
JAKARTA (IM) - Ke-
pala Terminal Kalideres, 
Revi Zulkarnain menyatakan 
harga tiket bus kelas ekonomi 
Antar Kota Antar Provinsi 
(AKAP) di Terminal Kali-
deres, Jakarta Barat masih 
tetap menggunakan harga 
lama meski ada kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bersubsidi.

“Tidak naik karena tarif  
bus ekonomi kan diatur Ke-
menterian Perhubungan,” kata 
Kepala Terminal Kalideres, 
Revi Zulkarnain, saat dihubun-
gi di Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut Revi, kenaikan 
harga tiket kelas ekonomi 
harus menunggu instruksi 
dan perhitungan rinci dari 
Kementerian Perhubungan. 
Untuk saat ini, tarif  bus eko-
nomi yang diatur pemerintah 
yakni tarif  atas Rp169 per 
kilometer dan tarif  bawah 
Rp104 per kilometer untuk 
wilayah Sumatera, Jawa, Bali, 
dan Nusa Tenggara.

Revi mengatakan juga 
sudah memeriksa beberapa 
Perusahaan Otobus (PO) 
di terminal Kalideres untuk 

mengetahui harga tiket non-
ekonomi. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan tersebut, Revi 
mengatakan belum menemu-
kan adanya kenaikan harga 
tiket bus non ekonomi.

Walau demikian, Revi 
memastikan akan selalu 
memeriksakan PO bus yang 
ada di wilayahnya guna men-
gantisipasi adanya kenaikan 
harga tiket di luar ketentuan 
yang berlaku.

Jika pemerintah pusat 
sudah menentukan kenaikan 
harga tarif  atas dan tarif  
bawah, Revi beserta jajaran-
nya akan menyosialisasikan 
informasi tersebut kepada 
seluruh PO bus agar mengi-
kuti harga tiket yang telah 
ditentukan pemerintah.

Hingga saat ini, aktivitas 
keberangkatan dan kedatan-
gan bus di Terminal Kali-
deres masih dalam kondisi 
normal.

“Pascakenaikan BBM 
kemarin aktivitas masih nor-
mal. Rata-rata keberangkatan 
penumpang 250 per hari. Pal-
ing banyak wilayah Jawa dan 
Sumatera,” kata Revi.  yan

Harga Tiket Bus Ekonomi di 
Terminal Kalideres tak Naik
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GERAKAN NASIONAL
LAUT BERSIH

Sejumlah petugas kebersihan 
berusaha mengangkat sampah 
di laut saat mengikuti Gerakan 
Nasional Laut Bersih di Perairan 
Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 
(7/9). Gerakan Laut Bersih meru-
pakan serangkaian HUT ke-77 
TNI AL bertemakan “Memban-
gun Kejayaan Maritim Untuk 
Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Cepat” bertujuan untuk mening-
katkan kesadaran masyarakat 
sebagai bentuk kepedulian 
dalam aksi nyata menjaga laut 
bersih, meningkatkan persa-
tuan dan kesatuan serta kerja 
sama lintas sektor dalam pen-
anganan sampah di laut serta 
mengedukasi masyarakat ten-
tang pengelolaan sampah yang 
baik agar ekosistem laut tetap 
lestari.

Pemprov DKI Ingin Pengelolaan TPST 
Bantargebang Jadi Contoh di G20
Di TPST Bantargebang berdiri Pembang-
kit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah 
Putih, sebuah pembangkit listrik karya 
anak bangsa kolaborasi Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pem-
prov DKI Jakarta. PLTSa itu mengusung 
teknologi proses termal yang dapat me-
musnahkan sampah secara cepat, serta 
menghasilkan manfaat yaitu listrik.

