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BUDIDAYA MAGGOT BSF
DI JAKARTA

Petugas Satpel Lingkungan 
Hidup DKI Jakarta memeriksa 
maggot atau larva dari Lalat 
Tentara Hitam atau Black 
Soldier Fly (BSF) di Rumah 
Maggot BSF Kecamatan Te-
bet, Jakarta, Selasa (12/10). 
Budidaya maggot atau larva 
dari lalat BSF itu dimanfaat-
kan untuk mengurai sampah 
organik, serta sebagai sarana 
edukasi pengolahan sampah 
mandiri bagi warga sekitar.

IDN/ANTARA

Masih Ada 1,9 Juta Warga DKI
Jakarta Belum Divaksin Covid-19
Meskipun vaksinasi Covid-19 juga di ga-
lakkan pada sejumlah kelompok priori-
tas, masih dibutuhkan peran serta mas-
yarakat untuk tetap disiplin menerap-
kan protokol kesehatan. Hal ini meng-
ingat, vaksinasi Covid-19 saat ini hanya 
mengurangi dampak keterpaparan, dan 
masih terdapat kemungkinan tertular 
dan menularkan virus Covid-19.

warga DKI Jakarta dan warga 
non DKI Jakarta yang melaku-
kan aktivitas di Jakarta.

Hingga saat ini, masih ada 
1.916.655 warga DKI Jakarta 
yang belum divaksin Covid-19 
dosis 1 dari total target vaksi-
nasi sebanyak 8.941.211 warga 
Jakarta.

Kepala Bidang Pencega-
han dan Pengendalian Penya-
kit, Dinas Kesehatan Provinsi 
DKI Jakarta, Dwi Oktavia, 
mengatakan, pihaknya se-
benarnya sudah melakukan 
vaksinasi dosis 1 sebanyak 
10.643.267 orang atau 119% 

dari target 8,9 juga warga.
Namun, dari jumlah terse-

but, baru 66% merupakan 
warga berKTP DKI Jakarta 
atau sebanyak 7.024.556. Hal 
ini berarti masih ada 1,9 juta 
warga Jakarta yang perlu di-
vaksin dosis 1.

“Untuk vaksinasi program, 
total dosis 1 saat ini sebanyak 
10.643.267 orang dengan pro-
porsi 66% merupakan warga 
ber-KTP DKI dan 34% warga 
KTP Non DKI,” ujar Dwi di 
Jakarta, Selasa (12/10).

Sementara untuk vaksi-
nasi dosis 2 saat ini, kata Dwi, 
sudah mencapai mencapai 
7.975.257 orang atau 89,2%, 
dengan proporsi 68% atau 
5.423.174 orang merupakan 
warga ber-KTP DKI dan 32% 
atau 2.552.083 warga KTP 
Non DKI.

“Meskipun vaksinasi Co-
vid-19 juga digalakkan pada 
sejumlah kelompok priori-
tas, masih dibutuhkan peran 
serta masyarakat untuk tetap 
disiplin menerapkan pro-
tokol kesehatan. Mengingat, 
vaksinasi Covid-19 saat ini 
hanya mengurangi dampak 
keterpaparan, masih terdapat 
kemungkinan tertular dan 
menularkan virus Covid-19 
jika longgar terhadap proto-
kol kesehatan dalam kesehar-

ian,” imbuh Dwi.
Pemprov DKI Jakarta 

menyarankan, untuk melaku-
kan vaksinasi, warga dapat 
langsung ke tempat vaksinasi. 
Namun, untuk mempercepat 
proses vaksinasi, warga disa-
rankan mendaftar online 
melalui aplikasi JAKI atau 
situs corona.jakarta.go.id/
vaksinasi.

Dengan mendaftar secara 
online, warga dapat memilih 
waktu dan tempat vaksinasi 
sendiri, sekaligus bisa melaku-
kan pre-screening tes online.

Untuk menemukan tem-
pat vaksinasi, warga juga 
mengeceknya melalui aplikasi 
google maps. Hanya dengan 
menuliskan “vaksin COV-
ID-19”, warga dapat men-
emukan lokasi serta dibantu 
informasi jalur menemukan 
lokasi yang dipilih.

