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WISATA KAWASAN MONAS
Sejumlah warga berfoto dengan latar 
belakang Monumen Nasional (Monas) 
di depan pintu masuk Monas, Jakarta, 
Rabu (20/10). Meskipun kawasan 
tersebut masih tertutup untuk umum, 
namun tetap menjadi tujuan wisata 
masyarakat untuk mengisi waktu libur 
Maulid Nabi Muhammad SAW.

IDN/ANTARA

DKI Mulai Buka Area Publik
dengan Kapasitas 25 Persen
Meski Jakarta sudah turun levelnya, 
warga diminta tidak terburu-buru me-
nyikapi keadaan ini dengan kebahagia-
an yang berlebih apalagi sampai meng-
abaikan prokes (protokol kesehatan), 
kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Bas-
wedan.

yang berlebih apalagi sampai 
mengabaikan prokes (protokol 
kesehatan),” kata Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswedan 
di Jakarta, Rabu (20/10 ).

Kebijakan untuk fasili-
tas umum tersebut tertuang 
dalam Keputusan Gubernur 
DKI Nomor 1245 tahun 2021 
tentang PPKMlevel dua di Ja-
karta yang berlaku mulai Selasa 
(19/10). Adapun pelonggaran 
di tempat wisata dan taman itu 
di antaranya jam operasional 
hingga pukul 21.00 WIB.

Sedangkan ketentuan yang 
harus dilaksanakan di an-
taranya mengikuti protokol 
kesehatan yang diatur Ke-

menterian Kesehatan dan 
atau kementerian/lembaga 
terkait. Fasilitas umum wajib 
menggunakan aplikasi Peduli 
Lindungi untuk pemeriksaan 
pegawai dan pengunjung.

Anak-anak berusia di 
bawah 12 tahun diperbolehkan 
memasuki tempat wisata yang 
sudah menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi dengan syarat 
didampingi orang tua. Tak han-
ya itu, ganjil genap diterapkan 
sepanjang jalan menuju dan 
dari lokasi tempat wisata mulai 
Jumat pukul 12.00 WIB sampai 
Minggu pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, hanya ada 
dua tempat wisata tertentu 
yang siap dibuka di Jakarta di 
antaranya Taman Impian Jaya 
Ancol dan Taman Mini Indo-
nesia Indah (TMII).

 
Permainan Anak di Mal 
Juga Dibuka

Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta juga mulai membuka 
permainan anak di mal sejalan 
dengan pemberlakuan PPKM 
Level 2. Namun, ada syarat 

khusus dalam pemberlakuan-
nya.

Aturan itu dituangkan Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan dalam Keputusan 
Gubernur (Kepgub) DKI Ja-
karta nomor 1245 tentang ten-
tang Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Level 2 
Corona Virus Disease 2019.

Di kepgub tersebut, ada 
aturan soal kegiatan pada pusat 
perbelanjaan, mal, pusat perda-
gangan. Permainan anak di 
tempat hiburan seperti mal 
harus mensyaratkan orang tua 
untuk mencatat alamat dan 
nomor telepon.

Tempat bermain anak-
anak dan tempat hiburan 
dalam pusat perbelanjaan/ 
mal/ pusat perdagangan di-
buka dengan syarat orang tua 
harus mencatatkan alamat dan 
nomor telepon untuk kebutu-
han tracing.

Aturan tersebut baru diter-
apkan di masa PPKM DKI 
Jakarta. Sebelumnya, pada level 
3, tempat bermain anak di mal 
tidak diizinkan dibuka.  yan

Meski Jakarta sudah turun levelnya

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta mulai mem-
buka area publik, taman umum 
dan tempat wisata dengan 
kapasitas maksimal 25 persen. 
Ini sesuai Pemberlakuan Pem-

batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) level dua di Ibu Kota.

“Meski sudah turun level-
nya, saya tegaskan untuk tidak 
terburu-buru menyikapi ke-
adaan ini dengan kebahagiaan 

Turun ke Level 2, Pemkab Bekasi 
Fokus Pemulihan Ekonomi

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM) di Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat, telah 
mengalami penurunan ke 
level 2, sebagaimana  ditetap-
kan dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri (Inmendagri) 
Nomor 52 Tahun 2021 ten-
tang Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
Level 3, Level 2, dan Level 1 
Corona Virus Disease 2019 
di Wilayah Jawa dan Bali. 

Pj. Bupati Bekasi, Dani 
Ramdan, menyampaikan 
bahwa PPKM di Kabupaten 
Bekasi dapat turun ke level 2 
karena cakupan vaksinasi do-
sis pertama sudah memenuhi 
syarat, yakni sebanyak 70%. 

