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Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Ambles,
60 Ribu Warga Terancam Kebanjiran
BEKASI (IM) - Tanggul
Sungai Citarum di Bekasi,
Jawa Barat, ambles. Sebanyak
60 ribu warga Cabangbungin,
Bekasi, terancam terdampak
banjir.
“(Ambles sepanjang) 200
meter, kedalamannya bisa
3-4 meter. Jadi tanggul itu
tinggal 50 cm, sisanya 50 cm
(kalau) kegoyang air ya sudah.
Wassalam,” ujar Kapolsek
Cabangbungin, AKP Rabiin
ketika dihubungi, Kamis
(6/1).
Peristiwa amblesnya tanggul itu terjadi pada Selasa
(4/1) malam. Saat itu terjadi
hujan deras di wilayah Cabangbungin.
“Pukul 22.00 WIB penduduk yang dengar (suara
gemuruh). Jadi malamnya itu
hujan, langsung bunyi, paginya pecah,” imbuh Rabiin.
“Kami mengharapkan penekanan kontribusi
percepatan dari unsur ter-

kait, terutama dari pemda (Bekasi), dari Provinsi
(Pemprov Jawa Barat), dan
dari BBWSCC (Balai Besar
Wilayah Sungai Ciliwung
Cisadane), tolonglah dipercepat sebelum Februari puncaknya hujan turun. Itu (bisa)
menjadi jebol parah karena,
kalau hanya (tanggul) manual, tidak permanen, sampai
kapan pun akan hancur,”
terang Rabiin.
Namun hingga kini tak
ada aksi pembuatan tanggul
permanen.
“Alasannya ada yang anggarannya nggak ada atau
apalah,” jelasnya.
Jika tanggul tidak segera
diperbaiki, banjir besar, duga
Rabiin, bisa melanda permukiman warga.
“Karena ada 60 ribu masyarakat Cabangbungin yang
akan terdampak akibat banjir itu lebih parah,” imbuh
Rabiin. Q yan

Pemprov DKI tak Bisa Pastikan Kapan
Harga Minyak Goreng Turun di Pasaran
JAKARTA (IM) - Kepala
Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Perikanan (DKPKP)
DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI
Jakarta tidak bisa memastikan
kapan harga minyak goreng
bisa turun di pasaran. Wanita
yang akrab disapa Eli ini
mengatakan, harga minyak
goreng berkaitan dengan
kebijakan pemerintah pusat,
yang bisa melobi agar harga
bahan baku dari luar negeri
bisa terkendali.
“Kalau minyak pasti kita
butuh kebijakan dari pemerintah pusat, karena ada beberapa kebijakan (impor)
yang tidak ada di pemerintah
daerah,” ujar Eli saat ditemui
usai rapat kerja di Komisi B
DPRD DKI Jakarta, Kamis
(6/1).
Eli meng atakan, untuk tetap membuat minyak
goreng menjadi terjangkau,
Pemprov DKI Jakarta melalui
BUMD Food Station membuat kemasan ulang yang
lebih terjangkau.
Diharapkan dengan mengubah kemasan minyak goreng, masyarakat kelas bawah
bisa membeli sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan

mereka.
“Kita sampaikan ke masyarakat kita ada banyak pilihan (kemasan) enggak harus
punya uang Rp 60.000 dulu
baru punya minyak goreng,
tapi silakan beli dengan ukuran kecil,” tutur Eli.
Sedangkan untuk komoditas cabai, bawang merah,
dan bumbu dapur lainnya
diprediksi akan turun dalam
waktu dekat.
Eli mengatakan, komoditas pangan lainnya bisa
jauh lebih stabil karena kebijakan bisa diambil melalui
jaringan informasi pangan
daerah sekitar sehingga ketersediaan bisa diprediksi dan
harga pangan bisa segera
ditekan.
“Dengan adanya sistem
informasi ketahanan pangan
saya tau nih bahwa Semarang
akan panen cabai dua minggu
lagi, nah Pasar Jaya kemudian
ke sana, langsung melakukan
ikatan,” ucap dia.
Begitu juga dengan komoditas beras, Eli menjelaskan bahwa Food Station jauh
hari melakukan investasi dan
menyewa lahan, sehingga
harga beras bisa tetap terjaga
dengan baik. Q yan
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TIMNAS PIALA AFF 2020
DILEPAS USAI KARANTINA
Ketua Umum PSSI Mochamad
Iriawan (depan, keenam kiri)
bersama jajaran pengurus
PSSI, tim pelatih, dan para
pesepak bola Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2020
berfoto usai karantina di
Hotel Sultan, Jakarta, Kamis
(6/1). Dalam acara tersebut
PSSI membubarkan tim yang
merebut juara kedua Piala
AFF 2020 dan selanjutnya
akan segera membentu tim
yang akan berlaga dalam
Piala AFF U-23 di Kamboja
pada 14-26 Februari 2022.

