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Menteri Teten Dukung Formula E di
Jakarta karena Tingkatkan Omzet UMKM
JAKARTA (IM) - Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (UKM),
Teten Masduki mendukung
penyelenggaraan balap mobil
listrik Formula E di Jakarta.
Hal itu karena berpotensi
meningkatkan omzet Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).
“Saya mendukung sekali
event-event seperti itu yang
bisa mendatangkan traffic
untuk meningkatkan omzet
UMKM,” ujar Teten saat
meninjau vaksinasi penguat
(booster) untuk umum, lansia, dan pelaku UMKM mitra
Grab di Ecovention Hall,
Taman Impian Jaya Ancol,
Kecamatan Pademangan,
Jakarta Utara, Selasa (22/2).
Teten menilai, Formula
E memiliki potensi besar
jika dimanfaatkan sebagai
alat promosi UMKM, pariwisata, dan investasi, seperti
ajang balapan internasional
di kawasan Mandalika, Pulau
Lombok, Nusa Tenggara
Barat (NTB), yaitu MotoGP.
“Potensinya cukup besar,
seperti MotoGP saja yang

menonton itu bisa sampai
400 juta orang, di luar yang
hadir di tempat. Kalau yang
hadir di tempat biasanya ratarata 100 ribuan orang. Yang
besar itu justru yang nonton
lewat tayangan di dunia,”
kata Teten.
Karena itu, ia meminta,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan dengan baik segala
sarana yang nantinya dapat
dipergunakan para pegiat
UMKM di Jakarta untuk
mempromosikan produk
UMKM secara luring maupun daring.
“Formula E juga saya kira
kalau disiapkan dengan baik,
itu juga bisa menjadi ajang
promosi pariwisata, investasi
dan perdagangan. Jadi ini kita
manfaatkan betul-betul,” kata
Teten.
Pemprov DKI Jakarta
menyumbang sebesar 18 persen dari keseluruhan produk
domestik bruto PDB nasional. Sebesar 98,8 persen dari
1,1 juta pelaku usaha yang ada
di DKI Jakarta merupakan
UMKM.  yan

Pemkab Bekasi Bersiap
Terapkan Sistem Merit ASN

FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Mandiri
Penerapan Sistem Merit (PMPSM) di Command Center, Diskominfosantik, Cikarang
Pusat, Senin (21/2).
CIKARANG PUSAT
(IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
akan menerapkan sistem
Merit dalam Menejemen
Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Kabupaten Bekasi. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, menyampaikan
hal tersebut usai mengikuti
Rapat Koordinasi Persiapan
Penilaian Mandiri Penerapan
Sistem Merit (PMPSM), bertempat di Ruang Command
Center, Gedung Diskominfosantik, Cikarang Pusat,
Senin (21/2).
Rapat itu dihadiri oleh
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Bekasi, Dedy
Supriyadi, dan digelar secara
daring melalui zoom meeting bersama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), Gubernur, Bupati
dan Walikota Se-Indonesia.
Abdillah Majid mengatakan, ada beberapa aspek
penilaian dalam sistem merit.
Penilaian tersebut yakni,
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir,
promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian,
penghargaan dan disiplin,
perlindungan dan pelayanan,
serta sistem informasi.
“Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi bisa menerapkan sistem merit, sehingga
kita bisa melihat dari strukturalnya.” ucapnya dalam rilis
Prokopim Setdakab Bekasi,
Senin (21/2) sore.
Sementara itu, Bidang
Peng awasan Penerapan
Sistem Merit pada Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), Andi Abubakar
menjelaskan, Strategi Optimalisasi Penerapan Sistem
Merit ASN dalam mengawali