JAKARTA (IM) - Peme-
rintah Provinsi DKI ingin 
Tempat Pengelolaan Sampah 
Terpadu (TPST) Bantargebang 
menjadi salah satu contoh yang 
diangkat pada pertemuan G20 
di Nusa Dua, Bali, November 
2022. TPST ini dikelola dengan 
sistem ramah lingkungan un-
tuk mengurangi emisi karbon.

“Mudah-mudahan ini bisa 
menjadi show off-nya Jakarta 
di G20,” kata Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup DKI, Asep 
Kuswanto di Jakarta, Rabu 
(7/9).

Asep menambahkan isu 
utama yang diangkat dalam 
agenda G20 salah satunya 
tentang pengurangan emisi 
dan perubahan iklim. Sehingga 
dengan pembangunan fasili-
tas itu merupakan salah satu 
upaya pemerintah Indonesia 
khususnya Pemprov DKI Ja-
karta dalam mengatasi masalah 

lingkungan.
TPST Bantargebang meru-

pakan aset milik DKI Jakarta 
yang berada di Kota Bekasi, 
Jawa Barat sejak 1985. Saat ini 
setiap hari ada lebih dari 7.500 
ton sampah dari Jakarta dibawa 
ke lokasi tersebut.

Di TPST Bantargebang 
berdiri Pembangkit Listrik 
Tenaga Sampah (PLTSa) 
Merah Putih, sebuah pem-
bangkit listrik karya anak bang-
sa kolaborasi Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) dan 
Pemprov DKI Jakarta. PLT-
Sa itu mengusung teknologi 
proses termal yang dapat me-
musnahkan sampah secara 
cepat, signifikan dan ramah 
lingkungan serta menghasilkan 
manfaat yaitu listrik. Adapun 
kapasitas energi listrik yang 
dapat dihasilkan mencapai 
hingga sekitar 700 kilowatt.

Di kawasan itu juga sedang 
dibangun Refuse Derived Fuel 
(RDF) Plant. Yakni pabrik ba-
han bakar turunan dari sampah 

lama yang ditambang dari gu-
nungan sampah dengan kapa-
sitas 2.200 ton sampah per hari.

Produk yang dihasilkan 
dari RDF itu, kata dia, se-
tara batubara muda dan dapat 
menjadi bahan bakar alter-
natif. Sementara itu, Menteri 
Koordinator Bidang Kema-
ritiman dan Investasi, Luhut 
Binsar Panjaitan, Mendagri 
Tito Karnavian dan Menteri 
Pembangunan dan Kerja Sama 
Denmark, Flemming Moller 
Mortensen berkunjung ke 
TPST Bantargebang pada 
Selasa (6/9).

Denmark,  kata Asep, 

merupakan salah satu nega-
ra yang memiliki pengola-
han sampah terbaik di dunia. 
Semua fasilitas di negara itu, 
lanjut dia, sudah dilengkapi 
RDF, insinerator, dibarengi 
pemilahan sampah yang baik 
sehingga mendatang diharap-
kan negara itu tertarik untuk 
berinvestasi di Indonesia.

“Kami berharap ke depan-
nya ada kerja sama pemerintah 
antara pemerintah Indonesia 
dan pemerintah Denmark, 
dan kami berharap nanti Den-
mark bisa bantu Jakarta dalam 
pengolahan sampah,” imbuh 
Asep.  yan

Pengemudi Ojol Bayar Rp 1.000 Antar 
Jemput Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

BEKASI (IM) - Penge-
mudi ojek online (ojol) yang 
mengantar atau menjemput 
penumpang di lahan parkir Sta-
siun Bekasi Timur, Kota Bekasi, 
kini harus membayar Rp 1.000. 
Tarif  itu harus dibayarkan meski 
pengemudi ojol tak memarkir-
kan kendaraannya.  

Kepala Humas PT Kereta 
Api Indonesia (KAI) Daop 1, 
Eva Chairunisa menjelaskan 
bahwa karcis tersebut dikelu-
arkan oleh vendor. Sebab, area 
parkir kendaraan di Stasiun 
Bekasi Timur belum menjadi 
milik PT KAI atau anak peru-
sahaannya. 

