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Adapun 10 kecamatan itu yang  diunggah 
akun Instagram  @ bpbddkijakarta 
yakni: Jakarta  Selatan, meliputi wilayah 
 Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, 
 Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, 
 Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar 
Minggu,  Pesanggrahan. Jakarta Timur, 
meliputi wilayah Kecamatan Kramat Jati 
dan Pasar Rebo.

BPBD DKI Ingatkan Lagi Ada 10
Kecamatan Rawan Tanah Bergerak

JAKARTA (IM) - Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) DKI Jakarta 
mengingatkan warga di 10 ke-
camatan di Jakarta Selatan dan 
Jakarta Timur untuk mewaspa-
dai potensi tanah bergerak.

“Menurut informasi dari 
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PVMBG), 
beberapa daerah di DKI Jakar-
ta berada di zona menengah,” 
kata Kepala Pelaksana BPBD 
DKI, Isnawa Adji di Jakarta, 
Senin (4/4).

Pada zona itu dapat terjadi 
gerakan tanah jika curah hu-
jan di atas normal, terutama 

pada daerah yang berbatasan 
dengan lembah sungai, gawir, 
tebing jalan atau jika lereng 
mengalami gangguan.

Dia menjelaskan wilayah 
yang memiliki potensi terjadi 
gerakan tanah disusun ber-
dasarkan hasil tumpang susun 
antara peta zona kerentanan 
gerakan tanah dengan peta 
prakiraan curah hujan bulanan 
dari BMKG.

Adapun 10 kecamatan itu 
dan diunggah akun Instagram 
@bpbddkijakarta yakni:

1. Jakarta Selatan, meliputi 
wilayah Kecamatan Cilandak, 
Jagakarsa, Kebayoran Baru, 

JAKARTA (IM) - Keru-
gian akibat kebakaran di kios 
suvenir dan kuliner Lenggang 
Jakarta di kawasan IRTI Mo-
nas, Jakarta Pusat, mencapai 
Rp20 miliar.

Wakapolres Metro Ja-
karta Pusat, AKBP Setyo 
Koes Heriyanto dalam jumpa 
pers di Jakarta, Senin (4/4), 
menjelaskan kronologi keba-
karan berawal dari kios milik 
Dasril Lubis pada Kamis 
(31/4) pukul 04.45 WIB.

Kemudian, api menjalar 
ke kios yang berdekatan se-
hingga mengakibatkan keba-
karan terhadap 24 unit kios 
kuliner, 180 kios suvenir, 
mushola dan toilet. “Sehingga 
kalau kita perkirakan kerugi-
annya hampir mencapai Rp20 
miliar,” kata AKBP Setyo.

Sejauh ini, polisi sudah 
memeriksa delapan orang 
saksi, terdiri dari pedagang, 
Koordinator Koperasi Peda-
gang Wisata Monas, Pamdal 
Monas dan Dasril Lubis, 
selaku pemilik kios titik awal 
api.

Dari pemeriksaan itu, 
polisi pun telah menetapkan 

satu orang tersangka berini-
sial WST (29). “Setelah kita 
menganalisa CCTV dan men-
cocokkan dengan alat bukti 
yang ada, kita berkeyakinan 
bahwa kita telah menetapkan 
satu orang tersangka, yaitu 
WST umur 29 tahun,” kata 
Wakapolres.

WST diketahui memba-
kar kios milik Dasril Lubis 
melalui gorden memakai 
korek api gas. Sejumlah ba-
rang bukti yang diamankan 
adalah korek api gas, tas 
punggung warna coklat, kaos 
warna coklat dan celana pan-
jang yang dipakai tersangka 
pada saat kejadian, abu bekas 
pembakaran gorden, CCTV 
dan telepon genggam milik 
tersangka.

Atas perbuatannya, WST 
dikenakan pasal 187 KUHP 
karena dengan sengaja me-
nimbulkan kebakaran, serta 
ancaman pidana paling lama 
kurungan 12 tahun penjara.

Polisi pun masih men-
dalami motif  “cemburu” seb-
agai alasan tersangka memicu 
kebakaran di kios milik Dasril 
Lubis. yan

Kerugian Kebakaran Kios Suvenir
di Monas Mencapai Rp20 Miliar

Kebayoran Lama, Mampang 
Prapatan, Pancoran, Pasar 
Minggu, Pesanggrahan.

2. Jakarta Timur, meliputi 
wilayah Kecamatan Kramat 
Jati dan Pasar Rebo.

Untuk itu, BPBD DKI 
meminta kepada lurah, camat, 
dan masyarakat untuk tetap 
mengantisipasi adanya potensi 
gerakan tanah pada saat curah 
hujan di atas normal.

