA

Waduk Daan Mogot, Destinasi
Wisata Baru Warga Jakarta

JAKARTA (IM) - Wa-
duk Daan Mogot, Jakarta 
Barat, yang berfungsi sebagai 
sumber resapan air dan pe-
ngendalian banjir di Jakarta 
faktanya tak hanya sekadar 
itu. Dibangun di atas lahan 
seluas sekitar 1,1 hektar dan 
menelan biaya hingga Rp12 
Miliar, keberadaannya dapat 
menjadi tempat wisata baru 
bagi warga Jakarta.

“Waduk Daan Mogot 
saat ini sedang menjadi pri-
madona warga Kalideres 
dan sekitarnya. Tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat 
penampungan air bersih, 
waduk ini juga bisa menjadi 
destinasi wisata baru bagi 
warga Jakarta,” tulis Guber-
nur DKI, Anies Baswedan 
dalam Istagram miliknya, 
Senin (11/10).

Menurutnya, kawasan 
Waduk Daan Mogot saat 
ini telah tertata rapi dan 

membuat warga nyaman untuk 
berkunjung. Dengan luas 1,1 
hektar waduk Daan Mogot 
menjadi lahan terbuka untuk 
warga yang ingin menghirup 
udara segar dan melepas penat.

Anies juga mengatakan, 
waduk tersebut dilengkapi 
Sistem Pengolahan Air Minum 
(SPAM) yang menjadi sumber 
air bersih bagi warga Rumah 
Susun (Rusun) Pesakih.  

Sementara itu, dari kolom 
komentar yang ada warganet 
pun banyak membanjirinya 
dengan pujian positif. Bahkan 
keindahan dan kenyamanan 
waduk Daan Mogot tersebut 
pun, saat menyaksikannya 
serasa berada di luar negeri .

“Masya Allah keren Pak. 
Serasa di luar negeri , semoga 
bapak selalu sehat dan dalam 
lindungan Allah subhana wa 
ta’ala ... aamiin,” tulis akun 
istagram @rahman-nurah-
man2014.  yan

Lahan Sengketa di Karet Tengsin
Jadi Kantor untuk Pemprov DKI

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta 
akan menggusur rumah yang 
dihuni sedikitnya 50 keluarga 
di Jalan Mutiara RT 07 RW 
04, Kelurahan Karet Tengsin, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat. 
Mereka yang tergusur akan 
dipindahkan ke rumah susun 
karena tanah seluas 4.695 yang 
mereka tempati saat ini adalah 
milik Pemprov DKI berdasar-
kan putusan pengadilan.

Pelaksana Tugas Kepala 
Badan Pengelolaan Aset Dae-
rah (BPAD) DKI Jakarta, Reza 
Pahlevi mengatakan, lahan 
tersebut nantinya akan diban-
gun kantor untuk kebutuhan 
Pemprov DKI. “Kami opti-
malisasi, gunakan sebagai kan-
tor,” kata Reza saat dihubungi, 
Senin (11/10).

Reza mengatakan, saat ini 
kebutuhan akan ruang kantor 
bagi pemprov DKI sangat 
besar. Di sisi lain, lahan yang 
dimiliki sangat terbatas. Oleh 
karena itu Pemprov DKI ha-
rus memanfaatkan seluruh 
aset yang ada, termasuk lahan 
di Karet Tengsin yang masih 
ditempati warga.

Reza mengatakan, nantin-
ya bukan tidak mungkin kantor 
yang akan dibangun di lahan 
itu juga akan disewakan ke 
pihak swasta. “Saya rasa juga 
terbuka untuk itu (disewakan). 
Karena bagaimanapun juga 
kami sekarang ini harus men-
goptimalkan seluruh aset tetapi 
prioritas kami tentu adalah 
untuk kebutuhan kantor kami 
dulu. Kalau kebutuhan kantor 
itu sudah terpenuhi sisanya kita 
manfaatkan,” ujarnya.

Reza menambahkan, saat 
ini proses relokasi warga ke 
rusun masih dalam tahap so-
sialisasi. BPAD DKI Jakarta 
telah memasang plang yang 
menandakan tanah itu adalah 
aset milik Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta. Di plang tersebut 
juga tertulis ‘Barang siapa 
merusak/memasuki/meman-
faatkan tanah tanpa izin, dian-

cam hukuman penjara/denda 
sesuai Pasal 167 jo. 385 jo. 389 
jo.551 KUHP’.

Adapun awal mula sengke-
ta lahan ini terjadi sejak tahun 
80-an. Saat itu, Dinas Peruma-
han dan Pemukiman DKI 
Jakarta membeli tanah itu dari 
sang pemilik. Bentuknya masih 
berupa lahan kosong. “Tetapi 
sayang ketika mereka beli itu 
tidak melakukan pengamanan 
dalam bentuk pemagaran. Di 
tanah itu satu per satu muncul 
bangunan,” kata Reza.

