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GENJOT EKONOMI WARGA JAKARTA!

EDISI NO.1836107

 Fokus Sejahterakan Masyarakat
 Tokoh Betawi: Gak Perlu Covad-covid
 Warga: Gak Usah Rayakan Ultah
JAKARTA (Pos Kota) – Hari ini, Kota Jakarta
tepat berusia 493 tahun. Berbagai persoalan harus
dituntaskan di tengah pandemi Covid-19. Warga dan
tokoh masyarakat berharap Pemprov DKI Jakarta fokus
meningkatkan perekonomian warga.
Ke Hlm.11 kol.4

HUT Jakarta
Dirayakan Virtual

JAKARTA (Pos Kota) - Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menggelar
serangkaian perayaan HUT ke-493 Kota
Jakarta secara virtual. Warga Ibukota
dapat menikmatinya dari rumah.
Ke Hlm.11 kol.7

A

RTIS Soraya Larasati
rajin berolahraga untuk
menjaga kebugaran di masa
pandemi virus corona ini.
Bintang ﬁlm ‘Benci Disco’
bersyukur masih diberi
kesehatan baik ﬁsik maupun
mental. “Karena aku masih
bernafas... Semoga tidak
lupa bersyukur sebelum
mengeluh... Memberi
sebelum meminta... Berdoa
sebelum berjuang... Karena
apapun yang kudapatkan...
Bukan karena aku yang
hebat... Tapi karena Allah
memudahkan urusanku,”
tulis Sorayadi Instagramnya,
Minggu (21/6/2020). Soraya
agaknya meresapi, bahwa
bersyukur adalah kunci
kebahagiaan. (mia/ird)
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Warga Tumplek Penuhi CFD
di Sudirman-Thamrin

2 Orang Reaktif Covid-19
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JAKARTA (Pos Kota) – Pelaksanaan Car Free
Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor
(HBKB) di Sudirman-Thamrin ramai oleh
masyarakat yang ingin berolah raga.

B

Ke Hlm.11 kol.4

PEMOTOR TEWAS DIPARANG
RUMAH MEWAH DISERANG
Tidak memakai masker warga kena sanksi.(tiyo)




Gerombolan Pria Umbar Tembakan
Sekuriti Ditabrak, Ojol Ditembak

Peliput: Toga
CENGKARENG (Pos Kota) – Ngeri! Pemotor terjungkal dibacok tiga
pria boncengan dua motor di Cengkareng, Jakbar, Minggu (21/6)
siang bolong. Tak lama kemudian, rumah warga yang satu marga
dengan korban di Cipondoh Tangerang, diserang. Satpam ditabrak,
seorang pengemudi ojol kena tembak.
Ke Hlm.11 kol.1

Ketiduran, Penumpang KRL Terkurung

PARA driver ojek
online (ojol) tak
dapat mengangkut
penumpang
dari zona merah
selama masa
PSBB transisi.
Setidaknya ada
62 RW di wilayah
Jakarta yang
masuk dalam zona
merah.
Ahmad Jumali,
39, mengaku
bersyukur tak
diperkenankan
mengangkut
penumpang dari
zona merah.
Diharapkan
penyebaran
Covid-19 dapat
diputus. “Saya
merasa lebih aman
saja,” kata Ahmad,
Minggu (21/6).
(ﬁrda/yo)

INFO
KECELAKAAN
LALULINTAS

Korsleting
Mesin
Ambulans
Terbakar
DIDUGA korsleting
listrik mesin, mobil
ambulans terbakar
di Jalan Inspeksi
Saluran, Duren
Sawit, Jakarta
Timur, Sabtu (20/6)
petang.
Ke Hlm.11kol.7

JAKARTA (Pos Kota) - PLN memastikan seluruh petugas
pencatat meter (cater) akan kembali melakukan pencatatan
meter ke rumah pelanggan pascabayar. Pencatatan ini
akan digunakan sebagai dasar perhitungan tagihan listrik di
rekening Juli nanti.
Ke Hlm.11 kol.7

KOPI PAGI

‘Saya Panik Gerbong Terkunci’
Tak Angkut
Penumpang
di Zona Merah

Petugas Cater Akan
Datangi Pelanggan PLN

Oleh:
Harmoko

AYO KITA BERUBAH

BEKASI (Pos Kota) - Bagi KRL mania, sebutan
penumpang setia KRL, ketiduran hingga terbangun di
stasiun yang bukan tujuannya sudah lumrah. Tapi, bagi
mereka yang sesekali naik kereta Jabodetabek ketiduran
lalu terkurung di gerbong bikin kalang kabut.
Ke Hlm.11 kol.1

PERUBAHAN adalah sebuah
kebutuhan, tanpa perubahan tak ada
kemajuan. Tetapi kapan kita harus
memulai perubahan? Jawabnya
mulai sekarang saat perubahan itu
dibutuhkan. Bahkan, orang – orang
hebat , mereka menjadi sukses karena
selalu beradaptasi dengan perubahan.

Rayakan Ulang Tahun Bocah, Swafoto

Bapak dan Dua Anak
Kecebur Sumur

Ke Hlm.6 kol.7

Kedalaman 12 Meter

Petugas
pemadam
berupaya
mengevakuasi
keluarga
yang tercebur
sumur. (ist)

MATRAMAN (Pos Kota) – Keceriaan keluarga ini
saat merayakan ultah putra bungsunya berusia
5 tahun di rumah makan, Minggu (21/6) berujung
petaka. Usai meniup lilin dan makan, bapak dan
2 putranya ber-swafoto di atas sumur tua. Byurr...
ketiganya tercebur lubang sedalam 12 meter.
Ke Hlm.11 kol.4

KISAH WARGA TIDAK TERIMA BANSOS
Nenek Rogaya,
Warga Kramat Pulo

‘Hanya Sekali
Dapat Bansos’

MESKI akan memasuki usia 80 tahun pada
November mendatang, nenek dua cucu ini masih
terlihat prima. Aktivitas di kediamannya yang
sempit masih dijalani sendiri, termasuk naik turun
tangga kayu setinggi sekitar tiga meter.
Ke Hlm.5 kol. 6
Nenek Rogaya tak berharap banyak dari bantuan
pemerintah. (yahya)

ZUHUR
ASHAR

11.53
15.15

MAGRIB

17.46

ISYA
SUBUH

19.01
04.36

KEPERGOK KELONI BINI ORANG
PAK LINGGA DITANTANG CARUK
– DI LUMAJANG
(Jatim), urusan wanita
nyawa taruhannya.
Tapi Pak Lingga, 50,
rupanya tak peduli. Bini
teman sendiri, Basiron.
48, dikeloni juga pas
suami tak di rumah.
Begitu kepergok, Pak
Lingga pun ditantang
duel bersenjata clurit.
Untung caruk ini tak
sampai korban jiwa,
karena polisi segera
melerai.

Ke Hlm.4 kol.6
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493 Tahun Jakarta
Tangguh Hadapi Krisis

OTA Jakarta hari ini, Senin 22 Juni 2020
K
genap berusia 493 tahun. Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta

kali ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semua acara seremonial,
bahkan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang
pertama kali digelar pada 1968 dengan
nama Djakarta Fair, tahun ini ditiadakan.
Pandemi Covid-19 menghantam semua
lini, mulai dari sektor kesehatan, sektor
ekonomi, pendidikan dan sektor lainnya.
Jakarta sebagai Ibukota negara dan pusat
bisnis sangat merasakan pukulan. Jakarta
tidak hanya dilanda krisis kesehatan, tapi
juga krisis ekonomi. Semua lapisan masyarakat merasakan imbas dari hantaman
virus corona.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
memaparkan pendapatan asli daerah (PAD)
Jakarta menurun drastis lebih dari Rp40
triliun. Pendapatan pajak turun dari Rp50,17
triliun menjadi Rp 22,5 triliun, atau hanya
tinggal 45 persen. Anggaran Jakarta turun
dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2triliun,
atau tinggal 53 persen. Belum pernah terjadi dalam sejarah pendapatan Pemprov DKI
Jakarta terjun bebas.
Kondisi ini tentu menuntut kita, rakyat
Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun perantau, bergandeng tangan menghadapi krisis
secara bersama-sama. Krisis yang sedang
terjadi, harus disikapi dengan keteguhan,
ketangguhan bukan sebaliknya malah
melemahkan mental warga Jakarta. Dan
ini sudah ditunjukkan oleh warga Jakarta
dengan terus berjuang di tengah pandemi
Covid-19.
Sikap hebat warga Jakarta ini sesuai
dengan tema yang diambil Pemprov DKI
Jakarta dalam merakan HUT ke-493 Kota
Jakarta. Tema ‘Jakarta Tangguh’ mencerminkan semangat warga yang tetap tegar,
teguh dan tangguh menghadapi wabah
virus corona. Dalam kondisi perekonomian
yang terpuruk, kesabaran dan ketangguhan
warga sudah teruji.
Solidaritas sosial warga juga tidak
terbukti sangat tinggi dengan saling membantu dan saling berbagi. Dalam situasi
dan kondisi menghadapi krisis seperti ini
memang dibutuhkan solidaritas sosial yang
tinggi. Di sisi lain, warga juga patuh pada
protokol kesehatan demi memutus rantai
penyebaran Covid-19 supaya krisis kesehatan segera berakhir.
Di momen ulang tahun ke-493 Jakarta
ini, solidaritas, ketangguhan dan keteguhan sangat dibutuhkan dalam menghadapi
krisis, membangun kembali perekonomian
Jakarta demi kesejahteraan rakyatnya.
Ayo bergandeng tangan, terus tumbuhkan
kepedulian, bersama kita membangun
Jakarta. Dirgahayu Jakarta. **

MENPAN-RB Tjahjo Kumolo mengingatkan,
ASN yang tidak produktif kinerjaya bisa dimutasi.
•
Itu namanya ASN magabut (makan
gaji buta)
*****
KATA Presiden Jokowi yang baru saja berulangtahun ke-59, “Saya tak biasa peringati
ulang tahun.”
•
Padahal rakyatnya, ulangtahun jadi
kebanggaan.

RUBRIK Aspirasi (Halo Bang Jaki) di Halaman 2, Pos Kota menampung SMS dari masyarakat tentang kritik pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta yang diselenggarakan lurah, camat, walikota
hingga gubernur, silakan kirim ke nomor HP 081388016715 dan
baca pada setiap hari berikutnya.
Sedangkan untuk surat-menyurat ke Redaksi Cetak, silakan kirim
ke email: redaksiposkota2@gmail.com

 Salam olahraga. Kepada Yth Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri
Olahraga Zainudin Amali, kapan Stadion
Perumnas Klender diresmikan karena banyak
warga yang ingin memanfaatkan lapangan
tersebut. Pasalnya pembangunan sudah rampung. Makasih. (08224647xxxx)

Lubang Dekat Sepolwan
Ciputat
 Di jembatan dekat Sekolah Polisi Wanita
(Sepolwan) Ciputat ada tiga lubang yang sangat membahayakan pengendara motor atau
mobil yang melintas dari arah Kampus UIN
Syarif Hidayatullah. Jika dibiarkan khawatir
ada korban. (08961874xxxx)

Lima Lampu Penerang
Jalan Padam

Pemotor Lawan Arah
Bahayakan Pengguna Jalan
MESKI Jalan Baru Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok, dibuat satu
arah, namun banyak pengendara motor dan mobil yang nekat melawan arah.
Kondisi ini dikeluhkan warga karena rawan terjadinya kecelakaan.

Peliput: Angga
Keluhan tersebut
disampaikan warga
ke Redakdi Harian Pos Kota yang
isinya “Jalan Baru
Plenongan sejajar rel
Stasiun Depok Baru
berfungsi memecah
kemacetan yang
terjadi di Jalan Raya
Dewi Sartika menuju arah Jalan Margonda. Namun banyak
pengendara yang tidak tertib dengan melawan arah, sehingga rawan kecelakaan.
(08118306xxx)”
Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi mengimbau para pengguna kendaraan

untuk mematuhi
peraturan lalu lintas
di jalan.
“Jalan Baru Plenongan atau sejajar
rel merupakan jalan
alternatif dari Jalan
Dewi Sartika ke Arif
Rahman Hakim, Beji.
Lalu lintas dibuat satu
arah. Namun kita
antisipasi lawan arah juga karena potensi
kecelakaan,”,jelasnya, Minggu (21/6).
Ditegaskan pihaknya akan menindak para
penggendara motor dan mobil yang melawan arah. Sehingga dapat terwujudnya tertib
berlalu lintas. (ta)

Kami Akan Antisipasi
dan Tindak Tegas, Agar
Tertib

Dinas Kebersihan

021- 8092744
021- 8092482

Ambulan
Polda Metro Jaya

119
110, 5234007
5234241,
5234242

Lubang Bahayakan Pengendara
 Kepada Pemda Kabupaten Bogor tolong
perbaiki lubang di Jalan Raya Madnoer Jampang Ciseeng, karena sangat membahayakan
pengendara motor. Tolong larang truk tronton
proyek lewat di Jalan Raya Ciseeng sampai
Jalan Mandnoer, lantaran sering kecelakaan
menabrak motor, bawa truck nya ugal ugalan dan merusak jalan. (08382879xxxx)

Harga
Bahan Pangan

Cabe Merah Keriting
Rp. 24.531/kg

*****

021- 6330325

 Lima lampu penerang jalan di Jalan
Meruya Ilir Raya dekat SPBU sudah lama
padam dan terkesan dibiarkan. Akibatnya, di
sekitar lokasi gelap. Warga sudah melaporkan hal ini ke instansi terkait tetapi belum
mendapat tanggapan. Diperbaiki dong Pak!
(08128881xxxx)

Cabe Merah Besar
Rp. 28.886/kg

*****
PENGUNGGAH video dokter Surabaya telanjang gara-gara stress, akhirnya ditangkap di
Jakarta.
•
Punya HP canggih lalu pada gatel
sih jari-jemarinya.

Pemadam Kebakaran

Kapan Stadion Klender
Diresmikan

Cabe Rawit Merah
Rp. 27.872/kg

Jalan Raya Bojonggede Tidak Ada Drainase

Daging Sapi
(paha belakang)
Rp. 124.047/kg

Beras IR. III (IR 64)
Rp.9.790/kg

Gula Pasir
Rp. 16.117/kg

TUMPUKAN JALAN Raya Bambu Kuning, Bojonggede, rusak parah akibat tidak ada drainase pembuangan air membuat kendaraan motor dan mobil harus berjalan perlahan sehingga
terjadi antrean. (081212463xxx)

PENGUMUMAN PINDAH
PT Media Antarkota Jaya (Harian Pos Kota dan Poskota.co.id)
mulai 24 April 2020 pindah alamat surat menyurat dan tempat
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Telepon Pengaduan Redaksi :
021 – 22129129
Telepon Pengaduan Iklan :
0877-7571-4190

Sekretaris Redaksi : Sutiyo. Redaktur Senior : Gunarso Tjokrosutikno. Redaktur : Guruh Nara Persada, Hari Bukhari, Budi Setiawan, Iwan Sukmawan, Yudhi Himawan,
Winoto, Triharyanti, Faisal, Yulian Saputra, Sutarta. Reporter : Novriadji Wibowo, Mochamad Ifand, Firdha Junita, Suwandi, Yahya Abdul Hakim, Deni Zainudin, Angga Pahlevi,
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Cabe Rawit Hijau
Rp. 24.787/kg

Bawang Merah
Rp. 53.297/kg

Bawang Putih
Rp. 30.531/kg

Tomat Buah
Rp. 14.085/kg

Ayam Broiler/Ras
Rp. 37.273/ekor

Telur Ayam Ras
Rp. 25.244/kg
Sumber: Pasar Jaya
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Ribuan Warga Kunjungi
Ancol dan TMR

Seorang pedagang sedang melayani pembeli. (wandi)

Harga Telur Tembus Rp25 Ribu/Kg
 Kebutuhan Pokok Stabil

KOJA (Pos Kota) - Harga
telur mengalami kenaikan dari
Rp24 ribu/Kg jadi Rp25 ribu/Kg.
Meski naik permintaan dari tetap
tinggi. Sementara itu,harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya
masih stabil.
Kenaikan harga telur ini
diakui oleh Sulistiono,pedagang
di Pasar Koja Baru, Jakarta
Utara. Menurutnya semenjak
dua hari ini harga telur mengalami kenaikan Rp1000/ Kg.
“Biasanya harga telur harganya Rp24.000, tapi sudah dua
hari ini naik Rp1000 menjadi
Rp25.000. Meski naik namun,
tetapi masih di buru dan permintaan warga tetap tinggi,”kata
Sulistiono, Minggu (21/6).
Sementara itu Ujang, 36
pedagang sayuran mengaku

sejumlah kebutuhan pokok seperti Cabe, Bawang Merah masih
stabil. Bawang Merah dijual Rp 60
ribu/Kg, Bawang Putih Rp 40 ribu/
Kg, Cabe Rawit Merah Rp 25 ribu/
kg.
Cabe Merah Keriting Rp 20
ribu/Kg, Cabe Merah Biasa Rp 30
ribu/Kg, minyak curah Rp 12 ribu/
Kg, Kentang Rp 18 ribu/Kg, Wiortel Rp 18 ribu/Kg, Kol Bulat Rp 6
ribu/Kg, Tomat Rp 14 ribu/Kg.
Daging Rp 130 ribu/Kg, Daging Ayam Negeri Rp 40 ribu/Kg,
Bawang Bombay Rp 20 ribu/Kg,
Ikan Teri Asin Rp 90 ribu/Kg dan
Gula Pasir Rp 15 ribu/Kg.
Dikatakan Ujang, meski secara
umum harga kebutuhan pokok
stabil, namun pembeli sepi. “Pembeli sepi nggak kayak biasanya,”
ucapnya. (wandi/ta)

Bangunan di Atas Saluran
Dikeluhkan Warga
SENEN (Pos Kota) - Berdiri di atas saluran air bangunan semi permanen di Jalan
Kalibaru Barat, Bungur, Senen,
Jakarta Pusat dikeluhkan warga.
Karena mengganggu akses
jalan dan membuat sempit
saluran.
Irpan, 45, warga, mengatakan adanya bangunan tesebut
membuat jalan menjadi sempit
dan mengganggu akses jalan
warga.
“Sebelum ada bangunan itu
memang jalanan dan saluran
lebar. Tapi sekarang sempit,

kami minta petugas Satpol PP
Jakarta Pusat, untuk mengambil
tindakan tegas,”kata Irpan, Minggu (21/6).
Sementara, Camat Senen,
Rony Jarpiko mengaku pihaknya
segera minta kepada lurah dan
Satpol PP untuk mengecek. Jika
ini benar pihaknya akan mengambil tindakan tegas membongkarnya.
“Jika benar bangunan itu
berdiri di atas saluran dan jalan
kami minta supaya diambil tidakan
tegas, “kata Roni Jarpiko. (wandi/ta)

63 Pasar Tradisional
Segera Dibangun

JAKARTA (Pos Kota) – Hari ke dua kembali dibukanya lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol,
Jakarta Utara dan Taman Margasatwa Ragunan
(TMR), Jakarta Selatan ramai dengan pengunjung, Minggu (21/6). Tercatat 4.605 pengunjung
berwisata ke Ancol, sedangkan sekitar 900
orang mengunjungi TMR.

