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Gagal Nyolong Motor, Kawanan
Pencuri Malah Umbar Tembakan

TOMANG (IM) - Lantaran
gagal mencuri motor, kawanan
pencuri justru umbar tembakan
di daerah Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat
kejadian itu, satu warga bernama
Feby Ferdian (23), terkena tembakan di bagian kaki.
Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, AKP Rensa Aktadivia, membenarkan adanya
kejadian itu. Saat ini korban
dirawat di Rumah Sakit Sumber
Waras karena tidak sadarkan
diri setelah terkena tembak dan
akan melakukan operasi untuk
pengangkatan proyektil.
“Saat ini proyektil itu tengah diuji di laboratorium
forensik Mabes Polri,” kata
Rensa, Kamis (13/7).
Berdasarkan informasi
yang berhasil dihimpun,
proyektil itu memiliki kaliber 9
mm, artinya senjata pelaku dipastikan bukan berjenis doorlock (rakitan) apalagi softgun.

Meski demikian, Rensa sendiri
tidak mau memastikan pistol jenis
apa yang digunakan pelaku. Penyidikan terhadap kasus ini telah
dilakukan, termasuk melakukan
olah tempat kejadian perkara dan
penyisiran di lokasi kejadian.
”Sayangnya CCTV di lokasi
tidak melakukan perekaman, sebab tidak beroperasi,” tuturnya.
Dua orang saksi yang merupakan pegawai minimarket, tutur
Reska, telah dimintai keterangan. Dari keterangan itu, Rensa
mengerucutkan penembakan
dilakukan setelah Feby memergoki
satu dari tiga pelaku tengah mengutak-atik motornya. “Ia kemudian
berteriak dan dibalas tembakan
oleh pelaku lainnya,” jelas Reska.
Ia pun menyakini bahwa para
bandit ini merupakan pemain
lama yang sudah lihai melakukan
pencurian motor. “Pelaku ada
tiga, pakai dua sepeda motor,
mereka diketahui pemain lama,”
tandasnya. osm

SMPN 1 Kota Bekasi Buka
Pendaftaran Sisa Bangku Kosong
BEKASI (IM) - SMPN 1
Kota Bekasi pada Kamis (13/7)
membuka pendaftaran untuk sisa
bangku kosong . Sedangkan Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB)
Online tingkat SD dan SMP di Kota
Bekasi, sudah selesai pekan lalu.
“Dilaksanakan (pendaftaran
bangku kosong) hari ini tanggal
13-14 (Juli) mulai jam 8 pagi hingga
jam 3 sore,” ujar Sekretris PPDB
Online SMPN 1 Kota Bekasi, Susi
Widya Hesti saat ditemui di SMPN
1 Kota Bekasi, Kamis (13/7).
Ia menjelaskan, untuk pengumuman hasil dari pendaftaran
bangku kosong ini akan diumumkan Jumat, pukul 16.00 WIB.
Pendaftaran bangku kosong
ini diakui Susi dilakukan secara
manual, artinya tidak dilakukan
secara online. Sebab, di SMPN 1
Kota Bekasi sendiri seleksi penerimaan siswa melalui nilai rapot.

“Karena SMP 1 pakai verifikasi raport, jadi kita verifikasi raport,
setelah itu dimasukkan ke data entry.
Pendaftarannya secara manual, kemudian besok diumumkan secara
manual, ditempel di depan,” kata Susi.
Jumlah siswa yang akan diterima
untuk mengisi bangku kosong 56
siswa. Siswa yang diterima untuk
bangku kosong ini hanya siswa yang
memiliki nilai raport dengan rata-rata
7,0 untuk mata pelajaran Matematika,
IPA, dan Bahasa Indonesia.
Susi menguraikan, penilaian
rapot sendiri dilihat dari nilai raport
kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5
semester 1 dan 2 kemudian kelas 6
semester 1. Selain itu pula, karena
penerimaan bangku kosong ini dikhususkan untuk jalur zonasi, siswa yang
diterima adalah warga kecamatan
Bekasi Timur di antaranya warga
Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya,
Margahayu, dan Bekasi Jaya. osm