tahun 2022 diprioritaskan kepada IP yang sedang dan atau
belum melakukan PMPSM.
Di antaranya, pembangunan
laboratorium sistem merit di
daerah 3T, kolaborasi dan
pembangunan kerja sama
asistensi sistem merit antar
instansi, asistensi penerapan
manajemen talenta.
“Tak hanya itu, pembentukan community of
practice, audiensi penguatan
komitmen penerapan sistem
merit dengan PPK dan atau
PyB, serta sosialisasi dan
asistensi penerapan sistem
merit di instansi pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam pengevaluasiannya
terdapat beberapa kategori
yang menjadi standar penilaian sistem merit. Di antaranya, kategori 1 (Buruk)
yang fokus pada pembenahan, kategori 2 (Kurang) di
mana fokus pada penataan,
kategori 3 (Baik) fokus pada
pengembangan dan kategori
4 (Sangat Baik) fokus pada
penguatan.
Sebagai informasi, sistem
merit merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan untuk
mewujudkan ASN yang profesional. Dalam penerapannya di Indonesia diatur oleh
Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
menunjukkan bahwa manajemen ASN berdasarkan atas
kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja yang dilakukan secara
adil. Hal tersebut diharapkan
dapat membawa perubahan terhadap birokrasi terutama dalam perencanaan,
pengembangan karier dan
lainnya. Sehing ga dalam
penerapannya akan memungkinkan terbentuknya
tatanan yang lebih adil dan
profesional.  mdl
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Bahwa akan dilakukan pengambilalihan
hak lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham dalam PT. FAIR TRADE
COMMODITIES, berkedudukan di Kota
Tangerang (“Perseroan”).

Bahwa akan dilakukan pengambilalihan
hak lebih dari 50% (lima puluh persen)
saham dalam PT. SINAR SURYA
MATAHARI MOTOR, berkedudukan di
Kota Bekasi (“Perseroan”).
Keberatan disampaikan secara tertulis
ŬĞ ĂůĂŵĂƚ Ěŝ :ů͘ ZĂǇĂ tŝďĂǁĂ DƵŬƟ EŽ͘
ϭϳ͕<ĂŵƉƵŶŐĂŬƵŶŐ͕:ĂƟŵĞŬĂƌ͕:ĂƟĂƐŝŚ͕
Kota Bekasi.
dengan tembusan kepada Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta
Selatan, selambat-lambatnya 14 hari
sejak pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi
ŬĞƚĞŶƚƵĂŶƉĂƐĂůϭϮϳhhEŽŵŽƌϰϬdĂŚƵŶ
ϮϬϬϳƚĞŶƚĂŶŐWĞƌƐĞƌŽĂŶdĞƌďĂƚĂƐ͘
Jakarta, 23 Februari 2022
Direksi Perseroan
Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat
diperoleh pada alamat Perseroan
tersebut di atas.

Keberatan disampaikan secara tertulis ke
alamat Rukan Crown Blok A Nomor 10,
<ĞůƵƌĂŚĂŶ WĞƟƌ͕ <ĞĐĂŵĂƚĂŶ ŝƉŽŶĚŽŚ͕
Kota Tangerang.
dengan tembusan kepada Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R.
Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14
hari sejak pengumuman ini.
Pengumuman ini dibuat guna memenuhi
ketentuan pasal 127 UU Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 23 Februari 2022
Direksi Perseroan
Catatan :
- rancangan pengambilalihan dapat
diperoleh pada alamat Perseroan
tersebut di atas.
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WARGA JAKARTA UTARA
TUNTUT AIR MINUM
YANG LAYAK
Warga dengan membawa jeriken melakukan aksi unjuk rasa
di depan Balai Kota DKI Jakarta,
di Jakarta, Selasa (22/2). Dalam
aksinya tersebut warga Muara
Angke, Jakarta Utara menuntut
air minum yang layak kepada
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.

Warga Muara Angke Tuntut
Layanan Air Bersih ke Anies
Menurut warga Muara Angke, mereka
mengonsumsi air minum dengan membeli air isi ulang galon atau air kemasan botol. Selama ini warga rata-rata
mengeluarkan Rp13.000 per hari tiap
keluarga untuk keperluan air minum
dan masak. Sedangkan untuk keperluan
cuci dan mandi warga menggunakan
air tanah dan pikulan,yang satu harinya
harus merogoh kocek Rp25.000.
JAKARTA (IM) - Puluhan warga Muara Angke,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menyambangi
Gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut layanan
air minum kepada Gubernur
Anies Baswedan pada Selasa
siang (22/2).
Warga dari Kampung Blok
Eceng, Blok Limbah, dan Blok
Empang membawa jeriken ko-