Kami Masih Cari Rumusan
dan Referensi Dari Berbagai
Sumber

Peliput: Wandi, Adji

Suasana TM Ragunan, Pasar Minggu, Jaksel. (adji)

Pantauan di
lokasi, sejumlah pengunjung menikmati
keindahan pantai di
Ancol. Sebagian ada
yang bermain di tepi
pantai dan sebagian
duduk-duduk di
bawah pohon dengan menggelar tikar.
Pengunjung tidak
ada yang berenang
karena dilarang.
Diska, 35, warga
mengaku datang
ke Taman Impian
Jaya Ancol untuk
sekedar menghirup
udara di tepi pantai.
Sebab selama PSBB
dirinya dan keluarga
hanya di rumah saja
tidak keluar.

“Kami sekelurga
baru kali pertama
melihat pantai sejak
pandemi Covid-19.
Selama ini kami tidak
pernah kemana-mana hanya di rumah
saja,” kata warga
Bekasi.
Ibu dua anak
ini mengaku tidak
khawatir aktiﬁtas di
luar rumah. Dirinya
percaya kalau Ancol
mengedepankan protokol kesehatan sehingga bisa mencegah
penyebaran Covif-19.
“Yang penting
pakai kita mematuhi
protokol kesehatan
seperti pakai masker, cuci tangan pake

hand sanitizer, dan
jaga jarak, Insya
Allah aman,” ungkapnya.
Sementara itu
Department Head of
Corporate Communication Taman Impian
Jaya Ancol Rika
Lestari mengatakan
pengunjung yang
datang kebanyakan
sekadar untuk berolahraga saja.
“Kita lihat dari
pagi sudah banyak
wisatawan yang ingin
melakukan olahraga, rata-rata karena
mereka membawa
sepeda dan memakai
baju olahraga,” ungkap Rika.

 Jadi Modern, Aman dan Nyaman
PALMERAH (Pos Kota) - Sebanyak 63 pasar tradisional di
Jakarta akan direnovasi menjadi
lebih modern. Sehingga membuat pedagang dan pengunjung
menjadi lebih nyaman.
Wakil Gubernur DKI Jakarta,
Ahmad Riza Patria menyampaikan hal tersebut, saat meninjau penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Pasar Palmerah,
Jakarta Pusat, kemarin. Salah
satu pasar yang akan direnovasi
adalah Pasar Palmerah. Namun
Riza tidak menjelaskan secara
rinci pasar tradisional akan
direnovasi.
“Pasar ini (Palmerah) sudah
lama, kita akan segera melakukan perbaikan, renovasi. Ini
rencananya dibuat jadi pasar
yang lebih baik lebih modern,
dan ada hunian nanti di atasnya,” ujar Riza.
Riza belum dapat memastikan kapan renovasi akan dim-

ulai. Saat ini Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta masih
mengurus hak pengelolaan (HPL)
di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kami sedang mengurus HPL
di kantor Kementerian BPN. Insya
Allah ada 63 pasar yang segera
akan kita bangun,” jelasnya.
Dia berharap HPL, segera keluar sehingga pembangunan pasar
dapat segera dilaksanakan. Sehingga pasar menjadi lebih modern,
nyaman dan aman.
“Mudah-mudahan HPL nya
segera keluar sehingga masyarakat bisa memiliki pasar yang
dekat jaraknya, bersih, sehat,
tentu harganya murah terjangkau.
Pedagangnya juga bisa senang
berjualan dekat dengan transportasi, ini juga bisa menjadi TOD
(Transit Oriented Development),”
pungkas Riza. (ﬁrda/ta)

Pasar Kebayoran Lama
Ramai Pengunjung

 Usai Ditutup Untuk Sterilisasi

KEBAYORAN LAMA (Pos
Kota) – Pasca ditutup selama
tiga hari untuk sterilisasi, Pasar
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ramai dengan pengunjung
yang berbelanja, Minggu (21/6).
Protokol kesehatan diterapkan
ketat bagi pedagang dan pengunjung.
Pengunjung yang masuk ke
pasar harus mencuci tangan,
wajib masker, dan menggunakan hand sanitizer. Selain itu,
juga di cek suhu tubuhnya, bagi
yang di atas 38 derajat Celcius
dilarang masuk.
Ani, 37, pengunjung pasar
mengaku tidak masalah dengan
diterapkannya protokol kesehatan karena semua demi kesehatan bersama. “Tidak masalah,
ini semua kan demi kesehatan
semua,” katanya.
Dirinya berbelanja ke pasar

karena stok sayuran dan bumbu dapur di rumah sudah habis.
“Pasar kan tutup tiga hari, jadi stok
sayuran dan bumbu sdidah habis.
Jadi sekarang belanja, eh ternyata
ramai,” ujar Ani.
DITERAPKAN GAGE
Sementara itu, Manajer Area
11 Perumda Pasar Jaya, Cezavia
Nelsa menambahkan pihaknya
menerapkan ganjil genap (gage)
bagi pedagang yang berjualan.
“Kami terapkan ganjil genap, yaitu
kios nomor ganjil buka tanggal
ganjil, sedangkan nomor genap
buka tanggal genap,” katanya,
Pihaknya juga menerapkan
protokol kesehatan dengan ketat.
Bagi pengunjung yang tak patuh
tidak boleh masuk. “Kami juga menegur pengunjung yang mengajak
anaknya atau balita.” (adji/ta)

Ditambahkan,
hari ke dua jumlah
pengunjung Ancol
tercatat mencapai
4.605 pengunjung,
meningkat dibanding
hari pertama yang
berjumlah 2.668 pengunjung.
907 WARGA
KUNJUNGI TMR
Sementara itu,
sebanyak 907 warga
berkunjung ke lokasi
wisata TMR. Kepala
Satuan Pelaksana
Promosi TMR, Ketut
Widarsono, mengatakan, pihaknya
mendata sejak pk.
08:00 hingga Pk.

12:00 WIB tercatat
907 pengunjung.
“Dibanding kemarin hari ini agak
padat, namun terlihat
tampak sepi. Karena area ini luas jadi
kelihatannya sepi,”
katanya.
Ketut menambahkan pihaknya
terpaksa menolak
pengunjung ber KTP
di luar DKI Jakarta. Karena saat ini
pengunjung dibatasi
hanya yang ber-KTP
Jakarta. ‘Ada 108
pengunjung yang terpaksa tidak diizinkan
masuk karena bukan
ber-KTP Jakarta,”
ujarnya. (ta)

Pedagang Lokbin Abdul
Ghani Protes
 Direlokasi Tidak Mendapatkan Kios

LRT Disterilisasi Pakai
Sinar Ultra Violet
JAKARTA (Pos Kota) - Light
Rail Transit (LRT) Jakarta, peduli dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya
dengan inovasi penyinaran
Ultra Violet (UV) pada bagian
gerbong dalam kereta.
Corporate Secretary LRT
Jakarta, Bintang Kemal mengatakan, metode pencegahan
Covid-19 tidak lagi menggunakan penyemprotan cairan
disinfektan pada umumnya.
Melainkan dengan sinar Ultra Violet, dan dianggap lebih
efektif.
“Sterilisasi dengan penyinaran sinar UV di dalam trainset
bertujuan untuk membunuh
virus dan sumber penyakit
lainnya seperti virus Corona,”
kata Kemal melalui keterangan
tertulisnya, kemarin.
Dijelaskan, sterilisasi pada
alat transportasi umum ini

dilakukan setiap malam setelah
kereta tiba di depot untuk pengecekan dan perawatan harian.
Sterilisasi dimulai dengan membersihkan bagian luar kereta. Selanjutnya dua petugas berpakaian APD
memasuki bagian dalam kereta
melakukan penyinaran selama 15
menit pada masing-masing gerbong.
“Setelah proses ini selesai,
teknisi akan memberikan jeda
waktu 40 menit sebelum mereka
memasuki trainset dan mengambil
alat guna memaksimalkan efek sterilisasi sinar UV,” jelas Kemal.
Ke depan proses sterilisasi
ditambah dengan menggunakan
High-eﬃciency particulate air
(HEPA) ﬁlter pada system ventilasi
kereta. Hal ini bertujuan menjaga
kualitas udara di dalam kereta serta
mencegah pernyebaran penyakit
melalui udara. (deny/ta)

JOHAR BARU
(Pos Kota) - Relokasi
pedagang Lokasi
Binaan (Lokbin)
Pasar Abdul Ghani,
Johar Baru, Jakarta
Pusat menuai protes.
Karena banyak
pedagang lama tidak
mendapatkan kios
sebagai mana yang
dijanjikan.
“Data pedagang
lama sudah tidak berlaku. Data pemegang
kios saat ini data
baru, jadi pedagang
lama banyak yang
tidak mendapat, “kata
salah satu pedagang
Lokbin Pasar Abdul
Gani, yang engan
disebut namanya,
Minggu (21/6).
Menurutnya,
para pedagang lama
yang tidak mendapat
tempat minta kejelasan dan transparansi.
“Seharusnya Sudin
PPKUKM Jakarta
Pusat dapat menjelaskan dan mengundang pedagang
melalui pertemuan
sosialisasi karena
kami adalah pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan
di Lokbin pasar tersebut. Dan kami punya
surat pemegang kios
dan auto debet Bank
DKI,” tandasnya.
Sebelumnya,
puluhan pedagang
sempat mendatangi
kantor Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil Menengah
(PPKUKM) Jakarta
Pusat untuk mempertanyakan kejelasan
kios mereka. Namun
Kasudin PPKUKM

tidak dapat ditemui
karena sedang rapat.
Sementara itu
Kepala Suku Dinas
(Sudin) PPKUKM Jakarta Pusat, Bangun
Richard Hutagalung
ketika di konﬁrmasi
mengatakan, pihaknya sudah merelokasi
280 pedagang yang
berjualan di luar
dan saat ini sudah
dimasukan ke dalam
Lokbin Pasar Abdul
Gani.
“Relokasi penempatan pedagang
ke dalam kios akan
dilakukan secara
bertahap. Total
keseluruhan ada 420
pedagang yang akan
ditampung ke dalam
Lokbin tersebut.
Nantinya pedagang
tersebut hanya membayar retribusi Rp.
3.000 per hari melalui
auto debet Bank
DKI,” jelas Richard.
Kasudin juga
menambahkan,
pedagang yang
belum mendapat
kios dan punya auto
debet Bank DKI,
akan diprioritaskan.
Sedangkan terkait
puluhan pedagang
yang menuntut kios,
Richard mengaku
akan mengecek surat
kepemilikan kios
tersebut.
“Tanah dan kios
tersebut merupakan
aset Pemda. Jadi
Perlu dipertanyakan
surat kepemilikan
kios tersebut siapa
yang mengeluarkan
dan yang menandatangani,” tandasnya. (wandi/ta)
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Pasok Aquarium Terbanyak ke Polri

catatan
kriminal
Oleh: Iwan Sukmawan

Manusia dan Kejahatan

ANUSIA adalah makhluk cerdas. Dia
M
akan terus berkembang dengan satu
tujuan, bertahan hidup! Namun kecerdasan itu,

sebagian dimanfaatkan demi kebaikan, lainnya
untuk kejahatan. Semakin maju dan modern
kehidupan manusia, maka makin canggih pula
modus kejahatan.
Dulu hanya mengenal pencuri ayam,
kini merampok, gasak motor, jambret, hingga
membobol ATM atau bank, hampir setiap
hari mewarnai kehidupan manusia. Seiring
canggihnya modus kejahatan, Polri sebagai garda
terdepan membasmi kriminal tak mau keteteran.
Bukan hanya menyiapkan SDM terlatih dan
terdidik, tapi juga sarana dan prasarana modern
diperbaharui.
Apalagi bagi Polda Metro Jaya. Sekecil
apa pun jenis kejahatan murni wajib diungkap.
Hampir dipastikan kasus street crime, penipuan,
pelecehan seksual, narkoba, penculikan dan
kejahatan konvensional lainnya hingga kejahatan
siber dapat dibongkar. Seorang Kapolres di
Jakarta pernah berceletuk, ‘jangan coba-coba
berbuat jahat di wilayah hukum kami, pasti
ditangkap atau ditembak!’ Celetukan ini terbukti.
Perampokan nasabah bank di Bojongsari,
Depok pada Selasa (5/5/2020) lalu misalnya,
akhirnya terungkap. Sebanyak 12 dari 15
anggota kawanan ini digulung, 3 ditembak mati,
5 dipincangi, 3 menyerah, dan 3 masih buron.
Bahkan buronon FBI Albert Russ Medlin sejak
2016 mampu diringkus, meski terkesan tak
sengaja.
Acungan jempol patut diberikan. Namun,
kejahatan beraroma politis, polisi sepertinya
kehilangan taji. Apalagi menyangkut nama
terlapor di seputar kekuasaan. Kasus-kasus
bermuatan SARA yang banyak dilaporkan
masyarakat misalnya, penyelidikan dan
penyidikannya lambat laun lenyap ditelan bumi.
Terlepas dari itu, kejahatan tidak akan pernah
sirna. Meski berbagai tindakan preventif dan
represif kontinyu digalakkan. Selama masih ada
manusia, kejahatan akan terus mendampinginya.
Kriminalitas akan hilang, bersamaan musnahnya
manusia. Meski berbagai tips banyak dilontarkan
untuk mencegah aksi kriminal, tapi kejahatan
masih saja menyasar manusia.
Mengapa? Menghindari sesama manusia
itu sulit. Kita hidup berdampingan dengan
sesama manusia. Tidak pernah tahu apakah
manusia itu jahat atau baik. Sebab, semua itu
berbicara tentang peluang, demi bertahan hidup.
Menghindari kejahatan kuncinya cuma satu
kata, waspadalah!

Emak-Emak Boncengan Motor

Tas Dijambret Bandit

BEKASI – Tas milik ibu-ibu yang dibonceng
motor raib dirampas dua penjambret bermotor di jembatan Perumahan Villa Indah Permai
dan Wisma Asri 2, Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Aksi bandit jalan itu terekam kamera CCTV.
Dalam video tu terlihat dua emak-emak
boncengan motor melintasi jembatan kecil
sekitar pk.11:00. Dari arah berlawanan datang
dua pria juga boncengan motor Yamaha NMAX. Saat berpapasan, pria yang dibonceng
merampas tas ibu-ibu yang dibonceng. Saat
menjambret tas itu, pelaku terpelanting dan
terjatuh dari motor. Ibu-ibu yang menyadari
tasnya berisi ponsel dan dompet langsung menepi dan mengejar pelaku.
Bandit yang terjatuh itu langsung bangun
dan bergegas naik motornya kembali, lalu
tancap gas. Kapolsek Bekasi Utara, Kompol
Chaled Thayib pihaknya kini mempelajari rekaman CCTV tersebut. “Pelaku masih diselidiki,”
katanya. (yahya/iw)

Victor Mantiri Raih Rekor MURI

JAKARTA (Pos Kota)- Victor Suci
Mantiri, seorang konsultan sistem
professional dibidang ikan hias air
tawar berhasil memecahkan rekor
Museum Rekor Dunia Indonesia
(MURI) untuk kategori pemasok
aquarium terbanyak ke instansi
kepolisian. Penghargaan tersebut diserahkan Oesmar Semesta
Susilo, MIB, Wakil Direktur MURI
di Galeri Kantor MURI, Jakarta
Utara, kemarin.
Dalam setahun terakhir, Victor
telah memasok 179 aquarium di
kantor Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri. Angka tersebut
merupakan jumlah tertinggi pemasok aquarium di kantor kepolisian, sehingga Victor dinilai berhak mendapatkan Piagam MURI.
Selama 20 tahun berkecim-

pung sebagai consultant sistem
professional dibidang ikan hias air
tawar, Victor selalu memiliki inovasi dengan rancangan sistem ﬁltrasi berkonsep nature material and
probiotic fermented. Dengan kepiawiannya tersebut, Victor sering
membantu sahabat-sahabatnya di
lingkup kepolisian untuk mengekspresikan hobi dan kesenangannya dalam merawat ikan hias.
“Terimakasih saya untuk MURI
atas penghargaan ini. Juga tak
lupa untuk keluarga dan karyawan
saya yang selama ini mendukung
kegiatan dan bisnis saya dibidang
ikan hias dan aquarium. Semoga penghargaan ini membawa
berkah buat saya, keluarga dan
karyawan,” tutup Victor.
(faisal/iw)

Victor Suci Mantiri saat menerima piagam MURI untuk kategori pemasok
aquarium terbanyak pada instansi kepolisian. (ist)

Lagi, Pesepeda Tersungkur
Pertahankan HP Dirampas
Penjambret di Panglima Polim Dibekuk

Peliput: Adji
PASAR MINGGU (Pos Kota) – Belum tuntas memburu satu begal yang menikam pesepeda dan merampas ponselnya di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, aksi serupa juga terjadi di Jalan Pejaten Raya,
Pasar Minggu. Kali ini bandit jalanan itu beraksi seorang diri dengan menunggangi motor.
Aksi penjambret terekam kamera pengawas CCTV lalu diunggah akun @jakarta.terkini. Dalam
video itu, tampak seorang pria
sedang menggowes sepedanya.
Tiba-tiba dari arah belakang, lelaki
mengendarai motor memepetnya.
Dengan kecepatan tinggi, dia menyambar benda milik pesepeda.
Tidak jelas benda yang diambil
pelaku.
Saking kuatnya tarikan bandit bermotor itu, korban terjatuh.
Bandit jalanan itu langsung kabur
tancap gas. “Hati-hati buat yang
gowes di malam hari, ada jambret
di sekitar Pejaten Raya, di Jalan
Pejaten Raya, arah Ragunan, hatihati, tetap waspada,” ujar perekam

video.
Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Eﬃ Zulkiﬂi mengatakan, pihaknya belum meneriman laporan
kejadian tersebut. “Tapi saya sudah
dapat informasi penjambretan itu,”
ucapnya. Bisa saja kejadian terjadi
di wilayahnya, tapi korban melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan.
“Sampai saat ini belum ada orang
yang buat laporan. Video itu sedang
kami pelajari,” katanya.
DI PANGLIMA POLIM
Sementara itu, satu dari dua
begal pesepeda yang perutnya ditikam di Jalan Panglima Polim,
dibekuk. Bandit inisial YD,19, mengaku pengangguran setelah lulusan

