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BELAJAR DARI JAKARTA

K

eberhasilan Pemprov DKI Jakarta mengendalikan
pandemi COVID-19,
patut mendapat apresiasi.
Bayangkan, DKI Jakarta yang sebelumnya sempat
menjadi episentrum penyebaran COVID-19,
kini
menjadi provinsi yang paling berhasil mengendalikan
pandemi COVID-19. Setidaknya, itu dapat dilihat dari
semakin menurunnya persentase kasus positif (positivity
rate) COVID-19 dan Tingkat Keterisian Tempat Tidur (
bed occupancy rate /BOR) di 140 rumah sakit rujukan
COVID-19 di Jakarta.
Ada banyak upaya yang telah dilakukan Pemprov
DKI Jakarta dalam mengendalikan pandemi COVID-19.
Salah satunya dengan mengedepankan lima pilar, yakni
kolaborasi, saintifik, data driven policy, transparansi, dan

kesiapan sistem.
Berkat keberhasilannya, Pemprov DKI Jakarta mendapat apresiasi banyak
pihak. Salah satunya, Deep Knowledge Analytics (DKA). Badan analitik yang
berbasis di London itu menempatkan Jakarta dalam 50 kota terbaik di dunia dalam
penanganan COVID-19.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan penghargaan kepada Pemprov
DKI Jakarta, karena keberhasilannya melaksanakan tes lacak isolasi, penerapan K3
dan Protokol Kesehatan Covid-19, dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terbaik.
Sepertinya, keberhasilan DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi, dapat
menjadi praktik baik yang patut ditiru di daerah lain.*
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Cara Mendapatkan Vaksin COVID-19 untuk Anak
Yth. Pemprov DKI Jakarta

Assalamualaikum.
Saya mendengar kabar kini sudah tersedia vaksin COVID-19 untuk anak usia 6
hingga 11 tahun. Saya ingin menanyakan apa persyaratannya untuk mendapatkan vaksinasi tersebut?
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Jakarta Berhasil
Kendalikan Pandemi
DKI Jakarta dinilai berhasil mengendalikan
pandemi di Ibu Kota. Apa saja Kunci suksesnya?

M

asyarakat Jakarta mulai bisa sedikit lega.
Setelah hampir dua tahun bergulat dengan
virus SARS-CoV-2, kasus Corona Virus Disease
19 (COVID-19) di Ibu Kota kini mulai terkendali, tren
penurunannya juga cukup signifikan.
Ruang-ruang perawatan rumah sakit yang dulu
sesak dengan pasien COVID-19 mulai lenggang.
Tenda-tenda darurat yang dulu menampung pasien
COVID-19 juga sudah ditutup. Sirine ambulans tak
lagi terdengar setiap saat di jalanan Jakarta. Para
relawan tenaga kesehatan juga telah kembali ke
daerah asal mereka.
Kabar baik juga diunggah Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ahmad Rizal Patria, melalui akun instagramnya
pada 5 Oktober lalu, Dia menulis tak ada lagi zona
merah dan orange di Ibu Kota.
Berkat usaha semua pihak, sejumlah penghargaan
terkait pengendalian COVID-19 juga diraih Pemprov
DKI Jakarta. Seperti penghargaan sebagai provinsi
dengan Pelaksana Tes Lacak Isolasi terbaik
di Indonesia. DKI Jakarta juga terbaik dalam
Penerapan K3 dan Protokol Kesehatan COVID-19,
termasuk sebagai Pelaksana Vaksinasi COVID-19
terbaik. Semua penghargaan tersebut diberikan
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Sejumlah rumah
sakit di Jakarta,
termasuk rumah
sakit lapangan,
kini telah sepi dari
pasien COVID-19.

Foto
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Kementerian Kesehatan pada puncak acara
Hari Kesehatan Nasional, November lalu.
Meski COVID-19 belum sepenuhnya berakhir,
namun kondisi di atas menjadi kabar baik
setelah hampir dua tahun Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta, bersama pemerintah
pusat, para kolaborator, serta masyarakat yang
berjuang bersama melawan pademi.
Selama dua tahun terakhir, manajemen krisis
Pemprov DKI Jakarta dalam merespon fenomena
yang melanda dunia ini benar-benar diuji.
Apalagi Jakarta adalah episentrum pandemi di
Indonesia. Tapi di sisi lain, Jakarta juga urat nadi
perekonomian nasional, sehingga penanganan
pandemi harus benar-benar cepat dan tepat.
Terkendalinya COVID-19 di Jakarta tentu bukan
hal yang tiba-tiba, melainkan rangkaian
upaya bersama tanpa henti untuk menekan
laju penularan COVID-19 sejak awal pandemi
berlangsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sudah mempersiapkan semuanya dengan baik.
Jika menilik ke belakang, keseriusan Pemprov
DKI Jakarta terlihat sejak pembentukan Tim
Tanggap COVID-19 pada 2 Maret 2020, atau
sebelum badan kesehatan dunia (WHO)
menetapkan virus ini sebagai pandemi global
pada 11 Maret 2020.
Pembentukan tim bertujuan mengantisipasi
wabah akibat virus corona di Ibu Kota. Tapi,
sebelum membentuk tim tanggap, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan telah lebih dahulu
menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Nomor 16
Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan
Terhadap Risiko Penularan COVID-19 di DKI
Jakarta. Saat itu kasus terkonfirmasi COVID-19
belum ditemukan di Indonesia.
Peran Lima Pilar
Jakarta kemudian mempraktikkan penanganan
pandemi dengan mengedepankan lima pilar,
yakni kolaborasi, saintifik, data driven policy,
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transparansi, dan kesiapan sistem. Saat
diwawancarai Jakita, Kepala Dinas Kesehatan
Pemprov DKI Jakarta Widyastuti mengakui
bahwa lima pilar tersebutlah yang menjadi
kunci dalam penanganan pandemi di Ibu Kota.
Poin pertama, kolaborasi, dilakukan dalam
berbagai hal dan melibatkan banyak pihak.
Tujuannya, untuk mengatasi berbagai tantangan
yang muncul dari fenomena yang tidak pernah
terprediksi sebelumnya ini. “Kata kuncinya adalah
kolaborasi, kerja sama, kompak dengan ukuran
yang sama ketika mengimplementasikannya,”
kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
dalam sebuah kesempatan.
Prinsip kolaborasi memang efektif, bahkan sejak
awal masa pandemi efektivitas kolaborasi sudah
terbukti. Misalnya saja pada kolaborasi antara
Pemprov DKI Jakarta dengan Indonesians at
Harvard yang berhasil mengembangkan Corona
Likelihood Meter (CLM). Sebagai sistem deteksi
mandiri, penggunaan CLM sangat membantu
untuk melacak dan mengendalikan penyebaran
virus di masyarakat.
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“Kami di DKI Jakarta sejak awal masa
pandemi ini mempercayakan arah
kebijakan pada pendekatan saintifik
dan ilmuwan di bidangnya.”
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta
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Efektivitas kolaborasi kembali terasa manfaatnya
saat puncak lonjakan COVID-19 pada Juni-Juli
lalu. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi
dengan sejumlah pihak untuk memastikan
ketersediaan dan distribusi tabung oksigen yang
sempat langka, padahal keberadaanya sangat
dibutuhkan saat itu.

