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PENGOLAHAN SAMPAH 
LANDFILL MINING

DAN RDF PLANT
Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan (tengah) 
meninjau fasilitas peng-
olahan sampah Landfill 
Mining dan RDF Plant 
di Tempat Pembuangan 
Sampah Terpadu (TPST) 
di Bantargebang, Bekasi, 
Jawa Barat, Senin (10/10). 
Pada kunjungannya Anies 
Baswedan meninjau sa-
rana pendukung di tem-
pat pengolahan sampah 
tersebut yang progres 
pembangunanannya saat 
ini telah mencapi 83 per-
sen dan ditargetkan sele-
sai pada bulan Desember 
2022.

JAKARTA (IM) - Kipina 
Kids Indonesia membuka 
sekolah pendidikan anak usia 
dini (PAUD) di Kota Bekasi, 
Jawa Barat. Kipina hadir den-
gan menerapkan sistem pendi-
dikan Finlandia, yang dikenal 
sebagai negara dengan sistem 
pendidikan terbaik di dunia.

“Kipina hadir membawa 
visi untuk menciptakan sistem 
pendidikan yang menghasilkan 
anak-anak sebagai pembelajar 
sepanjang hayat yang berba-
hagia,” ujar CEO Kipina Kids 
Indonesia, Sudino Lim, dalam 
siaran pers di Jakarta, Senin 
(10/10).

Sebagai institusi PAUD 
berskala internasional, Kipina 
Kids Indonesia menerapkan 
sistem pendidikan Finlandia. 
Selama ini, Finlandia dikenal 
sebagai negara dengan sistem 
pendidikan terbaik di dunia 
dan memperkayanya dengan 
muatan dan nilai lokal sehingga 
mampu memenuhi harapan 
keluarga Indonesia.

Yayasan Akademi Anak In-
donesia (YAAI) yang menaungi 
Kipina Kids Indonesia meng-
hadirkan metode pendidikan 
yang mendukung transfor-

masi ekosistem PAUD den-
gan menghadirkan kurikulum 
terbaik. Hal itu diwujudkan 
melalui desain lingkungan be-
lajar yang positif  dan kegiatan 
belajar mengajar.

Selain itu, Kipina juga 
melakukan pengembangan 
profesi guru dengan salah satu 
perguruan tinggi terkemuka 
di Finlandia serta melibat-
kan orang tua dan teknologi 
melalui aplikasi yang mudah 
digunakan untuk mendapatkan 
informasi perkembangan buah 
hati secara berkelanjutan.

Academic Director of  

Kipina Worldwide, Jeannine 
Laubner, mengatakan, kuri-
kulum pendidikan Kipina 
memiliki enam area perkem-
bangan, yakni literasi dan 
bahasa, numerasi, perkem-
bangan fisik, perkemban-
gan kognitif. Lalu ada pula 
kesadaran berbudaya dan 
satu area yang sangat dibu-
tuhkan dunia saat ini, yaitu 
perkembangan karakter dan 
keterampilan sosial.

“Kipina mengintegrasikan 
perkembangan karakter ke 
dalam sistem pendidikannya 
untuk menumbuhkan priba-

PAUD Berbasis Pendidikan Finlandia Hadir di Kota Bekasi

JA K A RTA  ( I M )  - 
WAKIL Ketua Komisi D 
DPRD DKI Jakarta, Nova 
Harivan Paloh meminta Pj 
Gubernur Heru Budi Har-
tono untuk fokus mengem-
bangkan proyek Intermediate 
Treatment Facility (ITF) di 
Jakarta, fasilitas pengolahan 
sampah di dalam kota atau 
Intermediate Treatment Fa-
cility (ITF) di Sunter pada 20 
Desember 2018 silam. 

Proyek ini disebut-sebut 
sebagai salah satu tempat 
pengolahan sampah terbesar 
di dunia karena mampu men-
golah 2.200 ton sampah. “Per-
tama kita inginkan itu bisa 
direalisasi di kepemimpinan-
nya pak Heru, itu yang paling 
penting. Karena sudah sejak 
2018, sampai saat ini pro-
gresnya seperti apa,” ujarnya 
saat dihubungi kemarin.

