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Dukung Ketahanan Pangan, Jakarta
Punya 414 Hektare Lahan Persawahan
JAKARTA (IM) - DKI
Jakarta saat ini memiliki ketersediaan lahan persawahan sekitar 414 hektare. Dari
jumlah tersebut, sekitar 344
hektare berada di wilayah
Jakarta Utara. “Harapan kita
produksi padi terus meningkat dengan melakukan berbagai upaya salah satunya
dengan penggunaan pupuk
yang bersubsidi,” ungkap
Plt Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Pertanian (KPKP) Provinsi
DKI Jakarta, Mujiati, Kamis
(13/1).
Untuk mendukung usaha
pertanian warga, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan enam ton
benih padi varietas ciherang
kepada sembilan Kelompok
Tani (Poktan) dari Kelurahan
Rorotan dan Marunda, Kecamatan Cilincing.
Dengan adanya bantuan
ini para petani di Jakarta
Utara diharapkan bisa konsisten melakukan aktivitas
bertaninya. “Kami bangga
dengan teman-teman petani
yang terus berupaya meningkatkan produksi padi dan
berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di
Jakarta,” tutur Mujiati.
Sementara itu, Kasudin
KPKP Kota Administrasi
Jakarta Utara, Unang Rustanto mengungkapkan lokasi
persawahan di Rorotan dan
Marunda secara umum kepe-

milikannya adalah 80 persen
dikuasai oleh pengembang
dan 20 persen milik petani
sendiri. “Bantuan enam ton
benih padi bagi sembilan
Poktan akan diberikan secara
bertahap. Nantinya, penanaman benih padi ini akan dilakukan secara serentak untuk
menghindari hama penyakit,”
jelas Unang.
Sembilan Poktan yang
menerima bantuan benih
padi, yaitu Poktan Maju,
Poktan Makmur Jaya, Poktan
Subur Abadi, Poktan Maju
Bersama, Poktan Karang
Tengah, Poktan Bangkit Bersama, Poktan Karya Usaha,
Poktan Karya Siaga, dan
Poktan Marunda Jaya.
Sembilan Poktan ini telah
berhasil melakukan panen
padi unggul varietas inpari
32 dan situbagendit di lahan
seluas 10 hektare di kawasan
Cilincing.
Wali Kota Kota Jakarta
Utara, Ali Maulana Hakim
mengapresiasi keberhasilan
kelompok tani yang telah
memberikan kontribusi
nyata terhadap peningkatan
produktivitas padi.
Menurut Ali, dengan adanya kelompok tani ini maka
menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Poktan ini memanfaatkan lahan kosong untuk
dijadikan area pertanian yang
mampu memproduksi tanaman padi berkualitas. Q yan

Anies Baswedan: Tebet Eco Park
Berfungsi sebagai Pengendali Banjir
JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, mengatakan revitalisasi Taman Tebet menjadi Tebet Eco Park akan
memfungsikan taman kota
itu sebagai pengendali banjir
dan mengatasi krisis air.
Anies menjelaskan revitalisasi puluhan taman-taman
kota yang dilaksanakan sejak
empat tahun lalu, tidak lagi
semata-mata untuk penghijauan tapi juga bertujuan
untuk pengendalian banjir.
Taman-taman kota yang
direvitalisasi tersebut juga
nantinya akan berfungsi sebagai ruang terbuka biru yang
bisa menampung air hujan.
“Sudah ada beberapa taman yang diarahkan sebagai
ruang pengendalian banjir,”
kata Anies dalam unggahan
di sejumlah akun media sosialnya.
Menurut Anies saat ini
sudah ada 94 titik RTH atau
ruang terbuka hijau yang ketika hujan dapat menampung
1,9 juta m3 air dan dapat
meresap air selama 2-3 jam.
Salah satu taman kota
atau Taman Maju Bersama
yang mempunyai fungsi peresepan air dan pengendalian
banjir adalah Taman Tebet
yang kini tengah direvitalisasi
menjadi Tebet Eco Park.
Revitalisasi taman Tebet
mengusung konsep eco park
untuk merestorasi fungsi taman secara ekologi.
Restorasi ekologi di
Taman Tebet, kata Anies,
mengubah fungsi grey space
dalam taman menjadi active
green (ruang terbuka hijau)
and blue open space (ruang
terbuka biru) yang mempunyai fungsi pengendalian banjir
dan krisis air.