SMK. Tersangka YD bersama temanya inisial IH yang masih buron,
sengaja mencari mangsa berkeliling mengendarai motor. “Darinya
disita ponsel milik korban yang dirampas,” sebut Kapolres Jakarta
Selatan Kombes Budi Sartono.
Sebelumnya diberitakan Pos
Kota (17/6), begal beraksi terhadap pesepeda viral di jagat maya.
Dalam video itu terlihat dua pria
mengendarai motor. Saat berpapasan dengan pesepeda keduanya
menghadang korban Rabu (17/6).
Sekitar pk.02.36 korban ditikam
dan ponselnya dirampas. Korban
ambruk lalu minta tolong ke sekuriti
di sekitar kejadian, sedangkan dua
begal kabur tancap gas. (iw)

Pemancing Shock

Kail Tersangkut Mayat Orok
DEPOK (Pos Kota) - Lelaki 32 tahun ini tak menyangka bakal menemukan mayat orok saat asyik memancing di bibir Sungai Ciliwung
di Kampung Bojong Jati, Pancoran
Mas, Depok, Sabtu (20/6) sore.
Dia shock melihat mayat bayi lelaki
hanyut tersangkut mata kailnya.
Bergegas Yamin meninggalkan
spot memancing lalu memberitahu
warga sekitar. Selanjutnya warga
melapor ke Sadeli, Ketua RT setempat. Bersama warganya, Sadeli
memastikan penemuan mayat orok
dengan mendatangi lokasi. “Selan-

jutnya penemuan mayat orok itu dilaporkan ke kami,” kata Kapolsek
Pancoran Mas Kompol Triharjadi,
Minggu (21/6)
Sedangkan warga yang menemukannya masih shock. “Dia sepertinya trauma,” ucap Triharjadi.
Sementara anggota yang datang
ke lokasi kejadian mengevakuasi
jasad bayi tersebut lalu diidentiﬁkasi. Di tubuh kaku bayi tersebut masih lengkap ari-arinya. Jasad bayi
lelaki itu diduga baru berusia sehari.
“Selain itu mayat bayi diduga hasil hubungan gelap orang tuanya,”

katanya. Polisi kemudian memeriksan sejumlah warga termasuk
Ketua RT mendata wanita hamil di
sekitar lokasi, sebelum ditemukan
mayat orok tersebut. Namun tak
ada perempuan hamil di kampung
itu. Guna penyelidikan lanjut mayat
orok itu dibawa ke RSCM.
(angga/iw)

Buruh
Tergantung di
Pabrik Makanan
URUH pabrik makan
B
ringan gantung diri di
tempat kerjanya Jalan

Industri Telesonic, Jatiuwung, Kota Tangerang,
Sabtu (20/6). Lelaki inisial
R,47, ditemukan tergantung dengan terlilit kain
selendang di gudang
pabrik. “Kami belum tahu
motifnya. Istrinya juga
bekerja di pabrik itu,” kata
Kanit Reskrim Polsek Jatiuwung, AKP Zazali Hariono. Di tubuhnya tidak
ada tanda kekerasan.
Selanjutnya jasad buruh
ini dibawa ke RSUD Kota
Tangerag. (toga/iw)

Korsleting
Listrik 6 Warung
Terbakar

NAM warung di Jalan
E
Marsekal Suryadharma, Neglasari, Kota

Tangerang ludes dilalap
api, Minggu (21/6) dinihari. “Api terlihat sekitar
pk.03:00 dari warung nasi
goreng. Warga langsung berteriak hingga
pemiliknya berhamburan
keluar dari warung. Dalam
sekejap api menghanguskan warung ini, kios sate,
rumah makan, martabak,
bengkel dan toko sembako. “Diduga akibat
korsleling listrik dan api
dipadamkan sekitar satu
jam kemudian,” kata Kapolsek Neglasari Kompol
R Manurung. (toga/iw)

Dua Kali Warung Soto Dibobol

Semua Peralatan Masak Dijarah
TANGERANG (Pos Kota) - Ditinggal
mudik pemilik ke Bogor, warung ‘Soto
Mie Bogor’ di sekitar kompleks Balai
Kota Tangerang Selatan di Jalan Raya
Maruga, Ciputat, Tangsel disatroni pencuri. Perlengkan dan perlatan masak
seperti kompor gas, kipas angin, mesin
air hingga televisi raib digondol pencoleng.
“Warung ditinggal mudik dua pekan
ke Bogor. Saat saya ke warung, semua
perkakas masak hilang digondol maling. Pelaku masuk dengan menjebol

atap plafon,” ujar Erick,18, karyawan
‘Soto Mie Bogor’, Minggu (21/6). Warung dibobol maling ini kedua kalinya.
Menurut pedagang di sekitar, maling
beraksi dua kali, pertama mengasak
kipas angin, mesin air dan kompor.
Selang seminggu kemudian mereka beraksi lagi mengambil televisi dan
galon air mineral. Meski mengalami
kerugian lebih dari 5 juta rupiah, namun
dirinya enggan melaporkan kejadian
tersebut ke polisi. “Kata bos, biarlah
bukan rejeki,” ucapnya. (toga/iw)

Karyawan
menunjukan plafon
bekas
masuknya
pencuri.
(toga)

Dirazia Polantas

Pembalap Liar Kocar-kacir
SEMANGGI (Pos Kota) – Sejumlah
pembalap liar yang menggelar trektrekan di Jalan Asia Afrika dan Senopati,
Jakata Selatan, Minggu (21/6) dinihari kocar-kacir dibubarkan Polantas. Sebanyak
enam motor sport berkapasitas 225 CC
dengan knalpot bising diamankan.
Operasi yang digelar Ditlantas Polda
Metro Jaya itu melibatkan 38 personel
Polantas, Brigade Mobil (BM), dan Pengaman Pengawalan itu sekitar pk.00:30
bergerak ke Jalan Asia Afrika. Di jalan
ini sejumlah pembalap liar motor sport
sedang menggelar trek-trekan. Melihat
kehadiran sejumah polisi mereka kocarkacir bersusaha membubarkan diri.

“Namun kami mengamankan dua
pemotor,” kata Kanit 2 Patwal Ditlantas
Polda Metro Jaya, Kompol Sutomo. Selanjutnya petugas segera menyelusuri di
Jalan Senopati dan mendapati belasan
pembalap liar trek-trekan. “Kejar-kejaran
sempat terjadi sebelum akhirnya kami
amankan empat pembalap liar,” imbuh
mantan Kasat Lantas Polres Depok ini.
Razia di lokasi hingga pk,04;30 dan
para pembalap liar yang diamankan dikenakan tilang. “Kami rutin menggelar razia
seperti ini setiap malam akhir pekan. Tujuannya menciptakan tertib berlalu lintas
dan menekan angka kejahatan,” katanya.
(angga/iw)

Berita dari halaman 1

Nah ini dia
Urusan wanita atau istri diganggu tetangga sendiri, itu
banyak terjadi di mana-mana. Tapi di Madura, resikonya
bisa kehilangan nyawa ketika suami menantang caruk.
Meski salah pihak pebinor (perebut istri orang), merasa
gengsi kalau tak berani. Maka duel satu lawan satu
bersenjata clurit itu bisa terjadi. Jika dilerai tetangga atau
polisi, bisa tak berakibat fatal. Tapi jika tak ada yang
memisah, bisa satu atau dua-duanya tewas!
Pak Lingga warga Kecamatan Gucialit Kabupaten
Lumajang, rupanya sosok yang suka berviveri-vericoloso
(nyerempet bahaya), sudah tahu Sakenah, 40, itu bini
teman sendiri di lain desa, kok ya ditelateni. Padahal
sebagaimana di Madura, di Lumajang urusan wanita
juga bisa dibayar dengan nyawa. Apa jawab Pak Lingga,
“Itu kan kalau ketahuan, saya mainnya rapi kok.”
Begitulah, sejak beberapa minggu lalu Pak Lingga
jadi aktivis permesuman. Jika situasinya mantap
terkendali, dia menyempatkan diri ke rumah Sakenah
untuk melampiaskan syahwat. Bini Basiron ini mau saja,
karena ternyata Pak Lingga memang ahlinya ahli dan
intinya inti dalam soal begituan.
Basiron itu dalam bahasa Arab artinya melihat, tapi
suami Sakenah itu justru selalu tak melihat ketika istrinya
berbuat mesum. Maklumlah, istri kan manusia yang
tak bisa dipasangi speedometer. Kalau sepeda motor
dipakai sampai mana pasti ketahuan, karena angka di
speedometer pasti terus nambah sesuai pemakaian.
Lha kalau orang, dipasang speedometer, kabelnya mau
dicolok ke mana?

Demikianlah, Pak Lingga terus rajin ke rumah
Sakenah di kala suami tak di rumah. Lalu tetangga ada
yang menginformasikan, agar Basiron meningkatkan
kewaspadaan nasionalnya, karena Pak Lingga suka
datang ketika suami Sakenah tak di rumah. “Silaturahmi
memang bagus, tapi kalau yang disilaturohmii hanya
istrimu, itu kan mencurigakan,” kata tetangga.
Betul juga kata tetangga ini. Silaturahmi memang
bisa memperpanjang usia, tapi jika silaturohminya model
Pak Lingga, bisa-bisa malah memperpendek usia. Maka
Basiron lalu mencoba menjebaknya. Dia pulang lebih
cepat dari biasanya. Dan ternyata benar, Pak Lingga
sudah ada di kamar pribadinya. Tapi belum sempat
ditanya, si Lingga sudah kabur duluan.
Curiga bahwa mereka telah berhubungan intim, Basiron
mencecar istrinya dengan sejumlah pertanyaan. Ternyata dia
mengakui bahwa sudah 3 kali berbuat mesum dengan Pak
Lingga. Langsung saja Basiron ambil celurit dan menyusul
ke rumah Lingga untuk menantang dual sesame lelaki.
Sadumuk batuk senyari bumi (istri dan tanah dibela sampai
mati), kata orang Jawa.
Malu dianggap penakut, Pak Lingga pun meladeni.
Mereka dual dengan senjata celurit. Tapi baru berjalan
beberapa menit, warga dan polisi sudah datang melerai,
sehingga aksi caruk itu tak berlanjut. Namun demikian
keduanya sudah sama-sama luka dan dilarikan ke
Rumah Sakit.
Telat sedikit masuk Rumah Cungkup alias kuburan.
(KT/Gunarso TS)
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Kena PHK Saat Pandemi Covid

Waduh... Warga Miskin
Bertambah 350 Ribu KK
Peliput: Yahya
BEKASI (Pos Kota) – Tak hanya mengancam kesehatan, pandemi Covid-19 juga meruntuhkan
sendi-sendi ekonomi. Banyak warga di wilayah Bekasi, Jawa Barat, terkena PHK atau dirumahkan tanpa dapat gaji. Tak pelak, mereka yang semula hidup di zona aman jatuh miskin.
“Tingkat kemiskinan di wilayah
Bekasi melonjak cukup tajam hingga
50 persen. Sebelumnya hanya 3,8
persen, ” kata Wakil Walikota Bekasi,
Tri Adhianto Tjahyono, kemarin.Saat
ini, ia mengaku penduduk di wilayah
Bekasi sekitar 2,9 juta.
Dari jumlah itu tercatat ada 750
ribu kepala keluarga (KK). 50 persen
dari mereka yang tadinya bekerja
kini menjadi penganggur.
Ekonomi mereka kini terpuruk.
“Jadi ada 350 ribu KK yang jatuh
miskin akibat dampak pandemi Covid-1,” jelasnya.
Untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, ia mengungkap
pemerintah, baik pusat maupun daerah menggelontorkan bantuan sosial
(bansos).
Selain berupa uang tunai, juga paker
sembako, juga alat penunjang protokol
kesehatan, seperti masker dan hand
sanitizer.

Bahkan untuk menggairahkan
kembali ekonomi rakyat di tengah
pandemi Covid-19, pemerintah
pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memperkuat koperasi
agar pelaku usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) mendapat relaksasi atau keringanan pembayaran
cicilan.
SEGERA PULIH
Dengan diberlakukan masa transisi menuju tananan normal baru
(new normal), Tri berharap ekonomi
bisa segera pulih. Sehingga tingkat
kemiskinan di wilayah Bekasi, Jawa
Barat, tidak semakin terpuruk.
Ia mengaku senang, karena
jumlah pasien Covid-19 di Bekasi
sudah semakin menurun dibanding sebelumnya. “Rata-rata sehari
10-11 orang teridentiﬁkasi Covid-19
sehingga harus dirawat atau isolasi
mandiri,” jelasnya. (bi)

Polres Depok dan KMB
Menggelar Bhakti Sosial
DEPOK (Pos Kota) – Jelang HUT Ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli mendatang,
Polres Depok bersama Komunitas Motor Besar
(KMB) menggelar kegiatan bhakti sosial (baksos)
dan donor darah.
“Kami menggelar sejumlah kegiatan bhakti
sosial, diantaranya donor darah dan pembagian
sembako kepada warga yang terdampak Covid-19,” kata Kapolres Depok Kombes Azis Andriansyah, kepada ujarnya kepada Poskota usai
acara di Mapolrestro Depok, Minggu (21/6) pagi.
Kegiatan baksos ini merupakan kerjasama
dengan sejumlah kmunitas motor besar seperti
CMC, MBI Depok, MBI Bogor, Bikers HD Indonesia dan HDCI Bogor. Mereka berhasil mengumpulkan 1.000 paket sembako.
Mantan Sespri Kapolri ini mengaku paket
sembako tersebut disebar ke tujuh polsek melalui

anggota Bhabinkamtibmas langsung menyerahkannya kepada warga dampak Covid-19.
JAGA KAMTIBMAS
“Kita berharap bantuan yang didapatkan
dapat meringankan sedikit beban warga dampak
Covid-19. Kami juga mengajak warga menjaga
kamtibmas agar situasi kondusif dan masyarakat
semakin Produktif,”pungkasnya.
Pengurus Motor Besar Indonesia (MBI) Depok, Amung akrab dipanggil Moge ini mengaku
sangat mendukung pelaksanaan baksos dan donor darah yang digelar Polres Depok.
Kegiatan baksos ini dihadiri Ketua HDCI Indonesja Komjen Purn Nanan Sukarna mantan
Wakapolri era 2011 dan Wakil Walikota Depok
Pradi Supriatna.
(angga/bi)

Peruri Properti Gandeng
Komunitas Skateboard
Kembangkan Kreatiﬁtas

TANGERANG (Pos Kota) - Guna memfasilitasi kreatiﬁtas di kalangan enterpreneur
muda, PT Peruri Properti menggandeng komunitas skatebord dalam mengembangkan
industi kreatif.
Hal tersebut diungkapkan Dirut PT
Peruri Properti Indra Setiadjid saat opening store dan peresmian skatepark di Kreo
Creative Lot, Kota Tangerang, Banteng, kemarin.
“Kita buat wadah yang merupakan tempat kolaborasi anak-anak komunitas untuk
bikin komunitas kreatif namun tetap punya
penghasilan,” katanya kepada Pos Kota,

Tanpa Alunan Musik

kemarin.
Dengan didirikannya Kreo Kreative Lot
tersebut, ia berharap dapat mengedukasi
para anak muda yang akan terjun ke dunia
berbisnis.
“Kita ingin memajukan industri kreativ
anak-anak muda dan juga mengajari mereka berbisnis,” jelasnya.
Jadi secara tidak langsung, pihaknya
ingin menumbuhkan industri kreatif yang
memang sekarang banyak dibutuhkan dengan membentuk suatu ekosistem bisnis
dalam skala nasional yang bisa menaikin
pendapatan negara juga,”ujarnya. (toga/bi)

Situasi Penikahan
Berjalan Khidmat
Kapolrestro Depok Kombes Azis Andriansyah simbolis menyerahkan paket sembako dengan
disaksikan Ketua HDCI Indonesia, Komjen Purn Nanan Sukarna ( kanan topi) dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna dalam acara Bakti Sosial dan Donor Darah di Mapolrestro Depok
(angga)

Gunung Merapi Kembali Meletus
YOGYAKARTA (Pos Kota) –
Gunung Merapi meletus dengan
erupsi berkali-kali dengan ketinggian tinggi kolom abu vulkanik
hingga lebih dari 6.000 meter,
atau enam kilometer.
Gunung Merapi yang berada
di perbatasan Provinsi Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Erupsi yang terjadi
beberapa kali letusan pada Minggu (21/6). Raditya Jati, Kepala
Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Minggu (21/6/2020) sore, mengungkap semburan abu
vulkanik mengenai lebih dari 39
desa.
Seperti di desa yang berada
di Kecamatan Srumbung dengan
hujan abu cukup deras, di Desa
Kaliurang, Desa Kemiren, Desa

Srumbung, Desa Banyuadem,
Desa Kalibening, Desa Ngargosoko, Desa Kradenan.
Selain di Kecamatan Dukun
dengan hujan abu ringan di Desa
Ngargomulyo, Desa Keningar,
Desa Sumber, Desa Sengi, Desa
Banyudono. Kecamatan Muntilan
dengan hujan abu ringan di Desa
Gunungpring, Desa Sedayu,
Desa Adikarto, Desa Tamanagung, Kelurahan Muntilan.
Kecamatan Ngluwar dengan hujan abu ringan di Desa
Plosogede, Kec. Ngluwar, Desa Blongkeng,
Desa Jamus
Kauman, Desa Ngluwar, dan sejumlah kecamatan lainnya.
WASPADAI LAHAR
Ia juga mengutip Balai Penyelidikan dan Pengembangan
Teknologi Kebencanaan Geologi

(BPPTKG) melaporkan erupsi
tercatat di seismogram dengan
amplitudo 75 mm dan durasi 328
detik. Saat erupsi pertama terjadi,
BPPTKG memonitor arah angin
menuju barat. Sedangkan pada
erupsi kedua, amplitudo termonitor 75 mm dan durasi 100 detik.
Tinggi kolom saat eruspi kedua
ini tidak teramati.
Beberapa desa terpantau abu
vulkanik turun cukup deras, seperti di Desa Kemiren, Srumbung
dan Banyuadem. Gunung Merapi
berstatus level II atau ‘waspada’
sejak 21 Mei 2018.
Masyarakat juga diharapkan
untuk mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di
sekitar puncak. Selain itu, tidak
ada aktivitas manusia pada radius 3 km dari puncak Gunung
Merapi. (johara/bi)