“Sebenarnya sudah 
beberapa waktu yang lalu 
memenuhi. Tetapi dengan 
adanya syarat cakupan vak-
sinasi dosis pertama yang 
harus 70%, akhirnya hari 
ini Kabupaten Bekasi sudah 
ditetapkan ke PPKM Level 
2 karena cakupan vaksi-
nasinya sudah mencapai 
70%,” ucapnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 
Selasa (19/10) sore.

Ia menambahkan, Pemk-
ab Bekasi akan menyesuaikan 

atau melonggarkan peraturan 
dan ketentuan dalam kegiatan 
sosial, ekonomi, dan budaya 
sesuai Inmendagri tersebut. Hal 
itu diharapkan dapat mening-
katkan pemulihan ekonomi di 
Kabupaten Bekasi. 

“Tentu dengan adanya 
penetapan ini, berbagai per-
aturan dan ketentuan akan 
disesuaikan. Ada yang sifatnya 
pelonggaran dalam kegiatan 
sosial, ekonomi, dan budaya 
di masyarakat. Mudah-muda-
han bisa semakin mendorong 
pemulihan ekonomi kita,” tam-
bahnya. 

Selain itu, dirinya ingin ma-
syarakat dapat tetap meningkat-
kan kewaspadaan dengan me-
makai masker di tempat-tempat 
umum, melaksanakan vaksinasi, 
serta meningkatkan testing dan 
tracing untuk mencegah potensi 
bangkitnya penularan kasus 
Covid-19 di Kabupaten Bekasi. 

“Kewaspadaan kita harus 
tetap dicanangkan agar setiap 
potensi bangkitnya penularan 
kembali bisa dicegah. Lang-
kahnya dengan tetap melak-
sanakan protokol kesehatan 
paling utama yaitu memakai 
masker, selain itu vaksinasi 
ditingkatkan, serta testing dan 
tracing tetap dilakukan,” tu-
tupnya. mdl

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta selama 
empat tahun terakhir ini beru-
paya memberikan subsidi 
pangan untuk 1 juta warga 
Ibu Kota. Anggaran yang 
digelontorkan pun mencapai 
Rp600 miliar hingga Rp1 
triliun per tahun.

“Selama 4 tahun terakhir, 
Pemprov DKI Jakarta beru-
paya memberikan subsidi 
pangan dengan total peneri-
ma mencapai lebih dari 1 juta 
orang,” tulis Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Ahmad Riza 
Patria (Ariza) dalam akun In-
stagram @arizapatria dikutip 
Rabu (20/10)

Diketahui anggaran yang 
dikeluarkan sekitar Rp600 
miliar hingga Rp1 triliun 
per tahunnya. Harga pangan 
dalam program subsidi ini 
lebih murah. Dalam infograik 
yang diunggah @arizapatria 

diketahui harga telur ayam 1 
kg seharga Rp 10.000.

Beras  5  kg  seharg a 
Rp30.000, ikan kembung 1 
kg seharga Rp13.000, susu 
UHT 24 pak/karton seharga 
Rp30.000, daging sapi 1 kg 
seharga Rp35.000 dan ayam 
1 ekor seharga Rp8.000. 

Penerima manfaat subsidi 
pangan yaitu pemegang Kartu 
Jakarta Pintar (KJP) Plus, Pe-
nyedia Jasa Lain Perorangan 
(PJLP), penghuni rusun yang 
terhubung Bank DKI, lansia/
penyandang disabilitas tidak 
mampu, pekerja/buruh ber-
KTP daerah gaji maksimal 1,1 
kali UMP, leader PKK tidak 
mampu, guru non-PNS/
tenaga kependidikan PNS 
berpenghasilan 1,1 kali UMP.

Pangan murah bersubsidi 
bisa dibeli lewat gerai Pasar 
Jaya yang tersebar di 36 Pasar 
di Jakarta.  yan

Dana Rp600 Miliar hingga Rp1 Triliun
untuk Subsidi Pangan 1 Juta Warga

JAKARTA (IM) - Pe-
me rintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta menunda pem-
bangunan light rail transit 
(LRT) fase 2a rute Kelapa 
Gading-Jakarta International 
Stadium (JIS) jadi tahun de-
pan. Kepala Dinas Perhubun-
gan DKI Jakarta, Syafrin 
Liputo membeberkan alasan 
pihaknya menunda penger-
jaan proyek LRT fase 2a 
Kelapa Gading hingga JIS.

