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KEMACETAN IBU KOTA TURUN
Kendaraan melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (7/3). Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta 
mengalami penurunan peringkat termacet di dunia dari peringkat ke 
empat pada 2017 menjadi peringkat ke 46 pada 2021, yang terjadi karena 
karena transformasi sistem transportasi publik di Ibu Kota.
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Wagub Ariza Minta Aparat 
Tindak Tegas Mafi a Pangan
Warga Jakarta diimbau agar membe-
li kebutuhan pangan dalam jumlah 
wajar supaya tidak terjadi kelangkaan 
stok di pasaran. Wagub DKI Ariza 
meyakinkan, masyarakat tidak perlu 
khawatir terkait ketersediaan pangan 
di DKI Jakarta.

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria meminta 
aparat hukum untuk menin-
dak tegas para mafi a pangan 
menjelang bulan Ramadhan.

Hal tersebut dilakukan 
agar pasokan pangan bagi 
warga DKI tetap terjamin 
saat bulan puasa dan hari raya 
IdulFitri.

“Kami minta aparat hu-
kum menindak pelaku usaha 
yang menimbun pasokan 

pangan supaya tidak ada lagi di 
Indonesia, di Jakarta khusus-
nya para pengusaha yang ingin 
meraup keuntungan dalam 
kesempitan ini,” tegasnya di 
Balai Kota DKI Jakarta, Senin 
(7/3).

Ariza sapaan akrabnya 
menyadari, setiap hari besar 
keagamaan kebutuhan pangan 
akan meningkat yang menim-
bulkan kelangkaan. 

Hal tersebut menyebabkan 
kenaikan harga disejumlah 

pangan strategis seperti seperti 
beras, bawang merah, bawang 
putih, cabai, telur ayam, daging 
sapi, daging ayam, gula pasir 
dan minyak goreng.

“Yang penting bagi kita 
semua, yang pertama keterse-
dian pasokan pangan harus 
ada, terkait ada peningkatan 
ya memang selalu diikuti, yang 
penting harga, tapi tentu kami 
berharap semua pihak bisa 
membantu mendukung agar 
peningkatannya batas wajar 
batas kemampuan daya beli 
warga,” harapnya.

Mantan anggota DPR RI 
tersebut juga meminta warga 
agar membeli kebutuhan pan-
gan dalam jumlah wajar supaya 
tidak terjadi kelangkaan stok 
di pasaran.

Ariza meyakinkan, ma-
syarakat tidak perlu khawatir 
terkait ketersediaan pangan di 
DKI Jakarta. 

Dirinya memastikan, pi-
haknya terus bergerak melaku-

kan operasi  pasar untuk 
memenuhi pasokan pangan 
warga Jakarta dengan harga 
terjangkau.

“Pemerintah pusat, daerah 
dan lain-lain dibantu semuanya 
TNI-Polri melakukan keg-
iatan-kegiatan operasi pasar,” 
pungkasnya.

 
Beli Minyak Goreng Sesuai 
Kebutuhan

Wakil Gubernur DKI Ja-
karta, Ahmad Riza Patria juga 
meminta warga untuk membeli 
minyak goreng sesuai dengan 
kebutuhan karena hingga saat 
ini masih ada pembatasan 
kuota pembelian terhadap ko-
moditas itu, menyusul kelang-
kaan produk itu akhir-akhir ini. 
Ia mengingatkan warga agar 
tidak membeli untuk stok.

“Warga kami minta beli 
sesuai dengan kebutuhan yang 
ada, jangan karena ketakutan 
kita ikut beli (berlebihan), 
nyetok juga. Kalau semua 
warga nyetok di rumah, waduh 
repot,” kata Riza di Balai Kota 
Jakarta, Senin (7/3).

Riza meminta masyarakat 
memahami bahwa pembelian 
minyak goreng harus dibatasi. 
“Kenapa harus dibatasi, supaya 
tidak terjadi penumpukan juga 
ya,” ucapnya.

Terkait minyak goreng ini 
juga, Riza menyebut bahwa 
pemerintah pusat telah berusa-
ha semaksimal mungkin meng-

hadirkan dan memastikan 
ketersediaan minyak goreng. 
“Alhamdulillah bertahap, kita 
lihat minyak goreng sudah 
bisa dipenuhi sekalipun harus 
dibatasi,” katanya.