Kapasitas rumah sakit terus ditingkatkan. Saat
puncak pandemi tengah tahun lalu, semua
rumah sakit disiagakan. Totalnya ada 140 rumah
sakit yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta sebagai
rumah sakit rujukan. Tenda-tenda rumah sakit
juga didirikan untuk menampung lebih banyak
pasien.

Pemprov DKI juga berkolaborasi dengan para
epidemiolog, mengundang asosiasi profesi
seperti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia, Lembaga Eijkman, Pusat
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC)
Indonesia, dan sebagainya untuk membantu
penyusunan berbagai kebijakan selama
pandemi.
Jakarta
juga
selalu
mendengarkan
saintis
dan
mengedepankan data dalam
penanganan
pandemi,
sehingga kebijakan yang
diambil
selalu
berbasis
data dan sains.

Dinas
Perumahan
Rakyat
dan
Kawasan
Permukiman DKI Jakarta juga menyiapkan
sejumlah rumah susun, seperti Rusun Nagrak
sebagai tempat tempat isolasi. Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengubah
Graha Wisata Ragunan dan Taman Mini
Indonesia Indah menjadi lokasi isolasi.

“Kami di DKI Jakarta sejak
awal
masa
pandemi
ini
mempercayakan
arah
kebijakan
pada
pendekatan saintifik dan
ilmuwan di bidangnya. Kita
menggunakan rujukan datadata,
merujuk
pendekatan
ilmiah dan transparansi jadi kata
kunci yang kita pegang dari awal,”
kata Anies Baswedan.
Di sisi lain, prinsip Testing, Tracing, Treament
(3T) juga terus digencarkan. Praktik 3T sebagai
metode deteksi dini memungkinkan laju
penyebaran COVID-19 bisa ditekan, karena
dengan mengetahui lebih cepat, maka potensi
penularan ke orang lain bisa lebih dihindari. Tak
hanya itu, semakin banyak orang yang dites,
maka semakin banyak yang terlacak, sehingga
semakin banyak pula orang yang mendapatkan
perawatan dan bisa menekan penularan.
Selain itu, penanganan COVID-19 juga didukung
kesiapan sistem yang baik di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta. Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) mengerahkan semua sumber
daya yang dimiliki untuk menangani pandemi.

Pengawasan terhadap kepatuhan
masyarakat terhadap protokol
kesehatan juga digalakkan.
Sejak tahun lalu, Pemprov DKI
Jakarta bahkan menerbitkan
Peraturan Gubernur Nomor
79 Tahun 2020 tentang
penerapan disiplin dan
penegakan hukum protokol
kesehatan sebagai upaya
pengendalian
COVID-19.
Kegiatan sosial ekonomi
juga
diperketat
untuk
menekan penularan.
Perlahan namun pasti, laju kasus
COVID-19 mulai terkendali. Jika
melihat data, saat gelombang kedua
COVID-19 mencapai puncaknya pada 16 Juni
2021, jumlah kasus aktif tercatat mencapai
kisaran 113 ribu.
Tapi kini kasus aktif di Jakarta turun drastis.
Bahkan, sejak pemberlakukan PPKM Level 1
pada 2 November lalu, kasus aktif di Jakarta
tak pernah menyentuh angka 1.000 pasien per
harinya. Angka positivity rate juga berhasil
ditekan dikisaran 0,3 persen, jauh di bawah
ambang batas yang ditetapkan WHO yakni 5
persen.
Dari kasus kematian, Jakarta mencatat beberapa
kali nol kasus kematian, misalnya pada tanggal
7 Oktober 2021 lalu. Padahal, sejak pertengahan
Juni dan gelombang COVID-19 mencapai
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Pemprov DKI
Jakarta mengerahkan mobil-mobil
vaksin keliling
untuk menjangkau
masyarakat secara
langsung.

