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KPAI MINTA PEMPROV DKI BERESIN PENCEMARAN

Anak-anak Rusun Marunda Jadi
Korban Polusi Abu Batu Bara
Komisioner Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI), Retno Listyarti 
menyebut pencemaran di Rusun Ma-
reunda itu berdampak pada kesehatan 
warga terutama anak-anak, mulai dari 
masalah pernafasan (ISPA), gatal-gatal 
pada kulit, hingga ruang bermain anak 
yang penuh abu batu bara.

JAKARTA (IM) - Komisi-
oner Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI), Retno 
Listyarti, meminta Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Ja-
karta menyelesaikan persoalan 
pencemaran abu batu bara di 
Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Retno mengaku mendapat 
informasi dari Anggota DPRD 

DKI Jakarta, Jhonny Siman-
juntak bahwa pencemaran itu 
berdampak pada kesehatan 
warga terutama anak-anak, 
mulai dari masalah pernafasan 
(ISPA), gatal-gatal pada kulit, 
hingga ruang bermain anak 
yang penuh abu batu bara.

Ia pun mengaku telah 
melakukan pengawasan satuan 

pendidikan yang lokasinya ter-
dekat dari aktivitas pengolahan 
gunungan batu bara, yaitu di 
sekolah satu atap yang terdiri 
dari SDN Marunda 05, SMPN 
290 dan SLB Negeri 08 Jakarta 
Utara pada Kamis (10/3) lalu.

Gunungan batu bara, kata 
dia, dapat disaksikan dengan 
sangat jelas dari lantai 4 SMPN 
290 Jakarta.

“Para guru dan Kepala 
Sekolah dari 3 satuan pendidi-
kan tersebut mengakui bahwa 
abu batu bara sangat meng-
ganggu aktivitas di sekolah. 
Debu di lantai harus disapu 
dan dipel sedikitnya 4 kali 
selama aktivitas PTM berlang-
sung dari pukul 6.30 sampai 
13.00 WIB karena ada sistem 
shift dalam PTM,” kata Retno 
dalam keterangannya yang 
dikutip Senin (14/3).

RENCANA KERJASAMA 
LKBN ANTARA DENGAN 

EMIRATES NEWS AGENCY
Director General Emirates 
News Agency Mohamed 
Jalal Alrayssi (kanan) mem-
berikan tanda mata kepada 
perwakilan Lembaga Kan-
tor Berita Nasional (LKBN) 
Antara yang juga Kepala 
Redak si Antara TV Mona-
lisa (kiri) saat kunjungan 
perdana di kantor Emirates 
News Agency, Dubai, Uni 
Emirat Arab, Senin (14/3). 
Pertemuan tersebut dalam 
rangka penjajakan kerjasa-
ma pertukaran produk ju-
rnalistik antar LKBN An-
tara dengan Emirates News 
Agency.

Sepekan Banjir di Depok Belum Surut, 
Warga Sawangan: Paling Parah

DEPOK (IM) - Sudah se-
pekan, jalan penghubung antar 
dua kecamatan di Kota De-
pok terputus karena genangan 
banjir kurang lebih setinggi 50 
sentimeter. Akibatnya aktivitas 
masyarakat setempat terganggu.

Jalan itu adalah Jalan Kam-
pung Bulak Barat, akses yang 
menghubungkan antara Kelu-
rahan/Kecamatan Cipayung 
dengan Kelurahan Pasir Putih, 
Kecamatan Sawangan, Kota 
Depok.

Warga setempat, Uci (52) 
mengatakan, air mulai naik 
sejak Senin pekan lalu 7 Ma-
ret 2022 dan sampai  hari ini 
genangan banjir belum juga 
surut.

“Belum bisa dilintasi sam-
pai sekarang, sudah seminggu 
lebih,” kata warga Sawangan 
itu, Senin (14/3).

Menurut Uci, ini adalah 
banjir terparah yang dialamin-
ya selama 13 tahun tingggal di 
Depok. Beberapa kali banjir 
akibat luapan Kali Pesang-
grahan merendam kawasan 
tempat tinggalnya, namun 
tidak sampai berhari-hari.

“Ini paling parah nih, bi-
asanya mah paling dua hari 
udah surut, malah kadang lebih 
cepet lagi,” kata Uci.