Adapun kategori warga 
18+ yang dapat divaksinasi 
di DKI Jakarta adalah: warga 
ber-KTP DKI Jakarta, warga 
ber-KTP dari luar DKI Jakarta 
tetapi berdomisili di DKI Ja-
karta (membawa keterangan 
domisili diperoleh dari petugas 
RT, tidak harus dari ketua RT), 
pekerja di DKI Jakarta yang 
ber-KTP dari luar DKI Jakarta 
(membawa keterangan dari 
tempat kerja).  yan

Meskipun vaksinasi Covid 19 juga diga

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI 

Jakarta terus gencar melakukan 
vaksinasi Covid-19 kepada 

JAKARTA (IM) P J k l k k

Sekolah di Depok Diminta
Perkuat Jaringan Internet

DEPOK (IM) - Satuan 
pendidikan sekolah-sekolah 
di Kota Depok diminta 
untuk memperkuat jaringan 
internet agar mempermu-
dah para siswa mengikuti 
pelajaran daring. Hal ini 
juga sebagai bagian lan-
carnya pelaksanaan Pembe-
lajaran Tatap Muka Terbatas 
(PTMT) serta diperlukan 
bagi para siswa yang belum 
bisa mengikuti PTMT.

“Kami meminta satuan 
pendidikan sekolah mem-
perkuat jaringan internet 
untuk pembelajaran dar-
ing. Akses jaringan internet 
dibutuhkan bagi siswa yang 
belum mendapatkan izin 
orang tua untuk mengikuti 
PTMT karena berbagai ala-
san, termasuk jika siswa 
dalam keadaan tidak sehat. 
Jadi perkuatlah jaringan 
internet untuk siswa yang 
melakukan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ),” ujar Wakil 

Wali Kota Depok, Imam Budi 
Hartono di Balai Kota Depok, 
Selasa (12/10).

Menurut Imam, jaringan 
internet yang lancar sangat 
penting. Agar materi dapat 
tersampaikan secara optimal ke 
siswa yang melakukan pembe-
lajaran daring.

“Saya tegaskan, hal ini ha-
rus menjadi perhatian sekolah-
sekolah,” tegasnya.

Berdasarkan Peraturan 
Wali Kota (Perwal) Depok 
Nomor 66 Tahun 2021 tentang 
Pembelajaran Tatap Muka 
Terbatas di Masa Pandemi 
Covid-19, PTMT dapat dilak-
sanakan dengan membatasi 
jumlah siswa yang hadir paling 
banyak 20 siswa atau 50 persen 
dari kapasitas kelas. 

“Dengan begitu, terdapat 
50 persen siswa yang melaku-
kan PTMT dan 50 persen 
siswa melakukan PJJ. Jadi 
sangat perlu jaringan internet 
diperkuat,” harap Imam.  yan

Usai Purna Tugas Gubernur DKI,
Anies Ingin Keliling Indonesia

JAKARTA (IM) - Guber-
nur DKI Jakarta, Anies Bas-
wedan akan purna tugas pada 
Oktober 2022. Anies dilantik 
menjadi Gubernur DKI pada 
16 Oktober 2017.

Lantas, apa rencana Anies 
kedepan usai tidak lagi menja-
bat sebagai orang nomor satu 
di DKI?

“Oktober tahun depan, 
lima tahun tuntas. Saya ber-
harap semua yang dikerjakan di 
sini tuntas, sehingga orang per-
caya pada proses demokrasi. 
Karena saya ini calon gubernur 
yang tidak sengaja jadi calon 
gubernur,” ujar Anies saat 
acara Workshop Nasional DPP 
PAN yang disiarkan di kanal 
Youtube PAN TV, beberapa 
waktu lalu.

Mantan Mendikbud ini 
berharap seluruh pekerjaannya 
sebagai Gubernur DKI tuntas. 
Dia juga tidak membayangkan 
dapat memimpin Ibu Kota 
sebelumnya.