Foto
Dharma W.

puncaknya pada pertengahan Juli lalu, kasus
kematian dan pemakaman dengan protokol
COVID-19 meningkat di Jakarta. Puncaknya
pada 10 Juli 2021, kasus kematian mencapai 404
pemakaman.
Tren kasus kematian mulai turun secara
signifikan sejak 20 Juni, dimana saat itu
jumlah kematian dan pemakaman COVID-19
turun hampir separuhnya. Tren tersebut terus
bertahan hingga hari ini.
Terkendalinya COVID-19 di Jakarta juga seiring
dengan keberhasilan Jakarta dalam program
vaksinasi. Jajaran Pemprov DKI Jakarta dengan
cepat berhasil mendistribusikan vaksin ke
masyarakat.
Bersama dengan sejumlah kolaborator, Pemprov
DKI Jakarta bahkan berhasil melampaui target
vaksinasi yang diberikan oleh Kementerian
Kesehatan dengan melakukan vaksinasi lebih
dari 100.000 ribu orang per hari.
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Selain membuka sentra-sentra vaksin di
tempat-tempat strategis, Pemprov DKI Jakarta
juga mengerahkan mobil-mobil vaksin keliling
untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
Hasilnya, lebih dari 80 persen penduduk Jakarta
sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama.
Meski mulai terkendali, bukan berarti Jakarta
telah terbebas dari COVID-19. Kepala Dinas
Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti meminta
masyarakat Jakarta untuk mewaspadai Omicron
sebagai varian baru COVID-19. “Masyarakat
harus tetap patuhi protokol kesehatan,” pesan
Widyastuti.
Pemprov DKI Jakarta sendiri, menurut Widyastuti
sudah melakukan sejumlah langkah sebagai
antisipasi varian baru tersebut. Di antaranya
seperti pengawasan terhadap warga Jakarta
yang baru saja bepergian ke luar negeri. ”Kita
tetap siap siagakan sistem kesehatan kita
sambil menunggu kebijakan berikutnya,” kata
Widyastuti. Yen/sam
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Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono:

“PENANGANAN PANDEMI
DI JAKARTA ITU TERTIB
SECARA EMPIRIS “

E

pidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono
mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menangani COVID-19. Menurut Pandu, apa
yang dilakukan Jakarta sangat tertib secara empiris.
Apa saja pendapatnya soal penanganan menyeluruh
COVID-19 di Jakarta? Berikut petikan wawancaranya
dengan JaKita, belum lama ini:
Bagaimana Anda melihat Pemprov DKI Jakarta
dalam mengatasi pandemi ini?
Tanggap respon Pemprov DKI Jakarta sesuatu yang
harus dipelajari daerah lain. Karena prinsip-prinsip
yang diterapkan itu memang berdasarkan ilmu
pengetahuan. Jadi tepat dalam menangani wabah.
Dari data yang dimiliki DKI Jakarta, kita bisa lihat kurva
pandemi melandai. Itu artinya memang ada efek dari
penekanan pandemi. Penanganan pandemi di Jakarta
itu tertib secara empiris.
Apa yang dimaksud dengan empiris?
Bergerak
berdasarkan
data
sehingga
ada
perkembangan positif yang terjadi di Jakarta.
Pengendalian COVID-19 bukan merupakan sebuah
keajaiban. Melainkan ada kerja keras dari orang-orang
yang terlibat. Ini hasil dari upaya bersama antara
masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
DKI Jakarta mampu mengurangi angka kasus aktif dan
menyelesaikan program vaksinasi secara tuntas.
Apa yang dilakukan DKI Jakarta dalam melanjutkan
perlawanan terhadap COVID-19?

untuk setiap orang yang beraktivitas di DKI Jakarta.
Pak Anies perlu secara bertahap wajibkan semua
orang yang beraktivitas di wilayah Jakarta sudah
divaksinasi lengkap. Layanan vaksinasi yang dilakukan
di DKI Jakarta jangan hanya terbatas pada warga yang
memiliki KTP DKI Jakarta saja. Layanan vaksinasi perlu
dilakukan secara bersamaan dengan pelayanan publik
lainnya.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai varian baru
COVID-19?
Jangan cepat panik, masih banyak pertanyaan yang
butuh data kajian yang lebih rinci. Tapi kewaspadaan
perlu dilakukan. Varian Delta masih dominan, tetapi
imunitas penduduk mampu menekan dampak pada
kasus hospitalisasi dan kematian. Penularan masih
terjadi, tapi tanpa gejala atau bergejala ringan. Itu
sebabnya vaksinasi harus dikejar dan penduduk harus
tetap pakai masker. Belum ada varian baru yg lebih
“preman” dari delta, jadi lonjakan kasus yang tinggi
kemungkinan terjadi.
Bagaimana DKI Jakarta harus bersikap?
Tetap di jalur seperti sekarang. Fokus pada respon
yang bersifat pencegahan dan perlindungan,
yaitu dengan vaksinasi. Tetap konsisten dalam
pengendalian pandemi jika kasus ingin tetap landai.
Pujian atas sukses menangani pandemi bisa jadi
bencana, bila kita tidak fokus pada upaya pencegahan
dan perlindungan. Hindari konflik kepentingan yang
mendorong kebijakan tak rasional.* sya

Gubernur harus terus melanjutkan program vaksinasi
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Ilustrator:
Agung S.W/Berita Jakarta

PRESTASI MELAWAN
PANDEMI
Prestasi apa saja yang telah diraih
Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan
pandemi COVID-19?
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K

erja keras Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta mengendalikan pandemi COVID-19
membuahkan hasil. Deep Knowledge
Analytics (DKA), badan analitik yang berbasis di
London, menempatkan Jakarta dalam 50 kota
terbaik di dunia dalam penanganan COVID-19.
Dalam laporannya bertajuk, COVID-19 City Safety
Rankings Q2/2021: Benchmarking of Municipal
Pandemic Response - Vaccines, Economy,
Prevention, Governance, Safety” itu,
Deep
Knowledge Analytics menempatkan Jakarta di
urutan ke-47 dari 72 kota yang di survei dengan
total skor 51,43. Di bawah Jakarta terdapat
Ankara (Turki), Bukares (Romania), dan Lisbon
(Portugal).
Sebelumnya, Deep Knowledge Analytics (DKA)
melakukan penelitian yang memfokuskan pada
penanganan pandemi COVID-19 tingkat kota di
dunia.
Penelitian itu menggunakan lebih dari 8.000
data dan menerapkan kerangka kerja analisis
terhadap 114 indikator yang diklasifikasikan ke
dalam 5 kategori, yakni ketahanan ekonomi,
efisiensi pemerintah, manajemen kesehatan,
efisiensi karantina, dan tingkat vaksinasi.
Dalam laporan yang dipublikasikan pada
September 2021 lalu, Jakarta unggul dalam
beberapa kategori. Untuk kategori ketahanan
ekonomi misalnya, Jakarta mendapatkan skor
11,05. Capaian ini mengungguli Beijing 10,87,
Shanghai 11,03, Madrid 9,73, Budapest 10,94,
Roma 9,94, dan Kuala Lumpur 10,01.
Begitu juga untuk kategori efisiensi pemerintah,
Jakarta mendapatkan skor 10,61. Nilai tersebut
lebih tinggi dibandingkan Shanghai 10,45, Doha
10,35, Moskow 10,51, dan Bukares 10,39. Sedangkan
untuk kategori manajemen kesehatan, Jakarta
mengantongi nilai 9,17, mengalahkan Los
Angeles dengan skor 9,12 dan Lisbon 8,78.
Pada kategori efisiensi karantina, DKI Jakarta
memperoleh skor 12,81. Pada kategori tersebut,
Jakarta mendapatkan skor lebih tinggi dari New
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Pemerintah secara
resmi melaksanakan kick
off vaksinasi COVID-19
untuk anak usia 6-11
tahun pada Selasa, 14
Desember 2021.