Persoalan lainnya yang 
harus dijalankan yakni pen-
anganan banjir di Jakarta. 
Pasalnya di akhir tahun, In-
tensitas hujan yang tinggi me-
nyebabkan beberapa wilayah 

di Jakarta banjir. “Yang kedua 
fokus penanganan masalah 
banjir, apakah program 942 
milik Pemprov DKI ada 
tambahan dan evaluasi den-
gan pemerintah pusat,” jelas 
Politisi Partai NasDem itu 

Menurutnya kapasitas 
Heru untuk memimpin Ja-
karta cukup mumpuni. Nova 
mengatakan, Heru bukan 
orang baru di DKI Jakarta. 
“Dengan beberapa kali men-
jabat di Wali Kota Jakut, terus 
juga Kepala Badan Aset, dan 
dia tahu bagaimana men-
gelola DKI Jakarta dengan 
baik,” kata Nova. 

Nova menjelaskan, secara 
prinsip Pj Gubernur tinggal 
meneruskan program yang 
sebelumnya dijalankan oleh 
Gubernur Anies Baswedan. 
Kendati demikian, DPRD 
DKI Jakarta tetap mengawasi 
kinerja Pj Gubernur. “Tugas 
kita kan selalu monitorjng 
dan evaluasi dengan SKPD 
terkait dngan mitra kita kan, 
saya kira prinsipnya juga 
sama,” pungkasnya.  yan

DPRD Minta Pj Gubernur DKI Jakarta 
Kebut ITF dan Penanganan Banjir

Pekerjaan Turap Kali Pete di Perumahan Pondok 
Timur Indah Mustikajaya, Kota Bekasi senilai Rp. 
7,9 M lebih.

KOTA BEKASI (IM) - 
Kegiatan di Dinas Bina Marga 
dan Sumber Daya Air Peme-
rintah Kota Bekasi, Jawa Barat 
yang didanai APBD 2022 
banyak didapati tidak pasang 
Papan Nama.

Pelaksana  maupun user atas 
kegiatan-kegiatan dengan nilai 
kontrak mulai dari pu luhan 
juta hingga miliaran rupiah 
itu seolah tutup mata perihal 
dimaksud. Padahal, user, pelak-
sana dan barangkali hingga 
konsultan pengawas dalam pe-
kerjaannya berpijak pada dasar 
hukum yang berlaku.

Sebut saja sebagai contoh 
kegiatan dimaksud seperti 
Pekerjaan Jembatan Kali Pete, 
Pondok Timur Indah, Mus-
tikajaya dan Pekerjaan Turap 
Kali Pete, Pondok Timur In-
dah, Mustikajaya dan Pekerjaan 
Betonisasi Jalan di Perumahan 
Taman Rahayu Regensi, Cike-
ting Udik, Bantargebang saat 
disambangi media ini, Sabtu 
(8/10) didapati tidak dipasang 
Papan Nama.

Terkait hal itu, Sekretaris 
Dinas Bina Marga dan Sumber 

Daya Air Pemerintah Kota 
Bekasi, Solihin saat dihubungi 
lewat pesan WhatsApp guna 

konhirmasi, Senin (10/10) 
hingga berita ini diturunkan be-
lum memberi jawaban.  mdl

Banyak Kegiatan di DBMSDA
Kota Bekasi 2022 Tidak Pasang Papan Nama
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Puluhan Rumah di Sawangan Rusak
Imbas Hujan Es dan Angin Kencang

SAWANGAN (IM) - 
Cuaca ekstrem yang melanda 
kawasan Sawangan, Depok, 
pada Minggu (9/10), me-
nyebabkan beberapa rumah 
roboh. 

Kepala Bidang Penanggu-
langan Bencana Dinas Dam-
kar Depok, Denny Romulo 
mengatakan, rumah yang 
rusak ada di dua kecamatan, 
yakni Bojongsari dan Sawan-
gan. “Bencana tersebut men-
gakibatkan banyaknya atap 
rumah yang hancur dan terba-
wa terbang,” kata Denny saat 
dikonfi rmasi, Senin (10/10). 

Denny mencatat, keru-
sakan berat berada di wilayah 
Bedahan, Sawangan, Depok. 
“Ada empat rumah yang 
kerusakannya cukup berat 
di Kelurahan Bedahan dan 
enam rumah rusak sedang di 
Kelurahan Bedahan dan Bo-
jongsari Lama,” ujar Denny. 

Kendati mengalami keru-
sakan puluhan rumah, Denny 
memastikan bahwa tak ada 
korban jiwa ataupun luka-
luka akibat cuaca ekstrem 
tersebut. “Tidak ada korban 
jiwa ataupun luka-luka nihil,” 
ujar Denny. 

