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KEMACETAN DI
PENYANGGA IBUKOTA

Sejumlah kendaraan me-
madati Jalan Kartini di 
Pancoran Mas, Depok, 
Jawa Barat, Jumat (9/9). 
Kemacetan yang terjadi 
di sejumlah titik wilayah 
menuju Jakarta dikarena-
kan banyaknya pekerja di 
Ibu Kota yang bermukim 
di daerah penyangga.

Sejumlah Warga Jakarta akan Beralih ke 
Angkutan Umum dan Kendaraan Pribadi
Pengakuan sejumlah pelanggan ojek on-
line yang keberatan dengan kenaikan tarif 
ojol itu membuat pengemudi ojol dilema-
tis. Mereka khawatir akan kehilangan 
penumpang pasca kenaikan tarif ini.

JAKARTA (IM) - Seba-
gian warga yang tinggal dan 
atau bekerja di ibu kota merasa 
keberatan dengan kenaikan 
tarif  ojek online yang mulai 
berlaku pada Sabtu (10/9) ini. 
Warga yang semula mengan-
dalkan ojek online sebagai sa-
rana transportasi berniat untuk 
pindah ke kendaraan pribadi 
atau pun angkutan umum yang 
lebih ramah di kantong.  

Eka (26), salah satu pega-
wai swasta di Jakarta, selama ini 
mengaku kerap mengandalkan 
angkutan ojek online saat pergi 
pulang kantor maupun sejum-
lah aktivitas lain.  Ojol menjadi 
satu-satunya pilihan bagi Eka 
untuk membelah kemacetan 
Jakarta. Sebab, warga yang 
tinggal di indekos kawasan 

Pancoran ini tidak memiliki 
kendaraan pribadi.  

“Selama kerja dan ngekos 
di Jakarta saya tidak pernah 
naik angkot atau Transjakarta. 
Selalu naik ojol,” kata Eka, 
Jumat (9/9). 

Namun dengan kenaikan 
tarif  ojek ini, maka Eka mem-
perlebar pilihannya untuk bisa 
mengakses transportasi umum 
seperti angkot dan Transja-
karta. Pegawai swasta yang 
kantornya berada di kawasan 
Kuninngan ini tak yakin gaji 
bulanannya bisa mencukupi 
jika tiap hari harus meng-
gunakan ojol sebagai sarana 
mobilitas. “Sekarang saja naik 
ojol tiap hari bisa habis Rp 
70.000-80.000, uangnya sudah 
pas-pasan, apalagi kalau tarif-

nya sudah naik,” katanya.  
“Naik Transjakarta kan 

jauh lebih murah cuma Rp 
3.500, naik angkot yang Jak-
lingko katanya malah gratis. 
Mungkin nanti naik ojolnya 
sekali-sekali saja kalau me-
mang lagi buru-buru banget,” 
ujarnya.  

Wahyu Anggoro (33), se-
lama ini juga mengandalkan 
ojek online untuk berangkat 
kerja dari rumahnya menuju 
stasiun Depok yang berjarak 
4 kilometer.

Dari stasiun, Wahyu pun 
menumpang KRL dan turun 
di stasiun Cawang. Lalu ia ha-
rus kembali menumpang ojek 
online menuju kantornya di 
kawasan Mampang Prapatan. 
Saat pulang kerja pada sore 
hari, Wahyu menggunakan rute 
dan metode transportasi yang 
sama. Artinya, dalam sehari, 
Wahyu empat kali menumpang 
ojek online. “Berat di ongkos. 
Sekarang saja sudah berasa 
berat, apalagi kalau tarifnya 
naik,” kata Wahyu. 

Dalam sekali perjalanan 
saja, ongkos yang harus dikelu-

arkan Wahyu saat ini mencapai 
Rp 14.000-18.000. Belum lagi 
jika jam sibuk, maka tarif  yang 
dipatok aplikator biasanya naik.

“Sehari itu bisa habis seki-
tar Rp 60.000-70.000,” kata-
nya. 

Kekhawatiran Pengemudi 
Ojol 

Peng akuan  se jumlah 
pelanggan ojek online yang ke-
beratan dengan kenaikan tarif  
ojol itu membuat pengemudi 
ojol dilema. Seorang pengemu-
di online, Sartoni (47), khawatir 
konsumen yang selama ini 
menggunakan ojek online akan 
beralih ke moda transportasi 
lain akibat kenaikan tarif. Hal 
itu akan membuat pengendara 
ojol justru sulit mendapat or-
deran dari pelanggan.