Pemprov DKI Siap Bangun
ITF Sunter pada Agustus 2017
BALAI KOTA (IM) Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta siap memulai pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta
Utara pada Agustus 2017.
“Rencananya, g round
breaking untuk pembangunan
ITF Sunter akan kami lakukan
bulan Agustus 2017,” kata
Gubernur DKI Djarot Saiful
Hidayat di Balai Kota, Jakarta
Pusat, Kamis (13/7).
MenurutNYA, ITF Sunter
harus segera dibangun untuk
mengurangi beban pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)
Bantar Gebang, Bekasi.
“Artinya, untuk mengurangi ketergantungan pembuangan sampah ke Bantar
Gebang, supaya sampah tidak melulu dibuang kesana
(Bantar Gebang). Makanya,
ITF Sunter itu harus segera

dibangun,” ujar Djarot.
Nantinya, mantan Wali Kota
Blitar itu mengungkapkan ITF
Sunter tersebut diperkirakan
akan mampu mengolah sampah
sebanyak kurang lebih 2.000
hingga 2.500 ton setiap hari.
“Selain itu, salah satu Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
milik Pemprov DKI, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan
berinvestasi dalam pembangunan
ITF tersebut,” ungkap Djarot.
Lebih lanjut, dia memperkirakan pembangunan ITF
Sunter itu akan membutuhkan
waktu selama sekitar 18 bulan
kedepan. Diharapkan, pembangunan dapat berjalan dengan
lancar.”Teknologi yang akan
diterapkan di ITF Sunter itu
juga bukan teknologi main-main.
Kami akan gunakan teknologi
yang sudah digunakan lebih dulu
di negara-negara lain,” ungkap
Djarot. ber
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Dulu Distafkan Ahok, Kini Diangkat
Djarot Menjadi “Staf Terhormat”
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Jakarta hanya tinggal sekitar 3,5 bulan lagi,
namun Djarot menegaskan perombakan
PNS masih ada kemungkinan dilakukannya.
JAKARTA (IM) – G
b
Gubernur
DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat
melantik sejumlah pejabat teras
Pemrov DKI Jakarta, di Balai Kota
DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Kamis (13/7). Di antara
mereka yang diambil sumpahnya
terdapat wajah-wajah lama yang
pernah distafkan mantan Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok. Seperti mantan Kepala
Inspektorat Lasro Marbun dan mantan Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman (dulu Dinas Perumahan
dan Gedung Pemda) Ika Lestari Aji.
Lasro dan Ika dilantik menjadi
Tim Gubernur Untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP). “Pak
Lasro itu pakar banyak hal jadi untuk
mengoptimalkan peran, Pak Lasro
(ditempatkan) di TGUPP terutama
soal kajian hukum,” ujar Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
DKI Jakarta, Agus Suradika, di Balai
Kota DKI Jakarta, Jalan Medan
Merdeka Selatan, Kamis (13/7).
Agus mengatakan, Ika juga
dilantik menjadi anggota TGUPP di
bidang perumahan. Sedangkan Taufik Yudi Mulyanto, juga ikut dilantik
menjadi anggota TGUPP bidang
pendidikan. Agus mengatakan total
anggota TGUPP sebanyak 15 orang.

Mereka
M
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ddan
masih sebagai staf namun “staf terhormat” karena merupakan tim gubernur.
“Sebelumnya mereka staf. Sekarang
juga staf tapi staf yang termulia he-he.
Itu gurauan teman-teman,” ujar Agus.
Seperti diekatui, Larso Marbun
dicopot Ahok karena diduga terkait
dengan kasus korupsi pengadaan
uninterruptible power supply (UPS)
yang dulu bergulir. Ahok tidak ingin
ada pejabat yang terlibat kasus anggaran siluman. Setelah dipecat dari
jabatannya, Lasro sempat menjadi staf
selama beberapa bulan. Kemudian dia
pindah tugas di Provinsi Sumatra Utara
dan menjabat sebagai Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Humbang
Hasudutan. Setelah satu tahun, Lasro
kembali ke Pemprov DKI Jakarta.
Sementara Ika Lestari Aji, pernah
distafkan oleh Ahok. Dulu Ika pernah
dimarahi Ahok terkait pembelian
lahan Cengkareng Barat. Anak buah
Ika diduga bermain anggaran dalam
pembelian lahan seluas 4,6 hektar itu.
Bukan yang Terakhir
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat memberikan
sambutan menegaskan, ini bukan
lah perombakan PNS DKI tera-

