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Warga DKI Diwajibkan Kelola
Sampah di Tingkat RW
Kami benar-benar ingin seluruh ma-
syarakat dapat menjalankan pola 
pengurangan sampah ini secara terus-
menerus agar menjadi gerakan, bahkan 
budaya baru warga Jakarta, kata Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI 
Jakarta, Asep Kuswanto.

sampah yang dikirim ke TPST 
Bantargebang.

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi DKI Jakarta, 
Asep Kuswanto mengatakan 
bahwa DLH gencar melakukan 
sosialisasi baik secara langsung 
dengan menurunkan Pasu-
kan Orange DLH melakukan 
pendampingan ke setiap RW, 
maupun melalui media sos-
ial dan media massa. “Kami 
melakukan pembinaan pe-
milahan dan pengangkutan 
sampah terjadwal di setiap 
RW dengan bergerak bersama 
unsur Wali Kota, Kecamatan 
dan Kelurahan. Kami benar-
benar ingin seluruh masyarakat 
dapat menjalankan pola pen-
gurangan sampah ini secara 

Kami benar benar ingin seluruh ma

JAKARTA (IM) - Warga 
DKI Jakarta diwajibkan untuk 
memilah sampah sejak dari 
rumah dan mengeluarkan 
sampah sesuai jadwal pen-
gangkutannya. Hal ini tertuang 
dalam Peraturan Gubernur 
(Pergub) 77/2020 tentang 
Pengelolaan Sampah Lingkup 

Rukun Warga.
Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi DKI Jakarta bersama 
Kecamatan dan Kelurahan 
terus melakukan sosialisasi 
pemilahan dan pengangkutan 
sampah terjadwal di seluruh 
RW di DKI Jakarta. Harapan-
nya pola ini dapat mengurangi 

JAKARTA (IM) Warga Rukun Warga

KURANGI SAMPAH DI BANTARGEBANG

Mulai Senin Ini, PTM di Jakarta
Setiap Hari dengan Kapasitas 100%

JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta kembali 
menerapkan Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM) Terbatas 
mulai Senin (3/1) ini. Kebi-
jakan ini berdasarkan kalen-
der pendidikan, di mana 3 
Januari 2022 merupakan hari 
pertama Semester Genap 
Tahun Ajaran 2021/2022.

Kepala Dinas Pendidi-
kan (Disdik) DKI Jakarta, 
Nahdiana menyampaikan, 
PTM Terbatas dapat dilak-
sanakan dengan sejumlah 
ketentuan, yaitu capaian vak-
sinasi dosis 2 pada pendidik 
dan tenaga kependidikan 
di atas 80%, capaian vaksi-
nasi dosis 2 pada masyarakat 
lansia di atas 50%, serta 
vaksinasi terhadap peserta 
didik yang terus berlangsung 
sesuai ketentuan perundang-
undangan di tingkat kota/
kabupaten.

 “PTM Terbatas dilak-
sanakan setiap hari. Jumlah 
peserta didik dapat 100% 
dari kapasitas ruang kelas 
dengan lama belajar paling 
banyak 6 jam pelajaran per 
hari. Protokol kesehatan ha-
rus menjadi perhatian utama 
bagi seluruh warga sekolah,” 
ujarnya, Minggu (2/1).

Bagi peserta didik yang 

belum dapat mengikuti PTM di 
sekolah lantaran pertimbangan 
orang tua, dapat memberikan 
keterangan kepada pihak seko-
lah. Mereka tetap memperoleh 
layanan pembelajaran secara 
daring, serta tetap mendapat 
hak penilaian.

Orang tua dan masyarakat 
diharapkan dapat memberikan 
dukungan agar pelaksanaan 
PTM Terbatas berjalan sesuai 
dengan prosedur yang ada. 
Disdik akan berkolaborasi 
dengan Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta untuk melaksanakan 
Active Case Finding (ACF) 
atau melacak kasus secara aktif  
sebagai upaya mencegah penu-
laran Covid-19 di lingkungan 
sekolah.