Diduga luapan Kali Pesang-
grahan ini terjadi karena peny-
empitan saluran yang menye-
babkan air tidak dapat mengalir 

sempurna dan berbalik ke per-
mukiman warga. “Ini kayaknya 
karena aliran kalinya menyempit 
di ujungnya dekat TPA Cipa-
yung,” kata Uci. 

Benar saja, saat ditelusuri, 
aliran Kali Pesanggrahan, tepat 
di dekat TPA Cipayung gu-
nungan sampah turun hingga 
menutup aliran kali.

Akibat aliran Kali Pesang-
grahan tertutup sampah di 
dekat TPA Cipayung Depok 
itu, jalan warga terputus karena 
longsor. Aliran kali pun berbe-
lok menuju permukiman warga 
sehingga menyebabkan banjir. 
“Pemerintah harus tanggung 
jawab segera ini, sebelum se-
makin parah,” kata Uci.  yan

jadi garda terdepan dalam 
mengedukasi masyarakat.” 
harapnya.

Sementara itu, Ketua TP-
PKK Provinsi Jawa Barat, 
Atalia Praratya, menjelaskan 
bahwa gerakan tersebut dilak-
sanakan atas dasar tingginya 
jumlah kejadian bencana yang 
terjadi di Jawa Barat. Akan 
ada 9 program unggulan yang 
dilaksanakan oleh perwakilan 
TP-PKK Kabupaten/Kota, 
guna mengedukasi kader dan 
masyarakat akan pentingnya 
informasi terkait tanggap ben-
cana.

“Terkait bencana di Jawa 
Barat, tahun 2021 saja ada 
sekitar 2.400 kejadian bencana. 
Kaitannya dengan gerakan ini, 
ada 9 program unggulan yang 
dilaksanakan. Harapannya agar 
ibu-ibu dapat menjadi garda 
terdepan apabila ada bencana, 
jangan sampai kita kebingun-
gan nanti.” terangnya.

Sebagai informasi, Ger-
akan PKK Keluarga Sehat 
Tanggap dan Tangguh Ben-
cana merupakan gerakan indi-
vidu keluarga dan masyarakat 
agar mampu menolong dirinya 
sendiri atau mandiri, dan ber-
peran aktif  dalam mewejudkan 
kesehatan dan perencanaan 
dari aspek manusia maupun 
lingkungan. Adapun tujuan 
dari program ini, yaitu untuk 
dapat meningkatkan derajat 
kesehatan, meningkatkan kele-
starian lingkungan hidup, dan 
meningkatkan perencanaan 
kesehatan.  mdl
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Ketua TP-PKK Kabupaten Bekasi Hadiri Launching
Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana

BANDUNG (IM) - Ke-
tua TP-PKK Kabupaten Beka-
si, Jawa Barat, Sarem Akhmad 
Marjuki, menghadiri kegiatan 
Launching Gerakan Keluarga 
Sehat Tanggap dan Tangguh 

Bencana, serta Acara Puncak 
PKK Sehat bersama Femmy, 
yang dilaksanakan di Gedung 
TP-PKK Provinsi Jawa Barat, 
Bandung, pada Senin (14/3). 
Kegiatan tersebut dihadiri 

langsung oleh Ketua TP-PKK 
Provinsi Jawa Barat, Ketua Bi-
dang Kesehatan Keluarga dan 
Lingkungan TP-PKK Pusat, 
Ketua TP-PKK se-Jawa Barat, 
serta secara virtual kader TP-

PKK se-Jawa Barat.
“Hari ini saya menghadiri 

langsung acara Launching Ger-
akan Keluarga Sehat Tanggap 
dan Tangguh Bencana Tingkat 
Provinsi Jawa Barat di Band-
ung, bersama Ketua TP-PKK 
Provinsi Jawa Barat ibu Atalia,” 
ujar Ketua TP-PKK Kabu-
paten Bekasi saat dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 
Senin (14/3).

Ia menyampaikan, TP-
PKK Kabupaten Bekasi telah 
dipercaya sebagai perwakilan 
Jawa Barat untuk menjalankan 
salah satu program unggulan 
dari gerakan tersebut, yakni 
terkait program peduli ling-
kungan. Nantinya program 
tersebut akan diajukan kepada 
TP-PKK Pusat untuk diapr-
esiasi dan diseleksi agar dapat 
menjadi program percontohan 
tingkat Nasional.

