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PKS Tunjuk Khoirudin Jadi
Wakil Ketua DPRD DKI
JAKARTA (IM) - Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)
menunjuk Khoirudin menjadi Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta. Khoirudin bakal
menggantikan Abdurrahman
Suhaimi yang telah menjabat
Wakil Ketua DPRD DKI
sejak dilantik pada 14 Oktober 2019.
“Iya, betul. Masih
menunggu pelantikan,” kata
Khoiruddin saat dimintai
konfirmasi, Minggu (6/3).
Ketua DPW PKS itu
mengungkap pergantian
kepemimpinan ini bentuk
penyegaran semata. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi kader potensial
untuk memimpin.

IDN/ANTARA

“Rolling r utin untuk
memberikan kesempatan
untuk kader potensial memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Dihubungi ter pisah,
Wakil Ketua Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta,
M Taufik menyebut rapat
paripurna pelantikan Khoirudin bakal digelar pada Senin
(14/3) mendatang. Rapat
digelar di Ruang Paripurna
DPRD DKI Jakarta pukul
13.00 WIB.
“Pekan depan dalam Paripurna selain melaksanakan
pengangkatan Pak Khoirudin, kita juga akan mengumumkan pemberhentian Pak
Suhaimi,” ujarnya.  yan

PAMERAN GEBYAR
PERNIKAHAN INDONESIA
Pengunjung berbincang di
stan busana pernikahan dalam
pameran Pernikahan Nasional
dan Tradisional di Lagoon Garden , Hotel Sultan, Jakarta,
Minggu (6/3). Pameran yang
menampilkan jasa-jasa katering dan pernik pernikahan
tersebut mengusung tema
“Gebyar Pernikahan Indonesia”.

Pemkab Bekasi Terima 10.179
Usulan Pembangunan 2023
BEKASI (IM) - Pemkab
Bekasi menerima sebanyak
10.179 usulan pembangunan
yang tertuang dalam rencana
kerja perangkat daerah tahun 2023 berdasarkan data
terhimpun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) setempat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten
Bekasi, Cucu Sri Hartini
mengatakan, 10.000 lebih
usulan tersebut berasal dari
musyawarah perencanaan
pembangunan atau Musrenbang, pokok pikiran legislatif,
serta masukan forum konsultasi publik. ”Totalnya ada
10.179 usulan, berasal dari
Musrenbang tingkat desa dan
kelurahan, lebih dari 9.000
pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD serta berbagai saran dan masukan dari
forum konsultasi publik,”
kata Cucu, Minggu (6/3).
Dia meminta dinas teknis
untuk dapat merealisasikan
usulan-usulan itu berdasarkan
skala prioritas mengingat alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tidak mampu
membiayai seluruh usulan
pembangunan yang dimaksud.
”Saya melihat anggaran
usulan pembangunan itu sangat besar sementara APBD
kita terbatas dan itu juga digunakan untuk belanja pegawai. Ditambah penurunan
pendapatan kita makanya
perencanaan ini perlu dikaji
kembali sesuai prioritas,” ka-

tanya.
Cucu menyebutkan
bahwa usulan itu masih
didominasi pembangunan
infrastruktur kewilayahan
seperti pembangunan jalan,
jembatan, drainase, hingga
sarana pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan
warga di 23 Kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan pemerintah
daerah memiliki tiga fokus
utama proyek strategis daerah
tahun 2023-2026 yakni sektor
prasarana wilayah, perekonomian, serta sumber daya
manusia. Pihaknya mengaku
akan memprioritaskan usulan
program dan kegiatan untuk
rencana kerja perangkat daerah 2023 berdasarkan kebutuhan rill masyarakat, serta
keterkaitan capaian indikator
kinerja daerah.
Dia menjelaskan pemerintah daerah pada tahapan
penerimaan usulan telah
menerima sejumlah aspirasi, saran, keluhan, dan harapan dari masyarakat. Ia
meminta perangkat daerah
benar-benar mencer mati
serta mengakomodasi usulan
itu agar tepat guna dan tepat
sasaran sesuai kebutuhan.
”Forum perangkat daerah
menjadi awal penyempurnaan rencana pembangunan
daerah 2023-2026, sekaligus
sinkronisasi rencana kerja
pemerintah daerah tahun
2023 berdasarkan usulan masyarakat,” tandasnya.  yan
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PAMERAN MAINAN POP CULTURE
Pengunjung mengamati mainan yang dipasarkan dalam ajang The Jakarta 17th Toys &
Comics Fair 2022” di Balai Sudirman, Jakarta,
Minggu (6/3). Pameran tersebut bertujuan
menghidupkan kembali perekonomian dan
industri para pelaku usaha kreatif serta bidang Pop-Culture di Indonesia yang terpuruk
selama pandemi COVID-19.