Ia juga mengatakan, lahan 
tersebut sudah dikelola secara 
resmi oleh pihak pengelola 
lahan parkir dan bukan meru-
pakan pungli. Eva mengeklaim 
bahwa pembayaran karcis 
tersebut tidak jauh berbeda 
seperti yang terjadi di pusat 
perbelanjaan. 

“Ya, seperti kalau di mal, 
ada beberapa yang drop off 
(menurunkan penumpang), 
kemudian keluar tetap dike-
nakan biaya karena sudah 
melalui gate,” kata Eva saat 
dihubungi,kemarin.

“Itu resmi dan tidak pung-
li, tiketnya memang bukan tiket 
parkir stasiun,” sambungnya.  

 
Dikeluhkan Pengemudi 
Ojol 

Pengemudi ojol mengeluh-
kan adanya tarif  Rp 1.000 yang 
harus dibayar ketika mengantar 
atau menjemput penumpang 
di pintu masuk Stasiun Bekasi 
Timur. Seorang pengemudi 
ojol bernama Vicky men-
gatakan, dia dan rekan-rekan-
nya hanya menurunkan dan 
mengangkut penumpang, bu-
kan memarkirkan kendaraan.

“Ini kan kami bukan parkir, 
ini drop off  dan pick up. Kalau 
parkir, kami tinggalkan kenda-

raan di sini dan kami tinggal. 
Kami kan hanya jemput pe-
numpang, selesai,” kata Vicky 
di lokasi, Rabu (7/9). 

Vicky menuturkan bahwa 
tarif  Rp 1.000 ini sudah diber-
lakukan sejak Agustus. Sebe-
lum tarif  itu diberlakukan, para 
pengemudi ojol sudah bertemu 
dengan pengelola parkir untuk 
meminta rencana itu dibatal-
kan. Namun, pengelola parkir 
akhirnya tetap menetapkan 
tarif  tersebut. 

Pengemudi ojol bernama 
Supri (42), juga menyampaikan 
keberatan serupa.  Meski tarif  
Rp 1.000 biasanya dibayar oleh 
penumpang, Supri mengaku 
tetap berkeberatan karena 
ka rakter tiap penumpang 
berbeda-beda. “Kami sih ti-
dak setuju karena orang kan 
maunya yang murah. Kalau 
masuk, justru otomatis ada 
tambahannya Rp 1.000,” kata 
Supri.  yan
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JAKARTA (IM) - Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
DKI Jakarta mengerahkan 
petugas untuk menelusuri 
sumber debu yang kembali 
mencemari permukiman warga 
di kawasan Marunda, Jakarta 
Utara.

“Kami sudah mulai tu-
run dan memperdalam lagi 
se benar nya sumbernya dari 
mana,” kata Humas DLH 
DKI Jakarta, Yogi Ikhwan di 
Jakarta, Rabu (7/9).

Yogi menjelaskan tim saat 
ini masih mengkaji di lapangan 
soal munculnya debu di ka-
wasan Marunda. Ia memperki-
rakan debu terbawa hingga 
ke permukiman warga juga 
didorong arah angin.

Meski begitu, kata dia, saat 
ini sedang dilaksanakan pengo-
songan timbunan batu bara 
oleh KCN selama 90 hari. Yogi 
menambahkan perusahaan 
itu sudah tidak beroperasi lagi 
kegiatannya sebagai pelabuhan 
bongkar muat setelah izin 
lingkungan dicabut Pemprov 
DKI.

“Kalau operasional KCN 
sudah tidak beroperasi lagi 
sebagai pelabuhan, tetapi 
memang masih ada aktivitas 
pengosongan stock pile (tim-
bunan batu bara),” ujarnya.