Menurutnya, penundaan 
dilakukan lantaran proyek 
tak mendapatkan suntikan 
modal.

“Selama pandemi kita 
mengalami kontraksi, APBD 
DKI cukup terkoreksi signifi -
kan sehingga tidak mungkin 
ada PMD untuk pembangu-
nan LRT Kelapa Gading-JIS,” 
tutur Syafrin, Rabu (20/10).

Syafrim menjelaskan 
pembangunan LRT belum 
bisa dimulai tahun ini lan-
taran harus ada mitra strat-
egis untuk pembangunan-
nya. “Untuk kelanjutannya 
itu rekan-rekan dari Jakpro 
akan mencari mitra strat-
egis untuk pembangunan 
itu apakah polanya dengan 
KPDBU, atau pola creative 
fi nancing yang lain,” tuturnya. 
Intinya, kata Syafrin, Jakpro 
harus bergerak mencari in-
vestor (pendana) agar proyek 
LRT Kelapa Gading-JIS bisa 
segera berjalan.

“Sekarang Jakpro lagi 
kajian penyusunan dokumen 
teknis. Begitu itu siap mereka 
akan menyiapkan proses pen-
carian mitra strategis. Setelah 
itu otomatis projek ini akan 
berlanjut,” pungkasnya.  yan

Ini Alasan Pemprov DKI Tunda
Pembangunan LRT Kelapa Gading-JIS

Viani Limardi Resmi
Gugat PSI Rp1 Triliun

JAKARTA (IM) - Ang-
gota DPRD DKI Jakarta, Vi-
ani Limardi merasa pemecatan 
dirinya dari Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) dengan ala-
san penggelembungan dana 
reses adalah sebuah kejahatan 
dengan maksud membunuh 
karakternya.

Pembunuhan karakter, 
kata Viani, telah merusak 
citranya, keluarga besar, dan 
merugikan dirinya yang selama 
ini ikut membesarkan PSI di 
DKI Jakarta. Oleh karena itu, 
dia pun resmi menggugat PSI 
Rp 1 triliun.

”Ini telah merugikan karier 
saya, nama keluarga besar saya, 
termasuk warga DKI Jakarta. 
Tudingan penggelembungan 
dana reses merupakan fi tnah 
yang tidak bisa dibiarkan,” ujar 
Viani Limardi dalam keteran-
gannya, Rabu (20/10).

Oleh karena itu, kata 
Viani, wajar jika dia melan-
jutkan persoalan ini ke jalur 
hukum. Viani menegaskan 
dia serius dan tidak hanya 
gertak sambal. Gugatan yang 
ditujukan ke PSI telah dilay-
angkan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat.

“Karena ini upaya merusak 
karier politik saya, maka saya 
tidak tinggal diam, kita tempuh 

jalur hukum,” tandas dia.
Dalam lampiran berkas gu-

gatannya, Viani Limardi meng-
gugat Rp1 triliun kepada De-
wan Pimpinan Pusat, Dewan 
Pembina, dan Dewan Pimpi-
nan Wilayah PSI. Gugatan 
teregistrasi dengan nomor: PN 
JKT.PST-102021KJM tertang-
gal 19 Oktober 2021.

Viani mengaku sebenarnya 
tidak ingin menempuh langkah 
hukum tersebut. Namun, kata 
dia, tudingan penggelembun-
gan dana reses benar-benar 
menyakiti perasaannya.

”Saya taat hukum. Apa 
yang menjadi kewajiban saya 
akan saya laksanakan. Be-
gitu pula dengan hak. Sebagai 
warga negara sama-sama kita 
patuhi hukum dan UU yang 
berlaku,” ungkap dia.

Viani berharap gugatan 
tersebut bisa memunculkan 
keadilan dan kebenaran bisa 
terungkap. Dia juga memas-
tikan tidak akan mundur dari 
langkah hukum tersebut.

”Saya tidak akan mun-
dur selangkah pun. ini sudah 
menyangkut nama baik saya, 
karier politik dan keluarga saya. 
Kita buktikan di persidangan. 
Semoga Tuhan beserta kita 
dan kebenaran bisa terbuka,” 
pungkas Viani.  yan

Wali Kota Bekasi Resmikan BLK Muhammadiyah
KOTA BEKASI (IM) - 

Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, 
Rahmat Effendi meresmi-
kan Aula Ahmad Dahlan dan 
Gedung BLK (Balai Latihan 
Kerja) Pimpinan Daerah Mu-
hammadiyah Kota Bekasi di 
Jl. Kimangun Sarkoro No.45 
Bekasi Jaya,  Kecamatan Bekasi 
Timur Kota Bekasi, Selasa, 
(19/10).