Dua Event Pariwisata DKI Masuk
Top 10 Kharisma Event Nusantara
JAKARTA (IM) - Dua
event unggulan pariwisata
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta masuk Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN)
dari Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kedua event
tersebut yakni Jakarta Dessert
Week dan Indonesia Contemporary Art & Design.
Kepala Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika
Permata, mengatakan secara
keseluruhan ada lima event
dari Jakarta yang berhasil
masuk dalam KEN 2022
yaitu Jakarnaval, Jakarta Fashion & Food Festival, Jakarta
International Photo Festival,
Jakarta Dessert Week, dan
Indonesia Contemporary Art
& Design.
“Awalnya Pemerintah
Provinsi DKI mengajukan 11
event. Tetapi, setelah melalui
proses seleksi yang panjang
terpilih lima event mewakili
Jakarta, yang dua di antaranya
masuk ke dalam Top 10,” kata
Andhika, dalam siaran pers
dikutip Minggu (6/3).
Dikatakan Andhika, dengan masuknya event unggulan Jakarta dalam KEN

2022 dapat memotivasi penyelenggaraan berbagai event
di Jakarta serta meningkatkan
angka kunjungan wisatawan,
baik domestik maupun mancanegara ke Jakarta
“Tentunya, penyelenggaraan event diharapkan tetap
menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin
serta berkoordinasi dengan
Satgas Covid-19 maupun
aparat setempat, sehingga
kesehatan tetap terjaga beriringan dengan ekonomi yang
kembali pulih,” ujar Andhika.
Sebagai informasi, terdapat lima aspek utama dalam
pemilihan KEN 2022, yakni
aspek ide dan potensi, pengembangan ekonomi kreatif, event
managemen, seni pertunjukan
dan budaya, serta strategi komunikasi dan media.
Sementara itu, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyampaikan, KEN merupakan
strategi kolaborasi Kemenparekraf bersama pemerintah daerah dan seluruh
stakeholder pariwisata untuk
menaikkan citra pariwisata
Indonesia dan penggerak
kebangkitan sektor pariwisata
dan ekonomi kreatif.  yan

Pasar Tanah Abang Mulai Menggeliat Lagi
Para pengunjung datang dengan
membawa keluarga. Ada juga beberapa di antara mereka yang datang
sendiri, bahkan membawa pasangan
mereka sembari melihat pakaian dan
barang lainnya yang dijajakan.
JAKARTA (IM) - Pasar
Tanah Abang, Jakarta Pusat,
mulai ramai dipadati pengunjung, meski masih dalam masa
pandemi Covid-19. Kenaikan
jumlah pengunjung itu mulai
terjadi sejak sebulan belakangan.
Pantauan di lokasi, Minggu
(6/3) pukul 12.00 WIB, pengunjung di Blok A Pasar Tanah
Abang ramai memadati kios
pedagang pakaian maupun
makanan.
Para pengunjung datang
dengan membawa keluarga.
Ada juga beberapa di antara
mereka yang datang sendiri,
bahkan membawa pasangan
mereka sembari melihat pakaian dan barang lainnya yang
dijajakan.
Bahkan, kondisi jalan di
depan pasar Tanah Abang
sudah mulai sedikit ramai.