Restorasi ekologi di
Taman Tebet dengan cara
mengembalikan bebatuan
dan tanaman alami, binatangbinatang taman, dan juga aksesibilitas masyarakat ke fitur
alam dalam taman, atau yang
biasa disebut oleh Anies Baswedan sebagai naturalisasi.
Aksesibilitas masyarakat
ke fitur alam dalam taman
melalui jembatan pedestrian
berbentuk infinity yang menghubungkan dua taman Tebet
yang sebelumnya terpisah.
Selain aspek ekologi dan
estetika, masalah ekonomi
dan sosial masyarakat sekitar juga diperhatikan dalam
revitalisasi Taman Tebet.
Perancangan revitalisasi Taman Tebet dimulai dengan
mendengarkan aspirasi warga
mengenai kebutuhan mereka dalam penataan taman
tersebut.
“Hasilnya adalah tersedianya berbagai ruang sosial,
usaha, dan ruang bermain
anak,” ucap Anies, saat mengunjungi taman Tebet Eco
Park ini bersama dengan
anaknya, Mikail.
Pembangunan taman seluas tujuh hektare ini akan punya 8 tempat menarik: Forest
Buffer, Link Bridge, Community Lawn, Wetland Boardwalk, Children Playground,
Plaza, Community Garden,
dan Thematic Garden.
Saat ini Tebet Eco Park
belum dibuka. Revitalisasi
akan dilakukan secepat mungkin. Anies Baswedan mengatakan proses revitalisasi
Taman Tebet tidak dikerjakan
terburu-buru. “Agar nantinya
pengunjung bisa menikmati
suasana taman dengan lebih
nyaman dan aman,” katanya.
Q yan

Nasdem Mulai Munculkan Nama
Kadernya untuk Pilkada DKI 2024
JAKARTA (IM) - Partai
Nasdem mulai memunculkan nama-nama kadernya
yang dinilai layak untuk maju
dalam kontestasi Pilkada DKI
Jakarta tahun 2024. Setelah
memunculkan nama Ketua
Komisi III DPR RI, Ahmad
Sahroni sebagai kandidat
terkuat, Nasdem juga mengeluarkan nama kader lainnya,
yakni Okky Asokawati dan
Wibi Andrino.
“Kita punya Okky Asokawati, kader perempuan kan.
Kemudian juga kita punya
Wibi Andrino, anak muda,
ketua fraksi (Nasdem DPRD
DKI). Kita punya Sahroni,”
kata politisi Partai Nasdem,
Bestari Barus, Kamis (13/1).
Bestari menegaskan, pihaknya akan tetap mengusung bakal calon gubernur
DKI Jakarta pada Pilkada
2024. Oleh karena itu, partai besutan Surya Paloh ini
akan menyeleksi calon yang
memenuhi kriteria untuk
menjadi gubernur. “Hal itu
agar calon yang diusung dapat
bekerja lebih baik dalam
menjalani tug asnya dan
meneruskan pembangunan

di DKI Jakarta yang sudah
sedemikian baik dilakukan
oleh Anies Baswedan dan
gubernur terdahulunya, untuk
mencapai kepuasan masyarakat,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan,
Nasdem ingin menduetkan
Ahmad Sahroni dengan mantan Wali Kota Tangerang
Selatan, Airin Rachmi Diany
sebagai calon gubernur-wakil
gubernur DKI Jakarta pada
Pilkada 2024.
Ke t u a Te r i t o r i a l
Pemenangan Pemilu Partai
Nasdem Wilayah Jawa 1, Effendi Choirie mengatakan,
Nasdem akan berkomunikasi
dengan Partai Golkar untuk
mewujudkan duet tersebut.
Choirie menilai, Airin layak dicalonkan sebagai
calon wakil gubernur DKI
karena punya pengalaman
memimpin Tangerang Selatan
selama dua periode.
Selain itu, Airin dianggap
memiliki nilai lebih karena
selama ini DKI Jakarta belum
pernah memiliki pemimpin
perempuan. “Itu juga sesuatu
yang pasti menarik juga,” kata
Choirie. Q yan
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IDN/ANTARA