Foto
Safran H.

York dengan nilai 12,55, Roma 12,38, Amsterdam
12,21, Paris 11,56, Kuala Lumpur 11,21, dan Doha
10,88. Sementara pada tingkat vaksinasi, Jakarta
mengantongi skor 7,78. Capaian ini berada di
atas Hong Kong sebesar 7,68, Riyadh 6,88, Manila
7,49, dan Oslo 6,31.
Raih Penghargaan
Berkat keberhasilannya menangani pandemi
COVID-19, Pemprov DKI Jakarta meraih sejumlah
penghargaan dari Kementerian Kesehatan
(Kemenkes). Mulai dari penghargaan terhadap
pelaksanaan Tes Lacak Isolasi, Penerapan
K3 dan Protokol Kesehatan Covid-19, hingga
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19Terbaik.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti,
dalam
siaran
persnya,
mengungkapkan,
pencapaian ini terwujud atas peran serta
seluruh pihak, baik tenaga kesehatan, dukungan
pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi
aktif dari masyarakat.
Widyastuti menjelaskan, untuk penghargaan
atas pelaksanaan Tes Lacak Isolasi (TLI) terbaik
tingkat Kabupaten/Kota, diberikan kepada Kota
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Administrasi Jakarta Timur. Kota Jakarta Timur
memiliki rasio lacak sebesar 25. “Artinya, dari
satu kasus positif, dilacak sebanyak 25 orang
yang menjadi kontak erat,” katanya.
Selain itu, pencarian kasus positif secara aktif
atau Active Case Finding (ACF) dilakukan
tidak hanya di zona populasi berisiko, tapi
juga dilakukan di sekolah, mall, pasar, dan
perkantoran serta tempat usaha. Bahkan, ACF
pada masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
di Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai 18
persen, melampaui target yang ditentukan oleh
Kemenkes RI sebesar 10 persen.
Sedangkan penghargaan atas penerapan K3
dan protokol kesehatan COVID-19 diberikan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta.
Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 terbaik
diberikan kepada Puskesmas Penjaringan,
Jakarta Utara. Puskesmas Penjaringan termasuk
pionir pelaksanaan vaksinasi malam hari dan
percepatan vaksinasi bagi para nelayan serta
warga pesisir.
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Kolaborasi Kunci Suksesnya
Bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,
capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama
berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat.
Kolaborasi
merupakan
kunci
suksesnya
Jakarta menangani pandemi COVID-19. “Kata
kuncinya adalah kolaborasi, kerja sama,
kompak, dengan ukuran yang sama ketika
mengimplementasikannya,” kata Anies berbagi
pengalaman dalam penanggulangan pandemi.
Pemprov
DKI
Jakarta
juga
memastikan
menjalankan testing, tracing dan treatment
(3T). Bahkan Kapasitas tes COVID-19 di Jakarta
mencapai 12 kali dari standar yang ditetapkan
WHO.
“Contact tracing kita cukup baik, jika ada satu
kasus positif COVID-19 ada 7 kontak erat yang
diperiksa, “ ujar Anies.
Menurut Anies, capaian vaksinasi COVID-19 di
DKI yang tinggi, juga menjadi salah satu faktor
yang membuat Jakarta dinilai terbaik dalam
pengendalian COVID-19.
Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya
percepatan vaksinasi. Mulai dari mempermudah
akses, pendaftaran vaksinasi daring melalui
aplikasi Jakarta Kini (JAKI), hingga menambah
tim vaksinator. Sentra vaksinasi didekatkan
kepada masyarakat melalui mobil vaksinasi
keliling. Vaksinasi berbasis komunitas dan
tempat umum juga gencar dilakukan Pemprov
DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga gencar melakukan
Vaksinasi COVID-19 Anak Usia 6-11 tahun, yang
sudah mulai pada 14 Desember lalu. Totalnya
ada 1,1 juta anak usia 6-11 tahun akan divaksin.
Mereka semua akan mendapatkan vaksinasi
di tiga tempat, yakni sekolah, puskesmas dan
rumah sakit serta sentra vaksinasi di komunitas.
Hasilnya, hingga 14 Desember 2021, total
masyarakat yang sudah mendapat vaksinasi
dosis pertama sebanyak 11,4 juta orang atau
136 persen dari target. Sedangkan untuk dosis
kedua sebanyak 9,4 juta orang atau 112 persen
dari target.
Sementara vaksinasi lansia untuk dosis pertama
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sebanyak 774 ribu atau 102 persen dan dosis
kedua 700 ribu atau 92 persen dari target.
Kategori remaja usia 12-17 tahun untuk dosis
pertama sudah mencapai 1,1 juta atau 114 persen
dan dosis kedua 967 ribu atau 97 persen dari
target. “Dengan capaian vaksinasi seperti itu,
kita bisa menyatakan bahwa kondisi di Jakarta
terkendali. Tapi, bukan berarti kita longgar,
protokol kesehatan harus tetap dijaga,” tegas
Anies.
Begitu pula dengan level PPKM di DKI Jakarta, kini
sudah masuk risiko terendah. Hal ini menunjukan
perkembangan COVID-19 Jakarta kian membaik.
“Banyak sektor yang kini sudah boleh beroperasi,
karena kasus COVID-19 terus bisa ditekan, ” ujar
Anies.
Bergerak dengan Data
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI),
Pandu Riono mengapresiasi upaya Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dalam menangani COVID-19.
“Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan
perlu diapresiasi, karena Jakarta bisa sukses
dalam penanggulangan pandemi yang diakui
dunia,” kata Pandu Riono kepada JaKita ketika
dihubungi via telepon.
Menurut Pandu, kesuksesan Pemprov DKI Jakarta
dalam menekan laju penularan COVID-19, salah
satunya berdasarkan ilmu pengetahuan dengan
melibatkan para pakar di bidang kesehatan.
“Mereka diundang untuk berdiskusi dan meminta
masukan
terkait
upaya
penanggulangan
COVID-19, “katanya.
Selain itu transparansi data, kata Pandu,
merupakan hal vital bagi penanggulangan
pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta
menyajikan data perkembangan penanganan
pandemi di lapangan kepada masyarakat.
“Pemprov DKI Jakarta bergerak dengan data,”
katanya.
Pandu mengharapkan apa yang dilakukan
DKI Jakarta bisa menjadi praktik baik dalam
penanggulangan pandemi COVID-19.
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Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta,
dr. Widyastuti :

