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AGP Salurkan Sembako Gratis
Artha Graha Peduli (AGP) melaksanakan kick
off penyaluran sembako gratis untuk meringankan
beban masyarakat tidak mampu yang terdampak
pandemi Covid-19, Selasa (12/5).
Senior Artha Graha Peduli (AGP), Kiki
Syahnarki mengatakan, meski masyarakat tengah
menghadapi pandemic, hal itu mengendurkan solidaritas sosial, yakni membagikan sembako dengan
tetap mengikuti protokol Covid-19. “Apabila sebelumnya kami melaksanakan kegiatan AGP dengan
sembako murah, tetapi tahun ini di tengah masa
pandemi Covid-19 kita merubahnya menjadi pembagian sembako gratis secara door to door sesuai
protokol medis Covid-19,” ujar Kiki, di Jakarta.
Ia menyebutkan, mereka juga memberikan bantuan kepada keluarga TNI dan Polri yang gugur saat membela negara. Kemudian, mengadakan dapur
umum di Pademangan dan Tanah Abang untuk
membantu percepatan penanganan Covid-19.
Ketua Panitia Sembako Gratis AGP 2020, Lia
Rifiyanti menyebutkan, pihaknya akan membagikan
ratusan ribu sembako ke sejumlah provinsi di
Indonesia, khususnya yang berada di area usaha
AGP Grup dan Network, pada 12 - 22 Mei dan 3-10
Juni,” katanya. [C-7]

Lions Club Gandeng Warteg
Ringankan Beban Warga
Lions Club Distrik 307 A 1 bekerja sama dengan pengelola warteg Kharisma di Jalan Kayu Jati
V Rawamangun, Jakarta Timur, menggelar kegiatan peduli korban Covid-19 dengan menjual nasi
dan lauk seharga Rp 5.000.
Perwakilan Lions Club Distrik 307 A 1 Carolina
Kusuma mengatakan, kegiatan yang digelar selama 20 hari ini merupakan bentuk kepedulian Lions
Club terhadap masyarakat yang terdampak
Covid-19.
“Kami bekerja sama dengan pengelolah warteg
Kharisma menyediakan nasi dan lauk seharga
Rp 15.000 cukup bayar Rp 5.000. Karena kami
mensubsidi Rp 10.000 tiap porsi. Ini salah satu
bentuk kepedulian Lions Club pada masa pademi
Covid-19 bagi masyarakat marginal maupun driver
ojek online,” ujar Carolina di Jakarta, Senin (11/5).
Dijelaskan Carolina, tiap hari mereka menyediakan 100 porsi nasi dan lauk. Rekannya, Chewy
Sullivan mengatakan, berbagi pada masa pandemi
Covid-19 ini sangat penting, apalagi berbagi kepada mereka yang membutuhkan. [W-11]