Denny menyebutkan 
beberapa item yang diperlu-
kan warga, yakni asbes, baja 
ringan, terpaulin, dan family 
kit. Sebelumnya diberitakan, 
hujan es terjadi wilayah di 

Bedahan, Sawangan, Depok, 
Jawa Barat, pada Minggu 
(9/10) petang. Hujan es ini 
diduga merupakan dampak 
dari cuaca ekstrem berupa 
hujan intensitas deras yang 
disertai angin kencang dan 
kilat atau petir terjadi di 
wilayah tersebut.

Berdasarkan video yang 
diterima oleh pihak Pem-
adam Kebakaran (Damkar) 
Depok terlihat warga he-
boh dengan butiran es yang 
jatuh bersamaan hujan di 
atas sebuah mobil sedan yang 
terparkir di halaman rumah. 

Warga yang merekam 
video tersebut pun memper-
lihatkan butiran itu sembari 
berteriak bahwa itu adalah 
es batu. “Hujan es. Depok 
hujan (es) batu, hujan es,” 
kata warga tersebut. 

Kepala Bidang Penang-
gulangan Bencana Damkar 
Depok, Denny Romulo I 
menyampaikan bahwa kondisi 
tersebut terjadi pada sore 
hari. “Iya sekitar 16.01 WIB 
hujan es terjadi di Bedahan, 
Sawangan, Depok, Jabar (Jawa 
Barat),” ujar Denny, Minggu. 

Denny menyebutkan 
bahwa lokasi hujan es ini 
terjadi di depan SD Al A-
Raf, RW O3 Bedahan. “TKP 
sudah dicek anggota, (seka-
rang) sudah aman,” katanya 
melanjutkan.  yan

Anies Baswedan menyebutkan, Tempat 
Pe ngelolaan Sampah Terpadu (TPST) 
Bantargebang secara bertahap mampu 
mengolah hingga maksimal 3.000 ton 
sampah per hari menjadi bahan bakar 
ramah lingkungan (Refuse Derived Fuel/
RDF).

JAKARTA (IM) - Guber-
nur DKI Jakarta, Anies Baswe-
dan meninjau pembangunan 
sarana pengelolaan sampah 
landfill mining dan Refused 
Derived Fuel (RDF) di TPST 
Bantargebang, Kota Bekasi. 
Fasilitas tersebut adalah pen-
gelolaan sampah yang dapat 
mengubah sampah menjadi 
serupa material batu bara. 

Anies mengatakan pem-
bangunan sarana ini dapat 
mengubah paradigma penge-

lolaan sampah yang semula 
hanya menggunakan metode 
angkut-tumpuk di Bantarge-
bang. “Alhamdulillah kita seka-
rang ada pada babak baru di 
TPST Bantargebang sekarang 
menjadi tempat pengolahan 
yang nanti menjadi perconto-
han bagi seluruh Indonesia.

Anies Baswedan menye-
butkan, Tempat Pengelolaan 
Sampah Terpadu (TPST) Ban-
targebang secara bertahap 
mampu mengolah hingga 

maksimal 3.000 ton sampah 
per hari menjadi bahan bakar 
ramah lingkungan (Refuse 
Derived Fuel/RDF). 

“Jadi secara bertahap nanti 
mengolah tumpukan sam-
pah di Bantargebang menjadi 
RDF,” kata Anies saat pem-
bukaan awal (soft opening) 
proyek pengolahan sampah di 
TPST Bantargebang di Bekasi, 
Jawa Barat, Senin (10/10).

Sebagai tahap awal, TPST 
Bantargebang ditargetkan 
mengolah masing-masing 
1.000 ton sampah baru dan 
1.000 ton tumpukan sampah 
lama menjadi sekitar 700-
750 ton RDF per hari. Den-
gan pengolahan sampah itu, 
tumpukan sampah di TPST 
Bantargebang dapat dikurangi 
secara bertahap mengingat 
jumlah sampah dari Jakarta 
yang dikirim ke TPST itu 
mencapai sekitar 7.500 ton 

per hari yang diangkut sekitar 
1.200 truk.

Hasil pengolahan sampah 
berupa RDF tersebut akan 
diserap dua pabrik semen, 
yakni PT Indocement Tunggal 
Prakarsa dan PT Solusi Bangun 
Indonesia (SBI). Kedua perusa-
haan itu telah menandatangani 
nota kesepakatan dengan Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) 
DKI di sela pembukaan terse-
but, yang akan ditindaklanjuti 
dengan penandatanganan kerja 
sama jual beli RDF.

