
Puskesmas di Jakarta Mulai Berikan
Vaksin Booster Meski Terbatas

JAKARTA (IM) - Pusat 
kesehatan masyarakat atau 
Puskesmas di DKI Jakarta mu-
lai memberikan vaksin booster 
atau vaksin Covid-19 dosis ke-
tiga hari ini, Rabu (12/1) meski 
dengan kuota yang terbatas.

Puskesmas Kecamatan 
Menteng, misalnya, menyiap-
kan 50 dosis vaksin booster 
ini untuk masyarakat umum. 
Kepala Puskesmas Kecamatan 
Menteng, Rusmala Dewi 
menjelaskan pihaknya masih 
menunggu ketersediaan vaksin 
jenis AstraZeneca maupun 
Moderna dari Dinas Kes-
ehatan DKI Jakarta.

“Ini kami juga masih 
menunggu dari logistiknya 
dulu. Dosisnya untuk hari ini 
kalau memang siap, kami 50 
(dosis) dulu karena timnya juga 
terbatas,” kata Dewi.

Dewi menjelaskan jenis 
yang digunakan untuk vaksin 
booster adalah AstraZeneca 
dan Moderna. Pelaksanaan 
vaksinasi ini rencananya akan 
dilakukan di RPTRA Gon-
dangdia, yang berlokasi di 
Jalan Probolinggo, Menteng, 
Jakarta Pusat.

Dewi mengatakan bahwa 
dosis vaksin booster terba-
tas karena tenaga kesehatan 
(nakes) di Puskesmas Keca-
matan Menteng masih melaku-
kan vaksinasi untuk anak usia 
6-11 tahun di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Puskesmas 
Kecamatan Setiabudi, Jakarta 
Selatan, telah memulai me-
layani masyarakat setempat 
untuk penyuntikan vaksin 
ketiga Covid-19 dengan kuota 
terbatas. Kepala Puskesmas 
Setiabudi, Gafar Hartatiyanto 
saat dihubungi di Jakarta, 
mengatakan, saat ini pihaknya 
tengah menunggu distribusi 
vaksinasi dari Dinas dan Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta Se-
latan guna menyesuaikan kuota 
dosis setiap harinya.

“Kami sudah mulai hari 
ini, sekarang juga lagi per-
siapan. Tadi, sudah ada satu 
orang yang datang dan sudah 
disuntik,” kata dia.

Namun dia tidak merinci 
berapa jumlah dosis vaksin 
booster yang disediakan pada 
hari pertama pelaksanaan 
vaksinasi ketiga ini karena 

menunggu jumlah dosis yang 
didistribusikan oleh pihak 
Suku Dinas Jakarta Selatan.

Adapun Pemprov DKI 
Jakarta menyiapkan seluruh 
Puskesmas untuk melayani 
vaksinasi booster dengan pri-
oritas kepada kelompok lanjut 
usia (lansia) mulai Rabu.

Syarat mendapatkan vaksi-
nasi tersebut adalah sudah lebih 
dari enam bulan setelah disun-
tikkan vaksin Covid-19 dosis 
kedua. Pelaksanaan vaksinasi 
ketiga ini merupakan tindak 
lanjut dari kebijakan pemer-
intah untuk menggratiskan 
pemberian vaksin booster bagi 
seluruh masyarakat Indonesia.

 
Biar Terhindar

Warga Kramat Jati, Faidasa 
(70) berharap dengan meneri-
ma vaksin dosis ketiga dirinya 
bisa terhindar dari Covid-19 
dan varian Omicron. Ia men-
gaku tidak dipungut biaya sama 
sekali untuk vaksinasi tersebut.

“Dosis ketiga Pfi zer. Tidak 
berbayar (gratis). Harapan-
nya mendapat pengetahuan 
apa ada tambahan dosis lagi 
dan dapat terhindar dari Co-
vid-19,” ujar Faidasa di Pusk-
esmas Kecamatan Kramat Jati, 
Jakarta Timur.