Kelangkaan minyak gore-
ng saat ini masih terjadi di 
berbagai daerah di Indonesia, 
termasuk di Jakarta yang meru-
pakan kota terbesar Indonesia. 
Di berbagai toko swalayan 
mini,khususnya di wilayah Ja-
karta Barat dan Jakarta Selatan, 
dikabarkan minyak goreng 
harus dikeluarkan sedikit demi 
sedikit karena stok yang ter-
batas.

Agen minyak goreng pun 
dikabarkan kesulitan memasok 
para pedagang sehingga mem-
buat para pedagang juga turut 
menyerbu ritel, pasar tradisional, 
ataupun ketika ada operasi pasar. 
Bahkan yang terbaru, dalam 
rekaman video yang tersebar 
melalui pesan singkat What-
sApp Senin ini, warga terlihat 
mengantre di sepanjang trotoar 
yang awal antreannya berada 
di sebuah kantor polisi yang 
disebut sang perekam berada di 
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Wah ngantre minyak di 
Pesanggrahan. Katanya antre 
jam enam ambil nomor. Tapi 
dari jam empat subuh sudah 
pada ambil nomer. Nih minyak 
nih,” tutur perempuan per-
ekam video berdurasi 44 detik 
tersebut.  yan

MENPORA BERIKAN
100 SEPEDA KEPADA UIII

Menteri Pemuda dan Olah-
raga (Menpora) Zainudin Amali 
(kedua kiri) berbincang de-
ngan Rektor Universitas Islam 
Internasional Indonesia (UIII) 
Komaruddin Hidayat (kiri) usai 
menyerahkan bantuan sepeda 
di Kampus UIII, Cimanggis, De-
pok, Jawa Barat, Senin (7/3). 
Kemenpora memberikan se-
banyak 100 sepeda kepada 
UIII untuk dibagikan kepada 
mahasiswa sebagai bentuk du-
kungan dan menciptakan ling-
kungan yang sehat di kampus.

JAKARTA (IM) - Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) DKI Ja-
karta menginformasikan ad-
anya wilayah rawan bencana 
pergeseran tanah dan tanah 
longsor. Kepala Pusat Data 
dan Informasi Kebenca-
naan BPBD DK,I M. In-
sag mengatakan informasi 
tersebut berasal dari Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG).

“Informasi dari Kement-
erian ESDM, beberapa lokasi 
di DKI Jakarta berada di zona 
menengah,” kata Insaf, Senin 
(7/3). Pada zona menengah 
ini pergerakan tanah dapat 
terjadi jika curah hujan di 
atas normal, terutama pada 
daerah yang berbatasan den-
gan lembah sungai, gawir, 
tebing jalan, atau jika lereng 
mengalami gangguan. 

“Untuk itu diimbau para 
lurah, camat, dan masyarakat, 

di sekitar lokasi yang berpo-
tensi, untuk tetap mengantisi-
pasi adanya potensi pergerakan 
tanah pada saat curah hujan di 
atas normal,” jelasnya. Ada 10 
lokasi yang memiliki potensi 
pergerakan tanah tersebut be-
rada di dua kota administratif  
yakni, Jakarta Selatan dan 
Jakarta Timur. Di Jakarta Se-
latan, lokasinya di Cilandak, 
Jagakarsa, Kebayoran Baru, 
Kebayoran Lama, Mampang 
Prapatan, Pancoran, Pasar 
Minggu, dan Pesanggrahan. 
Sedangkan, di Jakarta Timur, 
lokasinya di Kramat Jati, dan 
Pasar Rebo. Prakiraan lokasi 
potensi terjadinya pergerakan 
tanah, disusun berdasarkan 
hasil tumpang susun (overlay) 
antara peta zona kerentanan 
gerakan tanah dengan peta 
prakiraan curah hujan bulanan 
yang diperoleh dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofi sika (BMKG).  yan

10 Kelurahan di DKI Terancam 
Pergeseran Tanah dan Tanah Longsor

JAKARTA (IM) - Petu-
gas gabungan menemukan 
banyak truk dengan mua-
tan berlebih saat menggelar 
Operasi Lintas Jaya di Jalan 
KH Mas Mansyur, Tanah 
Abang, Jakarta Pusat, Senin 
(7/3). “Dalam sehari yang 
paling banyak kami temui 
itu truk kelebihan muatan. 
Itu paling dominan,” ujar 
Koordinator Lapangan Suku 
Dinas Perhubungan Jakarta 
Pusat, Dandung Junarto, 
Senin (7/3). 