Apabila warga sekolah 
terindikasi terpapar Covid-19, 
satuan pendidikan tersebut 
ditutup selama 3 hari dan pem-
belajaran dilaksanakan secara 
daring. “Satgas Covid-19 di 
sekolah akan melakukan koor-
dinasi dengan Satgas Covid-19 
kelurahan dan berkoordinasi 
dengan fasilitas kesehatan 
terdekat untuk melakukan 
penyemprotan disinfektan, 
termasuk melakukan tracing 
kepada warga sekolah yang 
berkontak erat,” kata Nahdi-
ana.  yan

terus-menerus agar menjadi 
gerakan, bahkan budaya baru 
warga Jakarta,” kata Asep 
dalam keterangan resminya, 
Minggu (2/1).

Lebih lanjut dijelaskan, 
masyarakat dapat berperan 
aktif  memilah sampah sejak 
dari rumah. Minimal menjadi 
empat jenis yaitu, Sampah Mu-
dah Terurai, Sampah Material 
Daur Ulang, Sampah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) 
Rumah Tangga, dan Residu.

Asep memaparkan, sam-
pah mudah terurai yang telah 
dipilah di setiap rumah di-
kumpulkan di tingkat RW 
untuk diolah secara komunal 
melalui aktifi tas Komposting, 
Biokonversi Maggot BSF, 

Ecoenzyme, dan pengolahan 
biologis lainnya. Sedangkan, 
sampah material daur ulang 
dapat dibawa ke Bank Sam-
pah di RW masing-masing 
untuk dijual ke industri daur 
ulang. “Siklus sirkular ekonomi 
dapat terwujud dan masyarakat 
mendapat keuntungan juga 
secara ekonomis,” kata Asep.

Sedangkan untuk jenis 
sampah B3 rumah tangga, 
nantinya dikumpulkan dan 
diangkut khusus oleh Petugas 
Dinas Lingkungan Hidup un-
tuk diolah lebih lanjut.

Begitu pula sampah residu 
dikumpulkan ke TPS yang akan 
dibawa ke TPST Bantargebang 
untuk diolah sehingga tidak 
mencemari lingkungan. Asep 
juga menambahkan bahwa den-
gan adanya pemilahan dan pen-
gangkutan sampah terjadwal ini 
dapat membangun paradigma 
baru pengelolaan sampah yang 
melibatkan peran serta ma-
syarakat dengan menekankan 
aspek pengurangan sampah di 
sumber.

“Ujung tombak dari gerakan 
ini adalah Bidang Pengelolaan 
Sampah (BPS) RW. Mereka yang 
mengatur pengelolaan sam-
pah di RW-nya masing-masing 
berkolaborasi dengan seluruh 
warga,” kata Asep.

Asep menambahkan, ger-
akan ini merupakan imple-
mentasi gerakan Jakarta Sadar 
Sampah dan juga merupakan 
Kegiatan Strategis Daerah 
(KSD), bahkan tercantum khu-
sus dalam Ingub 49/2021 ten-
tang Penyelesaian Isu Prioritas 
Daerah Tahun 2021-2022.

“Ini kerja besar seluruh 
aparatur Pemerintah Dae-
rah dan Masyarakat Jakarta. 
Pertengahan tahun 2022, kami 
berencana membuat Pekan 
Gerakan Jakarta Sadar Sam-
pah. Agar gerakan ini tetap 
menjadi isu arus utama warga 
Jakarta,” pungkas Asep.  yan

Malam Pergantian Tahun, Plt. Bupati Bekasi Sebut
Tidak Ada Potensi Penyebaran Covid-19

KABUPATEN BEKA-
SI (IM) - Jelang pergantian 
malam tahun baru, Jum’at 
(31/12), Plt. Bupati Bekasi, 
Akhmad Marjuki bersama 
Unsur Forkopimda melaku-
kan monitoring di sejumlah 
wilayah di Kabupaten Bekasi 
untuk memastikan tidak ad-
anya keramaian, serta meng-
himbau masyarakat agar tidak 
bekerumun dan tetap menjaga 
protokol kesehatan.  

“Saya didampingi Unsur 
Forkopimda tadi sudah berkel-
iling dari satu tempat ke tempat 
lainnya, untuk memastikan 
bahwa di Kabupaten Bekasi 
ini tidak ada titik-titik yang 
menimbulkan kerumunan,” 
ucapnya dalam rilis Prokopim 
Setdakab Bekasi, Sabtu (1/1).