Sementara itu, Siwi (71) 
mengaku sewaktu disuntik 
seperti digigit semut. Ia pun 
sama dengan Faidasa ber-
harap sehat setelah menerima 
vaksin dosis ketiga. “Pakai 
Pfizer. Dosis 1 dan 2 pakai 
Sinovac. Dapat informasi dari 
RW melalui aplikasi WA. Ng-
gak ada rasa apa-apa, kayak 
digigit semut. Nggak ada ge-
jala sejauh ini. Pegel-pegel 
mungkin nanti kali. Pengin 
di-booster biar sehat,” ujarnya. 
Sebelumnya, Kepala Biro Ko-
munikasi dan Pelayanan Ma-
syarakat Kemenkes, Widyawati 
mengatakan masyarakat yang 
termasuk dalam kelompok pri-
oritas penerima vaksin booster 
dapat mengecek tiket dan 
jadwal vaksinasi di website dan 
aplikasi PeduliLindungi. “Tiket 
tersebut dapat digunakan di 
fasilitas kesehatan atau tempat 
vaksinasi terdekat pada waktu 
yang sudah ditentukan,” ujar 
Widyawati dalam keterangan 
tertulisnya.  yan
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Jakpro Optimistis Pembangunan
Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu

JAKARTA (IM) - PT 
Jakarta Propertindo (Jak-
pro) telah memulai proses 
lelang pembangunan sirkuit 
Formula E yang berlokasi di 
Ancol, Jakarta Utara. Direk-
tur Utama PT Jakpro, Widi 
Amanasto menegaskan pi-
haknya memiliki waktu yang 
cukup untuk membangun 
sirkuit sehingga pembangu-
nan akan selesai tepat waktu 
sebelum perhelatan balap 
mobil listrik itu pada Juni 
mendatang.

“Sebelum pelaksanaan 
kan 6 Juni. Jadi semua harus 
ready sebelum 6 Juni. Kita 
sampai Juni masih 5 bulan 
nih. Optimis. Optimis se-
mangat,” kata Widi di Jakarta, 
Rabu (12/1).

Pihaknya enggan merinci 

jadwal selesainya lelang pem-
bangunan sirkuit tersebut. 
Namun, ia menegaskan lelang 
berjalan transparan. Selain 
itu, dipastikan bahwa pendiri 
FIA sekaligus Formula E, 
Alberto Longo, akan hadir 
dalam proses pembangunan 
sirkuit.

Kehadiran Alberto seka-
ligus untuk memeriksa kuali-
tas pembangunan sirkuit agar 
sesuai dengan standard yang 
dibutuhkan dalam gelaran 
Formula E.

“Iyalah, itu pasti. Mer-
eka memberikan sertifi kasi. 
Mereka ngecek namanya 
homologasi. Semua trek ha-
rus sertifi ed by FIA. Jangan 
tanya tanggalnya, belum tahu 
dia datang kapan,” imbuhnya. 

 yan

Apdesi Ancam Polisikan Waketu DPRD DKI
soal Celoteh ‘Studi Banding ke Lebak’
Sekretaris Apdesi Lebak, Usep Pahlalu-
din mengaku tersinggung dengan per-
nyataan M Taufi k tersebut. Pernyataan-
nya itu ada unsur penghinaan ke Kabu-
paten Lebak. Pernyataannya menohok, 
ngahina bahasanya, padahal dia orang 
Lebak, kata Usep Pahlaludin.

ada unsur penghinaan ke Ka-
bupaten Lebak,” kata Usep.

“Kami akan melaporkan 
ke polisi dan dewan kehor-
matan. Tapi sebelum itu, nanti 
sore kami akan berunding ter-
lebih dahulu kepada masyara-
kat. Mungkin nanti sore bisa 
diputuskan kapan kita akan 
melapor ke Polda Banten dan 
Dewan Kehormatan DPRD 
DKI Jakarta,” kata Usep men-
egaskan.

Sebelumnya, dikutip dari 
CNN Indonesia, M Taufik 
mengatakan studi banding 
atau kunjungan kerja (kunker) 
ke luar negeri merupakan hal 
yang penting dilakukan oleh 
anggota dewan untuk mem-
bangun Jakarta.

“Studi banding itu perlu. 
Masa ke kampung rumah saya. 
Coba masa mau studi banding 
ke Lebak, enggak mungkin,” 
kata Taufik saat dihubungi, 
Senin (10/1).

Politisi Gerindra itu pun 
mencontohkan, gagasan in-
termediate treatment facil-
ity (ITF) pun muncul setelah 
DPRD DKI Jakarta melaku-
kan studi banding ke Jerman 
untuk mempelajari teknologi 
pengolahan sampah.