Sebelumnya, warga yang 

tinggal di wilayah Kelurahan 
Marunda, Cilincing, Jakarta 
Utara kembali mengeluhkan 
debu mencemari lingkungan 
rumah mereka hingga sampai 
ke area Rumah Si Pitung sejak 
Sabtu (3/9).

Sa lah  seorang warga 
Marunda, Cecep Supriadi, 
mengatakan debu berwarna 
hitam pekat mencemari ling-
kungan sejak Sabtu (3/9).

“Waktu Sabtu itu debu 
masuk dari pagi sampai siang. 
Sampai sekarang juga debunya 
masih banyak banget,” kata 
warga setempat, Cecep kepada 
wartawan di Jakarta Utara, 
Senin (5/9).

Cecep mengatakan debu 
mengendap ke lantai dan me-
ngotori pemukiman setelah 
sebelumnya sempat berhem-
bus angin kencang.

Menurut Cecep, warga su-
dah melaporkan pencemaran 
debu yang diduga dari timbun-
an batu bara di Pelabuhan 
Marunda itu ke Suku Dinas 
Lingkungan Hidup Jakarta 
Utara dan hingga kini masih 
menunggu tindak lanjut.

Pada awal Juni 2022, izin 
lingkungan tiga perusahaan 
yang mengelola batu bara di 
dekat kawasan itu dicabut 
oleh Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi DKI Jakarta.  yan

Petugas DLH Telusuri Sumber Debu 
Pencemar Permukiman Warga di Marunda

CIKARANG SELA-
TAN (IM) - Pemerintah Ka-
bupaten Bekasi, Jawa Barat, 
menerima bantuan sebanyak 
44.963 unit alat bantu peneri-
maan siaran televisi (TV) dig-
ital atau Set Top Box (STB) 
dari Kementerian Komunika-
si dan Informatika (Kemen-
kominfo) Republik Indonesia 
yang akan dibagikan kepada 
masyarakat rumah tangga 
miskin di 23 Kecamatan di 
Kabupaten Bekasi. Sekretaris 
Daerah Kabupaten Bekasi, 
Dedy Supriyadi, mengha diri 
kegiatan Seremonial dan 
Bimbingan Teknis Pendistri-
busian Bantuan Set Top Box 
kepada Pemerintah Kabu-
paten Bekasi dan Pemerintah 
Kabupaten Bogor di Hotel 
Nuanza, Cikarang Selatan, 
Selasa (6/9).

Sekda Dedy menjelas-
kan, bantuan tersebut diberi-
kan karena mulai tanggal 2 
November 2022, siaran TV 
analog akan dihentikan secara 
menyeluruh di Republik In-
donesia dan akan digantikan 
dengan siaran TV digital. Oleh 
sebab itu, pemberian bantuan 
ini diberikan kepada rumah 
tangga miskin yang masih 
menggunakan TV analog 
berdasarkan data Pensasaran 
Percepatan Penghapusan Ke-
miskinan Ekstrem (P3KE).

“Per tanggal 2 November 
2022, seluruh TV analog 
dinyatakan tidak berlaku lagi, 
yang akan berlaku adalah 
TV digital. Berdasarkan 
data dari P3KE, masyarakat 
rumah tangga miskin akan 
mendapatkan bantuan beru-
pa STB yang diberikan secara 
bertahap,” jelasnya dalam rilis 
Prokopim Setdakab Bekasi, 

Selasa (6/9) sore.
Ia melanjutkan bahwa 

Pemkab Bekasi menyambut 
baik bantuan tersebut kare-
na sangat bermanfaat dan 
membantu masyarakat untuk 
lebih sadar dalam menerima 
informasi-informasi yang 
baik dan membangun melalui 
TV digital.

“Ini sangat bermanfa-
at bagi masyarakat agar 
masyarakat bisa menerima 
dengan terbuka informasi-
informasi baik dan memba-
ngun yang disiarkan melalui 
televisi,” tuturnya.