khir yang dia lakukan pada sisa
masa jabatannya. Meski jabatannya
berakhir pada Oktober 2017, Djarot
mengatakan masih ada kemungkinan
untuk melakukan perombakan lagi.
“Apa ini yang terakhir mutasi?
Tidak. Selama mendapat persetujuan
dari Kemendagri, kita bisa lakukan
mutasi,” ujar Djarot saat memberi sambutan di depan PNS DKI di Balai Kota
DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Kamis (13/7/2017).
Djarot mengatakan kinerja pejabat

yang baru dilantik akan dievaluasi dalam
waktu satu bulan ini. Mereka harus
langsung beradaptasi dan melakukan
pekerjaan dengan cepat. Jika lambat,
mereka bisa saja diganti lagi.
Djarot mengatakan hal tersebut
diperbolehkan selama mendapatkan
izin dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo
Kumolo. “Saya sudah konsultasi dengan Pak Tjahjo saat Hari Bhayangkara,
apakah boleh? Boleh kata beliau. Ini
bukan untuk saya, bukan untuk anda,
tapi semata-mata untuk rakyat Jakarta.

Mari kita bikin bangga rakyat Jakarta
terhadap Pemprov DKI,” ujar Djarot.
Kepala Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus
Suradika membenarkan bahwa kemungkinan perombakan lagi masih
terbuka. Apalagi, ada PNS DKI
yang sudah memasuki masa pensiun pada Agustus 2017 nanti. Agus
mengatakan jabatan yang ditinggal
pensiun tidak boleh kosong terlalu
lama. “Tapi tetap harus ada izin Kemendagri,” ujar Agus. osm

PEMBANGUNAN UNDERPASS MAMPANG

IDN/ANTARA

Kendaraan melintas di samping pembangunan terowongan (underpass) Mampang
Prapatan-Kuningan di kawasan Mampang, Jakarta, Kamis (13/7). Pembangunan underpass yang menelan biaya Rp200 miliar dan kan dibangun sepanjang kurang lebih 800
meter dengan lebar 20 meter atau empat lajur jalan sehingga diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan dari arah Mampang menuju Kuningan maupun sebaliknya.

Djarot Sebut Banyak Rusunami
Digunakan untuk Istri Simpanan
BALAI KOTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful
Hidayat mengatakan, rumah susun sederhana milik ( rusunami)
kerap disalahgunakan penghuninya.
Bahkan Djarot mengatakan ada
rusunami yang digunakan untuk
istri simpanan.
“Banyak rusunami yang justru digunakan untuk, mohon maaf,
menyimpan istri simpanan, banyak.
Saya tahu beberapa rusunami kok
(penghuninya) kaya-kaya ya, banyak
mobil mewah parkir,” ujar Djarot di
Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan
Merdeka Selatan, Kamis (13/7).
Djarot mengatakan, skema
kepemilikan rusunami yang bisa
diperjualbelikan membuat Pemprov
DKI sulit mengawasi pemilik, penghuni, dan penggunaannya. Padahal,
kata Djarot, Pemprov DKI membangun rumah susun untuk warga
yang tidak mampu.

Djarot mengatakan hal itulah yang
membuat Pemprov DKI lebih banyak
membangun rusun sederhana sewa
(rusunawa) karena tidak bisa dijadikan
hak milik oleh penghuninya. “Itu ketika
menjadi kepemilikan kami susah mengawasi karena jadi milik dia. Bagaimana
kami ngasih sanksi? Kan banyak mobilmobil mewah di situ,” ujar Djarot.
Djarot kemudian mengaitkan
penggunaan rusun dengan penertiban
permukiman warga Bukit Duri, Jakarta
Selatan, yang direlokasi ke beberapa
rusunawa di Jakarta Timur. Dia mengatakan rusunawa yang ditempati warga
boleh diturunkan kepada anak-anaknya
tapi tidak boleh dijual kepada orang lain.
“Kalau jadi hak milik (warga)
akan tumbuh seperti dulu lagi, jual
beli rusun. Para investor yang sudah
punya duit masuk untuk beli dengan
harga murah lalu dijual lagi untuk
investasi. Ini yang kami keberatan,”
ujar Djarot. ber
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NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG
Pekerja dengan alat berat mengeruk endapan sampah bercampur lumpur di Sungai Ciliwung kawasan
Cikini, Jakarta, Kamis (13/7). Pengerukan tersebut
untuk menormalkan kedalaman sungai sehingga
aliran air semakin lancar.