Polres Serang Gelar Gowes Fun Bike
SERANG (Pos Kota) - Dalam
rangkaian menyambut HUT
Bhayangkara ke 74, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Serang
beserta pengurus Bhayangkari
Serang, Minggu (21/6/2020),
menggelar Gowes Fun Bike
dengan route Mapolres Serang
-Mapolsek Petir dengan jarak
sekitar 25 km.
Dalam acara sepeda santai
yang dipimpin Kapolres Serang
AKBP Mariyono itu juga menyempatkan untuk bertemu serta
membagikan paket sembako
kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
“Selain berolah raga, kami
sempatkan menemui warga

yang terdampak pandemi virus
corona sekaligus memberikan
paket sembako. Ini wujud tali
asih personil Polres Serang
dalam rangka bhakti sosial
HUT Bhayangkara,” ungkap
Kapolres.
Dalam pertemuannya dengan masyarakat, Kapolres tidak
bosan-bosan untuk mengimbau
masyarakat untuk tetap mematuhi imbauan pemerintah
dengan melaksanakan protokol
kesehatan jika harus keluar
rumah, diantaranya pengunaan
masker serta menjaga jarak.
TIMBULKAN MASALAH
“Protokol kesehatan harus

tetap dikedepankan dan dilaksanakan guna memutus mata
rantai penyebaran covid-19 di
tambah saat ini kita akan menghadapi tatanan normal baru
atau new normal di masa pandemi,” ungkap AKBP Mariyono.
Menurut Kapolres, adanya
wabah Covid-19 telah menimbulkan permasalahan yang
berdampak pada ekonomi
sosial budaya politik dan harkamtibmas, serta menimbulkan
ancaman nyata merugikan
masyarakat.
Oleh karena itu diperlukan
upaya bersama membangun
ketangguhan masyarakat.
(haryono/bi)

BEKASI (Pos Kota) - Tidak ada alunan
musik baik dari sound sistem apalagi musik
hidup di atas panggung. Situasi semakin
khidmat karena hanya beberapa orang saja
yang hadir. Itulah kondisi pernikahan warga
di masa transisi dan belum diperbolehkan
mengumpulkan orang, di wilayah Kabupaten Bekasi.
Petugas pencatat pernikahan dan sepasang pengantin serta dua orang saksi terlihat mengeruungi meja akad nikah. Tidak
ada sambutan keluarga mempelai laki-laki,
tidak ada sambutan penerimaan dari keluarga wanita,semuanya berjalan sunyi, sepi
dan hikmat.
8 ORANG
Begitu juga yang terjadi di rumah Deni, 30,
mempelai laki-laki yang, Minggu 21/06/2020,
menikahi wanita pujaan di rumah orang tuanya, di Kp Mekarsari Tengah RW 03 Desa
Mekarsari, Tambun Selatan.

Hanya delapan orang yang hadir dan hidangan pun sederhana, “Kondisinya seperti
ini, jadi mau gimana lagi,” jelas Deni, Minggu (21/6/20).
Imbauan untuk tidak berinteraksi dengan banyak orang dan menghindari kerumuman, berimbas kepada jadwal pernikahan sejumlah pasangan pengantin.
“Untuk bulan syawal ini banyak dan imbas dari masa pandemi covid-19 yang pada
Maret, Aprild an Mei banyak penundaan,”
ujar Dodi Supriadi, Penghulu pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun
Selatan, Minggu (21/06/2020).
Menurut Dodi, pernikahan pada masa
transisi ini kebanyakan dilaksanakan di
rumah dan di kantor KUA, “Tidak ada pernikahan di gedung atau ruang pertemuan,”
tandas Dodi sambil mengatakan, namun
karena kondisi dan imbauan dari berbagai
pihak, mereka memindahkan lokasi ijab kabulnya di KUA. (junius/bi)

Berita dari halaman 1

‘Hanya Sekali Dapat Bansos’
Nenek Rogaya
tinggal bersama
keponakannya di sebuah bangunan kecil di
kawasan padat penduduk di Jalan Kramat
Pulo, RT 11/003, Kelurahan Kramat,
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Untuk menuju ke kediamannya mesti
lewat gang sempit dan padat, juga
menyelusuri ke lorong di antara dua
bangunan rumah warga. Rumah nenek
Rogaya berada di sudut belakang.
Lorong tersebut berukuran 3 x 3 meter
berlantai dua kayu. Ketika disambangi,
nenek Jida sapa akrab Rogaya sedang
berada di lantai dua dan bergegas
menuruni tangga. “Eh ada tamu,” sapanya
dengan suara yang masih jelas terdengar.
Berkebaya hijau dan bawahan kain
batik , nenek Rogaya mengaku selama
pandemic covid 19 berlangsung baru sekali
menerima bansos dari pemerintah pusat
melalui Kemensos.
Sementara bantuan dari pemerintah
daerah (Pemda) sampai sekarang belum
pernah diterima. Padahal KTP dan data
lain sudah diserahkan , tapi belum juga
sampai tuh bantuan sampai sekaarang.
.
“Udah capek bolak balik nanya
sampai ke kelurahan , jawabannya macam
macam, belum terdata lah, nggak masuk

data dan macam-macam ,” ucapnya.
Bantuan yang sangat diharapkan tak
kunjung mendarat di rumahnya, nenek
Jida akhirnya hanya pasrah. “Mestinya
buat warga seperti saya , yang sudah
puluhan tahun tinggal di sini dan sudah tua
harusnya dapat perhatian. Tapi sudahlah,
saya pasrah saja,” katanya dengan nada
lirih
PASRAH
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
selama pandemi, dirinya
hanya
mengandalkan
gaji
sang
keponakan yang masih bekerja. “Kita iritirit karena gaji saya hanya separuh,” papar
Diah, keponakan yang ikut mendampingi.
Kondisi nenek Rogaya sendiri sudah
sepuh, porsi makan pun terbatas alias tidak
banyak seperti yang lain. “Paling dua kali
makan dalam sehari, maklum udah tua.
Lumayan bisa ngirit” .
Beruntung pula, cucu dan kerabat
keluarga lain memberi perhatian dengan
membantu sang nenek setiap bulan berupa
sembako. “Kita pasrah saja . Bersyukur
masih ada cucu dan saudara yang masih
mau membantu,” tutur Nenenk Rogaya.
(yahya/bi)
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Menkop: Koperasi Harus
Membiayai Para UMKM

JAKARTA (Pos Kota) – Menkop dan UKM Teten Masduki
meminta koperasi, termasuk koperasi syariah (BMT) agar
dekat dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mereka terjebak oleh para rentenir.
----------- Peliput: Rizal ------------“Contoh di
pasar tradisional.
Ketika para pedagang membutuhkan
modal, yang selalu
hadir adalah kelom-

pok rentenir,” katanya
ungkapnya saat berdialog dengan beberapa anggota koperasi,
sekaligus penyerahan
persetujuan pinjaman/

pembiayaan Lembaga Pengelola Dana
Bergulir (LPDB)
KUMKM, Minggu
(21/6).
Padahal transaksi

Diresmikan Kepala BKKBN

Klinik Konsultasi Buat
Membantu Masyarakat
JAKARTA (Pos Kota)
– Kepala BKKBN, Hasto
Wardoyo, meresmikan
klinik pengawasan yang
didirikan untuk membantu
masyarakat konsultasi
seputar permasalahan
keluarga, ekonomi, kesehatan, kependudukan dan
lainnya.
“Klinik Pengawasan ini
merupakan bagian dari
pelaksanaan Quick Wins
dan menjadi salah satu
perubahan yang ada di
BKKBN saat ini,” jelas
Hasto, kemarin.
Hal tersebut dimaksudkan agar bisa memberi
pelayanan prima dan proaktif kepada masyarakat
yang ingin konsultasi,”kata
Hasto Wardoyo, saat
ditemui usai peresmian di
Gedung Halim 2, Ruang

Tata Usaha Pengawasan
(TU Was) BKKBN, Cawang,
Jakarta Timur.
Ia mengungkap inspektorat utama memiliki peran
yang penting dalam melakukan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan akuntabilitas kinerja
BKKBN. Inspektorat Utama
perlu untuk meningkatkan
kapabilitasnya dan kompetensi auditor dalam rangka
menghadapi penugasan
yang semakin banyak dan
kompleks.
Inspektorat Utama harus
mewujudkan diri sebagai
trusted advisor bagi seluruh Satuan Kerja (Sakter)
BKKBN serta dapat memainkan peran kearah
visioner, adaptif, solusi yang
substantif dan komperehensif serta proaktif. (mia/bi)

Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih didampingi Ketua Tim Percepatan Partisipasi Masyarakat Penanggulangan Pademi Covid PB IDI, dr. Andrianto Purnawan SpBS
menerima bantuan dari PTCN, kemarin. (tiyo)

IDI Dapat Bantuan
Alat Pelindung Diri
Akan Disebar ke RS dan Klinik

JAKARTA (Pos Kota) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menerima bantuan
berupa 6.000 pcs masker KN 95
dan 100 kacamata medis dari
Perkumpulan Teo Chew Nusantara (PTCN) di Jakarta, kemarin.
Sumbangan
diserahkan
Sekjen PTCN, Janto Tjahjadin
dan diterima Ketua Umum PB
IDI, dr. Daeng M. Faqih didampingi Ketua Tim Percepatan Partisipasi Masyarakat Penanggulangan Pademi Covid PB IDI, dr.
Andrianto Purnawan SpBS.
Ketua Umum PB IDI, dr. Daeng M. Faqih menjelaskan, sum-

bangan tersebut akan disalurkan
ke rumah sakit, klinik, atau pihakpihak yang memerlukan dalam
menghadapi pandemi Covid 19.
“Di antaranya mereka yang sudah
memberikan proposal ke PB IDI,”
katanya.
Sementara itu, dr. Andrianto
Purnawan mengungkapkan, guna
memutus mata rantai penyaluran
Covid 19, semua warga harus
disiplin dalam mengikuti prosedur kesehatan yang disampaikan
pemerintah. “Selalu pakai masker
di mana pun berada dan sering
cuci tangan,” ujarnya. (tiyo/bi)

perdagangan di pasar tradisional sudah
dimulai sejak tengah
malam. Situasi ini
dimanfaatkan betul
oleh para rentenir.
“Mereka paham
betul kebutuhan
modal pelaku usaha
di pasar tradisional.
Ini tugas koperasi
termasuk BMT harus
masuk kesana,” jelas
Teten.
AKSES MODAL
Mantan Koordinator ICWini juga
mendesak agar para
pengurus koperasi
atau BMT memahami
kebutuhan pelaku
usaha anggotanya.
Termasuk memberi
kemudahan dalam
mendapatkan akses
pembiayaan untuk
modal usaha.
“Jadi, koperasi
atau BMT harus
menjadi solusi, terkait masalah keuangan anggotanya.
Khususnya pelaku
usaha mikro dan
ultra mikro. Mereka
butuh pembiayaan
yang mudah. Percuma murah kalau sulit

diakses,” tegasnya.
Ke depan, menkop berharap seluruh
pembiayaan UMKM
harus dari koperasi.
Karena itu, koperasi dan BMT yang
bergerak di sektor
simpan pinjam (KSP)
harus berkinerja dan
berpredikat baik.
“Saya akui, meski
KUR jumlahnya
besar dan berbunga
sangat murah.
Namun tidak mudah
bagi UMKM untuk
mengaksesnya,”
ucapnya.
Menkop juga
mendorong koperasi
dan seluruh anggotanya) untuk masuk
ke sektor unggulan,
seperti komoditi
pangan, perikanan,
perkebunan, dan
sebagainya.
“Koperasi harus
konsolidasi untuk
masuk ke sektor unggulan, karena masih
ada peluang. Saya
yakin, perbankan pun
mau membiayai bila
sudah ada oﬀtaker,”
katanya. (bi)

Demi Keselamatan

Pakar: Tunda Ojol
Bawa Penumpang

Sukamta. (ist)

Isu Data Pasien Covid Diretas
DPR: Jika Benar Itu Kejahatan
JAKARTA (Pos
Kota) –Anggota
Komisi I DPR, Sukamta, sangat menyesalkan, jika ada pihak
yang mengklaim
meretas sekitar 230
ribu data pasien tes
Covid-19 di Indonesia untuk dijual di
dark web.
“Bila klaim ini
terbukti benar. Ini
kejahatan besar dan
merupakan kasus
yang serius,” katanya, Minggu (21/6).
Ia mengungkap
mencuri data saja
sudah merupakan
kejahatan, ditambah
lagi ini data pasien
Covid-19 saat pandemi seperti sekarang.
Sukamta mengaku sudah berulang
kali mengingatkan,
khususnya pemerintah sejak awal soal
ketahanan siber saat
aplikasi Zoom diretas

dan data pelanggan
Tokopedia serta Bukalapak diduga bocor
beberapa waktu lalu,
bahwa saat pandemi
seperti ini ketika
semua orang fokus
kepada Covid-19.
Ada potensi celah
bagi para penjahat
untuk meningkatkan aksi kejahatan
sibernya.
“Data
BSSN mencatat
adanya kenaikan serangan siber selama
pandemi. Laporan
IBM juga menunjukkan secara global
terdapat kenaikan
serangan siber hingga 6.000 % dalam
tiga bulan terakhir.
Makanya kita jangan
sampai lengah di
situ. Ketahanan siber
harus semakin diperkuat dalam masa
pandemi seperti ini,”
katanya.

AKAN DIBAHAS
Ia mengingatkan RUU
Pelindungan Data
Pribadi dan RUU
Keamanan dan Ketahanan Siber masih
akan dibahas di
DPR, meski sudah
memiliki Peraturan
Pemerintah Tentang
Pelindungan Data
Pribadi.
“Kasus
ini juga berpotensi
melanggar UU yang
mengatur soal
kerahasiaan data
pasien. Di antaranya UU No. 44/2009
tentang Rumah
Sakit pasal 32
huruf i bahwa setiap
pasien mempunyai
hak mendapatkan
privasi dan kerahasiaan penyakit yang
diderita termasuk
data-data medisnya,” ucapnya.
(rizal/bi)

Berita dari halaman 1

Kopi Pagi

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno soroti soal
perisai yang dipakai pengemudi ojek daring. (ist)

JAKARTA
(Pos
Kota) - Pemerintah
berkewajiban
mengutamakan
keselamatan
dan
kesehatan
bagi
pengemudi
dan
penumpang menggunakan ojek daring
agar tidak tertular
virus Corona.
“Sebaiknya ,
pemerintah
menahan dulu pengoperasian
ojek
daring
membawa
penumpang
dengan menggunakan
perisai (shield) yang
belum mendapatkan Standar Nasional
Indonesia
(SNI) dari instansi
yang berkompeten.
Ketimbang
nantinya muncul klaster
baru dari pengoperasian ojek daring,
“ kata pengamat
transportasi Djoko
Setijowarno kepada
Pos Kota, Minggu
(21/6).
Djoko yang juga
akademisi
Prodi
Teknik Sipil Unika
Soegijapranata,
mendorong
perlunya keterlibatan
Komisi
Nasional
Keselamatan Transportasi
(KNKT)
terhadap
wacana
perisai
(shield)
yang
merupakan
pembatas
antara
pengemudi
dan
penumpang bukan
berarti KNKT mendukung pengoperasian sepeda motor
sebagai kendaraan
umum.
PERBAIKI IDE
“KNKT harus
memberikan tanggapan untuk memperbaiki ide yang
saat ini telah dikembangkan oleh pihak
aplikator dari sudut
keselamatan (safe-

ty),” kata Djoko.
Menurut dia, pertama, terkait desain
aerodinamis,
keberadaan shield tadi
dapat meminimalisir
penularan
Covid
19 melalui kontak
ﬁsik langsung antara
pengemudi
dan
penumpang,
serta penyebaran
percikan liur (droplet) saat salah satu
di antara keduanya
bersin atau batuk.
“Shield dimaksud juga tidak
mengganggu
keseimbangan/gaya
aerodinamis kendaraan saat berjalan.
Oleh sebab itu, desainnya perlu dibuat
lengkung di atasnya
dan diberi penambahan
lengkung
pada sisi kanan kirinya,” ucap Djoko.
Kedua, lanjut
dia, pertimbangan
crashworthiness,
jika sampai terjadi
impact
(dampak)
maka shield tersebut tidak akan melukai baik pengemudi
maupun penumpangnya.
“Oleh sebab itu
material shield selain ringan dan kuat
juga harus dibuat
dari benda yang jika
pecah tidak menjadi
benda tajam, dan
disekitarnya diberi
lapisan karet pelindung,” tandasnya.
Ia menambahkan
KNKT menyarankan
agar desain perisai
(shield) diuji coba
terlebih dahulu dgn
memperhatikan
kedua aspek diatas,
pertama
aerodinamika dan kedua
crashworthiness.
(johara/bi)