 
Lurah dan Camat Diminta 
Waspada

Pemerintah DKI Jakarta 
akan meneliti soal pergerakan 
tanah di 10 wilayah. Wakil 
Gubernur Ahmad Riza Patria 
menganggap tanah bergerak 
ini sebagai sebuah fenomena. 
“Nanti dinas-dinas akan terus 
melakukan penelitian terkait 
fenomena ini,” kata Ahmad 
Riza Patria di Balai Kota, Ja-
karta Pusat, Selasa (8/3) lalu.

Fenomena tersebut akan 
terjadi jika curah hujan di atas 
normal. Jika tanah bergerak 
dikhawatirkan rumah atau ban-
gunan di sekitarnya bakal rusak.

Lurah dan camat di 10 
lokasi rawan fenomena tanah 
bergerak di Jakarta diminta 

RDP KOMISI X DPR 
DENGAN KEPALA DAERAH
Bupati Wonogiri Joko  Sutopo 
(tengah)  bersama Sekda 
 Sanggau Kukuh  Triyatmaka 
(kir i) ,   Wal ikota Kupang 
 Jefirstson R. Riwu Kore 
 (kedua kiri), Bupati Lampung 
Timur M Dawam  Rahardjo 
 (kedua kanan) dan Wakil 
 Bupati  Pasuruan Abdul  Mujib 
Imron (kanan)  mengikuti 
rapat dengar pendapat 
(RDP) dengan Panja Formasi 
 GTK-PPPK 2022 Komisi X DPR 
di Jakarta, Senin (4/4). RDP 
membahas evaluasi hasil 
seleksi Guru PPPK dan kajian/
skema penyelesaian formasi 
GTK PPPK.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta membahas sejumlah usu-
lan untuk Rancangan Undang-
Undang (RUU) Kekhususan 
Jakarta sebagai persiapan setelah 
Jakarta tidak lagi menjadi ibu 
kota negara (IKN).“Kami sudah 
lakukan sejumlah workshop 
di lingkungan Pemprov untuk 
membahas substansi usulan 
RUU Kekhususan Jakarta,” kata 
Asisten Pemerintahan Setda 
Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wi-
jatmoko di Jakarta, Senin (4/4).

Ada delapan sektor dalam 
substansi usulan RUU Kekhu-
susan Jakarta, yakni mobilitas 
dan logistik, ekonomi, investasi 
dan tata ruang, kesejahteraan 
masyarakat. Kemudian, fi skal, 
lingkungan, politik dan pemer-
intahan, ekonomi digital dan 
kesiapan serta tim penunjang.

Sigit menjelaskan, Pemprov 
DKI sudah membentuk tim pe-
rumus internal dalam kelompok 
kerja yang nantinya usulan RUU 
Kekhususan Jakarta diserahkan 
kepada Kementerian Dalam 
Negeri.

Sigit menambahkan, ma-
syarakat dapat berpartisipasi 

aktif  dalam mengawal perjala-
nan usulan RUU Kekhususan 
Jakarta. Untuk itu, laman resmi 
jakartakedepan.jakarta.go.id 
dihadirkan demi memberikan 
akses layanan publik secara 
daring. Sehingga publik dapat 
mengikuti proses dan perkem-
bangannya.

Sigit menjelaskan, ada tiga 
kanal yang dapat diakses, yakni 
Sampaikan Aspirasimu, diper-
untukkan bagi masyarakat yang 
ingin memberikan masukan dan 
harapan singkat bagi Jakarta ke 
depan setelah tidak lagi sebagai 
Ibu Kota. Kanal kedua, Isi 
Survei terkait perpindahan Ibu 
Kota baru maupun pendapatnya 
tentang Jakarta. Terdapat saran, 
harapan dan ekspektasi untuk 
Jakarta di masa mendatang.

Kanal ketiga, yakni Ke-
nali Jakarta sehingga masyara-
kat dapat mempelajari lebih 
lanjut serta mengikuti proses 
perkembangan pembahasan 
RUU Kekhususan Jakarta. Se-
lain itu, terdapat informasi ter-
kait berbagai potensi Jakarta 
jika tak lagi menjadi Ibu Kota, 
hingga sejarah panjang Kota 
Jakarta. yan

Pemprov DKI Ajak Publik Bahas
Usulan RUU Kekhususan Jakarta

menyampaikan potensi ben-
cana kepada masyarakat di 
wilayahnya.