Dirinya memerintahkan 
agar dilakukan pembatasan 
dan penutupan tempat kuliner 
dan hiburan pada pukul 21.00 
malam. “Kami juga dari awal 
sudah membatasi dan melaku-
kan penutupan pada jam 21.00 
malam untuk tempat kuliner 
dan hiburan. Tadi saya sudah 
lihat bahwa mereka sadar, jadi 
sudah ditutup duluan sehingga 
saya bisa melihat tidak ada 
potensi penyebaran Covid-19,” 
terangnya. 

Ia juga mengapresiasi serta 
mengucapkan terimakasih 

kepada unsur Forkopimda 
serta masyarakat Kabupaten 
Bekasi, atas kerjasama dan 
upayanya dalam mencegah 
klaster-klaster baru dalam 
penyebaran Covid-19. 

“Saya juga berterimakasih 
atas kerjasama dan upayanya 

untuk Forkopimda dan ma-
syarakat untuk tidak membuat 
klaster-klaster baru dan sadar 
akan adanya penularan Co-
vid-19,” ujarnya. 

Terakhir, dirinya berharap 
sinergitas antar Forkopimda 
terus terjalin dan tetap mem-

bantu dalam penanganan Co-
vid-19, agar ke depannya pan-
demi di wilayahnya segera usai. 

“Saya berharap sinergitas 
tersebut bisa terjalin, agar 
pandemi ini usai,” ujarnya 
berharap. 

Sebagai informasi, moni-
toring tersebut dilakukan di 

beberapa tempat yang ada di 
Kabupaten Bekasi, dimulai 
dari Hotel Holiday Inn Jababe-
ka, Kawasan Stadion Wibawa 
Mukti, Kawasan Meikarta, 
Cikarang Festival Walk, Sentra 
Grosir Cikarang, Kawasan 
Grandwisata dan Museum 
Gedung Juang.  mdl
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Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (pakai rom-
pi) bersama unsur Forkopimda setempat sedang 
monitoring di sejumlah wilayah guna memasti-
kan tidak adanya keramaian pada malam tahun 
baru, Jum’at (31/12).

BEKASI (IM) - Wakil 
Wali Kota Bekasi, Tri Adhi-
anto meminta inspektorat 
untuk turun melakukan inves-
tigasi kasus pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan Patwal 
Dishub saat mengawal dua 
mobil mewah di Simpang 
Gadog, Kabupaten Bogor, 
Jumat (31/12).

“Pak Wali dan saya me-
me rintahkan inspektorat un-
tuk melihat seberapa jauh 
per tanggungjawaban yang 
di lakukan oleh bapak kepala 
di nasnya,” kata Tri Sabtu 
(1/1).

Terkait pemeriksaan atas 
pelanggaran yang dilakukan, 
lanjut dia, prosesnya akan 
berjalan secara bertahap 
mengingat begitu banyak ke-
salahan yang telah dilanggar 
disesuaikan dengan tingkat 
pelanggaran. “Tentunya kita 
la kukan secara berjenjang. dan 
akan dilihat pelanggaran nya 
tingkat berat, sedang, ri ngan, 
ada urutannya,” ujar nya.

Tri menuturkan pihaknya 
akan segera melakukan eval-
uasi kepada anggota yang 

diduga terlibat dalam penga-
walan masyarakat sipil terse-
but. “Yang jelas, penggunaan 
mobil kendaraan dinas mes-
tinya harus dilakukan dengan 
ketentuan. Jadi artinya ada 
hal-hal yang memang protap 
dilakukan pengawalan oleh 
dishub, nanti akan kita evalu-
asi dan kita tindaklanjuti,” 
tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, 
mobil patwal Dishub Kota 
Bekasi ditilang petugas Polres 
Bogor di Puncak, Kabupaten 
Bogor, karena melakukan 
pelanggaran lalu lintas di 
Simpang Gadog, Kabupaten 
Bogor pada Jumat (31/12).

Mobil dinas itu diketahui 
sedang mengawal dua mo-
bil mewah dari arah Jakarta 
menuju Puncak melalui Exit 
GT Ciawi sore.