“Alhamdulillah TP-PKK 
Kabupaten Bekasi diberikan 
kepercayaan untuk melak-
sanakan salah satu program 
unggulannya, yaitu terkait 
program peduli lingkungan,” 
ucapnya.

Lebih lanjut, ia berharap 
agar seluruh kader di Kabupat-
en Bekasi dapat menjalankan 
program tersebut dengan baik 
sehingga dapat menjadi garda 
terdepan dalam memberikan 
edukasi kepada masyarakat.

“Harapannya agar seluruh 
kader TP-PKK Kabupaten 
Bekasi dapat melaksanakan 
programnya dengan baik, se-
hingga kita semua bisa men-

TP-PKK se- Jawa Barat saat kegiatan Launching Gerakan Keluarga Sehat 
Tanggap dan Tangguh Bencana serta Acara Puncak PKK Sehat bersama 
Femmy di Gedung TP-PKK Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (14/3).

JAKARTA (IM) - Pen-
gamat politik UIN Sultan 
Maulana Hasanuddin Banten, 
Suhaedi menilai Airin berpe-
luang menang dalam Pilkada 
Jakarta

“Bagaimana pun pen-
galaman 10 tahun Airin me-
mimpin Tangsel tak bisa di-
remehkan. Airin berpeluang 
menang dalam Pilkada Ja-
karta,” kata Suhaedi, kemarin.

S e l a i n  b e r p e l u a n g 
menang, Airin juga populer di 
tingkatan elit partai di Jakarta. 
Apalagi Airin pernah men-
jabat sebagai Ketua Apeksi.

Dengan karakteristik 
yang hampir sama antara 
DKI dan Tangsel, Airin akan 
lebih mudah diterima di ma-
syarakat.

Dan, tingkat perlawa-
nan terhadap isu pemimpin 
wanita tak akan terlalu tinggi 
terjadi di DKI.

Suka tidak suka, masyara-
kat banyak tertarik dengan 
fisik calon pemimpinnya. 
Kalau untuk kriteria ini, Airin 
tidak ada lawan.

“Cantik iya, cerdas juga 
iya. Pemimpin yang punya 
kelebihan fi sik dengan diim-
bangi kemampuan nalar dan 
leadership yang baik akan 
disukai masyarakat,” tambah 
Suhaedi. 

Ariza-Airin
Sementara itu, Politisi 

Senior Gerindra DKI Jakarta, 
M Taufi k mengatakan, Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria dan mantan 
Wali Kota Tangerang Selatan, 

Airin Rachmi Diany bisa 
menjadi pasangan dalam 
Pilkada DKI Jakarta. 

“Bisa saja berpasangan, 
Ariza-Airin,” kata Taufi k saat 
ditemui di Gedung DPRD 
DKI Jakarta, Senin (14/3). 

Wakil Ketua DPRD DKI 
Jakarta ini menilai, sosok 
Airin cocok menjadi salah 
satu pemimpin di DKI Ja-
karta karena sudah terpilih 
dua kali menjadi Wali Kota 
Tangsel. “Sosok perempuan 
yang dinilai dua kali dipilih 
menjadi kepala daerah, nggak 
gampang,” ucap dia. 

Selain itu, sosok Airin 
disebut sudah memimpin dua 
periode Tangerang Selatan 
yang disebut Taufi k sebagai 
Jakarta versi kecil. “Tangsel 
itu kan Jakarta kecil, karena 
dia (Tangsel) kan penyangga 
Jakarta juga,” tutur Taufi k. 

Mantan Ketua DPD 
DKI Jakarta itu mengatakan, 
kemunculan nama Ariza-
Airin untuk memperkenalkan 
calon pengganti masa depan 
Anies sebagai DKI 1. 

“Saya kira Airin, Ariza 
kita musti list calon pengganti 
itu di-list jauh-jauh hari su-
paya masyarakat Jakarta bisa 
melihat track record-nya,” 
ucap dia. 