“Semua dilakukan
dengan Kolaborasi”

pembayaran melalui badan swasta di bawah
PT JakLingko Indonesia yang merupakan
up
gabungan
emerintah
dariProvinsi
seluruh(Pemprov)
operator DKI
angkotan
Jakarta
umum
dinilai
massal
paling
di berhasil
seluruh dalam
Jakarta.
penanganan
Ada MRT,
Transjakarta.,
pandemi COVID-19.
PT KAI, danKementerian
PT MITJ yang
Kesehatan
menjadi
shareholder .(pemegang
memberikan
sejumlah penghargaan
saham). Tujuannya
atas
agar JakLingko
capaiannya
tersebut.
ini mampu
Langkahmengintegrasikan
dan strategi apa
sistem
yang
telah
pembayaran
dilakukan Pemprov
termasuk
DKI Jakarta
penetapan
dalam
tarifnya. Itu sudah
mengendalikan
pandemi
disiapkan
COVID-19?
dan diluncurkan
Berikut
kemarin.wawancara
petikan
Jadi ada satu
Jakita
kartu
dengan
yang Kepala
bisa dipakai
Dinas
oleh beberapa
Kesehatan
DKI Jakarta,
moda dr.transportasi
Widyastuti : sekaligus
yakni Transjakarta, MRT, LRT, KRL. Satu kartu atau
aplikasiawal
Kapan
super
mula
apps
DKI
JakLingko
Jakarta ini memudahkan
mobilitas
mulai
mengendalikan
masyarakat. pandemi COVID-19?

P

Pengendalian
Apakah
sudahpandemi
ada hitungannya
COVID-19berapa
di DKI Jakarta
jumlah
peningkatan
sudah
dimulaipenumpang
sejak awal merebaknya
dengan integrasi
kasus
pembayaran
tersebut
padaini?
akhir Desember 2019 dan awal
tahun 2020 lalu. Kita sudah waspada sejak dini.
Ada kajian
Saat
itu kami
detilbanyak
yang terkait
mendengarkan
jumlah penumpang
informasi
pengguna
dari
institusi,
modalembaga
transportasi
yang
dengan
berkompeten,
integrasi
layanan
dan
akademisi
tiket ini. Termasuk
terkait karakter
dengandan
penetapan
potensi
tarifnya. Tapi COVID-19.
penyebaran
masih berlangsung
Intinya, setiap
mengingat
detail
pelaksanaan
informasi
dariintegrasi
WHO kami
pembayaran
dengarkan.dan tarifnya
juga belum ditetapkan. Jadi nanti bisa diketahui
berapa
Apa
yangjumlah
dilakukan
peningkatan
ketika lonjakan
penumpangnya.
(irw/sya)
kasus
COVID-19 terjadi di Jakarta?
Saat itu, saya berpikir kita harus lakukan apa
yang bisa kita lakukan. Kita mendeteksi dan
merespon cepat gejala-gejala yang terjadi
di masyarakat. Kami tangani virus ini serius,
layaknya masalah kesehatan lainnya.
Strategi apa yang dilakukan
dalam pengendalian COVID-19?
Kita selalu update informasi, mendengar,
dan membaca perkembangan yang terjadi
di dunia, dari sumber yang kompeten, seperti
WHO dan sumber data berbasis keilmuan. Kita
juga transparan. Kemudian kita kolaborasi dan
bersinergi dengan berbagai pihak. Kita juga
melakukan penguatan strategi 3T yakni testing,
tracing, dan treatment (tes, lacak, tindak lanjut).
Kita juga mengedukasi masyarakat untuk
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mengubah gaya hidup lebih sehat. Itu strategi
dasarnya.

12 tahun ke atas sudah selesai. Saat ini sudah
mulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun.

Sejauh mana upaya tersebut efektif menangkal
penyebaran COVID-19?

Upaya apa yang dilakukan dalam percepatan
vaksinasi?
Semua dilakukan dengan kolaborasi. Kami
membuka
pintu
sebesar-besarnya
untuk
kolaborator.
Saya
sediakan
vaksinnya,
kolaborator mencarikan tenaganya. Kami juga
merekrutmen relawan untuk jadi vaksinator dan
administrator.