Pada kesempatan itu, wali 
kota didampingi Ketua Forum 
Komunikasi Umat Beragama 
(FKUB) Kota Bekasi, Abdul 
Manan, Camat Bekasi Timur, 
Fitri Widyati, Institut Bis-
nis Muhammadiyah, Ahmad 
Zainudin dan Lurah Bekasi 
Jaya, Ngadino.

Peresmian Aula dan ge-
dung BLK tersebut diharap-
kan bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat dan oleh para 
pencari pekerja yang ingin 

meningkatkan kompeten-
sinya.

Dalam sambutannya, Wali 
Kota Bekasi Rahmat Effendi 
mengapresiasi pihak Muham-
madiyah yang secara sukarela 
memberikan kontribusi untuk 
pembangunan aula dan BLK 
bagi masyarakat.

“Jadi buat warga masyara-
kat Kota Bekasi, jangan sung-
kan-sungkan untuk menggu-
nakan fasilitas yang disediakan 
oleh pihak Muhammadiyah,” 
kata Rahmat dalam siaras pers 
Humas Pemkot Bekasi, Selasa 
(19/10) malam.

Dirinya juga tak lupa men-
gajak warga masyarakat untuk 
tetap gigih dalam mencari pe-
kerjaan, semua memang butuh 
persiapan yang matang dan 
kemampuan ilmu berbagai 
bidang yang mau dituju dalam 
berkerja.  mdl

Wali Kota Bekasi, Rahmat Eff endi (sedang tanda tangan) saat peresmian 
Aula Ahmad Dahlan dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Durenjaya, Bekasi 
Timur, Selasa (19/10).

FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta akan terus melakukan 
koordinasi dengan pemerintah 
pusat melalui Kementerian 
Kesehatan terkait kemungki-
nan ancaman adanya gelom-
bang ketiga Covid-19 pada 
akhir dan awal 2021/2022.

Terlebih dengan ban-
yaknya interaksi warga yang 
dilakukan di luar rumah, seir-
ing kasus penularan Covid-19 
yang terus menurun dan juga 
pelonggaran Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PPKM) Level 2 un-
tuk DKI Jakarta.

“Pemerintah pusat melalui 
Kemenkes, Satgas Covid-19 
pusat dan pemerintah daerah 
terus melakukan koordinasi. 
Karena seiring dengan pen-
ingkatan vaksin, seiring dengan 
penurunan Covid, dan seiring 

juga pelonggaran saat ini jus-
tru harus lebih hati-hati lagi,” 
terang Wagub DKI Jakarta, 
Ahmad Riza Patria, Selasa 
(19/10) malam.

Menurut Ariza, sebagaima-
na juga sering disampaikannya 
bahwa dengan adanya pelong-
garan PPKM tersebut, maka po-
tensi orang untuk keluar rumah 
bertambah, interaksi bertambah 
dan kerumunan pun bertambah. 
Dengan begitu artinya, potensi 
penyebaran virus corona juga 
dapat bertambah.

“K arenanya past ikan 
semuanya sudah mendapat-
kan vaksin dan menerapkan 
protokol kesehatan dengan 
disiplin,” tegas politisi senior 
asal Partai Gerindra tersebut.

Kemudian, Ia pun berpe-
san warga tidak boleh euforia, 
tidak boleh kendur melak-
sanakan prokes serta berpuas 

diri sekalipun saat ini Jakarta 
telah turun level PPKM dari 
3 menjadi level 2. Dan juga, 
jumlah warga yang vaksin san-
gat luar biasa dosis 1 mencapai 
lebih dari 10 juta.

Sebelumnya, Koordinator 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Jawa Bali, Luhut Binsar Pan-
djaitan mengingatkan potensi 
gelombang ketiga Covid-19 
di Indonesia masih mengintai.

 Maka dari itu, masyarakat 
diimbau untuk terus mewaspa-
dai risiko lonjakan kasus, ter-
lebih saat protokol kesehatan 
diabaikan.

“Kita masih harus berjaga-
jaga terhadap kemungkinan 
gelombang ketiga pada Natal 
dan Tahun Baru yang akan 
datang,” ungkap Luhut dalam 
konferensi pers PPKM, Senin 
(18/10).  yan

Gelombang Ketiga Covid-19 Ancam Jakarta
WARGA DIMINTA TIDAK BOLEH BERPUAS DIRI

JAKARTA (IM) - Sam-
pah kiriman dari hulu Sungai 
Ciliwung menumpuk di pintu 
air Manggarai, seiring dengan 
naiknya debit air sungai pada 
Rabu (20/10) pagi.