“Kalau tarif  pelanggan 
dinaikkan, kasihan juga pelang-
gannya nanti mikir-mikir kalau 
tarif  terlalu mahal,” ujar dia.

Di sisi lain, jika tarif  tak 
naik, maka sudah jelas peng-
endara ojol dirugikan karena 

pendapatannya terpotong ba-
nyak untuk membeli bensin 
yang harganya selangit.

Sartoni merasakan betul hal 
itu setelah pemerintah resmi 
menaikkan harga BBM ber-
subsidi pada Sabtu pekan lalu. 
Untuk mensiasati kenaikan 
harga bbm, Sartoni kerap kali 
mangkal dan tidak berkeliling.

“Kalau saya melipir-me-
lipir, modal bensinnya jadi 
habis karena bbmnya mahal. 
Jadi sekarang mending diam 
di tempat,” ungkapnya.

Kenaikan tarif  ojek online 
berlaku mulai 10 September. 
Kemenhub menetapkan ke-
naikan tarif  bervariasi sesuai 
zonasi yang ditetapkan.

Untuk wilayah Jabodeta-
bek, rincian kenaikan tarifnya 
adalah sebagai berikut: Biaya 
jasa batas bawah sebesar Rp 
2.550/km (semula Rp 2.250/
km). Baya jasa batas atas sebe-
sar Rp 2.800/km (naik dari Rp 
2.650/km)

Rentang biaya jasa minimal: 
Rp 10.200 - Rp 11.200.  yan
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JAKARTA (IM) - Pem-
prov DKI Jakarta meng-
gratiskan penggunaan fasilitas 
olahraga dan kolam renang di 
lingkungan Dinas Pemuda dan 
Olahraga DKI khusus pada 
Jumat ini untuk menyambut 
Hari Olahraga Nasional (Ha-
ornas) ke-39.

Kepala Dinas Pemuda 
dan Olahraga DKI Firdaus di 
Jakarta, Jumat (9/9), mener-
bitkan Surat Edaran Kepala 
Dinas Pemuda dan Olahraga 
Nomor e-004/SE/2022 terkait 
penggunaan fasilitas olahraga 
gratis itu.

“Fasilitas olahraga dan 
kolam renang di lingkungan 
Dinas Pemuda dan Olahraga 
DKI Jakarta pada 9 September 
2022 digratiskan dari biaya 
retribusi,” kata Firdaus.

Dinas Pemuda dan Olah-
raga DKI menyosialisasikan 
informasi gratis itu melalui 
kanal media sosial, salah sa-
tunya akun Instagram @dis-
poradkijkt. Adapun fasilitas 
olahraga yang dapat digunakan 
secara gratis khusus hanya Ju-
mat ini adalah seluruh fasilitas 
di dalam gelanggang remaja 
kota administrasi dan gelang-
gang remaja kecamatan.

Kemudian, gelanggang 

olahraga,  kolam renang, 
lapang an sepakbola, serta selu-
ruh fasilitas olahraga lain yang 
berada di bawah pengelolaan 
Dinas Pemuda dan Olahraga 
DKI. Namun, penggunaan 
tanpa dipungut biaya itu me-
nyesuaikan dengan ketersedi-
aan sesi yang masih ada. Un-
tuk menikmati fasilitas gratis 
khusus tersebut, warga cukup 
dengan datang dan mendaftar 
melalui pengelola fasilitas de-
ngan membawa identitas diri.

Salah satu fasilitas olah-
raga renang yang dikelola 
Dinas Pemuda dan Olahraga 
DKI adalah kolam renang di 
Gedung Olahraga (GOR) 
Bulungan, Jakarta Selatan. 
Tarif  masuk pada Senin-Jumat 
sebesar Rp10.500 dan pada 
akhir pekan naik menjadi Rp15 
ribu per orang.  yan

DKI Gratiskan Fasilitas Olahraga
dan Kolam Renang Sambut Haornas

JAKARTA (IM) - 
Pelaksana Tugas (Plt) Ke-
pala Pusat Pelatihan Pro-
fesi Kepariwisataan Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  (Disparekraf) 
Provinsi DKI Jakarta, 
Puji Hastuti MSi menga-
takan uji kompetensi di 
bidang pariwisata diharap-
kan dapat meningkatkan 
kunjungan wisatawan.

“Uji kompetensi pari-
wisata diharapkan dapat 
meningkatkan kunjung an 
wisatawan ke Jakarta. Nanti 
jika 2024, Jakarta tidak lagi 
menjadi Ibu Kota maka 
wisatawan tetap datang ke 
Jakarta,” katanya dalam 
keterangan tertulis di Ja-
karta, Jumat (9/9).