Dandung mengatakan, 
Operasi Lintas Jaya menyasar 
kendaraan angkutan barang 
dan kendaraan pribadi. “Sa-
saran kami mobil barang. 
Untuk kepolisian, kenda-
raan pribadi dan sepeda mo-
tor yang tak menggunakan 
helm,” katanya. 

Selain truk kelebihan 
muatan, Dandung mengung-
kapkan, terdapat beragam 
jenis pelanggaran yang di-
lakukan pengendara. “Ada 
muatan berlebih, ada SIM 
tidak sesuai untuk perun-
tukannya, ada juga seperti 

surat-surat kendaraan yang 
mati,” ungkapnya. 

Para pengendara yang 
melanggar aturan lalu lintas 
pada kegiatan itu dikenakan 
sanksi tilang dan penahanan 
kendaraan.

“Sanksinya kalau me-
mang surat mati ya kami kan-
dangin, tetapi kalau muatan 
lebih itu kami kenakan BAP 
tilang,” kata Dandung. 

Sebelumnya diberitakan, 
Suku Dinas Perhubungan Ja-
karta Pusat bersama anggota 
TNI dan Polri menggelar 
Operasi Lintas Jaya di Jalan 
KH Mas Mansyur. Sejumlah 
pengendara kendaraan ber-
motor kedapatan melanggar 
aturan lalu lintas selama op-
erasi berlangsung dan mereka 
dikenakan sanksi tilang. 

Dandung mengungkap-
kan, kendaraan yang ditilang 
kedapatan melanggar Un-
dang-undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (UU LLAJ). 
“Kegiatan kami di sini untuk 
memeriksa surat-surat dan 
kebanyakan jalan kendaraan,” 
ujar Dandung.  yan

Operasi Lintas Jaya di Tanah Abang,
Banyak Truk Kelebihan Muatan

BMKG: Angin Kencang Masih Potensi 
Terjadi di Jabodetabek 2 Hari ke Depan

JAKARTA (IM) - Akhir 
pekan kemarin, fenomena 
angin kencang terjadi di sekitar 
wilayah Banten dan Jabodeta-
bek (Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi). BMKG 
memprediksi angin kencang 
berpotensi terjadi hingga Rabu 
(9/3).

“Fenomena angin hingga 
lebih dari 30 km/jam masih 
dapat berpotensi terjadi un-
tuk dua hari ini khususnya di 
wilayah Banten, Jabodetabek, 
Kalimantan Tengah bagian se-
latan, Kalimantan Selatan, dan 
Sulawesi Selatan,” kata Deputi 
Bidang Meteorologi BMKG, 
Guswanto, dalam keterangan-
nya, Senin (7/3).

Dia mengatakan potensi 
angin kencang itu didasarkan 
pada analisis dinamika at-
mosfer terkini pada hari ini. 
Kondisi tersebut dipicu oleh 
adanya pola sirkulasi siklonik 
di wilayah perairan Laut Timor 
yang membentuk pola perte-
muan angin di wilayah Lam-
pung, Banten, Jabodetabek, 
hingga ke wilayah Kalimantan 
bagian selatan, Sulawesi dan 

Nusa Tenggara.
“Sehingga memicu ter-

jadi potensi angin kencang di 
wilayah tersebut,” katanya.

Angin kencang masih ber-
potensi terjadi hingga Rabu 
(9/3/2022 di Jabodetabek, 
Banten, Kalteng, Kalsel, hing-
ga Sulsel (dok BMKG)

Pada periode Maret-April 
ini, sebagian besar wilayah 
Indonesia mulai memasuki 
periode peralihan musim dari 
musim hujan ke musim ke-
marau atau dikenal dengan 
periode pancaroba.

Selama periode itu, ma-
syarakat diimbau tetap waspa-
da terhadap potensi cuaca eks-
trem seperti hujan lebat dalam 
durasi singkat yang dapat dis-
ertai angin kencang dan petir/
kilat, puting beliung, water-
spout, hujan, dan lainnya.

Angin Kencang di
Jabodetabek

Fenomena angin kencang 
terjadi di akhir pekan lalu di 
wilayah Jabodetabek. Kejadian 
itu disertai hujan intensitas 
ringan-lebat dalam durasi 

singkat.
Peristiwa tersebut me-

nimbulkan kerusakan pada 
beberapa fasilitas masyarakat 
hingga pohon tumbang.