Sebut saja tokoh besar
dunia seperti Bill Gates (
Microsoft), Steven Paul
Jobs (Apple), Jerry Yang
( Yahoo), Lawrence Larry
Page ( Google), Jack
Dorsey ( Twitter), Mark
Elliot Zuckerberg ( Facebook), Jimmy Donal Wales
( Wikipedia), Steven Shin
Chen ( YouTube).
Di bidang sains kita
kenal Albert Einstein ( teori
relativitas), Thomas Alva
Edison (penemu lampu
pijar, alat voting elektronik)
, Alexander Graham Bell
(penemu telepon), dan
masih banyak lagi.
Mereka tidak saja
melakukan perubahan untuk diri sendiri, tetapi hasil
karya perubahan yang ia
lakukan mampu mengubah
dunia.
Satu hal yang patut
dicatat, meski mereka
sudah menjadi hebat,
mampu mengubah dunia, tak lantas terhenti
melakukan perubahan. Ini
didasari karena adanya
kenyataan bahwa pasar
terus berubah, situasi
berubah, lingkungan
sekitar berubah, negara
berubah dan dunia pun
terus berubah.
Tak berlebihan sekiranya dikatakan terhenti
melakukan perubahan
tak ubahnya berhenti
berkarya. Mandegnya pola
pikir, tumpulnya ide dan
kreativitas serta matinya
inovasi.
Sementara kita dituntut
untuk senantiasa berubah.
Mengapa ? Karena pasar
berubah, selera berubah,
kehendak publik juga
berubah. Itulah sebabnya,
siapa pun dia, apakah lembaga pemerintahan, badan
usaha, dan perusahaan,
jika ingin memenangi persaingan, harus berubah.
Begitu pun setiap individu
yang memilih bersaing di
pasar itu.
Di era kekinian, di tengah kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi,
perubahan semakin menjadi kebutuhan. Setidaknya
menyesuaikan diri dengan
kondisi lingkungan. Jika
tidak, akan tergilas oleh

kemajuan.
Maknanya dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan, setiap
individu yang terlibat di dalamnya perlu berubah, dalam arti
mampu menyesuaikan diri
dengan tuntutan lingkungan
yang ada.
Sikap penyesuaian diri sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan sosial menuju
kemajuan, menciptakan kebaikan bagi semua anggota
masyarakat.
Penyesuaian diri menjadi
kunci perubahan, mengingat
perubahan akan berjalan dengan baik, jika adanya kebutuhan bersama, kehendak yang
sama, dan adanya manfaat
buat orang banyak.
Banyak manfaat yang
didapat dari sebuah perubahan, di antaranya terciptanya
nilai dan norma baru yang
lebih positif untuk menggerakkan kemajuan, kian terbentuk
integrasi sosial dan tumbuhnya
kelompok – kelompok kreasi
dan inovasi.
Tak kalah pentingnya, terciptanya nuansa kehidupan
masyarakat yang memiliki
tingkat toleransi yang tinggi –
sebuah sikap yang memang
dikembangkan sejak negeri ini
didirikan.
Sikap toleransi terbentuk
karena masyarakat telah berfikir posifif menyongsong masa
depan, sudah menerima manfaat yang didapat dari sebuah
perubahan sosial yang terjadi
di lingkungannya.
Lebih luas lagi, jika akibat
perubahan yang dilakukan oleh
negara (pemerintahan), telah
didapat banyak manfaat oleh
masyarakat. Dirasakan adanya
kemajuan, terdapat kondisi
lebih baik lagi.
Lantas siapa memulai perubahan menuju kemajuan?
Tentunya dimulai dari diri kita
masing-masig.
Orang-orang hebat dunia
seperti disebutkan pada awal
tulisan ini, mampu mengubah
dunia berawal dari mengubah
diri sendiri. Berubah menciptakan kreasi dan inovasi,
mengubah sikap dan perilaku
dalam kehidupan sehari – hari
dari kurang baik menjadi baik,
terus menjadi baik lagi guna
meraih kemajuan.
Mari kita mulai hari ini. (*)
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Manchester City v Burnley
Selasa (23/6/20), 02:00 WIB
Stadion Etihad
REKOR PERTEMUAN:
04/12/19, Burnley v City 1-4 (EPL)
28/04/19, Burnley v City 0-1 (EPL)
26/01/19, City v Burnley 5-0 (FA Cup)
20/10/18, City v Burnley 5-0 (EPL)
PRAKIRAAN PEMAIN:
City (4-3-3): Ederson (g); Mendy, Laporte, Fernandinho, Walker; David
Silva, Rodri, De Bruyne; Sterling, Aguero, Bernardo Silva.
Burnley (4-4-2): Pope (g); Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley; McNeil,
Cork, Westwood, Hendrick; Jay Rodriguez, Vydra.

Tidak Ada Alasan City Gagal
Kalahkan Burnley
Para pemain Timnas U-19 (ist/PSSI)

JAKARTA (Pos Kota) - Persija Jakarta bangga lima pemain mereka kembali terpanggil
untuk menjalani pemusatan latihan alias TC
untuk Timnas Indonesia U-19 yang kembali
diperpanjang PSSI, belum lama ini. Kelima
pemain tersebut adalah Sutan Zico, Figo
Sapta, Braif Fatari, Muhammad Sudirman
dan Sandi Arta Samsori.
Peliput: Junius
Berikut hasil undian Piala AFC U-19 2020:
Grup A: Uzbekistan, Indonesia, Kamboja, Iran
Grup B: Korea Selatan, Jepang, Irak, Bahrain
Grup C: Arab Saudi, Australia, Vietnam, Laos
Grup D:Qatar, Tajikistan, Malaysia, Yaman
Dengan dipanggilnya
kelima pemain tersebut, tim berjuluk Macan
Kemayoran itu kembali
menjadi penyumbang
terbanyak dalam skuad
Timnas Indonesia U-19
saat ini. Hal ini tentu membuat Direktur
Olahraga Persija, Ferry

Paulus mengaku bangga. “Persija bangga
karena berkesempatan
berperan untuk Timnas Indonesia dengan
menyumbang lima pemain muda,” kata Ferry
Paulus dalam laman
resmi klub.
Ia juga berharap

para pemain berlatih
maksimal dan berjuang menjadi andalan
Timnas Indonesia U-19.
TC ini kembali digelar
sebagai persiapan
menuju Piala Asia U-19
yang berlangsung 31
Oktober mendatang.
Berdasarkan hasil undian yang digelar di AFC
House, Kuala Lumpur,
Malaysia, tengah pekan
kemarin, Indonesia
tergabung di grup A
bersama Kamboja, Iran,
dan tuan rumah Uzbekistan.
Direktur Teknik PSSI,
Indra Sjafri mengatakan
bahwa ia yakin Timnas
U-19 dapat meraih hasil
terbaik dia ajang ini.
Apalagi persiapan yang
matang tentunya akan
mendapat hasil yang
positif. “Saya pikir karena saya sudah coba
dua kali di ajang Piala
AFC U-19, karena itu
grupnya kita yakin bisa
lolos grup. Setelah itu
kita lihat babak selanjutnya,” kata Indra Sjafri

yang pernah membawa
Indonesia juara Piala
AFF U-19 2013 dan
Piala AFF U-22 2019.
“Uzbekistan pernah
kita kalahkan, semua
tim yang di grup tersebut juga sudah pernah
dikalahin sama Indonesia. Mudah-mudahan
coach Shin Tae-yong
bisa membawa Timnas
U-19 mengalahkan mereka. Yang penting ajang
ini menjadi ajang pemanasan untuk Timnas U-19
sebelum mengikuti Piala
Dunia U-20 tahun depan,”
lanjutnya.
Timnas U-19 ikut ke
putaran ﬁnal Piala AFC
U-19 setelah lolos dari
babak kualiﬁkasi Piala AFC
U-19 pada November 2019.
Bermain di Stadion Madya
dan Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta, Garuda
Muda ﬁnis di tempat pertama di atas Korea Utara,
Hong Kong, dan Timor
Leste. (junius/yo)

MANCHESTER (Pos Kota) - Meski
sudah hampir dipastikan gagal mempertahankan gelar Liga Primer Inggris
musim ini, namun Manchester City
akan tetap serius menjamu Burnley di
Stadion Etihad, Selasa (23/6/20), 02:00
WIB. Belum adanya jaminan City untuk
mengunci posisi runner-up, jadi alasan
pelatih Pep Guardiola untuk tetap mempersembahkan kemenangan bagi tim
asuhannya di sisa kompetisi.
Saat ini The Citizens, julukan City
masih bercokol di urutan kedua klasemen sementara Liga Primer. Dengan
total 60 poin, City tertinggal 22 angka
dari Liverpool di pucuk klasemen dan
hanya unggul enam angka dari Leicester City di posisi ketiga. “Kami sadar
sulit untuk mempertahankan gelar (Liga
Primer) musim ini. Tapi kami belum
menjamin tempat sebagai runner-up
dan kami akan terus berjuang membidik kemenangan hingga akhir,” kata
Guardiola.
Selain itu, menjaga performa Sergio
Aguero dan kolega agar tetap kompetitif sebelum menghadapi Real Madrid
pada leg kedua babak 16 besar Liga
Champions pada Agustus mendatang,
menjadi salah satu alasan Guardiola
untuk terus membidik kemenangan.
“Kami ingin memanfaatkan sisa kompetisi agar para pemain dalam kondisi
terbaik sebelum melawan Madrid,”
lanjut pelatih berkepala plontos tersebut, seperti dikutip Manchester Evening
News.

Maklum, City hanya butuh hasil imbang melawan Madrid setelah sebelumnya menang 2-1 pada leg pertama
di Santiago Bernabeu pada Februari lalu. Di sisi lain, Burnley sendiri
cukup punya kemampuan untuk bisa
menyulitkan Aguero cs, meski kerap
menjadi bulan-bulanan oleh pasukan
Guardiola. Apalagi tim asuhan Sean
Dyche itu masih butuh kemenangan
demi ambisi menembus zona Eropa di
papan klasemen.
Saat ini, Burnley berada di papan
tengah dengan 39 poin dan hanya
tertinggal tujuh angka dari batas akhir
zona Eropa, hunian Manchester United (MU). Sayangnya usaha mereka
untuk membidik kemenangan masih
terhambat oleh badai cedera pemain.
Terakhir, Ashley Barnes dipastikan
absen akibat cedera, sementara Chris
Wood dan Johann Gudmundsson
masih diragukan tampil, akibat kondisi
kebugaran.
Situasi itu tentu akan membuat
Guardiola semakin leluasa memainkan peran sebagai ahli strategi. Apalagi
dua pertemuan terakhir di Stadion
Etihad, Guardiola mampu memulangkan Burnley dengan kekalahan
telak lima gol tanpa balas. Pada laga
sebelumnya, Arsenal takluk 1-2 dari
Brighton-Hove Albion, Watford ditahan
Leicester City 1-1, West Ham United
menyerah 0-2 dari Wolverhampton
Wanderers, dan Crystal Palace lipat
AFC Bournemouth 2-0. (junius/yo)

Menanti Respon Ronaldo
BOLOGNA (Pos Kota) – Ditengah santernya isu perpecahan tim
pasca kegagalan di ajang Coppa Italia, Juventus wajib bangkit jika tidak
ingin kembali gagal meraih gelar di
bawah asuhan Maurizio Sarri musim
ini. Kegagalan menjuarai Coppa Italia, harus direspon Cristiano Ronaldo
dan kolega menghadapi Bologna
di Stadion Renato Dall’Ara, Selasa
(23/6), 02:45 WIB.
Itu merupakan laga perdana yang
akan dilakoni Ronaldo cs di Serie A
setelah sempat terhenti selama empat bulan, akibat pandemi Covid-19.
Tidak adanya kompetisi selama
empat bulan terakhir, menjadi alasan
melempemnya penampilan Ronaldo bersama Juventus, seperti yang
selalu diungkapkan Sarri selama ini.
Dari dua laga yang sudah dilakoni di
Coppa Italia, Ronaldo bahkan belum
sekalipun mampu menjebol gawang
lawan.
Jika itu tidak benar, maka Ronaldo harus bisa merespon ucapan
Sarri itu saat melawan Bologna pada
laga nanti. Tidak hanya mengembalikan ketajamannya di lini depan
Juventus, bomber asal Portugal
itu juga wajib mempersembahkan
kemenangan. Di sisi lain, sejumlah
kalangan justru melihat belum pahamnya Ronaldo memainkan peran
yang diberikan dengan taktik ala
‘Sarri Ball’ hingga sejauh ini.

“

Perselisihan antara Sarri dan
Ronaldo inilah yang lantas memicu
munculnya isu perpecahan di kubu
Juventus saat ini. Mantan Presiden
Klub, Giovanni Cobolli bahkan menilai
Juventus sudah kehilangan identias
dengan kolaborasi keduanya. “Tidak
bisa dimengerti bahwa Juventus telah
kehilangan identitas,” kata Gigli, seperti
dikutip Football-Italia, jelang melawan
Bologna.
Gigli menambahkan bahwa scudetto
atau gelar Serie A dan Liga Champions,
akan menjadi pertaruhan bagi Sarri dan
Ronaldo. Ambisi Ronaldo cs meraih
scudetto, masih dibayang-bayangi
Lazio. Dengan 63 poin di pucuk klasemen, Juventus hanya unggul satu angka dari Lazio yang bentrok dengan tuan
rumah Atalanta pada Kamis (25/6),
02:45 WIB. Sekali terpeleset, maka
Lazio sewaktu-waktu bisa menyalip
Juventus.
Apalagi Bologna masih berhasrat
menjaga jarak dari zona Eropa. Dengan total 34 poin, Bologna tertinggal
lima angka dari batas akhir zona Eropa,
hunian Napoli yang menyambangi
Verona, Rabu (24/6/20), 00:30 WIB.
Sementara pada laga lainnya Selasa
(23/6/20) dini hari WIB, Fiorentina vs
Brescia dan Lecce vs AC Milan. Sebelumnya, Torino ditahan Parma 1-1 dan
Hellas Verona kalahkan Cagliari 2-1.
(junius/yo)

Bologna v Juventus
Selasa (23/6/20), 02:45 WIB
Stadion Renato Dall’Ara
REKOR PERTEMUAN:
20/10/19, Juventus v Bologna 2-1
24/02/19, Bologna v Juventus 0-1
13/01/19, Bologna v Juventus 0-2
27/09/18, Juventus v Bologna 2-0

PRAKIRAAN PEMAIN:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski (g); Tomiyasu, Danilo,
Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow;
Palacio.
Juventus (4-3-3): Szczesny (g); Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa,
Dybala, Ronaldo.

Chirag Shetty/Hendra Setiawan (ist)

Pebulutangkis India Ini Bangga,
Pernah Berpasangan Dengan Hendra Setiawan
PEMAIN bulutangkis ganda putra India, Chirag
Shetty akui jika Hendra Setiawan merupan pemain
paling cerdas yang ia kenal ketika tampil di lapangan. Hal itu diungkapkan Shetty yang sempat berduet dengan Hendra dalam gelaran Premier Badminton
League, awal tahun 2020 lalu.
Bersama dengan Hendra, pebulutangkis ganda putra India tersebut tergabung dengan klub
Pune7Aces di bawah arahan legenda bulutangkis
Denmark, Mathias Boe pada ajang Premier Badminton League (PBL) 2020. Duetnya bersama Hendra,
cukup sukses di PBL 2020 meskipun klub Pune7Aces harus terhenti langkahnya setelah kalah dari
Bengaluru Raptors dengan skor tipis 3-4.
Walaupun di tahun keduanya membela Pune7Aces, Shetty belum berhasil membawa klub yang

dimiliki oleh Taapsee tersebut memenangkan gelar
Premier Badminton League. Namun ia tetap mengaku bersyukur bisa berduet dengan pemain sekelas
Hendra. “Tahun ini, saya mendapat kesempatan untuk bermain ganda putra dengan idola saya, pemain
hebat Indonesia,” katanya terkait Hendra.
“Dia adalah juara Olimpiade, pria paling pintar
di lapangan dan yang telah memenangkan hampir
semua hal yang ada di bulutangkis. Ada banyak pengalaman hebat di PBL. Setiap tahun saya bermain,
saya mendapat kesempatan untuk bermain dengan
atlet yang memiliki catatan karier yang luar biasa.
Saya juga belajar banyak dari mereka, dan itu telah
membantu saya meningkatkan permainan saya di
tingkat internasional,” tutupnya. (junius/yo)

Sisakan Satu Laga, Bremen
Terjun Ke Jurang Degradasi

Sedangkan Dusseldorf yang ﬁnis di urutan ketiga
dari bawah, masih punya kesempatan bertahan di
Bundesliga musim depan dengan harus memenangi
babak play-oﬀ menghadapi tim Bundesliga 2. Namun
sebelum itu, Dusseldorf masih harus menyelesaikan
laga terakhir di Bundesliga kontra Union Berlin, akhir
pekan mendatang. Selain kepastian di papan bawah,
Borussia Dortmund juga sudah mengunci posisi runner-up.
Dortmund berhak mendampingi sang juara, Bayern
Munchen ke Liga Champions musim depan, usai
tekuk RB Leipzig 2-0. Dortmund yang akan menjamu
Hoﬀenheim akhir pekan mendatang, menempati
urutan kedua dengan 69, disusul RB Leipzig (63), dan
Borussia Moenchengladbach (62). Persaingan ketat
masih akan terjadi antara Gladbach, Bayer Leverkusen
yang mengoleksi 60 poin di urutan kelima, usai kalah
0-2 dari Hertha Berlin.
Pada laga pamungkas akhir pekan mendatang,
Gladbach menjamu Hertha, sementara Leverkusen
menjamu Mainz. Begitu juga dengan Wolfsburg dan
Hoﬀenheim yang sama-sama fmengoleksi 49 poin di
zona Liga Eropa UEFA. Pada laga pamungkas, Wolsfburg disambangi Munchen, sementara Hoﬀenheim dilawat Dortmund. Sebelumnya, Munchen gilas Freiburg
3-1, Hoﬀenheim lumat Union Berlin 4-0, Schalke kalah
1-4 dari Wolfsburg, dan Koln ditahan Frankfurt 1-1.
(junius/yo)

BERLIN (Pos Kota) - Kompetisi Bundesliga Jerman
masih menyisahkan satu laga partai terakhir yang akan
digelar secara serentak pada Sabtu (27/6), 20:30 WIB
mendatang. Namun posisi sejumlah tim di papan klasemen sudah bisa dipastikan, termasuk Werder Breman
yang terdegradasi ke Bundesliga 2 Jerman musim depan.
Kekalahan 1-3 yang ditelan Bremen dari tuan rumah
Mainz 05 pada Minggu (2/6/20) malam WIB kemarin,
membuat mereka dipastikan terdegradasi setelah tidak
mungkin bisa keluar dari zona merah. Tim asuhan Florian
Kohfeldt itu dipastikan terkunci di urutan dua terbawah
klasemen dengan 26 poin. Bremen tertinggal empat angka dari batas akhir zona merah, hunian Fortuna Duesseldorf yang bermain 1-1 kontra Augsburg.
Itu artinya, apa pun hasil yang diraih Bremen saat
menghadapi FC Koln, akhir pekan mendatang, tidak
akan mengubah posisi mereka. Kepergian Bremen dari
Bundesliga didampingi Paderborn yang akan bentrok
dengan Eintracht Frankfurt, akhir pekan mendatang.
Hal itu dipastikan setelah Paderborn terkunci di dasar
klasemen dengan 20 poin usai kalah 1-3 dari Borussia
Moenchengladbach.