song sambil meneriakkan tuntutan agar Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta menyediakan
layanan air bersih yang tidak
pernah direalisasikan.
“Kampung Blok Limbah,
Blok Eceng, dan Blok Empang
telah bertumbuh sejak 1980an, tetapi hingga kini belum
ada layanan air minum dari
Pemprov DKI yang masuk
ke lokasi kecuali satu titik kios

air yang dibangun pada 2020
di Blok Eceng, dan itu pun
dioperasikan secara komersial,” kata Muslimin, ketua
Koperasi Konsumen Eceng
Maju Sejahtera.
Wa r g a M u a r a A n g ke
melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta,
Jakarta Pusat, Selasa (22/2).
Para warga yang datang dari
blok Limbah, blok Eceng dan
blok Empang RW 022 Muara
Angke ini menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di pemukiman mereka.
Selain meminta layanan air
bersih, mereka juga meminta
agar PAM Jaya melakukan
pelayanan suplai air minum
menggunakan kios air sementara untuk warga sebanyak
293.208 liter per hari, dan
pemberlakuan tarif air sesuai
dengan Peraturan Gubernur
Nomor 57 tahun 2021 yaitu
seharga Rp. 1.575,-/ meter
kubik.
Menurut warga Muara

Angke yang mayoritas bekerja
sebagai nelayan tradisional dan
pedagang ikan, mereka mengonsumsi air minum dengan
membeli air isi ulang galon atau
air kemasan botol.
“Selama ini warga rata-rata
mengeluarkan Rp13.000 per
hari tiap keluarga untuk keperluan air minum dan masak.
Sedangkan untuk keperluan
cuci dan mandi warga menggunakan air tanah dalam dan
pikulan dengan kebutuhan 200
liter per keluarga untuk satu
hari dengan merogoh kocek
Rp25.000,” katanya.
Maka, katanya, setiap bulan rata-rata satu keluarga
mengeluarkan Rp1.140.000
per bulan hanya untuk air.
Dengan mayoritas warga yang
berprofesi sebagai nelayan
tradisional, nominal sebesar itu
sangan membebani ekonomi
keluarga.
Asisten Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta,

Afan Adriansyah Idris, yang
menyambut warga Muara Angke mengatakan PDAM sudah
memiliki perencanaan penyediaan air bersih.
“Perencanaannya itu sudah
dilakukan PDAM. Tahun ini
sudah dialokasikan untuk 100
lokasi kios air dan ada tiga
tahap. Nanti saya cek dan saya
minta tahapannya secepatnya
agar bisa masuk sini (Muara
Angke),” kata dia.
Afan mengatakan target
kios air akan dilakukan secepatnya. “Cuma pesan saya
kios air harus dikelola dengan
baik. Dan tarifnya memang
Pak Gubernur sudah tentukan
dengan tarif subsidi untuk
masyarakat, yang memang
terjangkau untuk masyarakat
sesuai dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No 11 tahun
2007 tentang Penyesuaian
Tarif Otomatis Air Minum,”
kata Afan.  yan

Pemkot Bekasi Selenggarakan Operasi Minyak Goreng Subsidi
KOTA BEKASI (IM) Pemerintah Kota Bekasi, Jawa
Barat, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian
bekerja sama dengan distibutor CV. Cipta Usaha Negeri,
PT. Mitra Food Prime dan PT.
Mikie Oleo Nabati Industri
melaksanakan operasi minyak
goreng subsidi dengan harga
Rp. 14.000 per liter, Selasa
(22/2).
Hal itu tertuang dalam
surat pemberitahuan nomor
: 134.4/1348/setda.Ks yang
juga ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota
Bekasi, Tri Adhianto.
Dalam operasi yang dilakukan kali itu, disediakan minyak
goreng sebanyak 2000 karton
atau setara 24000 liter yang
dikhususkan bagi masyarakat
Kelurahan Kaliabang Tengah,
Kecamatan Bekasi Utara.
Dalam rilis Humas Pemkot
Bekasi, Selasa (22/2) disebutkan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Bekasi, Tedi Hafni Tresnady
meninjau langsung operasi