I a  menambahkan 
salah satu yang menjadi 
pertimbangan dari kun-
jungan wisatawan adalah 
pertimbangan kenyaman-
an pelayananan pariwisata. 
Sebelumnya dilakukan uji 
kompetensi pada seba-
nyak 100 pekerja bidang 
pariwisata di DKI Jakarta 
yang diselenggarakan LSP 

Maestro Indonesia.
“Ke depan diharapkan 

semakin banyak tenaga 
pariwisata di DKI Jakarta 
yang mendapatkan serti-
fikasi kompetensi,” kata 
Puji Hastuti .

K e t u a  L e m b a g a 
LSPP3 Pariwisata Mae-
stro Indonesia, Dr Mesra 
Betty Yel, mengatakan 
pihaknya berupaya agar 
dapat memberikan kon-
tribusi terutama dalam 
penyediaan sumber daya 
manusia (SDM) bidang 
pariwisata yang memiliki 
kompetensi.

“Dengan adanya serti-
fi kasi kompetensi bidang 
pariwisata, diharapkan 
sektor pariwisata di DKI 
Jakarta dan juga daerah 
lainnya di Tanah Air sema-
kin berkembang,” katanya.

Sertifi kasi kompetensi 
diperlukan para pencari 
kerja yang membutuhkan 
pengakuan dari pemerin-
tah, yang sesuai dengan 
bidangnya masing-ma-
sing, demikian Mesra 
Betty Yel.  yan

Disparekraf DKI: Uji Kompetensi Bisa 
Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

CIKARANG (IM) - 
Meng antisipasi ancaman 
banjir, Pemerintah Kabu-
paten Bekasi mengangkut  
130 ton sampah dari empat 
titik aliran sungai di Keca-
matan Tambun Selatan dan 
Tambun Utara. Plt Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bekasi, Rahmat 
Atong mengatakan sampah 
di bantaran sungai juga ikut 
diangkat. 

“Sampah yang kami ang-
kut selama tiga hari berturut-
turut diperkirakan 130 ton,” 
kata Rahmat di Cikarang, 
Bekasi, kemarin.

Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Bekasi mengang-
kut sampah sungai itu dengan 
12 truk sampah. Sebanyak 17 
personel Tim Biawak juga 
dikerahkan.

“Tim Biawak dikerahkan 
untuk membersihkan dan 
mengangkat sampah dari 
sungai untuk antisipasi banjir 
yang disebabkan meluapnya 
air sungai,” katanya. 

Kegiatan pengangkutan 
sampah sungai di Kabupaten 
Bekasi ini adalah bagian dari 
Program Tanggulangi, Tang-
gap dan Cepat Gangguan 
Sampah di Sungai (Tancap 
Gas). Alat berat jenis long arm 
excavator diturunkan untuk 

mengangkat sampah dari 
sungai.

Alat berat itu berasal 
dari Balai Besar Wilayah 
Sungai Ciliwung Cisadane 
(BBWSCC) dan Dinas Sum-
ber Daya Air Bina Marga 
dan Bina Konstruksi (SD-
ABMBK) Kabupaten Bekasi.

Ada 4 titik aliran su-
ngai yang dibersihkan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabu-
paten Bekasi. Pengangkatan 
sampah dimulai dari lokasi 
perlintasan Tol Jakarta-Ci-
kampek Kilometer 19 di 
Kelurahan Jatimulya, Ke-
camatan Tambun Selatan 
hingga perbatasan Kota 
Bekasi sampai ke hilir di 
Desa Jejalenjaya, Kecamatan 
Tambun Utara.

“Kami bersihkan sampah 
di bantaran sungai sekitar 
Kali Jambe di Crossing Tol 
KM 19, rumah pemotongan 
hewan, Keramat Mundu dan 
hilir di Desa Jejalenjaya,” 
ujarnya.

Program Tancap Gas ini 
diharapkan menjadi solusi 
banjir akibat luapan sungai 
yang disebabkan sampah. 
“Kami kembalikan fungsi 
sungai untuk mencegah ban-
jir menjelang musim hujan 
yang akan datang,” kata Rah-
mat.  yan

Kab. Bekasi Angkut 130 Ton 
Sampah dari 4 Titik Aliran Sungai
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KARANGAN BUNGA UNTUK RATU ELIZABETH II
Seorang pria meletakkan bunga bela sungkawa atas wafatnya Ratu Eliza-
beth II di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Jumat (9/9). Ratu Elizabeth II 
wafat pada 8 September 2022 di usia 96 tahun.