Berdasarkan pantauan citra 
radar dan citra satelit, kejadian 
angin kencang di wilayah Jabo-
detabek tersebut dipicu oleh 
adanya sistem awan konvektif  
jenis kumulonimbus (Cb) yang 
bergerak dari wilayah barat 
Banten ke arah timur menuju 
wilayah Jabodetabek.

Dimensi s istem awan 
tersebut cukup memanjang 
dari utara ke selatan sehingga 
menimbulkan embusan angin 
yang cukup kencang di wilayah 
Banten dan Jabodetabek.

Berdasarkan data BMKG, 
kecepatan angin yang terukur 
cukup beragam dengan kisaran 
rata-rata lebih dari 30 km/jam. 
Bahkan di beberapa lokasi, 
angin kencang yang terukur 
ada yang mencapai lebih dari 
50 km/jam yang terjadi sekitar 
pukul 12.00-13.00 WIB, seperti 
di Tangerang Selatan (57 km/
jam) dan Cengkareng (52 km/
jam).  yan

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur (Wagub) DKI Ja-
karta, Ahmad Riza Patria, 
mengatakan pihaknya tak me-
wajibkan aparatur sipil negara 
(ASN) membeli tiket Formula 
E yang diselenggarakan pada 
Juni 2022.

“Kalau soal tiket ini kan 
kegiatan seperti ini (Formula 
E) tidak mungkin kami Pem-
prov mewajibkan ASN mem-
beli tiket, tidak mungkin,” kata 
Ariza di Balai Kota, Jakarta 
Pusat, Senin (7/3).

Namun, Ariza melanjut-
kan, dirinya tidak memper-
masalahkan jika nantinya ada 
pihak yang mengimbau untuk 
membeli tiket Formula E.

“Namun, demikian kalau 
ada tokoh yang memberi sa-
ran itu, saya kira itu imbauan 
silakan saja,” ucapnya.

Ariza menyebut, ajang 
Formula E sebagai pendukung 
program Jakarta seperti langit 
biru, udara yang bersih dan lain 
sebagainya. Karena itu, ia me-
nilai semua lapisan masyarakat 
akan senang dan mendukung 
kegiatan tersebut.

“Kalau kegiatan Formula 
E itu kan kegiatan program 
yang diselenggarakan Pem-
prov yang menunjuk Jakpro 
sebagai penyelenggara untuk 
kepentingan program Jakarta 
seperti menudkung program 
langit biru, udara yang bersih, 
kemudian bisa meningkatkan 
pariwisata ekonomi. Saya kira 
semua tentunya akan senang 
dan mendukung apabila keg-
iatan ini diterapkan di Jakarta. 
Demikian juga mendukung 
program yang sekarang se-
dang berlangsung sekarang di 
MotoGP Mandalika,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra 
itu menyebut, event interna-
sional itu penting Indonesia 
menjadi tujuan pariwisata 
dunia. Tak hanya itu, Indonesia 
akan menjadi perhatian dunia.

“Jadi program interna-
sional itu penting agar kita 

Indonesia menjadi tujuan pari-
wisata dunia dan sejajar dengan 
kota-kota dunia lain. menjadi 
perhatian dunia dan kita sejajar 
di kota lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua 
DPRD DKI, M Taufi k men-
gatakan tidak akan mewajibkan 
aparatur sipil negara (ASN) 
lingkungan Pemprov DKI 
untuk membeli tiket Formula 
E. Sebab, dirinya menilai dan 
yakin masyarakat akan antusias.

“Gak perlu diwajibkan 
(beli tiket) karena masyarakat 
ingin ada kegiatan internasi-
onal dan saya yakin pengun-
jungnya akan banyak,” ujar 
Politikus Gerindra itu kepada 
awak media di Ancol, Jakarta 
Utara, Minggu (6/3).

Sebagaimana diketahui, Ja-
karta bakal menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan Formula E 
musim 2022. Rencananya, For-
mula E digelar di kawasan An-
col, Jakarta Utara pada 4 Juni 
2022. Pengerjaan sirkuit telah 
dimulai sejak 3 Februari lalu. 
Sirkuit akan dibangun dengan 
panjang 2.400 meter dengan 
jumlah tikungan sebanyak 18 
dan panjang trek lurus sekitar 
527 meter. Saat ini progres 
pembangunan sirkuit telah 
mencapai 52 persen dan akan 
ditargetkan rampung pada awal 
April mendatang.  yan

Pemprov DKI tak Wajibkan 
ASN Beli Tiket Formula E

JAKARTA (IM) - Wali 
Kota Jakarta Pusat, Dhany 
Sukma meminta pengelola 
rumah makan atau restoran 
tidak membuang limbah 
makanan ke saluran air. Se-
bab, sisa makanan dapat 
menyebabkan saluran air ter-
hambat, terlebih saat musim 
hujan. 