“Banyak hal yang sebetul-
nya bisa kita ambil dari negara-
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LEBAK (IM) - Asosiasi 
Pemerintahan Desa Seluruh 
Indonesia (Apdesi) Kabupaten 
Lebak, Banten akan melapor-
kan Wakil Ketua DPRD DKI 
Jakarta, M Taufi k ke polisi atas 
celotehannya tentang studi 
banding yang menyinggung 
Lebak.

Seperti diketahui, M Tau-
fi k berkelakar bahwa DPRD 
DKI Jakarta tak mungkin 
melakukan studi banding atau 
kunjungan kerja (kunker) ke 
Kabupaten Lebak. Taufik 
pun membandingkan dengan 
kunker ke luar negeri.

Sekretaris Apdesi Lebak, 
Usep Pahlaludin mengaku 
tersinggung dengan pernyata-
an M Taufi k tersebut. Terlebih, 
sebelum duduk di legislator 
ibukota, M Taufi k berasal dari 
Lebak.

“Pernyataan ‘ngapain studi 

banding ke Lebak, mau dapat 
apa?’ Artinya lain (bukan) 
persoalan itunya. Tapi, ada 
pernyataan menohok, ngahina 
bahasanya. Padahal dia orang 
Lebak,” kata Usep Pahlaludin 
saat dihubungi via sambungan 
telepon, Rabu (12/1).

Menurutnya, Apdesi Leb-
ak turut memeras keringat 
untuk membangun Kabupaten 
Lebak.

Pihaknya pun tidak terima 
dengan pernyataan Taufik 
karena dinilai menyinggung 
masyarakat Kabupaten Lebak.

Atas pernyataan itu, Ap-
desi Lebak akan mengambil 
tindakan melalui jalur hukum 
dengan melaporkan M Taufi k 
ke polisi dan Badan Kehora-
matan DPRD DKI Jakarta. 
“Melakukan langkah hukum, 
pelaporan menuntut M Taufi k 
atas pernyataannya itu. Karena 
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VAKSINASI BOOSTER COVID-19 
DI JAKARTA

Tenaga kesehatan melakukan 
pemeriksaan kesehatan kepada 
warga calon penerima vaksin CO-
VID-19 dosis ketiga saat vaksinasi 
booster COVID-19 di Puskesmas 
Kecamatan Kramat Jati, Jakar-
ta Timur, Jakarta, Rabu (12/1). 
Pemerintah memulai program 
vaksinasi lanjutan (booster) CO-
VID-19 secara gratis kepada ma-
syarakat umum yang berusia 18 
tahun ke atas dengan kelompok 
prioritas penerima vaksin adalah 
orang lanjut usia (lansia) dan 
penderita immunokompromais.

SAWANGAN (IM) - 
Sekelompok warga meng-
gerebek Panti Pijat Refl exy 
Aura di RT 003 RW 001, Jalan 
Muchtar, Sawangan, Depok, 
tepat di sebelah Perumahan 
Botani, Selasa (11/1) malam.

Untuk diketahui, panti 
pijat tersebut baru beroperasi 
seminggu setelah mendapat-
kan izin surat keterangan 
domisili usaha dari RT dan 
RW setempat.

Setelah panti pijat berop-
erasi, ketua RT setempat men-
emukan kejanggalan karena 
setiap ada tamu, lampu depan 
dimatikan.

Ketua RT pun kemudian 
memantau tempat tersebut 
dan mendapatkan infor-
masi bahwa lokasi tersebut 
merupakan tempat prostitusi 
berkedok panti pijat.

“Ada tamu ini di-refl eksi, 
oh ya sudah tenang. Akh-
irnya Pak RT, buka semacam 
kayak web gitu, ternyata panti 
pijatnya daftar prostitusi on-
line,” ujar Ketua RW 001, 
Abdul Aziz kepada wartawan, 

Rabu (12/1).
Saat seorang warga mel-

apor ada tamu yang datang 
ke panti pijat itu, kata Abdul, 
pihak RT meminta warga 
tersebut menyamar sebagai 
tamu. “Nah akhirnya anak 
muda itu disuruh nyamar 
sebagai tamu. Begitu di lokasi, 
dia langsung videoin. Kedapa-
tanlah ada seorang pelaku dan 
si terapis ini, tapi lagi terapis 
cuma pakai calana dalam dan 
BH aja,” kata Abdul.