JA K A RTA  ( I M )  - 
DPRD DKI meminta kebi-
jakan Gubernur DKI, Anies 
Baswedan yang membebas-
kan pajak PBB bagi rumah 
dengan NJPO di bawah Rp 
2 miliar ditinjau ulang. 

Sekretaris Komisi C 
DPRD DKI Jakarta, Yusuf  
mengatakan kebijakan pem-
bebasan pajak PBB itu itu 
harus ditinjau ulang karena 
saat ini sudah menjamur 
rumah klaster yang dimiliki 
masyarakat menengah atau-
pun mampu dengan nilai 
jual objek pajak (NJOP) di 
bawah Rp2 miliar, namun 
saat pembeliannya jauh di 
atas nominal tersebut.

“Komisi C telah meminta 
Pemprov DKI untuk meng-
kaji lagi program pembe-
basan PBB-P2 sebagai upaya 
pemulihan ekonomi,” kata 
Yusuf  seperti dikutip dari 
Antara, kemarin.

Ia mengingatkan Pem-
prov DKI untuk memas-
tikan penerapan kebijakan 
pembebasan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) seperti yang 
tercantum dalam Peraturan 
Gubernur (Pergub) nomor 
23 tahun 2022 bisa tepat 
sasaran.

Pergub 23 tahun 2022 
berisi ketentuan warga DKI 
yang NJOP rumahnya di 
bawah Rp2 mil iar akan 
mendapatkan pembebasan 
PBB. Bagi  r umah yang 
NJOP-nya di atas Rp2 miliar 
mendapatkan pembebasan 
sebagian pajaknya untuk luas 
tanahnya 60 meter persegi 
dan luas bangunan 36 meter 
persegi.

Padahal, kata Yusuf, ma-
sih banyak rumah warisan 
yang luasnya tidak besar, 
namun berada di pinggir 
jalan protokol ataupun di 
kawasan yang memiliki nilai 
tanah mahal seperti Jakarta 
Selatan dan Pusat dan masuk 

dalam kategori masyarakat 
berpenghasilan rendah yang 
tidak masuk dalam kriteria 
kebijakan yang diteken Anies 
Baswedan tersebut.

“Kebanyakan dari mere-
ka biasanya mendapatkan 
lungsuran lahan berupa wari-
san dan mereka dalam status 
pensiunan. Ini kan yang perlu 
dikaji ulang, apakah program 
tersebut sudah tepat sasar-
an untuk masyarakat kita,” 
katanya.

Yusuf  berharap jangan 
sampai orang yang mampu 
dapat kemudahan, tetapi 
orang orang yang tidak mam-
pu seperti tanah masih waris-
an, tidak dibantu.

 
DPRD DKI akan Panggil 
Bapenda

Dalam waktu dekat, kata 
Yusuf, Komisi C DPRD DKI 
akan memanggil Bapenda 
untuk dimintai penjelasan se-
cara detail faktor pendukung 
pembentukan Pergub itu. 
Komisi C, kata dia, sebenar-
nya mendukung selama itu 
untuk masyarakat.

“Akan tetapi harus ma -
tang kajiannya untuk me-
mastikan tepat sasar an, 
makanya Komisi C akan 
memanggil Bapenda se gera,” 
ucapnya.

Yusuf  juga mengimbau 
agar Bapenda DKI lebih 
aktif  lagi untuk membuat 
program-program dalam pe-
mungutan pajak daerah yang 
bisa menutup pendapatan 
yang berkurang karena ada-
nya pembebasan PBB.

“Kita harus jemput bola, 
harus lebih tegas pada pajak 
yang sempat rendah selama 
COVID-19, seperti pajak 
hotel, restoran dan hiburan. 
Ini harus digenjot untuk 
mengimbangi kebijakan 
tersebut. Mudah-mudahan 
ketiga jenis pajak itu bisa 
menutup,” katanya.  yan

DPRD DKI Minta Kebijakan Anies 
Bebaskan Pajak PBB Ditinjau Ulang

TARIF OJOL NAIK

Masih Ada 80.000 Ton Batu Bara 
PT KCN di Pelabuhan Marunda

JAKARTA (IM) - PT 
Karya Cipta Nusantara 
(KCN) masih dalam proses 
pengosongan muatan batu 
bara di Pelabuhan Marunda, 
Cilincing, Jakarta Utara. 

Pengacara publik Lem-
baga Bantuan Hukum (LBH) 
Jakarta, Jihan Fauziah me-
nuturkan, masih ada 80.000 
ton batu bara PT KCN di 
pelabuhan tersebut. 