“
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Kejujuran & Ketegasan Hugeng
Tak Dihargai di Masa Orde Baru
GUBERNUR Jateng Ganjar Pranowo mengusulkan, mantan
Kapolri Hugeng Imam Santosa menjadi Pahlawan Nasional.
Beliau layak menerimanya. Dialah pejabat pejuang kejujuran
dan ketegasan tanpa cacat, tapi tak dihargai oleh penguasa
Orde Baru.
Untuk awet menjadi
pejabat, orang Jawa
punya resep: harus bisa
ngewula ratu (baca: melayani pimpinan). Apa
maunya atasan, meski
bertentangan dengan
hati nurani, dipatuhi
saja. Jika atasan itu
seorang presiden, maka
menteri model demikian
akan dipakai terus.
Di masa Orde Baru,
hal itu sudah bukan rahasia lagi. Tapi Kapolri
Jendral Hugeng Imam
Santosa (1968-1971),
tidak mau dan tidak bisa

jadi pejabat yang membebek, yang apa kata
Pak Harto dijawab, “Nun
inggih kawula noknon
(baca: siap).” Jendral
Hugeng siap berseberangan dengan Presiden, apapun resikonya.
Awal-awalnya
jadi Kapolri, Pak Harto
sudah minta agar polisi
tidak perlu ikut angkat
senjata sebagaimana
TNI. Jawab Hugeng
pendek saja, “Oke, tapi
tolong tentara jangan
juga mencampuri tugas

kepolisian.” Ternyata Pak
Harto terdiam, tak bisa
menjawab.
Sekitar tahun 1968 ramai soal
penyelundupan mobil
mewah oleh anak muda
Roby Cahyadi. Ternyata
dia memang “bermain”
dengan para pejabat
kepolisian dan Bea
Cukai. Dan Kapolri tak
peduli siapa beckingnya,
bakal disikat. Tapi apa
lacur? Dalam buku Hoegeng: Polisi dan Menteri
Teladan ditulis, ketika

Hugeng ke Cendana,
justru Roby Cahyadi
lebih dulu ada di dalam
bersama Pak Harto.
Tak lama
kemudian muncul
berita menggegerkan
dari Yogyakata, Sumariyem alias Sum Kuning
penjual telur diperkosa
sejumlah pemuda anak
pejabat DIY termasuk
putra Pahlawan Revolusi. Polisi malah menutupi dan merekayasa
kasus. Kapolri Hugeng
turun tangan, tapi malah
dicopot dan kasusnya
ditangani Kopkamtib.
Jendral Hugeng
pun bertanya pada Pak
Harto, kenapa dicopot.
Jawab Pak Harto, “Tak
ada tempat buatmu.
Kalau mau jadi Dubes
di Swedia apa Belgia.”
Hugeng menolak, dan
mending keluar dari
Kepolisian. Uang pensiunannya tak pernah
naik, hanya Rp 10.000,hingga tahun 2001.
Untuk mengisi
kesibukan main musik
“Hawaian Senior” di
TVRI. Tapi gara-gara ikut
teken “Petisi 50” di tahun
1980, acara itu dihapus, Dan Hugeng terus
digencet, sampai-sampai menghadiri HUT
Bayangkara 1 Juli saja
tidak diperbolehkan.
Begitulah nasib orang
yang jujur dan tegas
pada prinsip, tapi di
masa Orde Baru malah
tak dihargai. Maka Gus
Dur pun pernah bilang, di
Indonesia polisi jujur hanya dua, yakni: Hugeng
Imam Santosa dan polisi
tidur. – gunarso ts

Begitulah Manusia, Tak Ada Puasnya
Manusia itu kebanyakan nggak
pernah puas. Banyak contoh, tuh
lihat para artis, udah punya rumah
mewah puluhan milyar kepingin
nambah yang harganya lebih
tinggi. Mobil mewah berentet di
garasinya,nggak kehitung. Tapi,
begitu ada mobil mewah keluaran
baru, langsung membeli. Terus
pamer deh sama kawannya.
Sang kawan yang tajir melintir
juga nggak mau kalah. Gue juga
bias beli, emang lu doang yang
punya uang? Langsung saja, ke
dealer dan memboyong mobil
mewah yang harganya bisa buat
makan orang sekapung!
Itulah manusia punya satu
mau dua, tiga dan seterusnya.
Nggak ada puas-puasnya. Kata
UAS, seperti orang meminum air
laut, haus terus. Dan seandainya
kau sudah diberi emas segunung
ketika melihat emas segunung di
sampingnya, pasti ingin meilikinya
lagi.Betapa serakahnya.
Tapi, jangan salah sangka,
ada juga manusia yang kemudian

jenuh dengan kekayaannya yang
melimpah. Bayangkan saja dengan kekayaannya itu, ada yang
nggak bias tidur karena takut harta
karunnya dirampok, diambil orang.
Atau bisa juga keselamatan dirinya terancam?
Makataksedikit orang
yang menyatakan bosen dengankekayaannya dan ingin menjadi orang yang tanpa dibebani
harta. Syukur kalau mereka sadar
menyumbangkan atau menghibakan hartanya tersebut,ya? Beberapa waktu lalu viral, ada seorang yang tajir dan menjual rumah
dan harta lainnya, lalu disumbangkan pada fakir miskin. Momen itu
terjadi ketika Ramadhan lalu.
Kabarnya, seorang pengacara
ibukota yang kondang dan tajir
melintir juga sudah bosan dengan
kehidupannya yang bergelimang
harta.
Mudah-mudahan hatinyatergerak, menghibahkan sebagian
hartanya untuk warga yang nggak
mampu. Begitulah seharusnya,
kalau mau tenang, Bung!-massoes
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Iklan umum/Display BW:
Rp 30.000/mmk
Iklan 1 kolom s/d 150 mmk:
Rp.22.500/mmk. Lebih dari
150 mmk: Rp 30.000/mmk.
Dukacita: Rp 7.000/mmk.
Iklan kaset: Rp 13.000/mmk

Iklan warna:

Full colour
Rp 40.000/mmk.
Advertorial (FC)
Rp 27.500/mmk
Advertorial (BW)
Rp 22.500/mmk.

Iklan Halaman 1:
Warna (FC)
Rp 120.000/mmk.
Hitam Putih (BW)
Rp 90.000/mmk.
Tarif iklan belum
termasuk PPN 10%.

No. REKENING Pos Kota
Halaman khusus mini (island adv)
Bank BNI 46 Cab. Harmoni Bank Mandiri Cab.Duta Merlin Bank BCA Cab.Gajah Mada
Pos Kota, PT
PT Media Antarkota Jaya
PT Media Antarkota Jaya l Display Pulau Hitam Putih Rp 45.000/mmk (min 400mmk)
Norek: 182.900.75
Norek: 121.000.3031.428
Norek: 012.3025781
l Display Pulau Full Colour Rp 60.000/mmk (min 1080mmk)
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Apartemen Dijual
APARTEMEN MARGONDA
RESIDENCE 2 Depok, type
Studio, luas 24m2, Full Furnish, SHM. 0812 - 900 44458 Kreasi Property

Bahan Bangunan
ADA PEMASANGAN baja
ringan solid truss grnsi 10th
SNI harga 108. 000/m2 hub
0856 994 0987 / 0878 7057
0659
IMPORTIR ROCKWOOL,
Glasswool, Acoustic, Aluminium Sheet, Vinyl, Parket,
Triplek, Mdf 021 - 88880048,
88882255 www. cvliberton.
com

Biro Bangunan
TERIMA GBR kerja, IMB,
3DInterior, eksterior, arsitektur
10rb/m2 lihat referensi di
chepisarch. blogspot. com
Tlp/Wa;0821 3447 4025
TRM
PNGASPALAN/
HOTMIX PAV Blok Knstin Cor
Beton Marka W. Profing Epoxy 7973609 /081908813036
/081389100690
www.
aspalindojaya. co. id

Biro Jasa
ABANG’S. 8568039/ 0812 10065384/ 0817 - 852017
STNK, BBN, SIM, KIR, Mts
IMB A. Lhr/nkh, pspr PT ( 1,
2Jt ) CV ( 1Jt ) PMA, Trvl
siujpt, Kadin siujk NIK, API,
ISO, SNI sert, Not. PPAT,
Pengurusan Perpjkan SPT
org, SPT pph bdn, SPT Lain
UtanKayu Ry 105B. JAKTIM
ABDIEL CNSLTN:URS WNA
- WNI PT - PMA & Swasta
Nasional - OSS - NIB - IUI - UKL
- UPL - API - Siujk - Siupal - TA
SKA - Gapensi/Inkindo, BPOM
dll ( 24jm ):081288837771 ,
087888866557
CV. MARANFI URS:AKTE
Notaris, SK Kehakiman, PT,
CV, UD Yayasan, SIUP, TDP,
NIB OSS, NPWP, PKP,
Gapensi, SIUJK, SIUJPT,
NIK API, Paspor, STNK, SIM,
KIR
(
24jam
)Ph:081510351919

Indekost

KEHILANGAN BUKU KIR
mobil isuzu pickup th. 2011
B. 9889 - TAD JKT812071
a/n. wawan priawan alamat
jakarta
KEHILANGAN BUKU KIR
mobil mikrolet B. 2188 - WT
JKT1606258
a/n.
ryan
andittio alamat jakarta

DAIHATSU GRAND MAX D
1. 5cc'2016 Hitam komplit P.
Str AC/RT/V. Rac bd/msn
mls trwt ( Krdt TDP 18jt Ang
2, 670x47 )PRJ Kmyrn 0878.
87214580

HINO

Iklan baris umum Rp 12.400/baris
sudah termasuk PPN.
Iklan rumah dijual Rp 13.600/baris,
Iklan baris mobil Rp 13.600/baris,
minimal 5 baris, maksimal 10 baris.
1 Baris = 26 karakter, termasuk spasi, dan tanda baca
Iklan mini khusus Rp 100.000 =120 karakter
Iklan nomor cantik Rp. 12.400/baris sudah termasuk
PPN, minimal 5 baris, maksimal 10 baris. 1 Baris = 30
karakter, termasuk spasi, dan tanda baca
Iklan Lowongan Rp 24.000/baris minimal 5 baris
maksimal 10 baris 1 baris = 30 karakter termasuk
spasi dan tanda baca

SURAT BPKB + STNK +
Kunci Vbb Th 64 B. 5759
FE Atas Nama : AGRA
CESARIENNE PRADITO
Apabila Menemukan Harap
Hub Ismu: 0815 - 7937 - 622

Kerja Sama
ACC2HR BPKB truk sedan dll
srtfkt rumah ruko apartmn
gudang pabrik seindonesia
danatunaiku@yahoo. com - 0811926557 - - 0818926557,
ADA DANA Tunai tanpa
jaminan 300 Jt, Uang Dimuka
2, 5 Juta, Tenor ( 6Th ) Angs
4, 6 Jt/Bln, Prs Cepat. Hub:
0852 - 8252 - 8429 ( Legal )

SUZUKI SIDEKICK drag - 1
th 99 biru ful ori klg kond
PRIMA dipakai nyaman yg
serius silakan BU 48Jt
081908865930 keb - baru Jaksel

DAIHATSU GRANDMAX 1. 5
PU 15 AC/Pw Str
+
Grandmax box 1. 3 2016 +
Blindvan 2015. Jaya Abadi
Motor jl. Latumenten 170
ph5670172 - 5600512
DAIHATSU GRANMAX 1.
3cc Thn 2012 Minibus
Manual Silver mulus Jual
Rp. 65jt nego Hubungi:
0812. 8006. 4179

Kursus

DAIHATSU XENIA 1. 3 Deluxe 2010 Silver Tangan
Pertama, AC dingin, Ban
tebal, Interior Ori , Hubungi
: 0816871783

GRATIS KURSUS Stir Mobil
Jika Kursus Menjahit
+
Mode Di "JULIANA JAYA"
Kemayoran Jl H Ung No8 T.
0821. 1120. 0046, Disc
50%Bayar Bulanan

DAIHATSU XENIA R Deluxe
Manual Thn 2012 Silver uda
AC double Velg Rac mulus
tinggal pakai Hub: 0812.
8419. 8665

MOBIL
DICARI
ABAD '00 ABI BELI Mobil Sgl
Jenis Th97 - 2019 BPKB Asli/
Duplikkat Hub. Mas Tio
0812. 890. 7676 / 0877.
8186. 1225 Tangerang

DAIHATSU XENIA R Manual
'2016 Silver Metalic, Mulus,
Komplit, Harga 105 Juta Nego,
Hub. 0822 - 9833 - 6788

HINO DUTRO 4ban box Long
chasis 13 + 16 + 4ban bak
Long Chasis 13, 16, 18 km
7000 JAYA ABADI Jl.
Latumenten 170 Ph 5670172,
5600512. Kalimalang 1
Ph8643143 - 8643593

HONDA

MERCEDES BENZ. C250
CGI AMG 2011 avantagarde
hitam TriptonikTerima TT.
Hub
085891496055,
081311222264
Santo
Jagakarsa, Jaksel

DATSUN

MITSUBISHI COLT Dsl 4ban box
LChs 19 km6rb + 4ban box
freezer beku 15 + 4ban 07, 08,
11 s/d16 + 6ban 125PS spr speed
13, 15, 16 + 6ban 136PS L. Chs
12, 13, 14 + 6ban 125PS HD
losbak 15 + L300 box 10, 11, 12,
13, 14, 16 JAYA ABADI Jl.
Latumenten 170 Ph5670172, Ry
Kalimalang 1 ph8643593

ISUZU
NISSAN SERENA 011 AT 4
Ban Br, Xenon. Bdy Mls Skl
Msn + Matic Sgt Bgs Nrml
Trwt Kond Bnr2 Bgs Spt Br
A/N Sy 79jt. 087770401385

KOS KRYWN / MHSSWA,
KMR utk 1org, 12kmr, kmr
mdi/lantai, wifi, AC, TV dkt
busway. Warung Jati Timur
2 no. 30 Pejaten Barat
085697807414

NISSAN X - TRAIL Manual
Th 2014 Silver Met Brng Bgs
Rp120Jt Hp:0811. 9605856
Komp Duta Harapan Indah (
DHI ) Blk. QQ No. 3 Kapuk Jakut

DATSUN 1. 2 GO + Panca M/
T 2016 Silver ori Jok 3 baris
JUAL CPT apa adanya pjk hdp
jual
hari
ini
58jt
ng
081908865930 Keb - baru Jksl

KEHILANGAN AJB No : 285/
2013 tgl. 21 - 03 - 2013 LT :
400m2 kp. Sempur Rt. 01/
03 Ds. Peusar Kc. Panongan
Kab. Tangerang a. n UTING
SUATI

DAIHATSU AYLA X A/T Des
2015 Silver + M/T 2014 Putih
Keduanya Tgn I Pmki Trwt KF
- 3M Dll Lkp Pjk Pjg Jual Cepat
085693066244 Pamulang

ISUZU PANTHER LS. 2. 5,
Thn. 2002, Manual Warna
Silver Jok Belakang Hadap
Depan Kondisi Mulus, Mesin
Bagus. Tlp 0812 1959 2277.
Sunter

TOYOTA AVANZA G Matic
2015 silver model Baru. JUAL
BU CPT Jl. Pesanggrahan
Raya no. 88 Apt Puri Park
View
Twr
BA
Jakbar
0817806684

Telepon: 021-22129129 (Hunting)

TOYOTA HI - LUX Pick Up
Bensin ( Bak Cargo )'2010
Hitam Tgn - 1 bd/msn/sasis
mls trwt BU 95jt Hub:Ibu
RITA 0878. 87214580
TOYOTA INNOVA G "2015
Manual hitam TV Full
Variasi istimewa H damai
hub Komplek Japos Ciledug
Hp 0852 15113474
TOYOTA INNOVA G Reborn
Manual Thn. 2017 Silver
bensin full ors mulus Stnk
pjng ban baru istmw Hub:
0812. 8419. 8665

TOYOTA INNOVA V diesel
matic 2008 hitam pembelian
/ pemakaian 2009 awal bgs,
Jok Mbtech permanen 157jt.
hub 085210660567 Klp Gdg
TOYOTA KIJANG KAPSUL
LGX 1. 8 MANUAL'97 Hijau
AC Double /P. Steer/P. Wdw/
VR/Ban & STNK Baru a/n.
Sendiri Srt2 Lkp 53Jt Hp.
087875888747

SUZUKI CARRY 1000 Ex
Angkot 2004 Plat Hitam Mls
Enak Dipake 14, 5jt Jl. P Rev
Pdk Bambu Rt2/4 No. 4 Dpn
Rs
Yadika
Jaktim
081287054798

SUZUKI CARRY PV 1. 0
Indomobil 5Pt 2004 Hijau
Tua Mesin Body Bagus
Pajak Hidup B - Bekasi Kota
22, 5jt Hubungi 0838 - 0426.
1060 Cibinong
SUZUKI KATANA th'95, ,
Warna Biru, SIAP PAKAI,
pwr stering, AC Hub :
085282404170 / 3805942

POSKOTA HALAMAN 10

Pemberitahuan
PANGGILAN KPD Sdr:
ANDRIAN FIRMANSYAH 367
4051702890001 Jl. Semanggi
II Rt. 03/03 Ciputat Tmr, Jak Sel, Utk dtg ke Bank Artha
Graha Int'l Cab. Melawai Guna
Menyelesaikan kewajibannya
PEMANGGILAN KEPADA
Sdr: MUHAMAD SUBHAN 367
11087780005 Jl. Kemandoran
VII/26Rt. 08/11 Kby Lama,
JakSel Utk dtg ke Bank Artha
Graha Int'l Cab. Melawai Guna
Menyelesaikan kewajibannya
PEMANGGILAN KPD Bpk
TEGUH WIBAWANTO 317
4012112800006 Jl. Tebet
Utara I Rt. 03/10Tebet, JakSel.
Utk dtg ke Bank Artha Graha
Int'l Cab. Melawai Guna
Menyelesaikan kewajibannya
PEMANGGILAN KPD Sdr
AULIA PHERDANA PUTRA
3174052512820007 Cipulir
No. 7A Rt. 10/05, Cipulir, Jak Sel. Utk datang ke Bank Artha
Graha Int'l Cab. Melawai Guna
Menyelesaikan kewajibannya

Pengobatan
TERAPI ALAT VITAL. H. A.
JUNAEDI Bkn Bsr/pjg, Krs ,
Kuat, Thn. lama Mengbti:
impoten , Ej. Dini, Lmh
Syhwt, lmh krn Diabts, Tnp
Efek Smpg, prs Cpt Jmn
PATEN. 081350001117

RUMAH
DIJUAL

TOYOTA LIMO 11 Up STrd
Htm = 60Jt + Kijang Biru
1800 Lg 01 Yg/ Desb 00 EFI
=54Jt 01/Oktb 00=47Jt
PSPW VRT NLKt PjkPjg. Bksi
085211664491WA

TOYOTA AVANZA G MT 2015
hitam pjk baru Juni 2021 bgs
ISTIMEWA km80rban 4ban
baru bbs tabrakan banjir 114jt.
089521240526 Klp Gdg
TOYOTA CALYA G Th'2017
W. Silver Full ori Km. 47rb
Harga 91, 5jt Cikini JakPus
0815. 11273624 / 0812.
82726687

TOYOTA CAMRY V A/T 2011
Hitam Mulus Low Km kondisi
prima istw LEASING s/d 4
Thn www. oto568. com #
081. 380. 568. 888

ADA 2 RMH Petakan Baru
Renov. SHM 2Rmh 250Jt/1Rmh
130jt Akses mdh, CCM/Stadion
Pakansari/Termnl/Rs Sentra
Medika/ Ls 3×12, RT, 1Kt, Kmnd
full Shower/Dpr, Jl. Kayumanis
Rt2/3 Cirimekar Cibinong Bgr,
50m dr jln/ Gg Musholah Al
Muktar, Hp/wa 082123565670/
089518072022
RUMAH BARU 6 Unit 2Lt, SHM
Hrg Price List 1, 7M ( Jual Rugi
1M ). Perum Gladiola Cipadu
Ciledug Hub. 087883991075,
089688888839

Rupa - rupa
TOYOTA
RUSH
TRD
SPORTIVO MATIC 2015 Special Edition sgt istw msh spt baru
LEASING s/d 4thn www. oto568.
com # 081. 380. 568. 888

MOTOR
DICARI

MAZDA

MAZDA MIATA CABRIOLET
MX5 2. 0L Tahun 2012 Putih
Full Original 239jt Hubungi :
Http://www. jba. co. id
@jakarta Meruya Lot 67

Utara Kebon Jeruk Jakbar

TOYOTA AVANZA 1. 3. G.
Manual Th2013 Mls Silver
AC Tr Dvd Komplit 95Jt. Jl
Taman Sari 8 No 73 Hp
085280397777.