KADIS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DKI

UJI COBA SIMPANG SUSUN SEMANGGI
Pekerja bersiap melaksanakan uji coba Simpang
Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta,
Kamis (13/7). Kementerian PUPR melakukan beberapa uji coba pada Simpang Susun Semanggi
sebelum diresmikan pada 17 Agustus mendatang.

Warga Kembangan Ditemukan
Tewas di Cengkareng Drain
CENGKARENG (IM)
- Seorang pria ditemukan
tewas mengambang di Sungai
Cengkareng Drain, Jalan Pasar
Kemiri, Kembangan, Jakarta
Barat, Kamis (13/7).
Pria diketahui bernama
Ni’am (45), warga Kembangan Utara, Jakarta Barat. Korban pertama kali ditemukan
oleh seorang petugas UPT
Badan Air Kembangan. Petugas sungai tersebut saat itu
tengah melakukan bersihbersih di lokasi kejadian.
“Saat petugas itu sedang
membersihkan sampah yang
menyangkut di TKP, sontak
dia kaget melihat korban men-
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gambang di air dengan posisi
tengkurap,” ujar Kasubag Humas
Polres Jakarta Barat Kompol Purnomo kepada wartawan siang ini.
Saat ditemukan, korban mengenakan baju kemeja motif kotak-kotak warna biru dan celana
pendek warna cokelat. Petugas
UPT Badan Air Kembangan
tersebut kemudian memberitahukan kepada Ketua RT setempat
lalu diteruskan ke polisi.
Jenazah korban tidak dibawa
ke rumah sakit karena pihak
keluarga tidak mengizinkan.
“Keluarga korban tidak mau
dilakukan autopsi dan memilih
untuk membuat pernyataan saja,”
kata Kompol Purnomo. ber

Tinia Budiati Janji Persiapkan
Penunjang Asian Games 2018
JAKARTA (IM) - Kepala
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
DKI Jakarta yang baru dilantik,
Tinia Budiati, janji akan langsung
mempersiapkan berbagai hal yang
menjadi penunjang pelaksanaan
Asian Games 2018.
Tinia dilantik sebagai Kadis
Pariwisata dan Kebudayaan oleh
Gubernur DKI Jakarta Djarot
Saiful Hidayat pada hari ini, Kamis
(13/7).“Yang paling dekat agendanya
adalah mempersiapkan Asian Games
2018 mulai dari sekarang. Kami mulai
koordinasi dengan industri pariwisata
dan semua sektor yang mendukung
Asian Games,” ujar Tinia di Balai
Kota DKI Jakarta, Jalan Medan
Merdeka Selatan,Kamis (13/7).
Prasarana penunjang yang akan
disiapkan bersama industri pariwisata, di antaranya terkait dengan
akomodasi hingga hotel tempat
menginap para atlet dan timnya.
Selain itu, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan juga akan menyiapkan tempat-tempat wisata sebagai
bagian dari promosi Jakarta.
“Bagaimana kami mempersiapkan komitmen mereka (industri

pariwisata) selama Asian Games,
seperti hotel, akomodasi, makanan
dan kuliner, tempat belanja, tempat
wisata, dan sebagainya harus sudah
bisa dimanfaatkan oleh para peserta
Asian Games,” kata Tina.
Meski waktunya singkat, Tinia dan semua jajarannya di Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan akan
bekerja sama untuk menyiapkan
semua prasarana dan sarana penunjang Asian Games itu.
Tinia mengatakan, yang pertama
kali dilakukannya adalah memetakan
semua persiapan dan menyusun
strategi untuk mempercepat menyelesaikan semua kebutuhan itu.
Salah satu hal yang akan ditonjolkan
Tinia pada Asian Games nanti yakni
budaya betawi. “Salah satu yang jadi
kekuatan budaya kami adalah betawi
jadi basic-nya, nilai jual kami banyak,”
ucap Tinia.
Tinia menjadi salah satu pejabat yang dilantik Djarot pada
hari ini. Dia dimutasi dari jabatan
sebelumnya, yakni Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan DKI
Jakarta. Tinia bertukar jabatan dengan Catur Laswanto. ber
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