TES USAP PCR DI SMPN 252
Petugas medis mengambil sampel tes usap PCR kepada murid
dan guru di Jakarta Timur, Kamis
(13/1). Sebanyak 35 siswa serta
10 guru mengikuti tes usap PCR
setelah terdapat satu siswa yang
positif COVID-19 dan saat ini
PTM (Pembelajaran Tatap Muka)
diberhentikan selama lima hari.

Ketua DPRD DKI Skors Rapat karena
Sekda tak Bawa Data Tunjangan Anies
Sebelumnya Ketua DPRD DKI
Sebelumnya,
DKI, Prasetyo
Edi Marsudi meminta Sekda Marullah
Matali menjelaskan gaji dan tunjangan
yang diterima Gubernur Anies Rasyid
Baswedan kepada publik. Hal itu dilakukan untuk memberi perbandingan
setelah ramai pemberitaan mengenai
kenaikan anggaran gaji DPRD DKI Jakarta dalam draf RAPBD 2022.
JAKARTA (IM) - Ketua
DPRD DKI Jakarta, Prasetyo

Edi Marsudi menskors rapat
Badan Anggaran (Banggar)

tentang evaluasi Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri)
terkait besaran tunjangan Gubernur DKI dalam Rancangan
APBD 2022 karena Sekretaris
Daerah (Sekda) DKI, Marullah
Matali tidak membawa penjelasan mengenai hal itu.
“Saya skors dulu. Saya beri
waktu setengah jam,” kata
Ketua DPRD DKI Jakarta
sekaligus Ketua Banggar, Prasetyo Edi Marsudi di gedung
DPRD DKI Jakarta, Kamis
(13/1).
Prasetyo mengetok palu
tanda menghentikan semen-

Plt. Bupati Bekasi Dampingi Menaker RI Hadiri
Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022
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tara rapat Banggar. Dia kemudian keluar ruangan rapat paripurna, meski baru berlangsung
sekitar sekitar 15 menit yang
dimulai pukul 14.15 WIB.
Sementara itu, Sekda
Marullah Matali ketika rapat
mengatakan bahwa pihaknya
tidak membawa jawaban dari
pertanyaan Ketua DPRD DKI
itu soal besaran tunjangan gubernur. Dia hanya menyiapkan
jawaban atas sembilan pertanyaan dari anggota dewan pada
rapat sebelumnya.
“Yang ini mungkin belum
saya siapkan. Saya tidak bawa
hari ini, akan saya siapkan nanti
Pak, nanti akan persiapkan
khusus. Jadi, kalau yang sekarang saya jawab yang sembilan,” ucap Marullah.
Sebelumnya, Prasetyo
Edi Marsudi meminta Sekda Marullah Matali untuk
menjelaskan gaji dan tunjangan yang diterima Gubernur
Anies Rasyid Baswedan kepada
publik. Permintaan itu disampaikan Prasetyo Edi Marsudi
saat rapat Badan Anggaran
pada Selasa (11/1).
Menurut Prasetyo, hal itu
dilakukan untuk memberi per-