Penyebutan nama calon 
tersebut, kata Taufi k, juga se-
bagai bentuk dukungan agar 
kedua tokoh politik Jakarta 
dan Tangsel itu bisa dikenal 
oleh warga Jakarta. “Kalau 
ini dicalonkan jauh-jauh hari, 
jangan di ujung baru dikasih 
tahu,” ujar Taufi k.  yan

Airin Berpeluang Menang 
dalam Pilkada Jakarta

JAKARTA (IM) - Vak-
sinasi dosis ketiga (booster) 
terus digencarkan untuk 
menghadapi varian covid-19. 
Bagi penerima jenis Moderna 
pada vaksin pertama dan 
kedua, kini bisa mendapatkan 
booster dengan cara mendaf-
tar melalui aplikasi JAKI di 
beberapa lokasi di Jakarta. 

Kepala Dinas Kesehat-
an DKI Jakarta, Widyastuti 
menerangkan vaksin booster 
yang digunakan adalah 1/2 
dosis Moderna. “Vaksinasi 
booster merupakan hal pent-
ing sebagai upaya pengem-
balian imunitas tubuh dan 
proteksi klinis yang menurun, 
serta untuk meningkatkan 
perlindungan bagi tubuh 
dengan kondisi pandemi yang 
masih ada seperti saat ini. 

Untuk penerima vaksin 
primer Moderna, hanya bisa 
dibooster dengan Moderna 
juga. Untuk itu bagi ma-
syarakat yang belum divak-
sin booster padahal sudah 
minimal tiga bulan jarak dari 
dosis 2, diimbau untuk selalu 
update informasi dan segera 
mendaftarkan diri melalui 
aplikasi JAKI,” kata Widyas-
tuti dalam keterangan resmi, 
Senin (14/3). 

Rumah sakit dan tem-
pat umum yang kini melay-
ani booster vaksinasi bagi 
penerima Moderna untuk 
dosis 1 dan 2 yaitu: 1. RSKD 
Duren Sawit Setiap hari kerja 
jam 08.00 - 13.00 (200 kuota 
JAKI per hari) 2. RSUD 
Tarakan Setiap hari kerja 
jam 08.00 - 13.00 (200 kuota 

JAKI per hari) 3. RS St. Caro-
lus Salemba Senin-Jumat, 21-
25 Maret 2022 (1.100 kuota 
JAKI per hari) 4. Mal Kota 
Kasablanka Senin-Jumat, 28 
Maret - 1 April 2022 (1.100 
kuota JAKI per hari).

 Perlu diketahui, vaksin 
booster mempunyai ban-
yak manfaat di antaranya 
sebagai upaya ketahanan 
kesehatan masyarakat jangka 
panjang, perlindungan kes-
ehatan karena adanya kecen-
derungan penurunan jumlah 
antibodi tiga bulan pascav-
aksinasi, mencegah kematian 
dan keparahan penyakit, serta 
memenuhi hak setiap ma-
syarakat untuk mengakses 
vaksin demi perlindungan diri 
dan komunitas. 

Vaksinasi covid-19 do-
sis booster dapat diberikan 
dengan vaksin yang sama 
(homolog) atau tidak sama 
(heterolog) dengan vaksin 
yang diterima sebelumnya. 
Booster dilakukan dengan 
syarat yang bersangkutan su-
dah divaksin lengkap minimal 
tiga bulan sebelumnya. 

Bagi penyintas covid-19 
gejala ringan/sedang booster 
diberikan setelah 1 (satu) 
bulan sembuh. Bagi penyin-
tas covid-19 bergejala berat 
booster diberikan setelah 3 
(tiga) bulan sembuh. 

Informasi lebih lanjut ter-
kait vaksinasi booster dapat 
diakses melalui aplikasi JAKI, 
media sosial Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta, serta media 
sosial Pemprov DKI Jakarta 
lainnya.  yan

Pemprov DKI Sediakan 
Vaksin Booster Moderna

JAKARTA (IM) - Peda-
gang daging di pasar Tomang 
Barat, Grogol Petamburan, 
Jakarta Barat, hanya bisa pas-
rah dengan kenaikan harga 
daging yang saat ini masih di 
angka Rp140 ribu/kg.

Menurut Jay (45), peda-
gang daging sapi di pasar 
Tomang Barat, harga Rp140 
ribu/kg terbilang masih 
tinggi.