dimaksud guna memastikan
warga masyarakat terdistribusi
secara baik.
Tedy mengatakan,
operasi minyak goreng bersubsidi tersebut merupakan hasil
kerjasama dari 3 pihak swasta
yang akan tersebar di seluruh
kelurahan se-Kota Bekasi.
Namun pada hari ini
dan esok, sambungnya, akan
terlaksana di beberapa kelurahan terlebih dahulu karena
keterbatasan minyak goreng
dari distributor.
“Khusus untuk hari ini
berada di Kelurahan Kaliabang
Tengah dengan porsi 2000
karton, setara dengan 24.000
liter. Warga segera koordinasi
dengan pihak kelurahan dengan batas pembelian maksimal
2 liter saja,” ujar Tedy.
Ditambahkan, agar warga
tidak panic buying membeli
dengan mengajak beberapa
anggota keluarga untuk mengantri, karena belanja sesuai
dengan kebutuhan sehingga
warga lain juga bisa kebagian.
Sesuai edaran, operasi min-

Warga masyarakat Kaliabang Tengah tampak mengantri untuk mendapatkan minyak goreng subsidi dengan harga Rp 14.000 per liter, Selasa (22/2).
yak goreng subsidi tersebut
dilaksanakan kemarin, Selasa (22/2) dan hari ini, Rabu
(23/2) di Kelurahan Harapan
Jaya, Kecamatan Bekasi Utara
dengan porsi yang sama.
Warga yang datang
untuk membeli di masing-masing kelurahan, hanya dibatasi
dengan maksimal pembelian 2
liter, harga Rp. 14.000 perliter

dengan menerapkan prokes
yang ketat.
Operasi minyak subsidi
yang bekerja sama dengan PT.
Mikie Oleo Nabati Industri
akan terlaksana dari tanggal 23
Februari 2022 - 04 Maret 2022,
dengan stok perharinya sebanyak 3000 liter di tiap kelurahan.
Jadwal untuk pendistribusiannya adalah, tanggal 23

Februari 2022 di Kelurahan
Mustika Jaya, tanggal 24 Februari 2022 di Kelurahan Cikiwul, tanggal 25 Februari 2022
di Kelurahan Pengasinan,
tanggal 1 Maret 2022 di Kelurahan Margahayu, tanggal
2 Maret 2022 di Kelurahan
Kayuringin Jaya dan tanggal
4 Maret 2022 di Kelurahan
Jakasampurna. mdl

Anies: Pembangunan tak Boleh Abaikan Aspek Lingkungan, Sosial dan Budaya

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan nama jalan,
bundaran, jembatan dan akses
gratis di Pantai Kita dan Pantai
Maju, Pantai Indah Kapuk
(PIK), Penjaringan, Jakarta
Utara, pada Senin (21/2).
Adapun peresmian tersebut dilaksanakan di Jalasena
(Jalur Jalan Sehat dan Sepeda
Santai) yang merupakan ruang
ketiga dengan jalur sepeda yang
mengelilingi Pantai Maju.
Anies menegaskan bahwa
Pemprov DKI Jakarta tetap
berkomitmen dalam menghadirkan Ruang Ketiga Publik yang
nyaman bagi warganya untuk
beraktivitas maupun berinteraksi di Kawasan Pantai Kita dan
Pantai Maju. Dengan kata lain,
pembangunan dan pertumbu-

han ekonomi tak boleh abai
terhadap aspek lingkungan,
sosial, dan budaya.
“Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan
ini tidak boleh abai terhadap
aspek lingkungan, sosial, dan
budaya. Ruang publik yang
telah ada baik berupa taman,
pantai, maupun area untuk
pejalan kaki dan pesepeda santai (Jalasena) di pinggir pantai
harus dipastikan benar-benar
bisa diakses oleh publik,” kata
Anies dalam keterangannya
dikutip, Selasa (22/2).
Anies juga menyampaikan,
kegiatan peresmian tersebut sebagai penanda bahwa semangat
kolaborasi telah diupayakan di
Jakarta dalam setiap pekerjaan
pemerintah untuk masyarakat.
Oleh karena itu, penetapan
PENGUMUMAN
Bersama ini kami umumkan tindakan
konversi utang antara PT Sapex Servis
Indonesia dengan First Guardian
Secured Convertible Bond Funds
menjadi saham dalam PT Siwa Group
Property telah selesai dilaksanakan dan
penerbitan saham baru atas konversi
tersebut telah diambil sepenuhnya oleh
PT Maleo Private Equity.
Pengumuman ini dilakukan untuk
memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah No, 15 Tahun 1999 tentang
Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang
dapat dikompensasikan sebagai Setoran
Modal.
Lombok, 23 Februari 2022
PT Siwa Group Property