Apabila siaran TV digital 
telah diterima dengan baik, 
ia berharap masyarakat dapat 
lebih bijak dalam menyerap 
informasi-informasi yang 
diberikan, agar tidak ada 
lagi penyebaran berita tidak 
valid (hoax) di kalangan ma-
syarakat.

“Jadilah masyarakat yang 
rajin membaca dan menyi-
mak informasi dengan bijak, 
terutama jika itu menyangkut 
informasi tidak benar atau 
hoax,” harapnya.

Pada kesempatan terse-
but turut hadir Staf  Khusus 
Menteri Kominfo Rosalita 
Niken, perwakilan Dirjen 
Penyelenggaraan Pos dan 
Informatika Kemenkominfo 
RI, Direktur Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah, Kepala 
Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa (DPMD) 
Kabupaten Bekasi, Plt. Ke-
pala Dinas Komunikasi In-
formatika Persandian dan 
Statistik (Diskominfosantik) 
Kabupaten Bekasi, serta 
Kepala Diskominfosantik 
Kabupaten Bogor.  mdl

44.963 STB Bantuan Kementerian Kominfo Siap 
Didistribusikan ke Warga Kabupaten Bekasi

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten 
Bekasi, Dedy Supriyadi (kanan).
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Pemkot Bekasi Gelar Uji Kompetensi Wartawan  2022,
Tri Adhianto Harap Pers dan Pemerintah Terus Bersinergi

KOTA BEKASI (IM) 
- Pemerintah Kota Bekasi, 
Jawa Barat melalui Bagian 
Humas Sekretaris Daerah Kota 
Bekasi menggelar Pelaksanaan 
Uji Kompetensi Wartawan 
bekerjasama dengan Lembaga 
Pers Dr. Soetomo (LPDS) di 
Aula Nonon Sonthanie, Selasa 
(6/9). dilaksanakan sampai 3 
hari kedepan 6-8 September 
2022.

LPDS merupakan salah 
satu lembaga yang mendapat 
mandat dari Dewan Pers untuk 
melakukan Uji Kompetensi 
Wartawan (UKW). Uji Kom-
petensi Wartawan yang diama-
natkan Dewan Pers memiliki 
tujuan untuk “memuliakan” 
wartawan. 

Lahirnya reformasi se-
lain melahirkan kebebasan 
pers (dengan lahirnya UU 
No.40/1999 tentang Pers dan 
dihapusnya sejumlah peraturan 
yang mengancam kebebasan 
pers, seperti  persyaratan Surat 
Izin Usaha Penerbitan Pers), 
pada akhirnya juga melahirkan 
ratusan media baru.

Acara dihadiri langsung 
oleh Plt. Kota Bekasi Tri Ar-
dhianto dan juga Sekda Kota 

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (sepuluh kiri) foto bersama saat 
pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) di Aula Nonon Sontanie, 
Komplek Kantor Pemkot Bekasi, Selasa (6/9).
Bekasi Reny Hendrawati, Wakil 
Ketua Dewan Pers M. Agung 
Dharmajaya dan juga Direktur 
Eksekutif  LPDS Hendrayana 
juga ikut hadir dalam kegiatan 
UKW tersebut.

Peserta yang mengikuti ke-
giatan UKW yang berlangsung 
selama 3 hari itu, ada sekitar 20 
orang yang berstatus sebagai 
wartawan dari berbagai media 
lokal maupun nasional, dan 

sudah terseleksi.
“Apresiasi dan penghar-

gaan tentunya kami berikan ke-
pada Pemerintah Kota Bekasi, 
yang sudah peduli dan intens 
dalam mendorong kualitas ju-
rnalis, kualitas wartawan yang 
sudah baik menjadi lebih baik,” 
ujar Wakil Ketua Dewan Pers, 
M. Agung Dharmajaya.