Rupanya ahli waris dari 
pemilik tanah sebelumnya 
yang mendirikan bangunan-
bangunan tersebut. Bahkan 
mereka juga menyewakan 
lahan itu kepada warga lain 
hingga akhirnya saat ini ada 50 
keluarga yang tinggal di sana. 
“Kami Pemprov DKI selaku 
pemilik berusaha untuk meya-
kinkan tanah itu sudah dijual. 
Buktinya ada. Kan kita beli 
dari bapaknya dulu. Tapi ahli 
waris bersikeras juga. Mungkin 
karena karena harganya saat ini 
sudah luar biasa,” kata Reza.

Akhirnya kasus sengketa 
lahan ini pun dibawa ke jalur 
hukum. Proses pengadilan 
ini berjalan hingga ke tingkat 
Mahkamah Agung. Pada 2019 
lalu, Pemprov DKI dinyatakan 
sebagai pemilik sah tanah 
tersebut. Namun, sebagian 
warga menyatakan berke-
beratan jika pindah ke rusun 
karena sejumlah alasan.

Firmansyah (57) yang su-
dah 27 tahun tinggal di la-
han itu, merasa keberatan jika 
dipindahkan ke rusun karena 
harus tetap membayar uang 
sewa per bulan. “Kalau kita 
pindah ke rusun terus kita 
tetap bayar di sana, itu kan 
jadi repot kita jadinya. Kita lagi 
kena musibah, terus di suruh 
bayarin rusun,” kata Firman-
syah, Kamis (30/9).

“Untuk pindah saja kita 
sudah bingung, gimana mau 
bayarin rusun,” sambungnya. 

 yan

Anies Berangkat ke Jayapura
Tinjau Atlet DKI di PON Papua

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Rasyid Baswedan berangkat 
ke Jayapura untuk meninjau 
para atlet Ibu Kota yang se-
dang bertanding pada Pekan 
Olahraga Nasional (PON) 
XX Papua. “Insya Allah ini 
akan menjadi pijakan untuk 
prestasi lebih baik lagi,” kata 
Anies Baswedan kepada para 
atlet DKI melalui akun Ins-
tagram @aniesbaswedan, di 
Jakarta, Senin (11/10).

Anies tiba di Jayapura, 
Senin pagi dan bertemu se-
jumlah atlet dan ofi sial pa-
nahan serta sepak takraw di 
Bandara Sentani, yang akan 
kembali ke Jakarta usai ber-
tanding di PON XX Papua. 
Dalam kesempatan itu, Anies 
mengucapkan terima kasih 
kepada para atlet yang ber-
juang membawa nama DKI 
pada ajang PON XX Papua.

“Bawa cerita, pengalaman 
ini untuk menjadi pelajaran 
bagi semuanya,” ucap man-
tan menteri pendidikan dan 

kebudayaan (mendikbud) 
tersebut.

Kepada para atlet, Anies 
mengaku memantau perkem-
bangan para atlet DKI, bah-
kan sebelum pembukaan 
PON XX Papua. “Sejak mulai 
sebelum pembukaan, kami 
menyaksikan terus semangat 
teman-teman. Terima kasih 
atas nama warga Jakarta,” 
ujarnya.

PON XX di Papua ber-
langsung mulai 2 Oktober 
hingga ditutup 15 Oktober 
2021. Sementara itu, perole-
han medali kontingen DKI 
Jakarta per 10 Oktober 2021 
pukul 21.13 WIT, meraih 72 
medali emas, perak (58), dan 
perunggu (71), sehingga total 
mengumpulkan 201 medali.

Posisi Jakarta saat ini be-
rada di urutan ketiga setelah 
Jawa Barat dengan total 
medali 223 dan Jawa Timur 
(193). Sebelumnya, DKI Ja-
karta berada di posisi puncak 
perolehan medali PON XX 
Papua.  yan

Siswa Kelas VI SD Negeri Bojong Menteng I, Kecamatan Rawalumbu, 
Kota Bekasi, Jawa Barat saat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) 
terbatas masa pandemi Covid-19. PTM shift pertama itu dimulai dari pukul 
07.00-09.00 WIB.

FOTO : MADONG LUBIS, SENIN (11/10)

TAMBUN SELATAN 
(IM) - Pj. Bupati Bekasi, 
Dani Ramdan, optimis Po-
syandu Eddelweis A Desa 
Sumberjaya Kecamatan Tam-
bun Selatan dapat meraih 
juara dalam lomba Posyandu 
Tingkat Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2021. 

“Karena melihat gedung-
nya sudah bagus seperti ini 
dan pelayanannya sangat baik. 
Oleh karena itu, kita optimis 
dengan bantuan dari Dinas 
terkait, kita bisa jadi juara,” 
ucap Pj. Bupati Dani dalam 
rilis Prokopim Setdakab, Min-
ggu (10/10)

Saat meninjau fasilitasnya 
pada Minggu (10/10), Dani 
berharap prestasi Posyandu 
Eddelweis dalam mewakili 
Kabupaten Bekasi dapat ber-

Posyandu Eddelweis A Desa Sumberjaya
Optimis Juara Lomba Tingkat Provinsi Jabar

lanjut di perlombaan tingkat 
Provinsi ,  bahkan sampai 
tingkat Nasional. 