“Harga Rp140 ribu ya 
masih tinggi,” kata Jay saat 
ditemui lapak dagangannya, 
Senin (14/3).

Atas tingginya harga dag-
ing itu, dirinya mengaku men-
galami penurunan omset.

Biasanya, dalam sehari, 
Jay mampu menghabiskan 
sebanyak satu kwintal daging. 
Tapi sejak kenaikan harga, 
dirinya hanya mampu men-
jual 40 kg daging.

“Penjualan turun 40 pers-
en. Biasanya habis sekwintal, 
sejak naik paling habis 40 
kilo sehari,” jelasnya dengan 
nada lesu.

Meski demikian, Jay men-
gaku belum ada rencana 
untuk melakukan mogok 
dagang seperti bulan lalu.

Hal itu dikarenakan peda-

gang daging di pasar Tomang 
Barat sudah lelah berharap 
pada pemerintah.

Saat ini Jay dan pedagang 
daging sapi lainnya di pasar 
Tomang Barta, hanya bisa 
pasrah pada keadaan.

“Cape lah (kalau mogok 
lagi). Lagian kasian sama 
konsumen nyari barang. Mer-
eka kehilangan juga kaya 
tukang rendang dan bakso,” 
paparnya.

Kenaikan harga daging 
yang lebih tinggi kemung-
kinan akan menerpa para 
pedagang jelang hari raya 
nanti.

Jay menjelaskan, biasanya 
kenaikan harga daging akan 
kembali terjadi menjelang 
H-2 bulan suci Ramadhan.

“Biasanya H-2 mau puasa 
udah mulai naik, naik tuh 
sampe abis lebaran,” ucapnya.

Kenaikan harga itu, lan-
jut Jay,  biasanya ter jadi 
karena adanya penambahan 
biaya operasional saat bulan 
suci Ramadhan maupun 
lebaran.

“Karena pas puasa dari 
operasional minta lebih untuk 
biaya potong dan kendaraan,” 
pungkasnya.  yan

Harga Masih Tinggi, Pedagang Daging 
Pasrah dan tak Mau Mogok Lagi
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KAPASITAS PENUMPANG KRL TETAP DIBATASI
Sejumlah penumpang KRL Commuter line 
menata barang bawaannya di gerbong kereta 
di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta, Senin (14/3). 
PT KAI Commuter tetap terus mengingatkan 
pengguna untuk disiplin protokol kesehatan 
dengan menerapkan kapasitas pengguna sesuai 
dengan ketentuan terbaru dari SE Kemenhub 
No.25/2022 adalah maksimum sebesar 60 persen 
dengan jumlah pengguna tetap dibatasi.

Pada Jumat (11/3), KPAI 
didampingi Jhonny menemui 
warga yang tergabung dalam 
forum warga Marunda.

Ia mengatakan secara 
umum warga menyampaikan 
bahwa dampak pencemaran 
mulai dirasakan pada 2018 
hingga sekarang. Menurut-
nya, semakin hari pencema-
ran semakin memburuk dan 
memengaruhi kesehatan warga 
termasuk anak-anak.

“Selain penyakit perna-
fasan yang kerap dialami war-
ga, sekarang penyakit kulit 
yang membuat gatal di sekujur 
tubuh kerap dialami warga, 
bahkan anak-anak kerap ter-
bangun di malam hari karena 
rasa gatal yang menyerang 
sekujur tubuh,” katanya.

Pada hari ini, Senin (14/3), 
forum warga Marunda melaku-
kan aksi di depan Balai Kota 
Jakarta. Dikutip dari keteran-
gan tertulis, mereka menuntut 
pemerintah untuk mengevalu-
asi dan memberikan sanksi 
kepada Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan (KSOP) 
Marunda yang dinilai telah lalai 
dan melakukan pembiaran atas 
segala yang terjadi di Pelabuhan 
Marunda sehingga menimbul-
kan dampak pencemaran.

“Evaluasi konsesi PT. 
Karya Citra Nusantara (KCN) 
yang telah lalai, tidak taat 
dan sengaja tidak melakukan 
perbaikan sehingga dampak 
pencemaran lingkungan hidup 
di lingkungan kami,” katanya 
dikutip dari rilis.  yan