Kepala Pusat Data dan In-
formasi Kebencanaan BPBD 
DKI, Moh Insaf  mengatakan 
masyarakat dapat mengantisi-
pasi bencana pergerakan tanah 
dengan mengungsi sementara 
ke daerah lain. “Melalui camat 
atau lurah diimbau agar warga 
mengantisipasi tanah longsor 
untuk mengungsi ke daerah 
yang lebih aman,” kata dia.

Insaf  menerangkan, zona 
rawan tanah bergerak ini um-
umnya berada di daerah yang 

berbatasan dengan lembah 
sungai, gawir, tebing jalan, atau 
lereng mengalami gangguan. 
Ke-10 lokasi tersebut berada 
di zona menengah.

Riza menyebut, pemer-
intah DKI akan mendata, 
meneliti, hingga mengevaluasi 
seluruh potensi bencana. Hasil 
penelitian tersebut kemudian 
direalisasikan dalam sebuah 
program guna mengantisipasi 
bencana terkait potensi tanah 
bergerak ini. “Semua potensi 
bencana harus kami inven-
tarisasi,” ujar politikus Partai 
Gerindra itu. yan

PTM 100 PERSEN DI BEKASI
Seorang Guru (kiri) memberikan materi pembelajaran kepada sejumlah 
murid SMP 29 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/4). Dinas Pendidikan Kota 
Bekasi sudah mengizinkan SD dan SMP di wilayah tersebut menjalani PTM 
(Pembelajaran Tatap Muka) dengan kapasitas 100 persen murid dengan 
protokol kesehatan COVID-19.

IDN/ANTARA

Disdik DKI Minta Orang Tua Pantau
Anak tak Kumpul Ngabuburit

JAKARTA (IM) - Dinas 
Pendidikan (Disdik) DKI 
Jakarta meminta orang tua 
untuk ikut memantau anak 
usai pulang sekolah khusus-
nya kelas sore hari agar tidak 
berkumpul/berkerumun un-
tuk menunggu waktu buka 
puasa (ngabuburit).

“Kepada orang tua untuk 
memantau putra putrinya. 
Jangan sampai dari sekolah 
pukul 10.00 WIB sampai di 
rumah sudah maghrib,” kata 
Kepala Sub Bagian Humas 
Dinas Pendidikan DKI Ja-
karta, Taga Radja Gah.

Ia mengharapkan orang 
tua memastikan anak-anak 
mereka pulang ke rumah 
usai sekolah PTM 100 pers-
en baik untuk kelas pagi atau 
sore hari. Dinas Pendidi-
kan DKI sebelumnya telah 
menerbitkan aturan terkait 
jam kerja Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dan Non PNS 
termasuk para guru khusus-
nya untuk satuan pendidikan 
negeri dengan jam kerja pada 
siang/petang hari.

Untuk jam kerja siang/
petang maka jam kerja Senin-

Kamis mulai pukul 09.00-
16.00 WIB dan waktu istirahat 
12.00-12.30 WIB.Untuk Ju-
mat mulai 09.00 hingga 16.00 
WIB dengan jam istirahat 
11.45-12.30 WIB.

Ia meminta para guru 
juga menerapkan protokol 
kesehatan dan menjaga sani-
tasi yang baik. DKI Jakarta 
menerapkan kembali Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM) 
dengan kapasitas 100 persen 
yang pada tahun sebelumnya 
saat pandemi, imbuh Taga, 
belum ada kebijakan PTM.

“Justru yang dikhawat-
irkan adalah masyarakat 
umum dan sekolah yang 
sore hari, ngabuburit pasti 
lebih banyak dan kumpul-
kumpul,” ucapnya.

PTM terbatas dengan 
kapasitas 100 persen mulai 
dilaksanakan di Jakarta, kata 
dia, sejalan dengan terkendal-
inya kasus pandemi Covid-19. 
“Kami sudah bersepakat den-
gan regulasi yang ada, PTM 
dari PAUD, SD, hingga SMK, 
sudah menerapkan secara me-
nyeluruh,” imbuh Taga.

Namun, PTM terbatas 

dengan kapasitas 100 persen 
itu dibatasi hanya enam jam 
pelajaran. Dia menjelas-
kan pemberlakuan kembali 
PTM 100 persen di Jakarta 
menyesuaikan dengan Surat 
Edaran Kementerian Pen-
didikan, Kebudayaan, Riset 
dan Teknologi (Mendikbud 
Ristek) Nomor 3 tahun 2022.