Kepala Satuan Pelaksana 
Wilayah Kerja Jakarta Pusat 
Unit Pengelola Kebersihan 
(UPK) Badan Air, Farry An-
diko menjelaskan bahwa sam-
pah kiriman sampai di pintu air 
Manggarai meningkat hingga 
mencapai 250 meter kubik.

“Sampah ini terbawa kare-
na sempat di Depok itu pintu 
air siaga tiga makanya volume 
sampah yang ada di pintu air 
Manggarai cukup besar,” kata 

Farry saat dikonfirmasi di 
Jakarta, Rabu.

Farry menjelaskan bahwa 
pos pemantau pintu air Depok 
sempat mencapai siaga tiga 
dengan ketinggian muka air 
mencapai 203 sentimeter pada 
Selasa (19/10) malam.

Akibatnya, debit air di 
pintu air Manggarai juga sem-
pat meningkat hingga 725 
sentimeter pada Rabu dini 
hari, namun masih berstatus 
siaga empat. “Saat ini, tinggi 
muka air di pintu air Manggarai 
sudah turun pada level 655 
sentimeter,” katanya.

Petugas dari UPK Badan 
Air Dinas Lingkungan Hid-

up DKI Jakarta pun sudah 
melakukan pengangkatan sam-
pah sejak Rabu pagi dengan 
pengerahan tiga alat berat.

Kemudian, lima mobil 
pengangkut sampah yang ter-
diri dari empat kendaraan truk 
besar dan satu tronton dikerah-
kan. Saat ini petugas masih 
menyelesaikan pengangkutan 
sampah di pintu air Manggarai.

“Sudah hampir kelar ini 
pengangkutan sampah-sam-
pah,” kata Farry.

Adapun jenis sampah yang 
terbawa arus sungai bervariasi, 
seperti sampah rumah tangga, 
plastik, bambu bahkan kasur, 
dan lemari pakaian.  yan

Sampah Kiriman Menumpuk
di Pintu Air Manggarai

JAKARTA (IM) - Pang-
dam Jaya Mayjen TNI Mulyo 
Aji. M.A., menghadiri undan-
gan kegiatan vaksinasi massal 
dan bhakti sosial yang dise-
lenggarakan oleh Alumni Ak-
abri 99 (Base99), di Gedung 
Satya Haprabu Korbrimob 
Polri, Kelapa dua, JL. Rumbut 
No. 14, Kec. Cimanggis, Kota 
Depok, Rabu (20/10).

Vaksinasi massal dan 
bhakti sosial yang digelar oleh 
Alumni Akabri ’99 tersebut 
merupakan bentuk kepedulian 
serta pengabdian terhadap 
bangsa dan negara di masa pan-
demi, hal ini juga merupakan 
wujud sinergitas TNI – Polri, 
dalam berkontribusi yang dapat 
dirasakan langsung manfaatnya 
oleh masyarakat.

Kapendam Jaya, Kolonel 
Arh. Herwin BS dalam ket-
erangan persnya mengatakan, 
“Kehadiran Pangdam Jaya di 
acara tersebut, selain menin-
jau langsung juga memberi 

motivasi dan mengapresiasi 
Alumni Akabri ’99 yang telah 
menginisiasi dan mewujud-
kan kegiatan vaksinasi massal 
serta bhakti sosial selaras den-
gan kebutuhan masyarakat 
di masa pandemi saat ini,“ 
ungkap Kapendam.

Kegiatan vaksinasi massal 
dan bhakti sosial yang digelar 
alumnus Akabri ’99 kali ini, 
juga dihadiri oleh Panglima 
TNI dan Kapolri, Panglima 
TNI maupun Kapolda Metro 
Jaya  turut mengapresiasi ke-
giatan tersebut, lebih-lebih 
banyak hal yang telah dilakukan 
oleh Alumni Akabri ’99 dalam 
membantu kesulitan Rakyat, 
seperti perehaban mesjid.

Hal terpenting bahwa 
kegiatan serbuan vaksinasi ini 
merupakan wujud dari siner-
gitas dan solidaritas dari TNI 
dan Polri dalam menekan laju 
penyebaran virus korona di 
tanah air,” tutup Kapendam 
Jaya.  ber

Pangdam Jaya Hadiri  Vaksinasi Massal 
dan Bakti Sosial  Alumni Akabri 99
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