“Saya datang kesini dalam 
rangka memberikan dukungan 
moril untuk lomba tingkat 
Provinsi Jawa Barat yang akan 
datang. Tentu ini prestasi yang 
luar biasa, mudah-mudahan 
bisa sampai tingkat Nasional,” 
harapnya. 

Selain berfokus pada lom-
ba tersebut, ia meminta kepada 
Posyandu Eddelweis A agar 
tetap melayani masyarakat baik 
ibu hamil atau balita secara 
rutin, karena hal tersebut dapat 
menjadikan generasi baru 
masyarakat Kabupaten Bekasi 
yang lebih baik. 

“Tujuan akhir bukan hanya 
juara, tapi bagaimana melayani 
masyarakat di posyandu ini 

secara rutin. Karena dengan 
cara itu kita dapat memastikan 
anak-anak kita generasi baru 
yang lebih sehat, kuat, dan 
cerdas,” tutupnya. 

Posyandu Eddelweis A 
Sumberjaya menjadi wakil 
Kabupaten Bekasi dalam per-
lombaan Posyandu Tingkat 
Provinsi Jawa Barat yang akan 
dilaksanakan pada 13 Oktober 
2021 mendatang setelah sebel-
umnya menjadi Juara Pertama 
pada Lomba Posyandu Tingkat 
Kabupaten Bekasi. 

Dalam kegiatan tersebut 
turut hadir Pj. Ketua TP-
PKK Ria Dani Ramdan, Ke-
pala Dinas Kesehatan dr. Sri 
Enny Mainarti, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Ida Farida, Camat 
Tambun Selatan Junaefi .  mdl

Pengguna KRL Diminta
Atur Waktu Perjalanan

JAKARTA (IM) - KAI 
Commuter mengimbau 
pengguna kereta rel listrik 
(KRL) dapat mengatur wak-
tu perjalanan. VP Corporate 
Secretary KAI Commuter 
Anne Purba mengatakan 
pada awal pekan selalu ter-
jadi peningkatan jumlah 
pengguna KRL. 

“Mobilitas pengguna 
KRL pada Senin (11/10) ini 
mencerminkan pola perge-
rakan pengguna sepanjang 
pekan,” kata Anne dalam 
pernyataan ter tulisnya, 
Senin (11/10). 

Anne menuturkan, per-
gerakan pengguna KRL 
pada pagi hari terkonsentrasi 
pada pukul 06.00 WIB hing-
ga 08.00 WIB. Sedangkan 
pada sore hari terkonsen-
trasi pada pukul 16.00 WIB 
hingga 18.00 WIB.

Hingga pukul 10.00 
WIB tercatat jumlah peng-
guna KRL sebanyak 163.853 
penumpang. “Data tersebut 
tidak jauh beda dengan 
pengguna pada hari Senin 
minggu sebelumnya yaitu 
sejumlah 163.305 peng-
guna,” tutur Anne. 

Anne menuturkan volu-
me pengguna terus ber-
tambah seiring masyarakat 
kembali beraktivitas. Dia 
memastikan KAI Com-
muter tetap menerapkan 
protokol kesehatan seba-
gaimana berjalan selama 
masa pandemi ini.

“KAI Commuter tetap 
menerapkan protokol kese-
hatan dengan mewajibkan 
penggunaan masker ganda 
dengan salah satunya adalah 
masker medis dilapis dengan 
masker kain sebagaimana yang 
direkomendasikan para dokter 
dan Kementerian Kesehatan, 
menjaga jarak, dan mencuci 
tangan sebelum maupun sesu-
dah naik kereta,” jelas Anne. 

Anne menuturkan, pe-
numpang juga wajib menunjuk-
kan sertifi kat vaksin sebelum 
naik KRL kepada petugas 
secara fisik maupun secara 
digital. Selain itu juga bisa 
melalui scan kode QR yang 
ada di stasiun dengan aplikasi 
PeduliLindungi.“Scan kode QR 
juga dapat dilakukan melalui 
aplikasi lainnya yang sudah 
terintegrasi dengan aplikasi 
PeduliLindungi,” tutur Anne. 

Operasional dan layanan 
KRL Jabodetabek saat ini ber-
jalan mulai pukul 04.00 WIB 
hingga pukul 22.00 WIB den-
gan 994 perjalanan perharinya. 
KAI Commuter mengoperasi-
kan pelayanan perjalanan KRL 
dengan memaksimalkan waktu 
jadwal perjalanan antara KRL 
pada jam sibuk pagi dan sore. 

Sebanyak 307 perjalanan 
KRL melayani di jam sibuk 
pagi hari mulai pukul 04.00 
WIB hingga 09.00 WIB. Se-
banyak 243 perjalanan KRL 
melayani di jam-jam sibuk sore 
hari mulai pukul 16.00 hingga 
20.00 WIB.  yan

Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (dua kiri) dan Pj. Ketua TP-PKK, Ria Dani 
Ramdan (dua kanan) saat meninjau fasilitas Posyandu Eddelweis A Desa 
Sumberjaya, Tambun Selatan, Minggu(10/10).
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