Beberapa pedagang juga sudah ada yang berjualan di luar
pasar.
Salah satu pedagang pakaian, Yurma (52) mengatakan
memang ada kenaikan jumlah
pengunjung di pasar Tanah
Abang, namun belum terlalu
tinggi seperti sebelum pandemi.
Menurut Yurma, kenaikan
jumlah pengunjung terjadi kemungkinan karena menjelang
hari raya. Sebab biasanya jelang
hari raya, pasar Tanah Abang
ramai dipadati pengunjung.
“Kalau kenaikan jumah
pengunjung ada, tapi belum
terlalu tinggi kaya dulu sebelum pandemi. Sudah mulai
naik ada sebulan belakangan
ini,” ujarnya saat ditemui,
Minggu (6/3).
Meski demikian, Yurma
mengaku pembelian pakaian

di kios miliknya masih belum
terlalu tinggi, namun tetap
mengalami sedikit kenaikan.
“Pengunjung sih banyak
yang masuk tapi yang belanja
nasih sedikit,” paparnya.
Yurma menuturkan, biasanya orang dari luar daerah
ramai ke pasar Tanah Abang
untuk belanja borong an.
Nantinya belanjaan tersebut
akan dijual kembali oleh mereka. Namun saat ini orang
dari luar daerah belum banyak
yang berkunjung. Hanya satu
sampai dua orang yang datang
untuk memesan.
“Biasanya ada orang daerah
itu belanja banyak buat dijual
lagi. Kadang belanja sampai
Rp25 juta untuk dijual lagi. Ada
yang dari Solo, dari Kalimantan
juga ada,” ungkapnya.
Hal serupa dikatakan pedagang pakaian bernama Ridwan
(33). Dia nengatakan ada kenaikan jumlah pengunjung di
pasar Tanah Abang menjelang
Hari Raya. “Sudah mulai makin
ramai sih pengunjung. Dulu
di luar aja sepi, sekarang udah
mulai ramai lah,” ucapnya.
Atas kenaikan jumlah pengunjung itu, Ridwan mengaku
mengalami sedikit kenaikan
omzet, meski belum terlaku
signifikan. Hal itu berbeda jauh

Pemkab Bekasi Apresiasi Atlet
Pencak Silat Raih Juara Internasional
TAMBUN SELATAN
(IM) - Pemerintah Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat menggelar
acara Penyambutan sekaligus
Pemberian Penghargaan kepada Atlet Berprestasi asal Kabupaten Bekasi yang berlaga
dalam ajang 8th Southeast Asia
(SEA) Pencak Silat Championship 2022. Acara penyambutan
tersebut, berlangsung di Museum Digital Gedung Juang 45,
Tambun Selatan, Sabtu (5/3).
Penghargaan yang diberikan kepada Pesilat asal Kabupaten Bekasi yang berhasil
mengharumkan nama Indonesia dalam pertandingan yang
digelar pada tanggal 25-27
Februari 2022, di OCBC Arena
Singapura, yakni berupa uang
pembinaan sebesar Rp. 50 Juta
diberikan kepada Rahmawati
yang berhasil meraih medali
emas di kelas F tanding putri,
dan uang pembinaan sebesar
Rp. 35 Juta diberikan kepada
Asep Yuldan Sani yang meraih
medali perak di kelas tunggal
putra.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi,
yang dalam hal ini mewakili Plt.
Bupati Bekasi, menyampaikan
apresiasinya kepada para atlet
tersebut yang telah mengharumkan nama Indonesia di
level Internasional dan turut
serta membawa nama baik
Kabupaten Bekasi di level nasional, dengan perjuangan dan
prestasi yang sudah diperoleh.
“Saya mewakili Plt. Bupati
Bekasi, menyampaikan apresiasi kepada Rahmawati dan
Asep atas peraihan medalinya
yang sudah mengharumkan
nama Indonesia dan Kabupaten Bekasi. Terimakasih atas
perjuangan dan prestasi yang
diperoleh,” katanya dalam rilis
Prokopim Setdakab Bekasi,
Sabtu (5/3).
Dirinya mengatakan,
Pemerintahan Kabupaten
Bekasi akan terus berupaya dan bekerjasama dengan
semua stakeholder dalam upaya peningkatan prestasi olah-
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saat pandemi Covid sedang
tinggj tahun lalu. “Alhamdulillah omzet naik sekitar 30