Ya, saya kira cukup efektif. Kasus positif
COVID-19 di Jakarta menurun tajam. Begitu
juga tingkat keterisian tempat tidur dan tingkat
keterisian tempat tidur Isolasi di rumah sakit
rujukan COVID-19
mengalami penurunan.
Kesadaran masyarakat untuk menerapkan
protokol kesehatan juga meningkat. Kita tidak
menyangka kalau sekarang kita seharihari harus pakai masker.
Apa saja kendala
yang dihadapi?
Kita tidak menganggap
sebagai
kendala,
tapi
sebuah tantangan yang
harus dihadapi.
Seperti
jumlah tenaga medis yang
terbatas, di tengah tinggi
kasus. Semuanya menjadi
tantangan, karena akhirnya
langkah gerak kita dilihat
semua pihak. Penguatan 3 T dan
percepatan vaksinasi kita lakukan
dengan semua pihak melalui kolaborasi.
Bagaimana dengan capaian vaksinasi di
DKI Jakarta?
Dari awal kami sudah merespon dengan cepat
program vaksinasi. Kita bisa lakukan vaksinasi
250 ribu sehari, melebihi target Presiden Jokowi
sebanyak 100 ribu sehari. Pemprov DKI Jakarta
menjadi daerah dengan capaian program
vaksinasi
tercepat dan terbanyak. Saat ini
sudah lebih dari 11,1 juta warga yang divaksin
dosis satu, dan 9,34 juta warga untuk dosis
dua. Sedangkan untuk lansia, tahap pertama
divaksin itu sudah 98 persen. Anak usia sekolah

Bagaimana mendorong masyarakat
untuk vaksinasi?
Kita lakukan vaksin berbasis tempat
dan komunitas. Orang yang bekerja
di DKI Jakarta bisa divaksin di
tempat kerja. Kita juga ada
vaksinasi di mall untuk pelaku
usaha atau pedagang yang
berada dekat mal.
Bagaimana mengantisipasi
adanya varian baru COVID-19?
Informasi dari WHO varian baru
memang ada. Kami mengapresiasi
upaya
karantina
bagi
pelaku
perjalanan dari luar negeri oleh
Satgas Covid Nasional. Pengetatan pintupintu masuk kita pantau dengan penguatan
3T. Kita juga optimalkan penggunaan aplikasi
PeduliLindungi. Kita akan genjot lagi vaksinasi
dosis penuh sampai akhir tahun 2021. Kita
selesaikan semua vaksinasi karena bisa
membantu penguatan imunitas.
Apa imbauan untuk warga Jakarta?
Tetap gunakan masker, dan menjaga jarak. Ini
memang sulit dilakukan. Tapi harus jadi budaya.
Kapasitas testing tetap kita tingkatkan. Protokol
Kesehatan 6M jangan sampai kendor.
				
yen/sya/sam
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EKONOMI
SEMAKIN PULIH
Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta mengendalikan
pandemi COVID-19, membuat perekonomian
Ibu Kota bangkit.
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P

andemi COVID-19, tidak hanya berdampak
pada kesehatan saja, tapi juga ekonomi.
Daya beli dan pengeluaran konsumsi
masyarakat menurun. Pemprov DKI Jakarta telah
melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak
perekonomian Ibu Kota.
Salah satunya, untuk meringankan beban
masyarakat
terdampak pandemi, Pemprov
DKI Jakarta
telah menyalurkan
berbagai
bantuan sosial bagi masyarakat terdampak
COVID-19. Mulai dari bantuan berupa Program
Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan
Sosial Tunai (BST). Pemprov DKI Jakarta, juga
memberikan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)
dalam bentuk beras yang diberikan kepada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bagi pelaku UMKM peserta Jakpreneur, Pemprov
DKI Jakarta memberikan relaksasi Izin Usaha
Mikro Kecil (IUMK), dan Kolaborasi Sosial
Berskala Besar (KSBB) UMKM, yang membantu
pemasaran melalui program e-order, promosi
melalui media sosial Jakpreneur, penyediaan
kios Jakpreneur, hingga akses permodalan.
Hasilnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,
pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan
II-2021 melesat sebesar 10,91 persen secara
year on year (YoY). Seiring dengan tumbuhnya
ekonomi tersebut, sektor usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM), sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif di Jakarta kembali bangkit.

2121

Anies Baswedan optimis Jakarta bisa menggaet
investasi dari sejumlah program dan kegiatan
yang akan digelar berkolaborasi dengan mitra
strategis. Jakarta siap untuk mendatangkan lebih
banyak investor sebagai instrumen pemulihan
ekonomi. “Ini indikasi baik dan kemajuan dari
program kami. Jakarta membuka lebar peluang
berinvestasi,” ujar Anies saat membuka Forum
Investasi Jakarta 2021 beberapa waktu lalu.
Semakin menurunnya angka positif COVID-19
dan meluasnya pelaksanaan vaksinasi di
Jakarta menyebabkan pemerintah menurunkan
tingkat level PPKM. “Penurunan level mengizinkan
pusat perbelanjaan (mal) kembali beroperasi di
tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan
protokol kesehatan (prokes) yang ketat,
termasuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
“ujar Anies.
Ekonomi Kreatif
Pemprov
DKI
Jakarta
juga
menjamin
keberlangsungan aktivitas di tengah pandemi.
Seperti Forum Investasi Jakarta 2021, Jakpreneur
Festival, Jakarta Biennale 2021, dan Jakarta Film
Week 2021 yang merangsang pertumbuhan
industri film di Jakarta.
Jakarta Biennale 2021, merupakan sebuah
platform pergerakan untuk mengajak banyak
pihak
maupun
komunitas-komunitas
di
ekosistem ekonomi kreatif berkolaborasi untuk
merespon dan terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Terbukti, sejak Juni hingga November 2021
secara berangsur ekonomi Jakarta menandakan
geliatnya. Mulai dari pembukaan gerai makanan,
pusat perbelanjaan (mal), pusat perkantoran,
hingga
tempat-tempat
wisata
dengan
menerapkan aturan normal baru.