“Bapak-bapak semua tahu 
semua prosesnya di sini, saya 
tidak pernah membayangkan 
bahwa akan menjadi calon 
gubernur di Jakarta. Dan 
yang bekerja untuk proses 
pemenangan kemarin barang-
kali banyak di antara Bapak-
Ibu semua yang ikut terlibat, 
yang iurannya luar biasa, iuran 
tenaga,” bebernya.

Anies juga akan berkeliling 
Indonesia setelah tidak lagi 
menjabat sebagai Gubernur 
DKI. Namun tidak dijelaskan 
apa tujuannya mengelilingi 
Indonesia.

“Jadi yang ada di benak 
saya adalah ini dituntaskan 
bisa lapor pada umat, lapor 
pada masyarakat, amanat, nih 
namanya sama nih, amanah 
sudah dijalankan dengan 
baik. Tuntas. Nah sesudah 
itu saya jadi orang bebas,” 
ungkapnya.

“Sambil orang bebas saya 
menikmati keliling ke mana-
mana. Jadi nanti saya ingin, 
kemarin kan tahanan kota 
lima tahun, jadi habis itu ka-
lau sudah, saya keliling saja 
kemana-mana, di Indonesia, 
itu kira-kira,” sambungnya.

Selain itu, Anies juga ingin 
kembali bertarung di Pilkada 
DKI Jakarta jika tidak diun-
dur ke tahun 2024. Dia juga 
sudah mempersiapkan agar 
pada masa terakhir jabatannya 
dimanfaatkan untuk kampanye 
jika Pilkada DKI masih dis-
elenggarakan di 2023.

“Dulu rencananya nanti ta-
hun terakhir, (kalau ada pilkada 
tahun 2023), baru mulai kam-
panye,” kata dia.

Namun, Pilkada 2022 ditia-
dakan seperti yang tercantum 
dalam UU Nomor 10 Tahun 
2016 sehingga akan meman-
faatkan momentum tersebut 
dengan terus bekerja menun-
taskan program-program yang 
sudah dicanangkan.

“Ternyata enggak ada 
pilkada tahun depan. Jadi ya 
sudah, kita kerja terus saja, gitu 
kan. Enggak ada kampanye 
tahun depan. Kalau ada pilka-
da tahun depan kita kampa-
nye, tetapi karena enggak ada 
pilkada ya sudah kita terusin 
saja kerja sampai akhir,” tutup 
Anies.  yan

Riza Patria Mengaku tak Ambisi
Maju sebagai Cagub di Pilkada 2024

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria mengeklaim 
tak punya ambisi untuk men-
calonkan diri sebagai guber-
nur pada Pilkada DKI beri-
kutnya. Sebagai informasi, 
Riza, kader Gerindra, men-
duduki kursi nomor dua di 
Ibukota sejak 15 April 2020, 
setelah terjadi perebutan alot 
antara PKS dan Gerindra, 
dua partai pemenang Pilkada 
DKI Jakarta 2017 yang mera-
sa berhak atas kursi tersebut 
sepeninggal Sandiaga Uno.

“Tidak ada, tidak ada piki-
ran seperti itu (mencalonkan 
diri sebagai gubernur),” ujar 
Riza kepada wartawan pada 
Selasa (12/10).

 “Jadi saya minta, semua 
masyarakat kita ini jangan 
apa-apa pikirannya ke politik. 
Sekarang ini kita fokus soal 
kesehatan, kita fokus terha-

dap ekonomi,” kata dia.
Riza mengaku belum 

tahu apa yang akan dilaku-
kannya selepas masa jabatan-
nya usai pada tahun depan. 
“Saya sebagai wagub selesai 
17 Oktober 2022. Ya sudah, 
selesai,” ucapnya.