“Jangan buang limbah 
makanan ke saluran air, 
lakukan penyaringan sisa 
olahan makanan agar saat 
dibuang ke saluran, lim-
bahnya tidak menyumbat 
di saluran air,” ujar Dhany 
Sukma, Senin (7/3).

Menurut Dhany, sisa 
makanan dan limbah pen-
cucian piring harus disar-
ing terlebih dahulu sebelum 
dibuang. Dengan demikian, 
saluran air dapat terhindar 
dari pencemaran lingkungan 
dan terhambat.

“Disaring dan kemudian 
ditampung limbah makanan-
nya,” ungkapnya. 

Dhany mengatakan, saat 
ini pihaknya telah mengin-
struksikan seluruh rumah 
makan agar membuat penam-
pungan limbah makanan, 
serta memperhatikan ling-
kungan di sekitar rumah 
makan tersebut. “Semua 
aktivitas rumah makan harus 
memperhatikan kondisi ling-

kungan supaya aliran air tidak 
tersumbat,” tuturnya. 

Sebelumnya diberitakan, 
Kepala Seksi Pemeliharaan 
Suku Dinas Sumber Daya Air 
(Sudin SDA) Jakarta Pusat, 
Achmad Daeroby mengung-
kapkan masih ada restoran di 
Jakarta Pusat kerap membuang 
limbah makanan ke dalam 
saluran air.

“Restoran yang keban-
yakan buang limbah itu berada 
di wilayah Kecamatan Gam-
bir, Tanah Abang, Menteng. 
Hanya tiga kecamatan itu dari 
delapan kecamatan di Jakarta 
Pusat kerap buang limbah 
makanan ke dalam saluran,” 
kata Achmad Daeroby.

Menurut Daeroby, temuan 
sisa makanan tersebut dite-
mukan ketika petugas pasu-
kan biru Sudin SDA Jakarta 
Pusat melakukan pengerukan 
saluran.

Saat kegiatan pengerukan 
dilakukan pasukan biru Sudin 
SDA Jakarta Pusat di sejumlah 
titik, ditemukan banyak limbah 
makanan yang mengering di 
dalam saluran.

“Limbah makanan ini 
jika sudah mengering dapat 
mengeras. Nanti dampaknya 
bisa menyebabkan aliran 
terganggu hingga menjadi 
genangan hingga banjir,” ujar 
Daeroby.  yan

Wali Kota Jakpus Minta Restoran 
Saring Limbah Makanan

AGAR TAK SUMBAT SALURAN AIR
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OPERASI MINYAK GORENG DI JAKARTA
Warga membeli minyak goreng dalam operasi 
pasar minyak goreng di Polsek Cilandak, Jakar-
ta Selatan, Senin (7/3). Operasi pasar tersebut 
untuk membantu warga dalam mendapatkan 
minyak goreng seusai harga eceran tertinggi 
(HET) yang telah ditentukan.

PEMBUBARAN
Berdasarkan Keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER 
SAPUTRA berkedudukan di Kabupaten Bogor 
tanggal 11 Februari 2022 yang dituangkan 
dalam akta no. 3 tanggal 04 Maret 2022 dibuat 
dihadapan WAHYUNI, SH, Notaris di 
Kabupaten Bogor, antara lain telah diputuskan:

Menyetujui membubarkan PT. SUMBER 
SAPUTRA

Menyetujui menunjuk Direktur Perseroan 
sebagai Likuidator Perseroan dan memberi 
kuasa kepadanya untuk melakukan segala 
tindakan yang diperlukan dalam hal 
pelaksanaan pembubaran Perseroan, tidak 
ada tindakan yang dikecualikan, dengan 
kewajiban mempertanggung-jawabkan 
kepada Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan atas likuidasi yang dilakukan. 

Kepada kreditor atau para pihak yang 
berkepentingan dapat menghubungi Likuidator 
pada alamat Kampung Tlajung, Tlajung Udik, 
Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat untuk 
menyelesaikan segala hutang piutang 
Perseroan dalam waktu 60 hari terhitung sejak 
pengumuman ini.

Bogor, 8 Maret 2022
Direksi
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