Kepala
Dinas
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
(Parekraf)
DKI
Andhika
Permata,
mengungkapkan event itu diselenggarakan
untuk mendukung berbagai kegiatan yang
mendorong pertumbuhan dan perkembangan
ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,
kepercayaan dunia usaha terhadap Pemprov DKI
Jakarta menjadi indikator pemulihan ekonomi
Jakarta. Indikator tersebut merupakan buah
dari upaya sekaligus kemajuan DKI menangani
pandemi COVID-19 dengan peningkatan sistem
perawatan kesehatan terutama vaksinasi di
seluruh wilayah ibu kota.

Selain itu juga sebagai
upaya Jakarta
menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta
terus bergerak, berkolaborasi meski pandemi
belum usai. “Jakarta Biennale tahun 2021 juga
bisa menjadi alternatif daya tarik wisata bagi
warga Jakarta meski berlangsung di tengah
pandemi,” kata Andhika.
						 Sya
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BERHARAP VAKSIN
MENANGKAL CORONA
Kesadaran warga untuk
vaksinasi semakin tinggi,
termasuk mengajak anak usia
6 hingga 11 mendatangi sentra
vaksin. Mereka tidak ingin
gelombang kedua COVID-19
terulang.

I

nka Andriana kini bisa menarik nafas lega.
Keinginannya agar
putranya yang masih
duduk di sekolah dasar, mendapatkan
vaksinasi menjadi kenyataan. Pada 14 Desember
lalu, Fadilah Achmad Djakerta, putra sulungnya
mendapat vaksin Sinovac dosis pertama di
sekolahnya, SDN 8 Susukan, Ciracas Jakarta
Timur.
Vaksinasi bagi anak usia 6- 11 tahun memang
sudah lama ditunggu-tunggu
Inka. Sekitar
seminggu yang lalu, Inka mendapat kabar
bahwa nanti akan ada vaksinasi anak. Tentu
saja, kabar baik itu disambut Inka dan suaminya.
Ibu dua anak itu pun tak menyia-nyiakan
kesempatan emas tersebut. “Saya langsung
mendaftar di sekolah,” kata Inka ketika ditemui
JaKita.
Meski telah mengantongi surat pendaftaran
vaksin, Inka juga mesti berupaya untuk
menyakinkan
anaknya
untuk
mengikuti
vaksinasi. Apalagi anaknya tergolong takut
dengan jarum suntik. “Alhamdulillah anak saya
mau divaksin,” katanya.
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Bagi Inka vaksinasi diyakini dapat mencegah
penularan virus COVID-19. Ia dan suaminya
sudah divaksin hingga dosis kedua, pada
awal Juni lalu, sebelum kasus aktif COVID-19
melonjak di Jakarta pada pertengahan Juli.
Ia bersyukur saat
gelombang kedua kasus
COVID-19 melanda Jakarta, Inka dan suaminya
tidak terpapar COVID-19. . “Alhamdulilah saya
dan keluarga selamat,” katanya bersyukur.
Inka masih ingat, pertengahan Juli 2021 lalu
merupakan saat yang menegangkan bagi
dirinya. Hampir setiap hari ia selalu mendengar
suara sirine ambulans yang keluar masuk di
kampungnya, mengantarkan pasien COVID-19
ke rumah sakit. Tidak sedikit
tetangganya
yang terpapar COVID0-19 dan meninggal
dunia. “Setiap hari selalu saja ada kabar yang
meninggal dunia,” katanya mengenang.
Inka juga mengalami pengalaman pahit. Banyak
sanak familinya yang terpapar COVID-19. Tidak
sedikit yang meninggal dunia. Ia ingat kedua
anaknya belum mendapat vaksinasi. Ada
perasaan khawatir dan cemas kala itu. Tapi Ia
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Vaksinasi anak
usia 6-11 tahun di
wilayah DKI
Jakarta jdilakukan
serentak di 40
sekolah dengan j
umlah sasaran sekitar
10 ribu siswa.

Foto
Safran H.

hanya bisa pasrah. Ia bersyukur kedua anaknya
tidak terpapar COVID-19. “Vaksinasi sangat
membantu kekebalan tubuh. Ada famili yang
sudah divaksin terpapar COVID-19, tapi mereka
bisa sembuh,” katanya.
Karena itu Inka merasakan benar manfaat
vaksinasi. Ia sangat berterima kasih kepada
Pemprov DKI Jakarta yang telah berupaya untuk
melindungi warganya dari COVID-19. ”Upaya
Pemprov DKI sangat bagus, tanggap banget,”
ujarnya.
Inka bersyukur, kasus aktif COVID-19, di Jakarta
kini sudah mereda. Ia berharap program
vaksinasi yang digencarkan Pemprov DKI
Jakarta, dapat membentuk kekebalan tubuh
warga, sehingga peristiwa melonjaknya kasus
COVID-19 seperti pada Juli lalu tidak terulang
lagi. “Mudah- mudahan imunitas warga Jakarta
bener-bener kuat dan enggak ada lagi kejadian
kayak pertengahan tahun,” kata Inka berharap.
Menjadi Pembelajaran
Kepala UPT Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
(Puslatkesda) Dinkes DKI Jakarta, dr. Nisma
Hiddin, juga masih ingat peristiwa melonjaknya
kasus COVID-19 di Jakarta pada Juli lalu. “Saya

sempat terenyuh ketika melihat banyaknya
nyawa yang harus dikebumikan saat itu,” kenang
nya.
Nisma
tidak pernah membayangkan,
Tim
Pemulasaran Monas yang biasanya hanya
melakukan pemulasaran hanya 2 hingga 3
jenazah, kini harus menangani 20 hingga 45
Jenazah perharinya. “Saya meminta pihak
Puskesmas yang sudah diberi pelatihan terjun
untuk membantu pemulsaran,” katanya.
Sebelumnya, dr. Nisma beserta jajarannya
memang telah banyak melakukan kegiatan
seperti pelatihan vaksinasi bagi nakes, sampai
pelatihan pemulasaran yang diberikan kepada
tenaga medis dan non-medis.
Meskipun telah melandai, dr. Nisma berharap
masyarakat jangan merasa telah memenangkan
pertempuran melawan pandemi ini. Ditengah
gelombang kasus varian baru Omricon, Nisma
berharap kesadaran warga lebih baik lagi.
Menurutnya, langkah yang paling ampuh untuk
memutus mata rantai penyebaran COVID-19,
adalah adanya kesadaran warga untuk
mengikuti anjuran protokol kesehatan, pola
hidup sehat, dan vaksinasi.
						 gro
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KOLOM