persen mah ada, dari sebelumnya sepi banget pas pandemi
lagi tinggi,” tuturnya.  yan

Kebijakan Uji Emisi di Jakarta
Dinilai Belum Efektif
JAKARTA (IM) - Anggota Komisi D DPRD DKI
Jakarta, August Hamonangan
menilai kebijakan uji emisi
kendaraan bermotor bagi masyarakat Jakarta belum efektif
dan bisa menjadi hanya angin
lalu. “Kebijakan uji emisi itu
sampai saat ini masih minim
sosialisasi, minim titik lokasi pelaksanaan uji, dan masih
sumirnya pengenaan sanksi,”
kata August Hamonangan,
melalui keterangan tertulisnya
di Jakarta, Sabtu (5/2).
Menurut August, Pemprov
DKI Jakarta perlu melakukan
terobosan agar kebijakan yang
bertujuan memperbaiki kualitas udara Jakarta itu diantusiasi
warga pemilik kendaraan.
Politisi Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) ini menjelaskan, salah satu terobosannya
adalah dengan mempermudah
akses titik lokasi pelaksanaan
uji emisi kendaraan bermotor,
sehingga bisa lebih banyak
menjaring animo masyarakat
untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan uji kendaraan
bermotor.
Ia mencontohkan, pelaksanaan sosialisasi sekaligus
uji emisi gratis hendaknya
tidak hanya tertumpu di titik
tertentu saja, tapi dilaksanakan
tersebar di tempat-tempat yang

mudah dijangkau, misalnya di
kecamatan, di permukiman
warga, atau mungkin di terminal, dan di pool taksi.
“Jadi bisa lebih banyak
dimanfaatkan warga untuk bisa
mengikuti uji emisi,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas LH
DKI Jakarta, tingkat kepatuhan
warga yang berkendara di Jakarta
untuk menjalani uji emisi kendaraan bermotor masih sangat rendah. Hingga saat ini tercatat baru
ada sebanyak 599.975 kendaraan
di DKI Jakarta atau 3,33 persen
telah menjalani uji emisi. Padahal, ada 373 bengkel resmi di
Jakarta yang melayani uji emisi
kendaraaan yang berstatus aktif.
August meminta kepada jajaran Dinas LH bersama Dishub
DKI turut berkoordinasi secara
efektif dengan Polda Metro Jaya
dalam upaya penegakan hukum
bagi pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan
uji emisi. Hal ini diperlukan
agar perbaikan kualitas udara
DKI Jakarta dapat terwujud
sebagaimana mestinya.
“Razia uji emisi segera
dilakukan itu lebih bagus lebih
baik, tapi jangan sampai hanya
sekadar kelihatan menjalankan
Pergub (Nomor 66 Tahun
2020) maupun menjalankan
kebijakan dari Dinas LH saja,”
katanya.  yan