bandingan setelah ramai-ramai
pemberitaan mengenai kenaikan anggaran gaji DPRD DKI
Jakarta dalam draf RAPBD
2022 sebesar Rp 26,42 miliar,
menjadi Rp 177,37 miliar.
“Saya mau bertanya pada Pak
Sekda dalam forum yang baik
ini. Gaji dan tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur berapa sih Pak? Tolong
dijelaskan. Karena kayaknya
yang salah anggota dewan
terus dalam hal ini,” kata Prasetyo dalam Rapat Banggar di
Gedung DPRD DKI Jakarta,
Selasa (11/1).
Marullah yang hadir dalam
rapat tersebut berjanji akan
memaparkan berapa jumlah gaji dan tunjangan yang
diterima oleh Anies Baswedan,
tapi dia meminta waktu untuk
melengkapi dengan data yang
lebih detail. “Saya akan jawab,
tapi harus dengan data yang
lengkap. Kami akan siapkan
nanti. Jadi, mungkin tidak bisa
langsung sekarang ini. Saya
akan siapkan data datanya
untuk disampaikan pada rapat
Banggar. Nanti akan segera
disiapkan oleh jajaran saya,”
ucapnya. Q yan

PEDULI KELUARGA KORBAN COVID‐19

Pemkot Jakpus Distribusikan
Kartu Peduli Anak dan Remaja

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah (tiga kanan,
atas) saat Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Nasional 2022 di Kawasan MM2100, Cikarang Barat, Rabu (12/1).
CIKARANG BARAT
(IM) - Plt. Bupati Bekasi,
Jawa Barat, Akhmad Marjuki, mendampingi Menteri
Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, Ida Fauziyah, dalam
pelaksanaan Apel Peringatan
Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional
Tahun 2022, di halaman Masjid
Baitul Musthafa, Kawasan
MM2100, Cikarang Barat,
Rabu (12/1).
Kegiatan tersebut turut
dihadiri oleh jajaran Direktur Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI, Perwakilan
APINDO Kabupaten Bekasi,
Perwakilan Kadin Indonesia,
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, serta
Camat Cikarang Barat.
Plt. Bupati Bekasi menyampaikan, bahwa peringatan Bulan
K3 ini merupakan hal penting
yang harus diingat dan benarbenar dilaksanakan dalam kehidupan masing-masing, guna
menghindari adanya potensi
bahaya yang dapat terjadi.
“ B a r u s a n s ay a m e n dam pingi Ibu Menteri Ketenagakerjaan kita dalam rangka
memperingati Bulan K3 yang
merupakan hal penting, bukan
sekedar seremonialnya saja,
tetapi harus benar-benar kita
laksanakan di kehidupan kita,”
ujarnya dalam rilis Prokopim
Setdakab Bekasi, Rabu (12/1)
sore.
Ia berpesan kepada seluruh perusahaan yang ada di
wilayahnya untuk dapat menanamkan pentingnya K3 sejak
awal perekrutan karyawan. Hal

tersebut dikarenakan karyawan
merupakan faktor penting
dalam menjaga produktivitas
perusahaan.
“Dari mulai perekrutan
karyawan harus ditanamkan
bahwa K3 ini penting, bukan
hanya untuk karyawan itu
sendiri tapi ini juga berkaitan
dengan produktivitas perusahaan,” tuturnya.
Terakhir, ia berharap agar
Peringatan Bulan K3 ini dapat
menjadi pengingat bagi seluruh
perusahaan untuk selalu menerapkan pelaksanaan K3 dengan
baik dan menjadikannya budaya
sejak dini, karena penerapan K3
merupakan kebutuhan yang
penting untuk karyawan dan
perusahaan tersebut.
“Saya harap K3 juga menjadi budaya sehingga harus
ditanamkan dari dini bagaimana
pentingnya melaksanakan dan
menerapkannya. Karena K3 bukan hanya kebutuhan karyawan
saja tetapi dibutuhkan juga oleh
perusahaan,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI dalam sambutannya menegaskan bahwa
dalam perlindungan K3, perlu
adanya strategi baru yang dapat
menyesuaikan antara hubungan kerja dengan pengendalian
potensi bahaya. Hal tersebut
dikarenakan potensi bahaya
yang dapat dihadapi pekerja
bukan hanya berasal dari tempat kerja saja, tetapi di masa
depan kemungkinan dapat
terjadi di tempat umum yang
beralih menjadi tempat kerja.
“Dalam perlindungan K3,
tentu ini merupakan tantangan