Pemerintah Kota Bekasi 
menyadari, kemitraan dan 

sinergitas dengan insan pers 
sangat diperlukan dalam me-
maksimalkan diseminasi in-
formasi kepada masyarakat. 
Media juga dapat berfungsi 
sebagai perantara pemerintah 
dengan masyarakat. 

“Pemerintah Kota Bekasi 
tentunya sangat berkepenting-
an terkait dengan jurnalis-jur-
nalis yang memiliki kompetensi 
yang berkaitan dengan menyi-

arkan, memberitakan bahwa 
program-program Pemerintah 
Kota Bekasi tidak mungkin 
hanya dengan mengandalkan 
kemampuan yang kita miliki, 
tapi kontribusi yang paling be-
sar adalah bagaimana masyara-
kat bisa tahu, mendapatkan 
berita faktual terkait kebijakan 
Pemerintah Kota Bekasi,” Tri 
Adhianto.

Media, sebut Tri, menjadi 
sarana Pemerintah Kota Bekasi 
dalam menginformasikan pro-
gram dan kebijakannya. “Sudah 
wajar dan selayak nya berbagai 
kebijakan peme rintah harus 
diinformasikan kepada masyara-
kat, dengan demikian hak publik 
untuk mendapatkan informasi 
dapat dipenuhi,” ucapnya. 

Selain itu, sambungnya, 
melalui pers, Pemerintah Kota 
Bekasi dapat meyakinkan ma-
syarakat akan kebijakan dan 
program yang akan diterapkan.

Ia berharap, peserta uji 
kompetensi wartawan (UKW) 
dapat meningkatkan profe-
sionalisme serta memberikan 
informasi yang terbaik dan 
akurat bagi masyarakat Kota 
Bekasi maupun masyarakat 
luas.  mdl
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JA K A RTA  ( I M )  - 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta merekrut 500 warga 
menjadi relawan peduli ke-
tenteraman dan ketertiban 
umum (Trantibum).

“Setiap wilayah kota ada 
100 warga kita rekrut mereka 
untuk berkolaborasi mem-
bantu kerja Satpol PP,” kata 
Wakil Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol-PP) 
DKI Jakarta, Sahat Parulian, 
saat ditemui di kantor Wali 
Kota Jakarta Barat, Rabu 
(7/9).

Sahat mengatakan tu-
gas dari relawan yakni un-
tuk menyosialisasikan dan 
mengedukasi masyarakat 
tentang pentingnya menjaga 
ketenteraman dan ketertiban 
umum di lingkungan. Selain 
itu, mereka diharapkan bisa 
menjadi mata petugas Satpol 
PP untuk memantau pelang-
garan ketertiban umum yang 
mengganggu kenyamanan 
masyarakat.

Namun demikian, para 
relawan itu tidak diperkenan-

kan untuk melakukan pen-
indakan kepada warga yang 
melanggar ketertiban umum.

Sahat pun mengimbau 
kepada seluruh relawan agar 
t idak menyalahgunakan 
atribut Satpol PP yang mer-
eka pakai untuk memeras 
ataupun melakukan pelang-
garan hukum lainnya.

“Kami selalu mengim-
bau hati-hati menggunakan 
atribut di lapangan. Kami 
mempunyai anggota Satpol 
PP di kecamatan dan kelu-
rahan dan mereka yang akan 
melakukan monitoring,” kata 
dia.

“ J ika  k i t a  t emukan 
pelanggar maka akan kita 
tindak sesuai hukum yang 
berlaku,” tambah Sahat.

Pada Rabu ini, Satpol PP 
Jakarta Barat mengukuhkan 
100 anggota relawan peduli 
trantibum di kantor Wali 
Kota Jakarta Barat. Sebanyak 
100 orang itu merupakan 
warga yang direkrut dari 
delapan kecamatan di wilayah 
Jakarta Barat.  yan

Pemprov DKI Rekrut 500 Warga Jadi
Relawan Trantibum Bantu Satpol PP