Mulai Agustus 2023, Daerah Ini
Dilarang Gunakan Air Tanah
Kriteria bangunan gedung yang dilaku
dilakukan pengendalian air tanah di zona
bebas air tanah itu meliputi; bangunan
dengan luas lantai 5.000 meter persegi
atau lebih, dan/atau bangunan dengan
jumlah lantai 8 atau lebih. Setelah berlakunya larangan pengambilan air tanah,
setiap pemilik atau pengelola gedung
wajib menginstalasi alat pencatat pengambilan/pemakaian air otomatis tambahan.
JAKARTA (IM) - Peme
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
bakal melarang penggunaan
air tanah mulai 2023. Namun,
larangan tersebut tidak diterapkan di semua wilayah.
Aturan larangan penggunaan air tanah itu tercantum
dalam Peraturan Gubernur
Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Zona Bebas Air Tanah. Dalam

itu Gubernur DKI
peraturan itu,
Jakarta, Anies Baswedan melarang pemilik bangunan memanfaatkan air tanah mulai 1
Agustus 2023 mendatang.
Tidak semua pemilik bangunan di Jakarta dilarang memanfaatkan air tanah. Dalam
Pasal 2, Anies mencantumkan
sejumlah kriteria dan sasaran
zona bebas air tanah.

Zona bebas air tanah
merupakan zona tanpa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai dengan
pertimbangan kemampuan
kondisi akuifer atau peta zonasi konservasi air tanah, dan
dukungan jaringan air bersih
perpipaan.
Sementara, kriteria bangunan gedung yang dilakukan
pengendalian air tanah di zona
bebas air tanah itu meliputi;
bangunan dengan luas lantai
5.000 meter persegi atau lebih,
dan/atau bangunan dengan
jumlah lantai 8 atau lebih.
“Terhadap kavling dan/atau
persil yang berlokasi bersisian
dengan area jalan dan/atau
kawasan Zona Bebas Air Tanah
masuk dalam penetapan Zona
Bebas Air Tanah,” demikian
bunyi Pasal 3 ayat (3) Pergub 93.
Setelah berlakunya larangan pengambilan air tanah,
setiap pemilik atau pengelola
gedung wajib menginstalasi
alat pencatat pengambilan/
pemakaian air otomatis tamba-

han dan peralatan pendukung
pada saluran air masuk (inlet)
dari masing-masing sumber.
Pengelola juga wajib menginstalasi pencatat air otomatis
tambahan pada saluran air
keluar (oulet). Kemudian, pengelola juga wajib menggunakan
sumber alternatif pengganti
air tanah.
Berikut daftar Area dan
Kawasan Bebas Air Tanah:
Area Jalan Bebas Air Tanah
1. Jalan Gaya Motor Raya,
Jakarta Utara
2. Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara
3. Jalan Danau Sunter
Utara, Jakarta Utara
4. Jalan R.E Martadinata,
Jakarta Utara
5. Jalan Cakung Cilincing,
Jakarta Utara
6. Jalan Akses Marunda,
Jakarta Utara
7. Jalan D.I Panjaitan, Jakarta Timur
8. Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur

9. Jalan Jenderal Sudirman,
Jakarta Pusat
10. Jalan MH.Thamrin,
Jakarta Pusat
11. Jalan Prof Dr. Satrio,
Jakarta Selatan
12. Jalan Gatot Subroto,
Jakarta Selatan
Kawasan Zona Bebas Air
Tanah
1. Kawasan Industri Pulo
Gadung (JIEP), Jakarta Timur
2. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
3. Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan
4. Kawasan SCBD
Sudirman, Jakarta Pusat
5. Kawasan Kuningan,
Jakarta Selatan
6. Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat
7. Kawasan Asia Afrika,
Jakarta Pusat
8. Kawasan Menteng, Jakarta Pusat
9. Kawasan Tanah Abang,
Jakarta Pusat
Q yan