baru yang dinamis, sehingga
diperlukan strategi baru yang
dapat menyesuaikan antara
hubungan kerja dengan pengendalian terhadap potensi
bahaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta
kepada seluruh pihak terkait
untuk dapat terus berinovasi
menjaga dinamika perubahan
tersebut agar para pekerja
yang ada tidak terdampak pada
kecelakaan dan penyakit yang
disebabkan oleh pekerjaan.
“Semua pihak termasuk
para pengawas ketenagakerjaan harus terus berkembang
dan berinovasi untuk menjaga
dinamika perubahan ini agar
tidak terdampak,” tambahnya.
Untuk diketahui, Bulan
K3 Nasional Tahun 2022 yang
dilaksanakan pada 12 Januari
- 12 Februari 2022 ini mengusung tema “Penerapan budaya
K3 pada setiap kegiatan usaha
guna mendukung perlindungan
tenaga kerja di era digitalisasi”.
Hal tersebut diatur secara resmi
dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor
202 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nasional Tahun 2022.
Setelah pelaksanaan Apel
Bulan K3 Nasional Tahun
2022, Menteri Ketenagakerjaan
RI beserta rombongan melakukan kunjungan ke SMK Mitra
Industri MM2100, PT. Astra
Honda Motor, dan dilanjutkan
dengan kegiatan peresmian
Anjungan SIAP kerja Pusat
Pelayanan Ketenagakerjaan RI
di Kawasan MM2100. Q mdl

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan kegiatan Pendistribusian Kartu Peduli Anak
dan Remaja di Ruang Publik
Terpadu Anak (RPTRA) Serdang Baru, Kemayoran, Jakarta
Pusat, Kamis (13/1).
Program Kartu Peduli
Anak dan Remaja merupakan
kebijakan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta demi
mewujudkan kepedulian bagi
masyarakat yang orangtuanya
atau walinya meninggal karena
Covid-19.
“Kebijakan dari Pemprov
Jakarta yang dituangkan dalam
Keputusan Gubernur No.
1520 Tahun 2021,” kata Wali
Kota Jakarta Pusat, Dhany
Sukma.
Masyarakat yang terdaftar
akan diberikan buku rekening
tersendiri. Bantuan tersebut
diberikan tidak langsung dalam
bentuk uang.
“Sebesar Rp 300.000 perbulan dan berkelanjutan selama 12 bulan,” lanjut Dhany.
Warga Jakarta Pusat yang

terdaftar sebagai penerima
bantuan ini berjumlah 288
orang, sedangkan untuk Kecamatan Kemayoran sendiri
ada 94 orang.
“Makanya tempat simbolisnya itu di RPTRA Deli
Serdang, karena dari 8 Kelurahan (di Kemayoran) paling
banyak di sini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala
Suku Dinas Sosial (Kasudin)
Jakarta Pusat, Abdul Salam
mengatakan bahwa, program
ini sudah disosialisasikan saat
diresmikan oleh Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Sosialisasi bisa melalui
masyarakat dengan Petugas
Pendata dan Pendamping
Sosial (Pendamsos) masingmasing kelurahan,” jelas Abdul
Salam.
Lebih lanjut ia mengatakan, semoga program ini
dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat sebagai bentuk
komitmen kepedulian pemerintah pada masyarakat yang
keluarganya meninggal akibat
Covid-19. Q yan
IDN/ANTARA

VAKSIN RABIES GRATIS DI JAKARTA
Vaksinator (kanan) menyuntikkan vaksin rabies
ke seekor anjing di halaman Kantor Kelurahan
Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Kamis (13/1). Sudin
KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Tebet menyediakan sebanyak 150 dosis
vaksin rabies dalam kegiatan vaksinasi gratis
tersebut.