Bogor Siapkan Kartu
Penumpang KRL
[BOGOR] Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempertimbangkan mengeluarkan kartu kendali penumpang kereta rel listri (KRL) sebagai bentuk pembatasan
pergerakan masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Teknis pelaksanaan pemberlakuan
kartu kendali tersebut dibahas bersama Badan
Pengelola Transportasi Jabodetabek, PT Kereta
Commuter Indonesia (KCI) dan PT Kereta Api
Indonesia (KAI) pekan ini.
“Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa bagi mereka yang akan bepergian memakai kereta,
harus melengkapi diri dengan kartu identitas,” ujar
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Selasa
(12/5).
Surat keterangan itu, lanjut Dedie, bisa berasal dari
perusahaan atau instansi yang dikecualikan, serta surat
keterangan sehat disertai hasil swab atau rapid test
negatif Covid-19. “Untuk teknis pelaksanaannya sedang dipertimbangkan untuk disatukan dalam bentuk
kartu kendali yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Selanjutnya, akan dikoordinasikan dengan masingmasing Dishub Jabodetabek dalam satu alur algomerasi angkutan KRL,” kata Dedie.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, regulasi terkait pengaturan pergerakan orang
keluar dan masuk di kawasan Jabodetabek sedang dimatangkan. Bima mencontohkan, nantinya masyarakat yang dikecualikan yang berasal dari 8 sektor strategis yang boleh keluar masuk Jabodetabek. Syaratnya,
perlu dibuktikan dengan surat keterangan. Jika tidak
memiliki surat tersebut, maka petugas dapat melarang
dan dapat mengenakan sanksi.
Secara terpisah, PT KCI meminta pemeriksaan surat keterangan yang diwajibkan bagi para penumpang
KRL dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
VP Corporate Communications PT KCI Anne
Purba berharap pemeriksaan atau razia surat keterangan (surat kerja) dilakukan pada titik-titik yang menjadi akses menuju stasiun. Adapun pemeriksaan surat
bagi penumpang KRL tersebut membutuhkan waktu.
Padahal, petugas KCI juga secara bersamaan harus
menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti
pengecekan suhu tubuh hingga penerapan jarak aman
penumpang di peron dan KRL [Ant/CF/VEN/H-12]
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Anies Akan Umumkan
Bansos Bersama Kemsos
[JAKARTA] Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
menuturkan bahwa dirinya akan mengumumkan
data bantuan sosial (bansos) tahap II untuk warga
miskin terdampak Covid-19 di Jakarta bersama
Kementerian Sosial (Kemsos). Anies tidak mau
sepihak mengumumkan data bansos yang bisa
berujung pada polemik antara DKI dengan
pemerintah pusat.
“Nanti diumumkan bareng
dengan Kemsos, biar tidak sepihak saya. Begitu ya,” kata Anies
di Gedung DPRD DKI Jakarta,
Selasa (12/5).
Data bansos tersebut, kata dia,
mencakup nilai bansos yang
diterima setiap warga dan jumlah
penerima bansos. Terkait jumlah
penerima, kata dia, akan lebih
banyak dari penerima bansos tahap I. “Nanti sesudah selesai dengan Kemsos, kita umumkan jumlahnya. Tapi ya jumlahnya jadi
lebih banyak,” tandas Anies.
Pemprov DKI, lanjut Anies,
tengah melakukan verifikasi data penerima bansos tahap II.
Verifikasi dilakukan secara ketat
sehingga meminimalisir terjadinya data penerima bansos yang invalid atau bermasalah.
“Kita kirimkan data-data kepada ketua-ketua RW, daftarnya.
Lalu Ketua RW melakukan verifikasi, lalu dikembalikan lagi ke kita,” pungkas Anies.
Dalam kesempatan yang sama Anies menyatakan hingga
2019, jumlah penduduk miskin di

Ibu Kota masih sebesar 362,30 ribu orang atau 3,42% dari total
penduduk DKI Jakarta.
“Menurut indikator sosial,
jumlah penduduk miskin DKI
Jakarta pada 2019 tercatat sebesar
362,30 ribu orang atau 3,42% dari
total penduduk,” katanya.
Kemudian, secara makro,
Anies menyampaikan indeks
pembangunan manusia (IPM) di
DKI Jakarta pada 2019 sebesar
80,76 yang meningkat dari tahun
sebelumnya 80,47 dan merupakan IPM tertinggi di Indonesia.
“Secara indikator ekonomi,
produk domestik regional bruto
(PDRB) atas dasar harga berlaku
Provinsi DKI Jakarta pada 2019
mencapai Rp 2.840,33 triliun,
terjadi peningkatan sebesar
9,27% dibandingkan dengan
2018 sebesar Rp 2.599,33 triliun,” katanya.
Kemudian, pada 2019 perekonomian Provinsi DKI Jakarta
tumbuh 5,89%. Tingkat inflasi
3,23% atau lebih rendah 0,04%
dari tahun lalu 3,27%.
Anies menjelaskan realisasi
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Sejumlah warga beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan masker dikawasan Jalan Sudirman, Jakarta,
Selasa (12/5).