Disebutkan bahwa mer-
eka melaju berlawanan arah. 
Tak hanya melanggar lalu 
lintas dengan melawan arah 
dan mengawal secara ilegal, 
kendaraan itu juga melang-
gar penggunaan rotator atau 
sirene.  yan

Wakil Wali Kota Bekasi Minta
Oknum Anggota Dishub Diperiksa

KAWAL MOBIL MEWAH DI BOGOR

JAKARTA (IM) - Men-
teriI Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  (Kemenparekaf), San-
diaga Uno meminta rencana 
penyelenggaraan Formula 
E harus diikuti rangkaian 
prakegiatan seperti Costume 
Electrical Show (kontes kend-
araan listrik) hingga pelibatan 
kelompok usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM).

“Seperti kita menyiapkan 
Asian Games, bahwa ini tidak 
bisa hanya even-nya tapi har-
us ada pra-evennya juga harus 
ada, kegiatan-kegiatan seperti 
costum electrical show mau-
pun juga pelibatan UMKM,” 
ujar Sandiaga saat meninjau 
wisata di Taman Impian Jaya 
Ancol, Sabtu (1/1).

Sandiaga mengatakan 
Formula E masuk dalam 
olahraga otomotif  dan pari-
wisata, sehingga penekanan 
pariwisatanya juga harus di-
tonjolkan.

Menurutnya, lewat prake-
giatan sebelum bergulirnya 
Formula E itu dapat men-
datangkan kegiatan ekonomi 
sekaligus membuka lapangan 
pekerjaan. Gelaran balap 
mobil elektrik itu rencananya 

digelar pada 4 Juni 2022 di 
Ancol.

Ancol ditunjuk sebagai 
lokasi sirkuit Formula E 
setelah melalui kajian pan-
jang Formula E Operations 
(FEO) sebagai wakil federasi 
otomotif  internasional (FIA). 
Kawasan Ancol dipilih karena 
merupakan tempat dinamis 
dan ikonik di DKI Jakarta. 
Selain itu dinilai tidak akan 
mengganggu prasarana jalan 
masyarakat yang lain.

Sandiaga mengatakan 
berbagai kegiatan yang akan 
berlangsung pada 2022 dapat 
menjadi sinyal kebangkitan 
ekonomi dan pariwisata, ses-
uai agenda Kemenparekaf: 
Tahun Kebangkitan.

“Otomotif  Sport Tour-
ism ini yang kita kerja samak-
an dengan IMI (Ikatan Mo-
tor Indonesia) dan lain-lain, 
bisa mendatangkan kegiatan 
ekonomi dan membuka la-
pangan kerja. Bagi saya tahun 
2022 adalah tahun kebangki-
tan. Kita harus bersatu padu 
dan lihat secara keseluruhan 
bahwa kita harus Gercep 
(gerak cepat), Geber (gerak 
bersama),” kata dia.  yan

Sandiaga Uno Berharap Gelaran
Formula E Libatkan Kelompok UMKM

OLAHRAGA STAND UP PADDLE
Anggota Komunitas Stand Up Paddle (SUP) 
Ulawana Depok bermain paddle board dan 
kano di Situ Tujuh Muara, Bojongsari, Depok, 
Jawa Barat, Minggu (2/1). Stand Up Paddle 
(SUP) menjadi salah satu olahraga outdoor 
yang digemari dan sebagai destinasi wisata di 
situ Tujuh Muara Bojongsari.
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INDEKS KEBAHAGIAAN
WARGA JAKARTA

Warga menikmati pemandang-
an saat mengunjungi area Sky-
walk di Senayan Park, Jakarta, 
Sabtu (1/1). Badan Pusat Statistik 
(BPS) merilis pada tahun 2021 
indeks kebahagiaan warga DKI 
Jakarta berada di angka 70,68 
persen yang turun jika diban-
dingkan tahun 2017 di angka 
71,33 persen dan menempatkan 
Ja karta di urutan ke-27 dari 34 
pro vinsi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TOP SEMEN 
INDONESIA berkedudukan di Jakarta Barat, tertanggal 30 Desember 2021 No. 110, 
yang aslinya dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil 
keputusan, yaitu :
membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 dan menunjuk 
Tuan MEDY SUSANTO, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor 
likuidator :
Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Ruko Permata Kota Blok I No. 10 – 11, 
Jakarta Utara.
Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap 
Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidator berikut 
bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 
pengumuman ini.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Jakarta, 03 Januari 202
Likuidator