“Dan sampai akhirnya itu 
pemuda dapat lagi video itu, 
lagi mesumlah sampai bugil,” 
imbuhnya.

Sejumlah warga kemu-
dian langsung menggerebek 
tempat tersebut sekitar pukul 
19.00 WIB.

Dari hasil penggerebekan, 
warga setempat berhasil men-
gamankan satu tamu, dua 
terapis, dan satu penjaga panti 
pijat tersebut. Keempat orang 
itu, kata Abdul, langsung bawa 
dijemput Polsek Bojong-
sari kemudian dilimpahkan ke 
Polres Metro Depok.  yan

Panti Pijat di Sawangan Digerebek,
Warga Temukan Orang Berbuat Mesum

JAKARTA (IM) - Ket-
ua Fraksi PDI Perjuangan 
DPRD DKI Jakarta, Gem-
bong Warsono mengatakan, 
ada sejumlah nama dari kader 
PDIP yang digadang-gadang 
akan maju pada Pilgub DKI 
2024 mendatang.

“Di DKI kami masih 
melihat, mencermati persoa-
lan inti Jakarta. Persoalan inti 
Jakarta itu apa, kemudian kita 
akan cari sosok tepat untuk 
itu siapa,” kata Gembong ke-
pada wartawan Rabu (12/1). 
Menurut dia, PDIP tengah 
menginventaris persoalan di 
Jakarta, untuk menentukan 
sosok yang diusulkan ber-
tarung pada Pilgub DKI. 
Sehingga siapa pun yang 
nanti akan diusulkan PDIP 
bisa mengatasi persoalan inti 
di Jakarta.

Gembong merinci be-
berapa nama kader partai 
moncong putih yang dinilai 
mumpuni memimpin Jakarta. 
“Melihat track record-nya, 
pengalaman Bu Risma (Tri 
Rismaharini) akan menjadi 

catatan bagi partai. Keber-
hasilan Bu Risma memban-
gun Surabaya, saya kira akan 
menjadi referensi tersendiri 
bagi Bu Risma,” katanya.

Dia melanjutkan, nama 
putra Presiden Jokowi yakni 
Gibran Rakabuming yang 
saat ini menjabat sebagai 
Wali Kota Solo juga dini-
lai mumpuni memimpin 
Jakarta.

“Pengalaman Gibran juga 
tentunya akan menjadi catatan 
bagi partai. Partai tentunya 
akan mempertimbangkan 
kualifi kasi dari kader-kader 
yang akan maju ke Pilkada 
DKI Jakarta,” jelasnya.

“Satu nama yang paling 
ditunggu yakni Basuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok. Nama 
Ahok perbincangan di inter-
nal ada. Tapi soal nama yang 
menetapkan Ketua Umum 
DPP PDIP. Belum melom-
pat ke sana. Tapi kita akan 
berikan masukan ke DPP 
sebelum memutuskan, inilah 
persoalan di Jakarta,” ucap-
nya.  yan

Ahok, Gibran, dan Risma Masuk
Bursa Cagub DKI di Internal PDIP

Guna memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) juncto 127 ayat (2) dan ayat (4) UU No.40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa perseroan terbatas 
PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA akan mengalihkan saham  sebanyak 15.300 lembar 
dan/atau 51% saham dalam PT. SINTESIS ADIGUNA PROPERTAMA, berkedudukan 
di Kota Administrasi Jakarta Selatan (”Perseroan”), kepada PT. DELTA TUNGGAL 
INVESTINDO, berkedudukan di Kota Tangerang, yang mengakibatkan beralihnya 
pengendalian atas Perseroan (“Pengambilalihan”).