Ia mengaku belum terpikir 
mengambil langkah-langkah 
politik. Menurut Riza, saat ini 
dia hanya fokus diamanahkan 
oleh Gerindra untuk men-
jalankan tugas sebagai Wakil 
Gubernur DKI Jakarta. Ia 
mengembalikan masa depan 
dan karier politiknya kepada 
Gerindra. “Nanti setelah se-
lesai, saya kembali ke partai. 
Kembali ke apa yang diama-
nahkan, apa yang ditugas-
kan oleh partai,” tukas Riza. 
“Apalagi (Pilkada DKI) masih 
2024. Terlalu jauh ya. Mari kita 
laksanakan tugas yang ada,” 
imbuhnya.  yan

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Kelurahan Wanasari 
Kecamatan Cibitung akan me-
wakili Kabupaten Bekasi dalam 
Lomba Kesatuan Gerak (Kes-
rak) PKK Bangga Kencana 
Kesehatan Tingkat Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2021. 

Keputusan tersebut di-
ambil berdasarkan penilaian 
yang telah dilakukan sebelum-
nya oleh Tim Penggerak (TP) 
PKK Kabupaten Bekasi, dan 
disampaikan dalam kegiatan 
Pencanangan dan Rapat Koor-
dinasi Kesatuan Gerak (Kes-
rak) PKK Bangga Kencana 
Kesehatan Tingkat Kabupaten 
Bekasi Tahun 2021, di Com-
man Center, Diskominfosantik, 
Senin (11/10).  

Pj. Bupati Bekasi, Dani 
Ramdan, menyampaikan bah-
wa Pemkab Bekasi senantiasa 
mendukung proyek perconto-
han Kesrak PKK Kabupaten 
Bekasi, sampai dipilihnya Kelu-
rahan Wanasari Kecamatan Ci-
bitung untuk mengikuti lomba 
tersebut. 

“Kita mendukung lokasi-
lokasi terpilih sebagai proyek 
percontohan Kesrak PKK, 
dan yang mengikuti lomba di 
Tingkat Provinsi Jawa Barat 
akhirnya telah terpilih, yaitu 
Kelurahan Wanasari di Keca-
matan Cibitung,” ucapnya saat 
membuka kegiatan tersebut, 
di Command Center Gedung 
Diskominfosantik, Komplek 
Perkantoran Pemkab Bekasi. 

Ia menyampaikan bahwa 
kegiatan yang dilaksanakan setiap 
tahun tersebut harus dapat dijadi-
kan momentum bagi Tim Peng-
gerak (TP) PKK tingkat Kabu-
paten Bekasi, kecamatan, sampai 
desa untuk memperkuat kegiatan 
serta programnya bekerja sama 
dengan perangkat daerah terkait. 

“Ini merupakan momen-
tum bagi seluruh TP-PKK di 
Kabupaten Bekasi untuk mem-
perkuat semua kegiatan dan 
progamnya bersama Dinas Ke-
sehatan, Dinas Pemberdayaan 

Kelurahan Wanasari Jadi Wakil Lomba Kesrak 
PKK Bangga Kencana Kesehatan Jabar 2021

Warga Diimbau tak Berkerumun
Lihat Bunga Bangkai di Cilandak

JAKARTA (IM)  - 
Bunga Bangkai tumbuh di 
pekarangan rumah warga 
di Jalan Bunga Rampai, RT 
11/03 Cipete Selatan, Ci-
landak, Jakarta Selatan dan 
jadi tontotan warga. Ketua 
RT setempat pun meminta 
warga tak berkerumun dan 
menaati protokol kesehatan.

Ketua RT 011, Ahmad 
Saehu (50) mengatakan, 
keberadaan tumbuhan yang 
diduga bunga bangkai itu 
memancing banyak warga 
mendatangi lokasi sejak ke-
marin. Dia sudah melapor-
kan pula tentang keberadaan 
tumbuhan tersebut ke Pol-
sek Cilandak.

Namun, kata dia, belum 
ada arahan untuk membuat 
pagar di sekitar tumbuhan 
itu. Hal terpenting, pihaknya 
menjaga agar kedatangan 
warga tidak menimbulkan 
kerumunan demi mencegah 
penyebaran Covid-19.

“Saya ditelepon Bhabi-
nkamtibmas agar mengatur 
warga jaga jarak supaya tidak 
terjadi kerumunan. Saya juga 
sudah imbau ke warga untuk 
tetap menjaga prokesnya,” 
ujarnya pada wartawan, 
Selasa (12/10).