Dalam surat edaran itu, 
PTM terbatas mengikuti ke-
tentuan sesuai Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) empat 
menteri yakni Mendikbud 
Ristek, Menteri Agama, Men-
teri Kesehatan dan Menteri 
Dalam Negeri.Dalam surat 
edaran itu, orang tua atau wali 
peserta didik diberikan pilihan 
untuk mengizinkan anaknya 
mengikuti PTM terbatas atau 
pembelajaran jarak jauh.

Taga menuturkan selain 
kondisi kasus pandemi Co-
vid-19 di Jakarta mulai ter-
kendali, beberapa indikator 
juga mendukung PTM 100 
persen di DKI. Indikator itu 
di antaranya kesiapan sarana 
dan prasarana di sekolah yang 
sudah siap seperti penyediaan 
fasilitas sanitasi. yan

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPD Partai Gerindra DKI 
Jakarta, Ahmad Riza Patria 
membantah, pencopotan Mo-
hamad Taufi k sebagai Wakil 
Ketua DPRD DKI karena 
doakan Anies Baswedan se-
bagai presiden RI ketika pen-
gukuhan pengurus Korps 
Alumni Himpunan Mahasiswa 
Islam (KAHMI) Jaya periode 
2022-2027.

“Bukan. Pak Taufik itu 
sudah sejak partai berdiri 13 
tahun memimpin di DKI 
Jakarta,” kata Riza Patria di 
Balai Kota Jakarta, Senin (4/4).

Riza yang juga Wakil Gu-
bernur DKI itu menambah-
kan, Taufi k sudah dua periode 
memimpin DPD Gerindra 
selama 12 tahun sebelum 
Riza, dan sudah dua periode di 
pimpinan DPRD DKI Jakarta 
2014-2019 dan 2019-2024. 
Tak hanya itu, Taufi k dinilai 
berkontribusi ikut mengantar-
kan dua pasangan di Pilkada 
DKI yakni pasangan Joko 
Widodo-Basuki Tjahaja Pur-
nama dan Anies Baswedan-
Sandiaga Uno.

“Beliau (Taufik) sudah 
baik, memimpin DKI Jakarta, 
berhasil meningkatkan perole-
han kursi,” ucapnya.

Sebelumnya, Riza men-
egaskan, pergantian Taufi k di 

pimpinan DPRD DKI meru-
pakan hal yang biasa. Dia 
pun menyebut, tidak ada hal 
khusus yang mendasari pen-
copotan Taufi k sebagai Wakil 
Ketua DPRD DKI.“Kalau 
pun nanti ada pergantian 
di alat kelengkapan dewan, 
seperti partai lain itu suatu 
hal biasa saja, memberikan 
kesempatan yang lain. Pak 
Taufi k tetap Partai Gerindra 
di DPD membantu saya. 
Saya Ketua DPD, Pak Taufi k 
sebagai ketua penasehat,” 
ucapnya di Balai Kota Ja-
karta, Jumat (1/4).

Sebelumnya, saat dikuku-
hkan sebagai Ketua Umum 
KAHMI Jaya yang salah satu-
nya dihadiri Anies Baswedan 
di Jakarta, Minggu (6/2) lalu,  
Taufik dalam sambutannya 
menilai Gubernur DKI itu 
layak didoakan menjadi Pres-
iden RI berikutnya. 

Dia juga berharap, pe-
mimpin masa depan Indonesia 
berasal dari KAHMI. 

Seperti diketahui, Anies 
sebagai Wakil Ketua Dewan 
Penasehat KAHMI Jaya masa 
bakti 2022-2027.

“Itu dia (Anies) presiden 
memang. Boleh kita doakan, 
bagaimana presiden ke depan 
datang dari KAHMI,” ujarnya, 
Minggu (6/2). yan

DPD Gerindra DKI Bantah Taufi k
Dicopot karena Doakan Anies Presiden

JAKARTA (IM) - Direktur 
Utama BUMD DKI Jakarta 
PT Food Station Tjipinang 
Jaya, Pamrihadi Wiraryo, men-
gatakan, wacana pembuatan 
pabrik minyak goreng dengan 
BUMD Agro Jabar dan BUMD 
Jateng masih dalam penjajakan.

Menurutnya, setelah selesai, 
tahapan berikut dilanjut dengan 
pengkajian kelayakan investasi 
tiga BUMD. “Berikutnya akan 
dilakukan Pengkajian terkait 
kelayakan investasinya,” kata 
Pamrihadi, Senin (4/4).

Dia menambahkan, ide 
pembuatan pabrik pengemasan 
minyak goreng dengan dua 
BUMD lainnya masih sebatas 
diskusi lebih jauh. 