PT. TOP SEMEN INDONESIA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. CAHAYA 
NUSANTARA COAL berkedudukan di Jakarta Utara, tertanggal 30 Desember 2021 
No. 109, yang aslinya dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah 
diambil keputusan, yaitu :
membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 dan menunjuk 
Tuan TJIA JONG SIN, selaku likuidatur Perseroan, dengan alamat kantor likuidator :
Jalan Pangeran Tubagus Angke, Komplek Ruko Permata Kota Blok I No. 10 – 11, 
Jakarta Utara.
Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap 
Perseroan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidator berikut 
bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 
pengumuman ini.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 147 
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Jakarta, 03 Januari 202
Likuidator

PT. CAHAYA NUSANTARA COAL

PENGUMUMAN

Anies Baswedan: Saya tak Minta
Anda Menyukai Saya, Tapi Bantu DKI

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan mengakui banyak 
yang mengungkapkan dengan 
kata kata, gambar, visual, yang 
mengkritik dirinya dan bisa jadi 
bikin tidak nyaman.

Namun Anies mengung-
kapkan, dia tak memperma-
salahkan orang orang yang 
tidak menyukainya. “Saya tidak 
minta Anda untuk menyukai 
saya, tapi saya minta Anda 
untuk bantu membangun 
Jakarta,” kata Anies dalam 
unggahan video di akun You-
tube pribadinya dengan tajuk 
Makna, Rasa, dan Asa pada 1 
Januari 2022.

Menurut Anies, baik dalam 
kondisi sebelum dan pada 
masa pandemi, pendapat itu 
sama. “Saya minta Anda untuk 
menolong sesama di Jakarta. 
Saya minta Anda untuk mem-
bantu semua kegiatan yang bisa 

menyelamatkan setiap nyawa 
yang ada di Jakarta. Dengan 
atau tanpa menyukai saya. 
Karena itu bukan faktor yang 
penting,” kata Anies.

Menurut dia, yang penting 
adalah warga Jakarta dan warga 
Indonesia selamat.

Anies mengatakan kalau 
orang yang mengkritiknya ikut 
membantu Jakarta, dia mengu-
capkan terima kasih.

“Walaupun ngomong 
macem macem tentang gu-
bernurnya, that’s okay,” kata 
dia. Meskipun sambil marah 
marah, kata Anies, yang pent-
ing sama sama menyelamatkan 
warga Jakarta.

“Karena yang saya ingin 
warga Jakarta selamat, warga 
Jakarta bisa melewati pan-
demi,” ujar dia.

Anies Baswedan meminta 
semua warga Jakarta untuk 
memaknai bahwa krisis sebagai 

perubahan yang dipercepat.
 

Tahun Penuh Cobaan
Anies Baswedan merasa 

2021 adalah tahun pandemi 
Covid-19 mencapai masa pun-
caknya. Dia mengalami sendiri 
banyaknya masalah yang di-
hadapi sehari-hari dan terasa 
dekat. “Tahun ini tahun penuh 
dengan cobaan,” kata dia.

Pandemi Covid-19 me-
landa Indonesia sejak Maret 
2020. Hingga kini, penyakit 
menular itu tak juga meng-
hilang dari Tanah Air. Namun, 
jumlah kasus di Ibu Kota 
sudah melandai dengan tam-
bahan pasien positif  Covid-19 
rata-rata kurang dari 100 orang 
per harinya.

Anies memaknai 2021 
sebagai kesempatan untuk 
berkumpul bersama keluarga. 
Sebab, pemerintah membatasi 
banyak kegiatan warga. Ma-

syarakat pun harus bekerja dari 
rumah (work from home), be-
lajar dari rumah (study frome 
home), dan ibadah dari rumah 
(worship from home).

Namun, Anies berujar, 
dirinya tidak mendapatkan 
kesempatan itu. Dia harus 
mengurusi wabah Covid-19 
di Jakarta bersama jajarannya.

“Yang saya alami itu mung-
kin tidak dialami oleh begitu 
banyak orang. Di sisi lain, saya 
tidak punya kesempatan sep-
erti keluarga-keluarga lain 
untuk bisa bersama dengan 
anak, istri, suami,” tutur dia.

Mantan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan ini 
menyebut, 2021 penuh dengan 
pengalaman kepemimpinan. 
Misalnya dalam aspek untuk 
mengelola masalah hingga 
mencari terobosan atas ma-
salah yang tak pernah diduga-
duga.  yan
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