“PT KCN menyampai-
kan sekarang sisa 80.000 
ton di stockpile. Jadi itu 
kira-kira akan berhenti atau 
berakhir di 11 Oktober 
2022, proses pengosong-
an nya,” ucap Jihan usai 
audiensi di Kantor Dinas 
Lingkungan Hidup (LH), 
Cililitan, Jakarta Timur, 
Jumat (9/9). 

Dalam audiensi itu, LBH 
Jakarta juga menyayangkan 

tidak ada analisis mendalam 
dari Suku Dinas LH Ja-
karta Utara dan Dinas LH 
DKI terkait kualitas udara 
di Marunda dan sekitarnya 
selama proses pengosongan 
tersebut. 

“Itu yang kami harapkan 
ada, tetapi enggak ada,” kata 
Jihan. 

P T  K C N  d i m i n t a 
mengosongkan batu bara 
serta muatannya di Pelabu-
han Marunda. Hal itu im-
bas dari pencabutan izin 
lingkungan PT KCN oleh 
Dinas LH DKI Jakarta lan-
taran tak dapat memenuhi 
sanksi administratif  dalam 
kasus pencemaran lingkung-
an akibat debu batu bara di 
kawasan Marunda. 

Sebelumnya, Dinas LH 
DKI Jakarta mencabut izin 
lingkungan PT KCN. Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup 
DKI Jakarta, Asep Kus-
wanto mengatakan, pem-
berian sanksi tegas tersebut 
tertuang dalam Keputusan 
Kepala Suku Dinas Ling-
kungan Hidup Kota Admin-
istrasi Jakarta Utara Nomor 
21 Tahun 2022. Dengan 
dicabutnya izin tersebut, 
maka aktivitas bongkar muat 
komoditas curah oleh PT 
KCN di Pelabuhan Marunda 
dibekukan. 

“Keputusan ini ditan-
datangani pada 17 Juni 
2022,” kata Asep dalam 
keterangan tertulis, Senin 
(20/6). “Ini karena PT KCN 
belum melaksanakan kewa-
jiban dalam Sanksi Adminis-
tratif  Paksaan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2022 tang-
gal 14 Maret 2022,” tambah 
dia.  yan

PROSES PENGOSONGAN DIJANJIKAN SELESAI 11 OKTOBER

PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI
PT. CILEGON FISHING INDONESIA 

(“DALAM LIKUIDASI”)
Untuk memenuhi Pasal 152 (3) UU 
No.40/2007, sesuai Keputusan Para Pemegang 
Saham PT. CILEGON FISHING INDONESIA 
(“Dalam Likuidasi”) tanggal 01-09-2022 
(disebut Perseroan), dengan ini diumumkan 
bahwa Likuidator telah menyelesaikan 
likuidasi Perseroan dan para pemegang saham 
Perseroan telah menyetujui dan menerima 
laporan pertanggungjawaban Likuidator yang 
disampaikan, serta memberikan pembebasan 
sepenuhnya (acquit et de charge) tanpa ada 
yang dikecualikan.

Cilegon, 10 September 2022
Likuidator

PT. Cilegon Fishing Indonesia (“Dalam Likuidasi”)

PENGUMUMAN TENTANG
RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM 
DALAM PT PINTAR KOMUNIKASI GRUP

Berdomisili di

Direksi PT  
(" ") dengan ini mengumumkan 
suatu rencana pengalihan saham Perseroan 
sehingga  akan 
menjadi pemegang saham pengendali 
baru Perseroan (" ").

mengajukan keberatan terhadap 
Pengambilalihan dalam jangka waktu 14 
hari kalender setelah pengumuman ini 
dengan mengirimkan pemberitahuan 
keberatan secara tertulis, disertai dengan 
penjelasan mengenai alasan dan dasar 
dari keberatan tersebut, kepada Perseroan 
di alamat sebagai berikut:

diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 
14 hari kalender, rencana Pengambilalihan 
akan dianggap telah disetujui.

Pemberitahuan ini dibuat untuk memenuhi 
ketentuan Pasal 127 Undang-undang No. 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ANNOUNCEMENT ON
THE PROPOSED ACQUISITION OF SHARES 

IN PT PINTAR KOMUNIKASI GRUP

Domiciled in

The board of directors of PT
 ("

announces a proposed transfer of shares 
PT 

 becoming new controlling 
").

address:

PT PINTAR KOMUNIKASI GRUP

U.p. Direksi

Direksi