Epidemolog Sarankan Pemberian
Vaksin Booster di DKI Dipercepat

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy
Supriadi (kiri atas) memberikan penghargaan
berupa uang pembinaan sebesar Rp. 50 Juta
kepada pesilat asal Kabupaten Bekasi sekaligus
peraih medali emas dalam ajang 8th Southeast
Asia (SEA) Pencak Silat Championship 2022, Rahmawati (kanan atas) di Museum Digital Gedung
Juang 45, Tambun Selatan, Sabtu (5/3).
raga daerah agar kedepannya
pembangunan olahraga terus
meningkat.
“Kami tentunya akan terus
berupaya menjalin kerjasama
dengan seluruh stakeholder,
demi meningkatkan prestasi
olahraga,” katanya.
Terakhir, dirinya menuturkan, untuk para pelatih,
manajer dan official untuk
kedepannya mempersiapkan
kembali putra putri daerah di
Kabupaten Bekasi dibidang
pendidikan tingkat SD, SMP,
SMA dalam menciptakan atlet
baru yang berprestasi kembali.
“Ini menjadi perhatian
untuk para pelatih, manajer
dan official untuk kedepannya
mencari dan mempersiapkan
putra putri daerah lainnya agar
bisa melahirkan atlet baru yang
berprestasi kembali.” tuturnya.
Sementara itu, menurut
Ketua Komite Olahraga Nasi-

onal Indonesia (KONI), Reza
Lutfi Hasan mengatakan, saat
ini tugas dari KONI Kabupaten Bekasi dalam mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi
Jawa Barat di bulan November, yaitu menyusun strategi
pelatihan, program-program
pelatihan baru ditahun 2022.
Ia juga menyebutkan,
KONI Kabupaten Bekasi
sudah on the track dengan
berbagai program sebelumnya, tetapi saat ini akan lebih
dimaksimalkan kembali untuk
mencapai target kejuaraan
umum.
“Berkat dukungan dari
semua pihak, saat ini tugas dari
Koni dalam persiapan Porprov yaitu menyusun strategi
pelatihan, yang mana kita juga
sebenernya sudah on the track.
Tapi kita mau ini lebih dimaksimalkan kembali.” ujarnya.
 mdl

JAKARTA (IM) - Guna
meredam lonjakan kasus covid-19 yang berpotensi bakal
terjadi saat libur Hari Raya
Idul Fitri, ahli epidemolog
Universitas Griffith, Australia,
Dicky Budiman mendorong
Pemprov DKI mempercepat
pemberian vaksin penguat atau
booster covid-19.
Menurut Dicky jumlah warga yang sudah divaksin booster
minimal 50% jika ingin lonjakan
kasus covid-19 bisa diredam.
“Untuk vaksin booster agar
tidak terjadi lonjakan kasus
serta meminimalisir gejala berat
pada pasien yang terinfeksi
covid-19 itu minimal 50% ketercapaiannya. Ini akan semakin
menguatkan kekebalan tubuh
masyarakat,” kata Dicky, saat
dihubungi, Minggu (6/3).
Menurut dia, gelombang
ketiga yang terjadi pada Februari lalu bukanlah gelombang
yang terakhir. Selain itu, varian
omikron juga bukan varian
terakhir yang melanda warga
di seluruh dunia. “Masih akan
terjadi gelombang-gelombang
berikutnya. Virus juga akan
terus bermutasi. Untuk itu,
booster penting untuk diberikan,” lanjutnya.
Jika Pemprov DKI berhasil

meredam lonjakan kasus saat
ini, mendisiplinkan masyarakat
agar kasus bisa terkendali serta
terus mempercepat booster, ia
pun meyakini kegiatan ibadah
Ramadan tidak memerlukan
pembatasan yang terlalu ketat.
“Jadi serangkaian pencegahan sudah dilakukan maksimal
sehingga tidak perlu PPKM
yang ketat sekali nanti saat
Ramadan,” pungkasnya.  yan
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PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL
PT. BADA PLUS INTERNATIONAL
Direksi PT. BADA PLUS INTERNATIONAL, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan
(“Perseroan”), dengan ini mengumumkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan yang tuangkan dalam akta tertanggal 2 Maret 2022, Nomor 02, dibuat di
hadapan CATHERINA SITUMORANG, SH., Notaris di Jakarta, bahwa para pemegang saham
Perseroan telah mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan penurunan Modal
Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari semula Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima
miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).
Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat
mengajukan keberatan kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari sejak
tanggal pengumuman ini.
Jakarta, 7 Maret 2022
Direksi
PT. BADA PLUS INTERNATIONAL