Kehilangan

FORD FIESTA 011 AT Bdy
90% Ors Cat Intr Asli Mls
Tnpa Cct Msn + Matic
SgtBgs Nrml Trwt Kond Bnr2
Bgs Siap Pake 65jtPas.
081213984638

Jl. Raya Kebayoran Lama 22 Sukabumi

BODETABEK

SUZUKI

ISUZU ELF Bok Almunium
Th2015 4. Roda Tangan
Pertama Cat Orsinil W. Putih
Jarang Pakai Harga 134Jt
Hub 08161113349 Tomang
Raya

Alamat Tata Usaha/Iklan/Keagenan:

TOYOTA

FORD

BUKU KIR no uji JKT
754975 kend nopol B - 9073
- TAA an. Agus Tisna alamat
jl Sangidu no 11 RT 13/15
Halim PK Jaktim

bukan tanggungjawab penerbit.

SUZUKI X OVER 2009 silver
manual ac cl pw ps radio mp
3 H. 75 jt ng jln. Cilepuk 2 rt
4 /12 no 24 jatimakmur pdk
gd 082110387559

TOYOTA AGYA 1. 2. G.
Manual. th2019 MKS Hitam
Nopol. A ( Serang ). AC Tr
Dvd Komplit Pribadi 85Jt. jl
Taman Sari 8 No 73. Hp
087782196969

HONDA ESTILO 2 PINTU
Tahun 1994 Harga 88jt
Hubungi : Http://www. jba.
co.id @jakarta Meruya Lot 74

MOBIL
DIJUAL

Teks iklan tanggungjawab pemasang/

MITSUBISHI

NISSAN

DICARI BERBAGAI Macam
Merk Mobil Bekas Kami Beli
Dengan Harga Pantas Anda
Telp Kami Datang Hubungi
WA
081281102409
081936225656

DAIHATSU

SUZUKI SPLASH 2011
manual hitam tgn 1 pjk bln
5
hrg
58
jt
hub
085100333431 ktr kelurahan
utan kayu

SUZUKI SX4/X - OVER M/T
2008 Masih Bagus Terawat
Pajak Nop 2019 Nopol A (
Tangerang )Jual Cpt/Butuh
Uang
Galaxy
Bekasi
081574023404

HONDA CIVIC Batman 2007
Silver Metic Pjk 4/ 21 Tgn 1
An Sendiri Gedung WIKA Jln
DI Panjaitan Kav 9 Cawang
081513536666

semata-mata karena kesalahan teknis.

TOYOTA FORTUNER Dsl 2.
4. VRZ . AT’17 Npol. BG (
Palembang ) Mls Htm AC Tr
Dvd J. klt Stnk ( 03. 22 )Prbdi
325Jt. TmnSari 8/73 Hp
08119158686

MERCEDES

SURAT BPKB + STNK +
Kunci Pts Th 77 AB 3120 Lk
Atas
Nama
SUMIYATI
Apabila Menemukan Harap
Hub Ismu : 0815 - 7937 - 622

Iklan mini salah muat atau tidak termuat,

DI CARI DAN BERANI Beli
Segala Merek Motor Dgn
Harga Memuaskan Dari Yg
Lain Hub 085100371341 /
0818141452
/
081283720808
NUGRAHA MOTOR BELI
SEGALA Jenis Motor Dgn
Harga Tinggi Hub David
081398875115 - 08569415
9999 - 0818706555 Di Jemput
Sejabotabek

DIJUAL.
PERANGKAT
PENGANTIN Jawa Sunda
Betawi Lengkap Pager Ayu
Pager Bagus Lengkap Sketsel
Kursi Pengantin Lengkap
Hubungi 021 - 5308131 Ibu
Nurul Harga Nego

Sekolah
KLS KRYWN Prog Cpt
Wsuda:SH - SE - SPK - ST SKM - S. sos - Skom - SP/
Mgister: MM - MH - Mkn - MT.
dll/S3 doktor:DR Mngmt Eknmi - Hkm - bd Tehnk
DllHp:081288837771,
087888866557

Tanah Dijual
DIJUAL KAV Lt. 73 M2 SHM
Rp. 6 Jt/m2 Jl. H Naim
Meruya Utara Blok 62 Masuk
Dari Jalan Bonsai - Kav DKI.
Hub. 087883991075

SAMBUNGAN
Berita dari halaman 1

Berita dari halaman 1

Pemotor Tewas Diparang

2 Orang Reaktif Covid-19

Dalam posisi terkapar dengan
dua jarinya terputus, dia dihujani
bacokan lalu dilindas mobil yang
dikendarai pelaku lain di Jalan Kresek Raya, Duri Kosambi, Cengkareng. Akhirnya, nyawa Yustus
Corwing Kei, 46, melayang.
Sekitar setengah jam kemudian, rumah sesama marga Kei di
kompleks mewah di Green Lake
City, Cipondoh Tangsel diserang
gerombolan pria bermobil sambil
mengumbar tembakan.
Satpam kompleks luka parah
terjengkang ditabrak saat menghadang laju kendaraan gerombolan
tersebut. Selain pengojek online
(ojol) tersungkur ditembak. Namun
nyawanya selamat lantaran pelaku
mengarahkan tembakan ke kaki.
Sebelum menemui ajal, Yutus
Kei sempat dilarikan ke RS Puri,
Kembangan, Jakarta Barat. Namun dalam perjalanan dia menghembuskan nafas penghabisan.
Dari lokasi kejadian Tim Inaﬁs
Polres Jakarta Barat dan Polsek
Cengkareng mengamankan motor
Yamaha N-Max dan dua jari korban yang putus.
DILINDAS MOBIL
Peristiwa sadis tersebut terekam kamera hingga videonya
viral di media sosial. Dalam video
berdurasi 26 detik itu terlihat korban tergelak di pinggir jalan dengan luka bacok di bagian kepala,
kaki, dan lengan. “Monitor untuk sahabat wiler 57-nya, ini ada
pembacokan sadis, pelaku empat
orang. Ini di Duri Kosambi. Tolong yang bisa merapat,” ujar pria
dalam video tersebut.
Saksi mata kejadian, Ary,25,
mengatakan saat itu Yutus Kei
mengendarai motor N-max dari
pertigaan ABC, Duri Kosambi. Tak
lama kemudian dipepet dua pengendara motor lainnya.
“Dua pria yang dibonceng
mencabut parang lalu membacoknya,” katanya saat diperiksa
polisi di lokasi. Habis dibacok, Yustus yang berdarah di tangannya
masih mengendalikan motor dan
mencoba menyelamatkan diri. Tapi
dia akhirnya roboh dan tak sadarkan diri. Ketika itulah pelaku lain
menabraknya pakai mobil.

warga.
Mereka berteriak menggedorgedor pintu rumah sambil membawa senjata tajam dan pistol. “Ya
Allah ada perang, kaca mobil dipecahin, bawa golok atau apa itu.
Orangnya pakai topeng semua,”
ujar wanita itu dalam videonya.
Di video lainnya yang juga
beredar di media sosial menyebutkan, seorang sekuriti tergeletak di
jalan meringis kesakitan. Sejumlah
warga menolongnya. Perekam video
itu mengatakan, seorang ojol di seberang jalan, tempat dia merekam
kena tembak. Ojol itu dibopong beberapa orang ke mobil. “Kena tembak
tuh. Kena tembak,” katanya.
KELUARGA SELAMAT
Sementara, Bertty Busekey,
tetangga korban mengatakan ada
empat mobil datang. “Mereka menyerang rumah Nus Kei,” katanya.
Dia mendengar beberapa kali suara letusan senjata api di rumah
tetangganya itu. Tapi, pemilik
rumah tidak berada di tempat. “Keluarganya yang berada di dalam
selamat,” jelasnya.
Sedangkan Komandan sekuriti sektor Green Lake City, Hamdi
mengatakan sekitar pk 12.30, Toyota Alya putih hendak memasuki
area Cluster Australia. Anggotanya
minta menunjukkan kartu identitas
tamu, tapi salah satu pria turun dan
menodongkan senjata api.
“Karena takut, dia terpaksa
membuka portal dan mobil masuk diikuti tiga kendaraan di
belakangnya,”ujarnya.
Petugas sekuriti tadi lalu meminta bantuan kepada rekannya yang
berjaga dan langsung penutupan
portal. Namun saat mobil pelaku
keluar, portal diterjang. “Anggota
kami, Aji Nugroho terjungkal ditabrak Toyota (sambil menyebut
nopol),” ujarnya. Usai menabrak.
sejumlah ojol di gerbang kompleks
itu mengejar gerombolan bermobil itu. Dor! “Satu ojol tersungkur
ditembak di kakinya,” katanya.
Kasat
Reskrim
Polres
Tangerang Kota AKBP Burhanudin
mengtakan masih menyelidiki kasus ini. “Bisa saja ada keterkaitan
dengan pembacok di Cengkareng,
tapi kami masih mengumpulkan
bukti dan fakta kejadian,” katanya.
Sementara Kapolsek Cengkareng, Kompol Khoiri menegaskan penyerangan di kompleks
Green Lake City berkaitan dengan
pembacokan di wilayah hukumnya. “Dugaan kuat, demikian,”
tandasnya. (toga/iw/ird)

RUMAH DISERANG
Sekitar setengah jam setelah
kejadian itu rumah marga Kei lainnya, yakni Nus Kei di Kompleks
Green Like City, Cipondoh, Tangsel diserang gerombolan pria bertopeng bersenjata api. Sejumlah
kaca di rumah
Cluster Australia
di kompleks itu dirusak hingga pecah berantakan.
Dua mobil di garasi juga dirusak.
Aksi
penyerangan itu terekam
kamera
amatir dan videonya viral di jagat maya. Dalam
video yang diunggah akun Instagram @kontributorjakarta, terlihat
6 pria mendatangi Sekelompok orang menyerang sebuah rumah di
rumah salah satu Green Lake City terekam CCTV.(ist)

Berita dari halaman 1

‘Saya Panik Gerbong Terkunci’
Seperti dialami Abdul,23, penumpang KRL tujuan Bekasi pada
Sabtu (20/6) malam yang viral di
jagat maya. Sekitar pk.21:15, dia
naik Commuter Line dari Stasiun
Manggarai. Dia duduk di gerbong
9, saat itu dia asyik mengenakan
earphone yang tersambung dengan ponselnya.
Hembusan AC yang adem plus
kelelahan seharian kongkow bersama teman, membuat pemuda
ini ia tak sadar lama kelamaan
hanyut dalam lelap. “Sebelum tidur saya mengenakan earpohone
dan terakhir melihat petugas keamanan saat kereta berhenti di
Stasiun Buaran,” katanya, Minggu
(21/6).
Saat itu di gerbong itu hanya
menyisakan tiga penumpang termasuk dirinya. Jarak antara Buaran dan Bekasi hanya terpaut tiga
pemberhetian, membuat Abdul tak
sadar sudah tiba di stasiun tujuan.
Dia terbangun karena merasa,
KRL tak kunjung jalan. “Saya nengok keluar dari jendela, ternyata
sudah sampai di Stasiun Bekasi,”
cerita dia. Rasa kantuknya hilang
seketika.
Abdul bergegas memencet
tombol emergancy, tapi tak ada
jawaban. Dia menelpon call center PT Kereta Commuter Line
(KCL) juga tak tak diangkat. “Selama 20 menit saya telepon tak
diangkat-angkat, siapa nggak
panik?” katanya. Dia lalu rekam
suasana di gerbong lalu videonya
diposting ke akun Twitter @commuterline dengan harapan dapat
keluar.
DITOLONG SEKURITI
Dalam kepanikan itu, Abdul

melihat sekuriti sedang mengecek
gerbong dari luar. Berulangkali
kaca pintu gerbong dia ketukketuk. Upayanya itu membuahkan
hasil. Petugas itu semula kaget,
tapi akhirnya paham. Petugas
tersebut lalu mengarahkan Abdul
berjalan ke gerbong depan paling
ujung.
“Alhamdulillah akhirnya bisa
keluar, kalau tidak bisa-bisa saya
terkurung semalaman di gerbong,” ujarnya. Abdul mengaku
baru pertama kali naik KRL jadwal
pemberangkatan terakhir. “Habis
dari ke rumah teman kemalaman.
Saya juga jarang naik KRL.”
PAKRIR KERETA
Vice
President
Corporate
Communications PT KCI Anne
Purba mengatakan, penumpang
itu berada di dalam gerbong
setelah KRL KA 144 jurusan Jakarta Kota-Bekasi tiba di Stasiun
Bekasi pk.21:39. Saat itu kereta
bersiap menuju lokasi stabling
(parkir kereta) dengan listrik tetap
menyala dan semua pintu tertutup.
“Sebelum
diberangkatkan,
petugas mengecek kereta menyelesaikan administrasi perjalanan,
saat itulah dia melihat penumpang
masih berada di gerbong,” jelasnya.
Petugas kemudian membantu
penumpang tersebut keluar. Sebelumnya penumpang itu juga
menghubungi Twitter @commuterline yang lalu dikomunikasikan dengan petugas di stasiun
“Dia meninggalkan stasisun dengan tap out lewat gate elektronik
seperti pengguna lainnya,” katanya. (*/iw/ird)

Sebagian besar warga bersepeda,
meski ada juga yang berjalan kaki dan
berlari.
Warga terlihat mematuhi ketentuan protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga membawa
handsanitizer. Namun sayangnya
masih ada lansia dan anak-anak, padahal sudah ada larangan.
Dari pantauan Pos Kota, Minggu
(21/6), warga tumplek memenuhi area
CFD di kawasan Sudirman-Thamrin.
Sebagian besar warga berolah raga
dengan bersepeda, ada juga yang
berlari santai dan jalan kaki. Bahkan
ada yang sekedar duduk-duduk di
trotoar. Namun sayangnya masih
terlihat ada sejumlah lansia dan anakanak yang datang, padahal sudah dilarang,
Adrian, warga mengaku bersepada bersama istri untuk berolahraga.
“Ke sini sama istri, naik sepeda olahraga. Ngeri juga sebenarnya ramai banget soalnya. Paling penting jaga jaraklah dan pakai masker terus,” ujarnya.
Petugas gabungan dari Satpol
PP, Dishub, TNI dan Polri berjaga dan
menghimbau warga agar tetap menjaga jarak dan menggunakan masker.
Pemprov DKI juga memisahkan
jalur untuk pesepeda, lari dan pejalan
kaki, agar tidak terjadi penumpukan
warga. Pesepeda disiapkan 3 lajur
paling kanan, untuk warga yang olahraga lari disiapkan 1 lajur paling kiri,
dan trotoar bagi pejalan kaki.
Walikota Jakarta Pusat Bayu
Megantara mengatakan kegiatan
pembukaan Hari Bebas Kendaraan
(HBKB) atau Car Free Day (CFD) di
kawasan Sudirman-Thamrin, berjalan
dengan tertib dan aman. “Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat

yang sudah mau menjaga protokol
kesehatan,” ujarnya.
Dikatakan, nantinya kegiatan ini
akan dievaluasi, agar ke depannya
menjadi lebih baik.
Sementara itu Kapolres Jakarta
Pusat, Kombes Heru Novianto menambahkan petugas yang diterjunkan
untuk menjaga CFD sekitar 1.700
personil gabungan. “TNI-POLRI ada
1000 petugas, sedangkan dari Pemda dan Pemkot ada 700 petugas,”
jelasnya.
2 WARGA REAKTIF COVID-19
Sementara itu, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigjen
Rusdianto mengatakan, sebanyak
350 warga yang hadir di CFD menjalani rapid test. Hasilnya dua orang
dilaporkan reaktif Covid-19.
Mereka langsung menjalani
pemeriksaan dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) atau
swab. “Yang (tes) swab ada dua.
Kami langsung swab test dan (sampelnya) akan diberikan ke Rumah
Sakit Said Sukanto (RS Polri Kramat
Jati). Kalau positif (Covid-19), akan
kami rawat di sana,” kata Rusdianto.
Dua orang tersebut menjalani isolasi
di rumah sakit sembari menunggu hasil tes swab.
Rusdianto mengatakan kegiatan
rapid test dalam rangka HUT ke-74
Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli
mendatang. Warga yang ingin mengikuti rapid test hanya menunjukkan
kartu identitas dan menerapkan protokol kesehatan. “(Warga perlu) datang,
isi formulir, cuci tangan, diperiksa
(metode) rapid. Jika positif (reaktif),
akan dites swab,” tandas Rusdianto.
(yono/ta)
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Genjot Ekonomi Warga Jakarta!
Di bawah pimpinan Gubernur
Anies Baswedan, warga DKI berharap pemprov fokus menggenjot
perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Ridwan Saidi, budayawan
dan tokoh Betawi berharap agar
kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan di Ibukota segera dipulihkan. Sehingga kehidupan dan
perekonomian warga kembali pulih dan meningkat, setelah dihantam pandemik Covid-19.
“Harapannya ekonomi di Jakarta dihidupkan lagi, pendidikan dihidupkan lagi. Udah kagak adalah
cerita covad-covid gak usah dipanjangi,” tegas Babe, panggilan
akrab Ridwan Saidi, kepada Pos
Kota, Minggu (21/6/2020).
Ridwan Saidi beranggapan,
umur kota Jakarta bukan 493 tahun, melainkan sudah lebih dari 9
abad usia kota Jakarta.
“Jadi nggak apa-apalah nggak
dirayain juga, Jakarta umurnya
udah tua bukan 493, kalau abad
12 kemarin udah 9 abad Jakarta,”
ungkap dia.
PULIHKAN EKONOMI
Sedangkan Ketua Umum Bamus Betawi, Abraham Lunggana
atau Haji Lulung juga berharap
agar perekonomian di Ibukota
cepat pulih kembali. Sehingga
akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Gubernur
Anies Baswedan bisa terus menggerakkan roda perekonomian sehingga ekonomi warga Jakarta
kembali pulih dan meningkatkan
kesejahteraannya,” katanya.
H. Lulung sangat mendukung
langkah Gubernur Anies Baswedan. Semua yang dilakukan semata-mata untuk kebaikan warga