Pihak-pihak yang berkepentingan dan yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan 
dimaksud dapat mengajukan keberatan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya             
14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada:

PT. SINTESIS ADIGUNA PROPERTAMA
Gedung Perkantoran Synthesis Tower Building II Lt 8

Jl. Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan

Tangerang, 1  Januari 2022
Direksi PT. SINTESIS ADIGUNA PROPERTAMA 

PENGUMUMAN

BATANG POHON DI BENDUNGAN KALI BEKASI
Petugas berusaha memotong batang pohon 
yang hanyut dan tersangkut di bendungan Kali 
Bekasi kawasan Hasibuan, kota Bekasi, Jawa 
Barat, Rabu, (12/1). Batang pohon besar yang 
kerap hanyut di Kali Bekasi dapat mengha-
langi aliran air yang mengakibatkan kerusakan 
bendungan.
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SMAN 71 JAKARTA MENGHENTIKAN
SEMENTARA PTM

Warga melintas di lapangan sekolah SMAN 71, 
Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (12/1). Pembe-
lajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah 
tersebut diberhentikan sementara selama lima 
hari sampai Jumat (14/1) setelah seorang siswa 
yang positif COVID-19.

Komisi 3 DPRD Kabupaten Bangka Barat bersama Bappelitbangda Kota 
Bekasi membahas percepatan pemerintahan dan pembangunan di Press 
Room Humas Pemkot Bekasi, Selasa (11/1).

DPRD Kabupaten Bangka Barat Audiensi 
dengan Bappelitbangda Kota Bekasi

KOTA BEKASI (IM) – 
Komisi 3 DPRD Kabupaten 
Bangka Barat mengadakan 
kunjungan kerja ke Pemerintah 
Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk 
membahas percepatan peny-
elenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di Pressroom 
Humas Pemkot Bekasi, Selasa 
(11/1).

Ketua Komisi III DPRD 
Kabupaten Bangka Barat seka-
ligus pemimpin rombongan, 
Syaiful Fakah mengatakan 
tujuan berkunjung ke Kota 
Bekasi karena di Kabupaten 
Bangka Barat ada permasala-
han terkait pembiayaan pada 
masa pandemi. 

“Adanya devisit biaya 
pada masa Covid sehingga 
menghambat pembangunan 
di Bangka Barat. Pada tahun 
2009 sudah terbentuk tim 
pengendalian pembangunan 
namun, seiring berjalannya 
waktu masih belum memenuhi 
sisa devisit keuangan,” ujarnya 

dalam rilis Humas Pemkot 
Bekasi, Rabu (12/1).

Meskipun begitu, sam-
bungnya, dia masih men-
gapresiasi kinerja dari tim 
yang berjuang di tengah krisis 
keuangan dalam upaya pen-
gendalian pembangunan di 
Bangka Barat. 

Terkait hal itu, Kepala 
Bidang Pembangunan Manu-
sia dan Masyarakat Bappelit-
bangda Pemkot Bekasi, Yanka 
Perkasa mengatakan, Pemkot 
Bekasi pada awalnya sempat 
kewalahan ketika ada peruba-
han peraturan pemerintah 
mengenai perubahan jumlah 
struktur organisasi.

Menurutnya, peraturan 
tersebut merubah jumlah 
orang dalam suatu bidang 
menjadi 10 orang sebagai cara 
mengatasi krisis keuangan. 

Menyikapi hal tersebut, 
Kepala Daerah telah menetap-
kan Peraturan Wali Kota No 18 
tahun 2021 tentang Pembentu-

kan dan Kedudukan Tim Wali 
Kota Untuk Percepatan Peny-
elenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan (TWUP4). 

Di dalam Perwal tersebut 
dijelaskan bahwa TWUP4 
adalah PNS maupun Non 
PNS yang mempunyai tugas 
dan wewenang sesuai Perwal 
untuk mempercepat  rangkaian 
visi dan misi Kota Bekasi se-
lama periode 2018 - 2023 oleh 
kepala daerah terpilih yang 
disebut RPJMD.

Yanka menambahkan, 
dengan adanya tim TWUP4 
sangat membantu kepala dae-
rah dalam melaksanakan peng-
kajian dan analisis kebijakan 
sesuai dengan ruang lingkup 
pembidangannya. 

“Kunci dari inti permasala-
han adalah, kita harus out of  
the box yang selalu diharapkan 
dari semua permasalahan se-
bagaimana dengan apa yang 
diharapkan dari tim TWUP4,” 
ujarnya mengakhiri.  mdl
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negara maju, kalau kita mau 
studi banding ke Lebak, saya 
setuju-setuju saja, cuma nanti 

jangan marah kalau enggak 
ketemu apa yang mesti diter-
apkan,” katanya.  yan
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