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup DKI, Asep Kuswanto 
menjelaskan, Indocement me-
nyatakan siap membeli 550 ton 
per hari. Sedangkan SBI akan 
memanfaatkan sebesar 150 
ton RDF per hari. “Berkaitan 
dengan harga jual RDF saat 

ini sedang dikaji DLH yang 
juga mempertimbangkan harga 
batu bara serta kualitas RDF 
terhadap batu bara untuk in-
dustri semen,” kata Asep.

Sampah tersebut diolah di 
tempat pengolahan RDF pada 
lahan seluas 7,4 hektare yang 
dibangun sejak Februari 2022 
ditargetkan rampung pada 
Desember 2022 dan beroperasi 
penuh pada Januari 2023. Saat 
ini, lanjut Asep, pembangunan 
fasilitas itu sudah mencapai 82 
persen. Asep menambahkan, 
fasilitas pengelolaan sampah 
RDF itu menelan anggaran 
sekitar Rp 1 triliun menggu-
nakan dana Pemulihan Eko-
nomi Nasional (PEN) sebesar 
Rp 456,3 miliar dan sebesar Rp 
613,9 miliar dari APBD DKI 
2022.  yan

Anies: Fasilitas RDF di Bantargebang 
Akan Jadi Percontohan di Indonesia

JAKARTA (IM) - Meski 
pandemi Covid-19 hampir be-
rakhir namun sejumlah tempat 
masih mengadakan kegiatan 
vaksinasi. Sentra vaksinasi di 
beberapa lokasi diadakan mu-
lai dari vaksin dosis pertama, 
kedua, ketiga atau booster dan 
vaksin anak. 

Namun beberapa sentra 
vaksinasi fokus kepada pembe-
rian dosis ketiga atau booster. 
Vaksin yang digunakan di setiap 
lokasi berbeda-beda tergan-
tung persediaan. Ada Sino-
vac, AstraZeneca, Pfi zer, dan 
Moderna. Adapun persyaratan 
calon penerima vaksin bisa 
menggunakan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) mana saja. 
Namun khusus untuk calon 
penerima vaksin booster, ha-
rus memenuhi syarat sudah 
divaksin lengkap dengan jarak 
pemberian dosis kedua minimal 
6 bulan. 

Setiap vaksinasi tersedia di 
beberapa puskesmas, namun 
untuk jadwal pelaksanaannya 
bisa mengeceknya di aplikasi 
JAKI. Adapun berikut ini 
beberapa lokasi vaksin yang 
bisa dikunjungi di Jabodetabek 
pada 10-16 Oktober 2022. 

Jakarta: Gedung Stovia 
Lokasi: Aula Utama Gedung 

Stovia Jadwal: Setiap Selasa 
pukul 09.00-12.00 WIB Jenis 
vaksin: Sesuai ketersediaan. 
Pendaftaran: On the spot atau 
JAKI RS Pertamina Jaya Jad-
wal: Setiap Selasa dan Jumat 
pukul 13.00-15.00 WIB Jenis 
vaksin: Sesuai ketersediaan. 
Pendaftaran: app.rspj.ihc.id/
vaksin/ SMAN 3 Setiabudi 
Jadwal: Sabtu 22 Oktober 
2022 pukul 08.00-12.00 WIB 
Jenis vaksin: Pfizer, Mod-
erna, AstraZeneca dan Sinovac 
Pendaftaran: https://linktr.ee/
VaksinIKAT3. Puskesmas Ke-
lurahan Pejaten Timur Jadwal: 
Selasa dan Kamis pukul 13.00 
- 15.00 WIB Jenis vaksin: ses-
uai ketersediaan. Pendaftaran: 
On the spot RPTRA Teratai  
Jadwal: 10 Oktober pukul 
08.00-11.00 WIB Jenis vaksin: 
Sesuai ketersediaan. Pendaft-
aran: On the spot Puskesmas 
Kecamatan Cilandak Jadwal: 
10 Oktober pukul 08.00-11.00 
WIB Jenis vaksin: Sesuai ket-
ersediaan. Pendaftaran: On 
the spot 

Bekasi: Alun Alun Beka-
si Jadwal: Setiap hari pukul 
08.00-selesai (stok terbatas) 
Jenis vaksin: Sesuai keterse-
diaan. Pendaftaran: On the 
spot.  yan

Ini Lokasi Vaksin Booster di Jakarta 
dan Bekasi Tanggal 10-16 Oktober
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BANJIR JAKARTA
Warga mengevakuasi seorang anak dari lokasi 
banjir di permukiman kawasan Bidara Cina, 
Jakarta, Senin (10/10). Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menye-
butkan hingga Senin (10/10) pukul 09.00 WIB 
sebanyak 68 rukun tetangga (RT) terendam 
banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.