Ibukota.
“Harapannya Pak Anies dan
pemerintahannya di Jakarta serta
walikota bisa melakukan percepatan pembangunan dalam segala
bidang, terutama bidang pendidikan dan kesehatan,” tegas Haji
Lulung.
Haji Lulung mengimbau warga
Jakarta ikut berpartisipasi dan
menjalankan apa yang sudah
diterapkan Pemprov DKI. “Kalau
hari ini ada new normal, PSBL dan
PSBB transisi. Di sinilah perlunya
wujud partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” katanya.
HARAPAN WARGA
Sementara, Ahmad, warga
Gambir juga berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan perekonomian warga.
Mengingat saat ini warga tengah
dalam kondisi kesulitan akibat
pandemi Corona.
“Saat ini warga sedang
susah, ekonomi lagi sulit. Makanya kami berharap Pemprov DKI
Jakarta memulihkan perekonomian,” ujarnya.
Ahmad juga tidak mempersoalkan HUT Kota Jakarta tidak
ada keramaian atau dirayakan
seperti biasanya dan hanya secara virtual. “Ya nga ada masalah,
kan memang lagi sulit, Justru ini
penghematan, apalagi warga juga
tengah kesusahan,” ucapnya.
Jayadi, warga Kebon Sirih
juga berpendapat dalam situasi
saat ini HUT Jakarta tidak perlu
dirayakan dengan besar-besaran,
mengingat masih dalam kondisi sulit. “Terpenting bagaimana
mengembalikan ekonomi warga
yang terngah kesusahan,” ucapnya. (yono/ta/ird)
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Bapak dan Dua Anak Kecebur Sumur
Perisatiwa terjadi di sebuah
restoran di Jalan Raya Matraman,
Jaktim, Minggu (21/6). Puji Sugiarto,41, bersama puta sulungnya berusia 7 tahun dan bungsunya 5 tahun kecebur saat swafoto
menggunakan ponsel.
Beruntung nyawa bapak bersama kedua putranya selamat.
Ketiganya berhasil dievakuasi
Tim Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan (PKP) Jakarta
Timur sekitar satu jam setelah kejadian. Menggunakan peralatan
tali tambang dan tangga, petugas
turun ke sumur lalu menuntun ketiga korban ke atas
“Ketiganya hanya luka lecet sebab dinding sumur itu sudah diplester halus sedangkan tinggi permukaan air sekitar satu meter,” kata Edi
Purwanto, perwira piket PKP.
Setelah dievakuasi, selanjutnya bapak bersama dua putranya
pulang bersama istri dan anggota
keluarga lainnya ke rumah mereka di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
ULTAH ANAK
Peristiwa itu terjadi sekitar
pk.11:20, Puji Sugiarto merayakan
ulang tahun anak bungsunya di
sebuiah rumah makan di kawasan

Maraman. Usai makan dan meniup lilin ulang tahun di kue tart,
Puji mengajak dua buah hatinya
berswafoto di sumur restoran itu.
Puji menduga sumur tersebut
sudah ditutup dengan dilapisi coran semen. Sambil menggendong
anak bungsu dan memegang putra sulungnya mereka menginjak
penutup sumur. Braaak... Belum
sempat berswafoto, Tiba-tiba
penutup sumur terbuat dari kayu
ambrol. “Ketiganya kecebur sumur sedalam 12 metera dengan
diameter satu meter,” jelasnya
Jeritan minta tolong menggema, membuat pengunjung dan
pengelola restoran berhamburan
mendatangi sumur. Mereka kaget mendapati bapak dan dua
anaknya sudah berada di dasar
sumur. Petugas damkar lalu dihubungi.
“Penutup sumur itu ternyata
berbahan papan tipis yang diberi
corak mirip dengan semen. Saat
diinjak, ketiga kejeblos,” kata Edi
Purwanto.
Posisi korban saat terperosok,
kakinya duluan yang mendarat ke
dasar sumur. Putra bungsunya
Puji masih menggendong anak
bungsunya, sedangkan putranya
yang lain juga tak mengalami luka-luka. (ifand/iw/ird)
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HUT Jakarta Dirayakan

“Kami menyiapkan beragam acara yang
diadakan secara virtual, agar tetap dapat
dinikmati meski dari rumah. Ragam acara
tersebut, di antaranya Festival Jakarta Great
Online Sale, Tour Virtual di beberapa tempat
menarik di Jakarta, hingga beragam program
seru yang bisa ditonton secara streaming
di Beritajakarta.tv,” kata Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, selaku Ketua
Panitia HUT Ke-493 Kota Jakarta,kemarin.
Rangkaian acara HUT Ke-493 Kota
Jakarta secara virtual dapat dinikmati mulai
20-22 Juni 2020 di Beritajakarta.tv dan akun
media sosial Pemprov DKI Jakarta.
Sedangkan, Festival Jakarta Great
Online Sale dilaksanakan 22 sampai 30 Juni
2020. Namun sejumlah platform akan mulai
pada 20 Juni 2020, di mana masyarakat
dapat turut membantu UMKM Jakarta pada
masa pandemi melalui platform belanja
online.
Berikut rangkaian acara virtual untuk
merayakan HUT Ke-493 Kota Jakarta:
1. Jakarta Great Online Sale:
berkolaborasi dengan 8 platform /
e-commerce yang memberikan penawaran
menarik untuk masyarakat dalam bertransaksi
secara online.
2. Tour Virtual: Taman Margasatwa
Ragunan, Sea World Ancol, Planetarium, 5
Museum di Jakarta, Air Mancur Menari, dan
melihat indahnya kota Jakarta dari ketinggian.
3. Gubernur Menyapa Warga: Gubernur
Provinsi DKI Jakarta akan mengobrol santai
membahas soal Jakarta melalui Live Zoom
Meeting dari Balai Kota bersama Walikota
/ Bupati beserta Dewan Kota dan Dewan
Kabupaten di Kantor Walikota / Bupati; Camat
dan Lurah di Kantor Kecamatan beserta
perwakilan RW/RT, FKDM, PKK, Tokoh
Masyarakat, Karang Taruna, dan Tokoh
Agama.
4. Zoom Meeting Gubernur dan Wakil
Gubernur:
Live Zoom Meeting dengan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
bersama 40 warga terpilih yang memberikan
video ucapan HUT Kota Jakarta terbaik dan
terkreatif melalui akun media sosial Instagram
Pemprov DKI Jakarta (@dkijakarta dan @
jsclounge).
Live Zoom Meeting dengan para Duta
Besar Sister City untuk membahas Jakarta
Now and Future dalam rangka HUT Jakarta.
5. Beragam program menarik Berita
Jakarta TV yang bisa disaksikan secara
streaming di Beritajakarta.tv, antara lain
Virtual Pensi Band SMA, Tik Tok Topeng
Betawi, Live Report dari Balai Kota dan
DPRD. (yono/ta/ird)
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Petugas Cater Akan

Pembacaan meter dilakukan dengan tetap
memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan
RI untuk antisipasi penyebaran Covid-19.
“Akhir bulan Juni ini, kami memastikan seluruh petugas mencatat ke rumah pelanggan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian
tagihan rekening listrik dengan penggunaan
listrik oleh pelanggan,” ungkap Executive Vice
President Corporate Communication & CSR
PLN, Agung Murdiﬁ, Minggu (21/6).
Demi kenyamanan pelanggan, PLN juga
menyiapkan layanan lapor stand meter mandiri (Baca Meter Mandiri) melalui aplikasi WhatsApp PLN 123 dengan nomor 08122123123,
pelaporan mandiri pelanggan bisa dilakukan
pada 24-27 setiap bulannya. Pelaporan mandiri pelanggan yang valid akan dijadikan prioritas utama dasar perhitungan rekening listrik.
“Jadi kalau pelanggan mengirimkan angka
stand kwh meter dan kami nyatakan valid,
kami akan menggunakan laporan tersebut
sebagai dasar perhitungan rekening. Meskipun petugas catat meter mengunjungi rumah
pelanggan,” jelas Agung.
LAPORAN MANDIRI
Apabila lokasi rumah pelanggan tidak bisa
didatangi oleh petugas dan pelanggan tak
mengirimkan laporan mandiri melalui WhatsApp, sebagai alternatif PLN akan menggunakan rata-rata 3 bulan sebagai dasar perhitungan rekening listrik.
Ia mengaku tidak menutup kemungkinan potensi pelanggan tidak terbaca masih
ada, karena ada wilayah yang ditutup terkait
protokol Covid-19, atau rumah terkunci atau
rumah kosong. “Kami tidak bisa melakukan
pencatatan. Jika demikian kami akan menggunakan rata-rata 3 bulan sebagai dasar tagihan
rekening listrik.”katanya. (rizal/bi)
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Korsleting Mesin

Sopir berinisial AS,39, lolos dari maut
setelah bergegas keluar sebelum api berkobar.
Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Timur, Gatot
Sulaeman mengatakan, ambulans milik RS
Medika Karya terbakar saat melintas di Jalan
A Yani menuju Jati Asih,Kota Bekasi. Setiba di
Jalan Inspeksi mendadak mogok dan diketahui
mengalami korsleting mesin.
“Sopir bergegas keluar saat melihat muncul
percikan lalu membakar ambulans yang saat
itu tanpa membawa penumpang,” katanya,
Minggu (21/6). Pihaknya yang dihubungi warga
meluncur ke lokasi dengan mengerahkan 5
mobil pemadam. Sekitar 20 menit kemudian
api dapat dipadamkan, tapi mobil itu nyaris
tinggal kerangka lalu diderek ke bengkel.
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Deny Cagur
Ramaikan
HUT Jakarta

Cafe Sepi Pengunjung

Gisella: Nggak
Ada Orang
Raﬃ Ahmad dan Nagita Slavina. (mia)

Live Streaming
30 Jam Tanpa Henti

Raﬃ dan Nagita
Semangati UMKM

JAKARTA (Pos Kota) - Presenter dan Youtuber ternama, Raﬃ Ahmad baru saja menyelesaikan live streaming sepanjang 30 jam
tanpa rehat. Ia rela tidak tidur untuk mencapai
prestasi ini.
Tujuan live streaming ini pun dilakukan oleh
Raﬃ untuk mensupport UMKM yang secara
ekonomi terpukul, karena pandemi Covid 19
dan juga untuk mengajak penggemarnya bersatu saling bantu.
“Jadi ada banyak UMKM yang kita bantu
secara modal dan juga berupa posting di sosial medianya RANS entertainment,” tutur
Raﬃ Ahmad, Minggu (21/6/2020). Raﬃ Ahmad
memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia
(MURI).
Raﬃ Ahmad dan istri, Nagita Slavina juga
bagi-bagi hadiah mobil dan uang miliaran rupiah. Penampilan musik, talkshow, dan kuis dari
instagram @kopigilusmix juga di gelar selama
30 jam tanpa henti. Dalam acara ini Raﬃ dan
Nagita juga disupport oleh rekan rekan artis
lainnya sebagai pengisi acara.

JAKARTA (Pos
Kota) - Konser amal
virtual dilaksanakan
sebagai cara merayakan HUT DKI
Jakarta ke-493 tahun.
Bertajuk ‘Rayakan
HUT Jakarta, Hidupkan Seni Kota Kita’
konser virtual ini akan
diisi sederet artis
papan.
Di antaranya David
Nurbianto, Denny
Cagur, Kojek Rap Betawi, Lantun Orkestra
Bedu, dan Gambang
Kromong Artis PASKI
DKI Jakarta akan hadir menghibur dalam
konser yang tayang
di Channel Youtube
Betawi Bangkit dan
Jakarta Tourism.
“Mengapresiasi inisiatif dari @kojekrapbetawi. Yuk, nonton
bareng Konser Amal
Virtual, ‘Rayakan HUT
Jakarta, Hidupkan
Seni Kota Kita’,” tulis
Anies Baswedan,
Gubernur DKI Jakarta
di akun Instagram
miliknya.
Tak hanya sekadar
konser, acara ini juga
melangsungkan amal.
Rencananya, hasil
donasi akan disalurkan untuk seniman
Betawi yang kurang
mampu.
“Juga bisa berdonasi untuk membantu
seniman Betawi dan
Jakarta agar terus semangat melestarikan
dan berinovasi untuk
budaya,”pungkas
Anies Baswedan.
Konser berlangsung dari Unit
Pengelola Kawasan
Perkampungan
Budaya Betawi (UPK
PBB) Setu Babakan,
Jagakarsa, Jakarta
Selatan, mulai pukul
16.00 WIB. (mia/ird)

JAKARTA (Pos Kota) - Artis Gisella Anastasia bisa
sedikit lega karena unit usahanya, cafe di kawasan
Senayan, Jakarta Selatan, telah dibuka kembali. Menjaga keamanan dari virus corona, Gisel pun menerapkan protokol ketat.
Gisel menetapkan aturan yang memenuhi protokol kesehatan dalam cafenya. Mulai dari kebersihan
cafe hingga pengaturan physical distancing guna
mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami menyediakan hand sanitizer dimana-mana,
kapasitas pengunjung cafe dikurangi 50 persen, pengaturan duduk berjarak, dan cafe dibersihkan sesering mungkin, hanya bisa seperti itu,” ucap Gisella
Anastasia, Minggu (21/6).
Namun Gisel harus bersabar karena cafenya masih sepi pengunjung. “(Cafe) yang di Senayan City
sudah mulai buka ya. Tapi mau tidak mau sepi, enggak ada orang,” tambah Gisel.
Gisel berusaha memaklumi hal tersebut. (mia/ird)

“Alhamdulilah melalui acara ini kita berhasil
mendapatkan 2 rekor MURI, kita mendapatkan
Rekor atas siaran langsung acara keluarga
melalui Youtube dan Facebook terlama dan siaran langsung acara keluarga dengan penonton terbanyak,” ungkap Raﬃ Ahmad.
Salah satu tantangan terbesar dari Raﬃ
Ahmad dan team Rans adalah menahan rasa
kantuk selama 50 jam nonstop.
“Live streamingnya memang 30 jam tapi
kalau digabung dengan persiapan ditotalkan
50 jam,” pungkas Raﬃ yang berharap para
penggemar dan penontonnya semangat untuk
bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19.
(mia/ird)

Istri Didi Kempot
Minta Ariel Noah Izin
Daur Ulang Lagu ‘Tatu’

JAKARTA (Pos Kota) – Yan Vellia, istri kedua
almarhum Didi Kempot, mengaku tak tahu bila
lagu milik mendiang suaminya berjudul ‘Tatu’
dinyanyikan ulang oleh musisi Ariel NOAH
dalam versi baru.
Justru Yan Vellia baru tahu kalau lagu milik ‘God Father of Broken Heart’ itu dinyanyikan dalam versi beda oleh Ariel dari para
wartawan.
“Belum tahu kebenarannya, Ariel mengcover lagu ‘Tatu’ apa tidak. Saya baru tahu
tadi dari teman wartawan,”ucap Yan Vellia,
Sabtu, (20/6/2020).
Menurut Yan Vellia, dirinya tidak mempermasalahkan lagu milik suaminya itu dinyanyikan ulang oleh siapa saja, termasuk
Ariel NOAH.
Namun sebagai orang Jawa yang menjunjung tinggi budaya Jawa, seharusnya terlebih
dahulu meminta ijin pada pihak keluarga.
“Sebagai orang Jawa dan nguri-nguri budaya Jawa, basa-basinya pamitnya ijin. Kami
tidak susah, cukup ijin saja,” terangnya.
Menyangkut royalti almarhum suaminya
diakui oleh Yan Vellia belum diurus karena
belum bertemu dengan Saputri, istri pertama
Didi Kempot. (mia/ird)

Yan Vellia, Didi Kempot dan AnakAnaknya. (ig : @yanvellia_dkm)

Gisella
Anastasia.
(ig : @gisel_
la)

Deni Cagur. (ig :
@dennycagur)

Presiden Jokowi Ultah

Sederet Artis Ucapkan Selamat
JAKARTA (Pos Kota) - Sejumlah
artis seperti Addie MS, Widyawati,
Tissa Biani, Anne Avantie, Bonita,
Muhammad Khan lain sebagainya
ikut mengucapkan Hari Ulang Tahun
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang ke - 59 tahun.
Presiden ke-7 Repulik Indonesia tersebut telah menginjak usia
ke-59 tahun tepat pada Minggu
(21/6/2020). Komposer musik ternama, Addie MS juga mengucapkan
selamat kepada Presiden Jokowi
melalui akun Instagram pribadinya.
“Selamat ulang tahun, Pak
Jokowi. Semoga selalu sehat dan
tegar. Amiin,” tulis Addie MS.
Aktris senior Widyawati dan perancang busana Anne Avantie juga
mendoakan Presiden Jokowi selalu
diberi kesehatan agar bisa terus
menjalankan tugas untuk Indonesia.
“Saya Widyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun pada
Bapak Presiden Joko Widodo.
Berkah di usia 59 pak, semoga
tetap diberi nikmat sehat agar bapak
bisa terus menjalankan tugas untuk
negeri tercinta, sugeng tanggap
warsa,”ucap Widyawati melalui unggahan video.
“Kami menghaturkan selamat
hari ulang tahun untuk yang kami
kasihi, kami hormati Bapak Presiden
Joko Widodo. Semoga senantiasa
diberkati, diberikan selalu kesehatan
dan dikuatkan dalam menjalankan
tugas. Tuhan memberkati,” ucap
Anne Avantie. (mia/ird)

Addie MS. (ig : @
addiems)

Widyawati.
(ig : @widyawati_sophian)

Tissa Biani. (ig :
@tissabiani)