Anies Ingin Tambah Anggaran Belanja tak Terduga Hingga Rp3 Triliun
JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan mengusulkan kenaikan anggaran Belanja Tak
Terduga (BTT) dari Rp2,9
triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Hal itu dikemukakan oleh
Badan Pengelola Keuangan
Daerah (BPKD) saat rapat
membahas revisi Kementerian
Dalam Negeri atas dokumen
APBD 2022 yang disahkan
akhir tahun lalu.
Namun, hal ini tak disetujui oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI,

Mujiyono. Pemprov DKI diketahui beralasan penambahan
anggaran BTT selain untuk
penanganan covid-19, juga
untuk menambah pos anggaran gaji pekerja kontrak yang
disebut Penyedia Jasa Layanan
Perorangan (PJLP).
Anggaran gaji harus ditambah sebagai konsekuensi
direvisinya nilai UMP DKI
2022 dari Rp4,4 juta menjadi
4,6 juta. Mujiyono menegaskan
anggaran BTT seharusnya
digunakan hanya untuk kepentingan mendesak.

Sementara itu, ia menilai
penambahan gaji PJLP tidak
mendesak dan bisa didapat
dari Belanja Pegawai. “Tibatiba ada PP yang diikutin
Kepgub naik UMP menjadi
Rp4,6 juta.
Bingung lagi kan? Kalau
bingung lagi, tidak bisa BTT
dialihkan ke situ. Belanja pegawai saja dilimpahkan,” ungkap
Mujiyono saat dihubungi, Kamis (6/1).
Ia pun menilai persoalan
usulan kenaikan BTT ini sulit
untuk disetujui oleh DPRD

karena diusulkan di luar rapat
paripurna pengesahan APBD
serta diusulkan saat DPRD dan
Pemprov DKI telah sepakat
dengan rancangan APBD
sebelumnya.
Ang gota Fraksi Partai
Demokrat itu meminta agar
gubernur mengkaji kembali
usulan tersebut dan memilih
mengambil tambahan anggaran untuk kekurangan gaji
PJLP dari pos yang lain.
Terlebih lagi sebelumnya,
DPRD sudah mengupayakan
untuk menambah anggaran

gaji PJLP tersebut dengan
mencoret sejumlah anggaran
dan mengalihkan anggaran
antara lain dana hibah.
“Kita nggak sempat naikkan (lagi) karena APBD keburu berproses di akhir tahun.
Kita mau nyusul di Rp4,4 juta.
Makanya kemarin menyesuaikan di rapat Banggar, pendapatan dinaikkan, beberapa program di-cut, salah satunya
hibah dilarikan ke mana? Buat
nambah penyesuaian anggaran untuk penyesuaian UMP
Rp4,4 juta,” tandasnya. Q yan

Pisah Sambut Kapolres Metro Bekasi, Plt. Bupati Harap Tetap Lanjutkan Sinergitas

KENDALIKAN BANJIR
Pemerintah Kota Bekasi menurunkan alat berat
untuk mengeruk lumpur di kali Rawalumbu tepatnya di Jalan Lumbu Utara Raya. Wakil Wali
Kota Bekasi, Tri Adhianto dalam rilis Humas
Pemkot Bekasi, Rabu (5/1) menyebut kegiatan
itu sebagai salah satu upaya pengendalian banjir di Rawalumbu.

Pasar Induk Kramatjati
akan Direvitalisasi
JAKARTA (IM) - Perumda Pasar Jaya berencana
merevitalisasi Pasar Induk
Kramatjati, Jakarta Timur,
dalam waktu dekat. Direktur
Utama Perumda Pasar Jaya,
Arief Nasrudin mengatakan,
revitalisasi perlu dilakukan di
beberapa lokasi.
“Memang secara desain
masih cukup baik, tetapi ada
beberapa fasilitas seperti
tempat sopir, ketika malam
hari kami berkunjung, tempat
itu berantakan,” kata Arief
dalam keterangannya, Kamis
(6/1).
Menurut Arief, belum
ada tempat layak bagi sopir
pengangkut barang dagangan

dari luar kota yang singgah di
Pasar Induk Kramatjati.
Permasalahan kedua, sebut Arief, yakni masalah
sampah.
“Yang terpenting adalah
sampah. Jadi ini PR (pekerjaan rumah). Ketika kami
nantinya memiliki pengelolaan sampah baru, kami ingin
merapikan,” ujar Arief.
Arief juga ingin memastikan, Pasar Induk Kramatjati tidak ketinggalan zaman.
“Karena di Kramatjati tempat
satu-satunya tempat pasar
induk yang bisa melakukan
distribusi tidak hanya ke Jakarta, tetapi ke Jabodetabek,”
kata Arief. Q yan