APBD Tahun Anggaran 2019
yang saat ini proses audit BPK RI,
yakni Rp 62,3 triliun atau 83,08%.
Rinciannya adalah realisasi pajak
daerah Rp 40,29 triliun dan dana
perimbangan Rp 14,49 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja
daerah TA 2019 sebesar Rp 64,96
triliun atau 83,44% dan meningkat 1,66% dibandingkan 2018
sebesar 81,78%.
Sanksi
Sementara itu, Anies juga
telah menerbitkan Peraturan
Gubernur Nomor 41 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dalam Penanganan

Covid-19 di Jakarta. Pergub itu
untuk memastikan warga DKI disiplin menjalankan PSBB.
Pasalnya, kedisiplinan warga
akan menentukan keberhasilan
PSBB dalam mengendalikan penyebaran virus corona. “Ini bertujuan untuk seluruh masyarakat
bisa lebih disiplin di dalam menjalankan pembatasan fisik pada
masa PSBB ini. Dan harapannya
dengan ada ketentuan ini, maka
semua menjadi bisa lebih disiplin,” ujar Aniss di Gedung DPRD
DKI Jakarta, Selasa.
Dia menegaskan pencegahan
penularan Covid-19 tidak bisa
dikerjakan hanya sebagian orang,
tetapi perlu keterlibatan seluruh
warga DKI Jakarta. Semakin ban-

yak yang terlibat dengan disiplin
menjalankan ketentuan PSBB,
maka makin cepat mengatasi
Covid-19. “Makin disiplin, makin
cepat kita bisa menyelesaikan
masa pandemi ini. Karena itulah,
harus lebih disiplin. Taati aturannya,” tandas dia.
Selain itu, kata Anies, adanya
Pergub 41/2020, memberikan payung hukum yang pasti kepada
petugas yang menegakkan peraturan PSBB di lapangan seperti
Satpol PP dan polisi. “Temanteman ini yang bekerja di lapangan ini harus punya dasarnya.
Dan kemudian inilah yang menjadi dasar pegangan mereka
dalam menegakkan aturan,”
pungkas Anies. [YUS/H-12]

Bank Mayapada Bantu 1.000 Paket Sembako ke UI
[DEPOK] Universitas Indonesia (UI)
menerima bantuan 1.000 paket sembako
dari Bank Mayapada.
Penyerahan paket tersebut dilakukan
secara simbolis oleh Advisor Tahir
Foundation, Azirman Djusman yang diterima oleh Kepala Badan Kerjasama, Ventura
dan Digital UI, Dedi Priadi.
Paket sembako tersebut didistribusikan
kepada karyawan golongan satu di lingkungan di UI. Rektor UI Ari Kuncoro,
mengucapkan terima kasih atas kerja sama
yang terjalin dengan baik antara UI dengan Mayapada Group maupun Tahir
Foundation. Hal ini membuktikan bahwa
kolaborasi n-helix dengan pihak swasta/industri dapat mendorong kemajuan perguruan tinggi.
Kepala Badan Kerjasama, Ventura dan
Digital UI Dedi Priadi menyambut positif
dukungan Tahir Foundation.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen
Tahir Foundation yang senantiasa mendukung UI, tidak hanya penyelenggaraan ke-

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

Bank Mayapada memberikan bantuan 1.000 paket sembako kepada Universitas Indonesia
(UI), Selasa (12/5).

giatan di bidang pendidikan, penelitian,
melainkan juga pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, bantuan ini akan sangat

bermanfaat bagi UI khususnya bagi mereka
yang terdampak akibat pandemi Covid-19,”
kata Dedi di Depok, Jawa Barat, Selasa

(12/5).
Terpisah, pendiri Mayapada Group
Dato Sri Tahir menyampaikan, bantuan ini
merupakan bentuk dukungan yang tulus
dan perwujudan komitmen yang tak goyah
buat pendidikan.
Mayapada Group dan Tahir Foundation
juga mengajak seluruh pengusaha besar di
Indonesia untuk ikut memberi bantuan
dalam menghadapi virus corona, terutama
turun langsung menyentuh rakyat kecil
yang paling terdampak akibat pandemi.
Ketua Umum Tahir Foundation
Jonathan Tahir mengatakan, program ini
merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan dari Tahir Foundation akan keadaan
bangsa dalam usaha memerangi Covid-19.
“Semoga partisipasi kami dapat bermanfaat dan disalurkan dengan baik oleh
UI,” kata Jonathan.
Azirman Djusman berharap UI dapat
mendistribusikan paket tersebut kepada
pekerja atau karyawan yang membutuhkan. [RIA/W-11]