Keberadaan  bung a 
bangkai di salah satu pe-
karangan warga itu menarik 
perhatian warga sekitar. Tak 
sedikit yang datang untuk 
sekadar melihat karena pe-
nasaran dan berswafoto.

 
Bau Bangkai

Sebelumnya, pemilik 
rumah tempat tumbuh-
nya tanaman mirip bunga 

bangkai tersebut, Nova (34) 
mengetahui adanya bunga 
tersebut karena ada bau me-
nyengat seperti bangkai. Bau 
menyengat seperti bangkai 
tersebut tercium sejak lima hari 
yang lalu. Namun, bau bangkai 
tersebut makin menyengat 
pada Minggu (10/10) siang.

 “Saya cari bau bangkainya. 
Saya kira itu bau bangkai tikus. 
Ternyata bunga bangkai,” ujar 
Nova.

Ia mencari sumber bau 
bangkai tersebut di pojok 
pekarangan rumahnya. Bunga 
diduga bunga bangkai tersebut 
tertutup genteng-genteng.

“Bongkar-bongkar gen-
teng itu tadi jam 16.30. Tadi 
pak RT yang nyuruh bongkar 
bersihin genteng-genteng-
nya. Awalnya bunga itu ketu-
tup tumpukan genteng,” ujar 
Nova.

Nova menemukan banyak 
lalat hijau yang hinggap di 
bunga tersebut. Bau bangkai 
dari bunga tersebut sangat 
menyengat pada sore hari.

 “Sekarang mungkin kare-
na hujan jadi baunya hilang. 
Tadi baunya sampai kecium 
tetangga,” ujar Nova.

Bunga tersebut diper-
kirakan setinggi sekitar 40 
centimeter dan lebar sekitar 
15 centimeter. Daun bunga 
tersebut berwarna ungu, hijau, 
dan coklat. Terdapat genteng-
genteng mengelilingi tempat 
tumbuhnya bunga tersebut.

Keberadaan tanaman mi-
rip bunga bangkai tersebut 
juga menarik perhatian warga. 
Mereka datang dan bahkan 
menyisihkan uang saat melihat 
tanaman tersebut.  yan

Pj. Bupati Bekasi, Dabi Ramdan (dua kiri atas) 
saat kegiatan Pencanangan dan Rapat Koor-
dinasi Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK Bangga 
Kencana Kesehatan Tingkat Kabupaten Bekasi 
Tahun 2021 di Command Center, Diajominfosan-
tik, Senin (11/10).

PT. INDOGUNA AKA SATRIA (“ ”). 
Suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Republik Indonesia 
dan berkedudukan di Jl. Danau Toba No. 
151, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, 
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 
dengan ini mengumumkan bahwa :
PT. Lotus Karya Buana Abadi, Tuan Joinerri 
Kahar dan Tuan Sanni Muhammad Zaki akan 
melakukan pengambilalihan saham-saham 
(Akuisisi) milik para pemegang saham pada 
Perseroan dan atas Akuisisi tersebut 
menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada Perseroan.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
pasal 127 Undang-Undang no. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Oktober 2021 
Direksi 

PT. INDOGUNA AKA SATRIA

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN 
PT. INDOGUNA AKA SATRIA

PT. INDOGUNA ARIA SEJATI (“ ”). 
Suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Republik Indonesia 

Tower, Lt. 21, Unit I, Jl. Sultan Iskandar 
Muda No.10, Kel. Kebayoran Lama Utara, 
Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta 
Selatan, Prov. DKI Jakarta dengan ini 
mengumumkan bahwa :
PT. Lotus Karya Buana Abadi, Tuan Joifadi 
dan Tuan H. Naldy Nazar Haroen akan 
melakukan pengambilalihan saham-saham 
(Akuisisi) milik para pemegang saham pada 
Perseroan dan atas Akuisisi tersebut 
menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada Perseroan.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
pasal 127 Undang-Undang no. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Oktober 2021 
Direksi 