CIKARANG UTARA
(IM) - Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, menghadiri acara
Pisah Sambut Kapolres Metro
Bekasi, Kombes Pol Hendra
Gunawan, kepada Kombes Pol
Gidion Arif Setyawan. Acara
berlangsung di Hotel Nuanza,
Cikarang Selatan, pada Rabu
(5/1) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati mengucapkan
terimakasih dan mengapresiasi
yang setinggi-setingginya atas
dedikasi dan pengabdian Hendra Gunawan selama menjabat sebagai Kapolres Metro
Bekasi, dan kerja kerasnya
bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga
keamanan dan kondusifitas
terutama dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang ada di
Kabupaten Bekasi.
“Mungkin saya baru sebentar mengenal Bapak Hendra Gunawan di Wilayah Kabupaten Bekasi, namun saya
melihat kerja kerasnya bersama-sama dengan Pemerintah
Daerah dalam menceg ah
penyebaran Covid-19 yang
ada di Kabupaten Bekasi
sangat luar biasa,” terangnya
dalam rilis Prikopum Setdakab Bekasi, Kamis (6/1).
Tak hanya itu, lanjut Marjuki, berbagai upaya yang sudah dilakukan Polres Metro
Bekasi, dibawah kepemimpinan Kombespol Hendra Gunawan bersama Pemerintah
Daerah, salah satunya yakni
dengan memperluas berbagai
program vaksinasi untuk men-
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Suasana Pisah Sambut Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan kepada
Kombes Pol Gidion Arif Setyawan di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, Rabu (5/1) malam.
capai herd immunity.
“Seperti yang sudah kita
ketahui bersama, bahwa Covid-19 dapat kita kendalikan
dengan berbagai program
vaksinasi, dan untuk saat ini
yang sedang gencar dilakukan
adalah vaksinasi anak usia 6-11
tahun,” ujarnya.
Dirinya juga berharap, Kapolres Metro Bekasi yang baru,
dapat melanjutkan programprogram yang sudah dibangun
dan terus meningkatkan siner-

gitas antara Forkopimda dan
Pemerintah Daerah menjadi
lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan dengan
kepemimpinan Kapolres yang
baru ini tidak ada perubahan
yang signifikan, tetap solid,
Forkopimda tetap bersinergi,
tetap kompak untuk membangun Kabupaten Bekasi
menjadi semakin bersinar dan
sejahtera,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolres
Metro Bekasi baru Kombes

Pol Gidion Arif Setyawan,
berharap doa dan dukungan
kepada semua pihak dalam
menciptakan wilayah Kabupaten Bekasi yang aman dan
kondusif.
“Dengan segala kerendahan hati, semoga saya diterima
dengan baik dan diberikan
bantuan, dukungan, serta semangat yang sama yang telah
diberikan kepada pak Hendra
untuk melakukan hal-hal yang
lebih baik,” ucapnya.

Sebagai informasi, pada
Rabu pagi, mengawali tugasnya sebagai Kapolres Metro
Bekasi yang baru, Kombes Pol
Gidion Arif Setyawan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi, Carwinda,
serta Kepala Dinas Kesehatan,
Sri Enny Mainarti, meninjau
Vaksinasi Merdeka Anak yang
bertempat di SD Al-Azhar
Cikarang Utara.
Vaksinasi merdeka anak
tersebut, dilaksanakan secara serentak di 30 provinsi
dan 244 kabupaten/kota di
Indonesia, yang diselenggarakan bersama oleh TNI, Polri,
Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenkes, serta
BNPB, dan dilaunching oleh
Kapolri Jenderal Polisi Listyo
Sigit Prabowo, bersama Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, yang bertempat
di SDN Mangga Dua Selatan
01 Jl. Semangat Rt. 01 RW 11
Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Ko m b e s Po l G i d i o n
menjelaskan, target vaksinasi
merdeka anak di Kabupaten
Bekasi sebanyak 310.000 anak
yang akan divaksin dan sudah
mencapai 61% per tanggal
4 Januari 2022, dengan jenis
vaksin sinovac.
“Alhamdulillah untuk vaksin merdeka anak di SD AlAzhar ini dengan sasaran 615
anak sudah tervaksin, saya
berharap kedepannya semua
bisa tervaksinasi dengan lancar
dan anak-anak dapat menjadi
generasi yang handal, kuat dan
sehat,” jelasnya. mdl