Namun demikian, kemung-
kinan, pabrik tersebut akan 
dibangun di Kendal atau Purwa-
karta dengan skema kerjasama 
operasional (KSO).

“D imana 3 BUMD yaitu 
Food Station, Agro Jabar dan 
BUMD Jateng melakukan in-
vestasi sekaligus menjadi dis-
tributor di regional nya masing-
masing,” ucapnya.

Pamrihadi memerinci, 
setelah nilai pagu rampung dipu-
tuskan, stok bahan baku minyak 
goreng akan disediakan oleh 
PTPN Holding VIII yang ada 
di Semangke, Sumatera Utara. 
Dia juga menyebut, penjajakan 
dengan PTPN saat ini masih 
dilakukan secara intensif.

“Investasi masih akan di-
kaji,” jelasnya.Ditanya wacana 
pembuatan pabrik migor karena 

kelangkaan semata, Pamrihadi 
menampiknya. Menurut dia, 
pembuatan pabrik minyak 
goreng didasari potensi min-
yak goreng di masing-masing 
daerah.

“Dan itu juga memung-
kinkan para BUMD berperan 
dalam kestabilan harga dan 
ketersediaan,” jelasnya.

Lanjut dia, keuntungan ke 
depannya hanya akan lewat 
sedikit pada tiga BUMD dari 
tiga provinsi itu. Sebab, tujuan 
ketersediaan pasokan dan kesta-
bilan harga di masa mendatang, 
dinilainya menjadi yang paling 
utama.

“Terlebih, potensi pasar 
minyak goreng di masing-
masing daerah tinggi,” tutup-
nya. yan

DKI Bakal Kaji Wacana Investasi
Pembuatan Pabrik Minyak Goreng

KOTABEKASI (IM) 
- Sebanyak 227 Calon Pega-
wai Negeri Sipil (CPNS) di 
lingkungan Pemerintah Kota 
Bekasi, Jawa Barat mendapat-
kan Surat Keputusan (SK) 
CPNS. SK CPNS itu dis-
erahkan secara simbolis oleh 
Pelaksana Tugas (Plt) Wali 
Kota Bekasi, Tri Adhianto 
di Balai Patriot, Komplek 
Pemkot Bekasi. Senin (4/4) 

Dari 227 orang CPNS 
tersebut, dua belas orang 
berasal dari STAN.

Prosesi penyerahan SK 
tersebut dipimpin Plt. Wali 
Kota Bekasi, Tri Adhianto 
didampingi Sekretaris BK-
PSDM, Sugiono.

Dalam sambutannya, Plt. 
Wali Kota Bekasi, Tri Ad-
hianto menyemangati para 
CPNS tersebut agar bekerja 
semaksimal mungkin dan 
tidak menyia-yiakan peluang 
yang didapat. 

“Saya ucapkan selamat 
bagi para CPNS, Berikan 
pengabdian terbaik dari kita 
untuk kota ini, untuk bangsa 
dan negara,” ujar Tri dalam 
Siaran Pers Humas Pemkot 
Bekasi, Senin (4/4).

Tri Adhianto menam-
bahkan, para CPNS harus 

menunjukan kinerja terbaik 
dan bertanggung jawab atas 
pekerjaan, loyal dan menjaga 
nama baik organisasi.

Dirinya juga mengingat-
kan 227 CPNS  tersebut un-
tuk tidak cepat puas dengan 
pencapaian yang ada, tetap 
belajar demi menambah ke-
mampuan dan pengetahuan. 

“Tolong tetap belajar, 
saya pun masih belajar. 
Kalau berhenti belajar akan 
repot, apalagi kalau sudah 
merasa paling tahu,” pin-
tanya.

Selain itu, Plt. Wali Kota 
juga mengimbau kepada 
227 CPNS tersebut untuk 
rajin membuka jaringan 
komunikasi dengan OPD 
terkait. 

“Tolong buka komuni-
kasi dengan yang lain. Jaga 
silaturrahmi. Kalau ada yang 
tidak tahu, silahkan ber-
tanya,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa 
Mas Tri itu mengajak para 
cpns sebagai abdi negara 
untuk mengikuti perkem-
bangan seputar Kota Bekasi 
dan meminta mereka agar 
lebih peka terhadap per-
masalahan yang timbul di 
masyarakat.  mdl

Plt. Wali Kota Bekasi Serahkan 
SK Kepada 227 CPNS

FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI.

Penyerahan SK CPNS di  l ingkungan 
 Pemerintah Kota Bekasi di Balai Patriot, 
 Komplek  Perkantoran Pemkot Bekasi, Senin 
(4/4).
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