penamaan jalan umum dengan
melibatkan masyarakat, telah
memantik antusiasme tersendiri
dari warga, karena merasa dilibatkan.
“Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam melakukan proses
penamaan ini. Kita berharap
dengan adanya penemuan baru
ini, dengan adanya keterbukaan,
maka seluruh masyarakat nantinya bisa menikmati kawasan
sekitar pantai, ruang-ruang publik yang bisa digunakan untuk
pejalan kaki, ataupun bersepeda
dan kegiatan-kegiatan lainnya,”
ucapnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI melalui Jakarta
Experience Board (JxB) dan
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan sayembara
penamaan jalan, bundaran,
taman, dan jembatan diikuti
oleh 182 peserta dari seluruh
Indonesia dalam sayembara
‘Kita Kasih Nama’. Dengan
demikian, masyarakat terlibat
dalam penentuan nama tengara
(landmark) penting di Pantai
Kita dan Pantai Maju.
Seleksi melibatkan juri
yang kompeten di bidangnya
masing-masing dan menghasilkan Sayembara Terbaik 1 yang
memberikan nama tengara berasal dari nama tanaman bakau
dan unsur perahu. Hal ini sesuai

dengan semangat konservasi
lingkungan dan kemaritiman
DKI Jakarta untuk Pantai Kita
dan Pantai Maju.
Usulan nama dari para
peserta sayembara kemudian
dievaluasi dengan beberapa indikator seperti filosofi, konsep,
tema, kesesuaian dengan Panduan Rancang Kota, integrasi
sejarah, dan lain-lain.
Kemudian pada 1 Oktober
2021, Pemenang sayembara
‘Kita Kasih Nama’ untuk Peserta Terbaik 1 yaitu Tim Glibly
yang beranggotakan 5 anak
muda kreatif yang bernama
Rima Syafia, Annisa Nadhirah
Ar, Hana Syabila Fazri, Aprilia
Hapsari Putri, dan Yosephine
Astari.
Usulan nama-nama kawasan pantai kita dan maju dari
tim Glibly di antaranya;
Nama Ruas Jalan
1. Jalan Kandeka
2. Jalan Warakas
3. Jalan Bidara
4. Jalan Akasia
5. Jalan Pejapi
Nama Jembatan
1. Jembatan Linggi
2. Jembatan Tataban
3. Jembatan Barunyungan
Nama 2 Taman dan 1 Bunderan
1. Taman Asriloka
2. Bunderan Heritiera
3. Taman Baharia

Usulan nama tersebut
selanjutnya diproses dengan
mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999
tentang Pedoman Penetapan
Jalan, Taman dan Bangunan
Umum di DKI Jakarta. Kemudian ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 50
Tahun 2022 tentang Penetapan
Nama Jalan, Jembatan, Taman
dan Bundaran di Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.
Nama-nama yang terpilih
terinspirasi dari kehidupan masyarakat pesisir. Seperti nama
bundaran yaitu Heriteria yang
diselaraskan dengan bentuk
salah satu jenis mangrove yang
berakar kuat. Hal ini dimaknai
bahwa Bundaran Heriteria
menjadi jantung dari kawasan
ini. Nama jembatan terinspirasi dari bagian perahu, yang
paling depan adalah jembatan
linggi, di bagian tengah kawasan adalah jembatan tataban
dan jembatan terakhir seperti
bagian belakang perahu yang
mengarah ke laut yaitu jembatan Baruyungan.
Sedangkan nama Taman
yaitu Baharia dan Asriloka
diambil dari Bahasa Indonesia
yang berarti bahagia dan indah.
Dan nama-nama jalan diambil
dari nama jenis Mangrove yaitu
Warakas, Kandeka, Bidara,
Akasia dan Pejapi.  yan