PT. INDOGUNA ARIA SEJATI

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN 
PT. INDOGUNA ARIA SEJATI

P T.  I N D O G U N A  U S A H A  M A N D I R I  
(“ ”). Suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan hukum Republik 
Indonesia dan berkedudukan di Gandaria 

Iskandar Muda No.10, Kel. Kebayoran 
Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota 
Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 
dengan ini mengumumkan bahwa :
PT. Lotus Karya Buana Abadi, Tuan Joifadi 
dan Tuan Bambang Kunto Wijono akan 
melakukan pengambilalihan saham-saham 
(Akuisisi) milik para pemegang saham 
pada Perseroan dan atas Akuisisi tersebut 
menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada Perseroan.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka 
pemenuhan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu 
pasal 127 Undang-Undang no. 40 tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 13 Oktober 2021 
Direksi 

PT. INDOGUNA USAHA MANDIRI

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN 
PT. INDOGUNA USAHA MANDIRI

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 
(2) Undang-Undang No. 40 Th. 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan 
bahwa akan diambil alihnya seluruh saham-
saham yang dimiliki oleh Tuan Doktor 
Insinyur SAXON ANTHONI dan Nyonya 
LIU KHIUK FA dalam PT. BORNEO JAYA 
UTAMA, berkedudukan di Kota Balikpapan 
(“Perseroan”), yang akan diambil alih oleh 
Tuan FREDY ANTONIUS REPI, Tuan ANDREW, 
dan Tuan YOHANES WIJAYA. 
Maka itu bagi Kreditor yang berkeberatan 
terhadap rancangan tersebut, berdasarkan 
Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Kreditor dapat mengajukan keberatan 
kepada Perseroan dalam jangka waktu 
paling lambat 14 hari setelah tanggal 
pemberitahuan ini.

Jakarta, 13 Oktober 2021   
Direksi Perseroan

Masyarakat dan Desa, Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, serta Dinas 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana,” katanya 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Senin(11/10) sore.

Dalam mendukung lom-
ba tersebut, ia menghadirkan 
Kepala Dinas terkait untuk 
memberikan informasi pro-
gram-program terbaru yang 
dapat meningkatkan capaian 
penilaian Keluarga PKK Gagah 
Bencana perwakilan Kabu-
paten Bekasi. “Dukungan yang 
diberikan dari Pemkab Bekasi, 
yaitu tadi Kepala Dinas yang 
hadir dijadikan narasumber 
untuk memaparkan program-
program terbaru di bidang yang 
berkaitan dengan penilaian-
nya,” tuturnya. 

Sementara itu, Pj. Ketua 
TP-PKK Kabupaten Bekasi, 
Ria Dani Ramdan berharap se-

lain dapat menjadi juara lomba, 
TP-PKK Kabupaten Bekasi 
harus dapat menjadi juara di 
hati masyarakat dengan mem-
berikan peningkatan pelayanan 
kesehatan secara merata. 

“Diharapkan bisa juara 
sampai tingkat nasional. Tetapi 
selain juara, yang terpentingnya 
adalah bisa menjadi juara juga di 
hati masyarakat dengan mem-
berikan pelayanan kesehatan 
yang merata,” pungkasnya. 

Dalam kegiatan tersebut 
turut hadir Pj. Ketua TP-PKK 
Kabupaten Bekasi Ria Dani 
Ramdan, Kepala Dinas Kes-
ehatan dr. Sri Enny Mainarti, 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Ida Farida, 
Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Beren-
cana Farid Setiawan, serta secara 
virtual kader TP-PKK seluruh 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa 
Se-Kabupaten Bekasi.  mdl

BERBAGI BUBUR AYAM GRATIS
Relawan membagikan bubur ayam gratis kepada 
pengendara di kawasan Kukusan, Depok, Jawa 
Barat, Selasa (12/10). Burayam membagikan bubur 
ayam secara gratis sebanyak 90 porsi setiap hari 
kepada warga yang bertujuan untuk membantu 
warga yang kesulitan di masa Pandemi Covid-19.
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