JAKARTA (IM) - Situasi 
terkini di pintu air Manggarai, 
Menteng, Jakarta Pusat siaga 
3 atau mencapai ketinggian 
820 centimeter imbas banjir 
kiriman dari hulu kawasan 
Bogor, Jawa Barat.

“Kondisi masih tinggi, 
tapi sudah berangsur surut su-
dah mendekati titik 820 batas 
siaga 3,” kata Kasatpel UPK 
Badan Air Sudin LH Jakarta 
Pusat, Farry Andhiko di Pintu 
Air Manggarai, Senin (10/10).

Dari pantauan di lokasi, 
UPK Badan Air masih terus 
mengeruk sampah kiriman 
di Pintu Air Manggarai. Ada-
pun sampah yang ada di 
sana yakni kayu batang po-
hon, bambu, hingga sampah 
rumah tangga seperti kasur 
berhasil diangkut.

Terlihat truk sampah 
berukuran kecil hingga jenis 
tronton lalu lalang mengang-
kut sampah yang tersangkut 
di Pintu Air Manggarai menu-
ju pembuangan sementara di 
Jalan Perintis Kemerdekaan. 
Selanjutnya terlihat satu unit 
crane serbaguna berkali-kali 
mengeruk sampah di Pintu 
Air Manggarai dan dua unit 
eskavator bersiaga.

Sebelumnya, Bendung 
Katulampa yang sempat siaga 
1 pada Minggu 9 Oktober 
2022 malam, berdampak 
pada meluapnya Kali Cili-
wung yang mengakibatkan 
sejumlah wilayah di DKI 
Jakarta mengalami banjir.

 BPBD DKI Jakarta 
mencatat sebanyak 33 Rukun 
Tetangga (RT) di Ibu Kota 
terdampak banjir pada Senin 
(10/10). “BPBD mencatat 
genangan yang sebelum-
nya terjadi di 4 RT, saat ini 
menjadi 33 RT atau 0,108 % 
dari 30.470 RT yang ada di 
Jakarta,” kata Kepala BPBD 
DKI Jakarta, Isnawa Aji.

Ia menambahkan, bahwa 
belum ada laporan adanya 
warga yang mengungsi akibat 
banjir ini.

“BPBD DKI Jakarta 
mengerahkan personel untuk 
memonitor kondisi genangan 
di setiap wilayah, dan meng-
koordinasikan unsur Dinas 
SDA, Dinas Bina Marga, Dinas 
Gulkarmat untuk melakukan 
penyedotan genangan bersama 
dengan para lurah dan camat 
setempat. Genangan ditarget-
kan untuk surut dalam waktu 
cepat,” ujarnya.  yan

Sampah Kayu hingga Kasur 
Menumpuk di Pintu Air Manggarai

PENGUMUMAN LIKUIDASI
Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT MULTI 
KARYA SUKSES ABADI, berkedudukan    
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PENGUMUMAN
Bahwa terkait dengan akan dilakukan 
pemisahan harta setelah perkawinan 
antara SUSILO PRASETYO SIHMANTO 
dan BUDINING JAYANDARI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 Undang-
undang Perkawinan juncto Putusan 

maka kami umumkan apabila terdapat 

tertulis ke :

Perumahan Cibubur Villa 2 Blok E 

sejak Pengumuman ini.

di anak yang menghormati, 
berempati dan bertanggung 
jawab,” jelas Laubner.

Peran tenaga pendidik 
menjadi sangat besar dalam 
menanamkan nilai karakter 
dan membentuk cara berpikir 
anak. Upaya tersebut dilakukan 
dengan membangun sistem 
pengembangan profesi pen-
didik secara internal. Kipina 
mempersiapkan para pendidik 

muda Indonesia dan meleng-
kapinya dengan pelatihan dari 
perguruan tinggi HAMK Uni-
versity of  Applied Science dari 
Finlandia.

“Para pendidik ini secara 
berkelanjutan mendapatkan 
mentoring dari tim Finlandia 
agar mereka dapat memberi-
kan pelayanan terbaik bagi 
pendidikan anak usia dini,” 
kata Laubner.  yan