Ayub

T

entang penyakit, tradisi agama monoteis
dari
Yahudi,
Nasrani,
hingga
Islam,
menceritakan sosok Ayub. Doktor Budhy
Munawar Rachman, dosen Islamologi di Sekolah
Tinggi Filsafat Driyarkara, yang tesisnya mengenai
Ayub dalam Alkitab dan Al Qur’an, berkisah
menarik sekali dalam sebuah webinar akhir
pekan lalu. Kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci
Keuskupan Agung Jakarta yang mengadakan
diskusi itu, murid mendiang Nurcholish Madjid
ini mengulik Kitab Ayub dalam Perjanjian Lama.
Dialog iblis yang mempertanyakan kesalehan
Ayub kepada Tuhan dengan mengujinya lewat
ternaknya yang mati dan keluarganya yang
tertimpa rumah, rupanya tak membuat imannya
berubah. Senjata terakhir pun ditawarkan
setan melalui penyakit kulit yang menjalari
tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Kali ini Ayub
sempat tidak tahan, ia bahkan menyesalkan
kelahirannya. Namun, sebagaimana kisah-kisah
dalam kitab suci yang happy ending, religiositas
Ayub bergeming, sehingga diganjar Tuhan
dengan tujuh putra dan tiga putri serta hidup
makmur kembali.
Mas Budhy, yang selalu menarik bila mengajar
di kampus STFD atau menjadi narasumber
diskusi, merefleksikan penderitaan manusia
yang dalam teologi disebut teodisi atau dalam
filsafat ketuhanan dikenal sebagai problem of
evil. Sebuah renungan dalam kehidupan seharihari ketika kita kerap menyaksikan orang baik
yang malah menderita, seolah teori retribusi
yang diajarkan semua agama bahwa Tuhan
akan memberi anugerah kepada orang yang
taat kepada-Nya tak berlaku. Realitas yang
sering membuat hidup terasa absurd, saat
Tuhan seakan tidak dapat dimengerti lagi (Deus
Absconditus). Benarkah demikian? Di kolom
chat, saya bertanya, apakah pandemi Covid-19
kita bisa ambil hikmahnya seperti kisah Ayub?
Paling tidak dua hal: pertama, menyadarkan
ketamakan manusia yang membabat hutan,
sampai virus kehilangan inang kelelawar,
hingga akhirnya mencari inang baru di tubuh
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kita, seiring fungsi hutan yang berubah menjadi
industri ekstraktif. Kedua, memaksa manusia
untuk bertransformasi digital, laiknya webinar
melalui Zoom tersebut.
Mas Budhy sepakat, jasad-jasad renik yang
tak kasat mata mengajarkan kita banyak hal,
selain jutaan orang sakit dan kematian tentu
saja.
Sebagaimana
pengalaman
Jakarta
selama hampir dua tahun belakangan, dari
salah satu episentrum Covid-19 di Indonesia,
kemudian menjadi 50 kota terbaik di dunia
dalam penanganan pandemi ini. Adalah Deep
Knowledge Analytic yang melaporkan hasil
analisisnya berdasarkan lima kategori, 114
indikator, serta lebih 8.200 data di 72 kota di
dunia. Dalam laporan bertajuk Covid-19 City
Rankings Q2/2021: Benchmarking of Municipal
Pandemic Response – Vaccines, Economy,
Prevention,
Governance,
Safety,
lembaga
internasonal yang berbasis di London, Inggris ini
menempatkan Jakarta di urutan ke-47 dengan
total skor 51,43.
Mengutip berita katadata.co.id pada 11 November
2021 yang berjudul Jakarta Masuk 50 Kota Terbaik
di Dunia dalam Tangani Pandemi Covid-19, pada
kategori ketahanan ekonomi, Jakarta dengan
skor 11,05 mengungguli Shanghai (11.03), Beijing
(10,87), Kuala Lumpur (10.01), Roma (9,94), dan
Madrid (9,73). Pada kategori efisiensi pemerintah,
Jakarta (10.61) mengungguli Moskow (10,51),
Shanghai (10,45), Bukares (10,39), serta Doha
(10,35). Pada kategori manajemen kesehatan,
Jakarta (9,17) mengungguli Los Angeles (9,12)
dan Lisbon (8,78). Pada kategori efisiensi
karantina, Jakarta (12,81) mengungguli New York
(12,55), Roma (12,38), Amsterdam (12,21), Paris
(11,56), Kuala Lumpur (11,21), serta Doha (10,88).
Pada kategori tingkat vaksinasi, Jakarta (7,78)
mengungguli Hong Kong (7,68), Manila (7,49),
Riyadh (6,88), dan Oslo (6,31). Prestasi keren
Jakarta dalam penanganan Covid-19.
				

Ramdan Malik
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dr. Ngabila Salama:

Kerja Senyap
Seperti Detektif
dr. Ngabila Salama
tidak hanya bergerilya
mencari data untuk
penanggulangan
COVID-19, tapi juga
menginisiasi hadirnya
platform pendaftaran
vaksinasi secara daring.

T

ugas
yang
diemban
dr.
Ngabila Salama tidak ringan.
Bahkan bisa dibilang penuh
resiko.
Bayangkan,
di
tengah
masih simpang siur tentang virus
Corona Virus Disease (COVID-19),
pada Januari 2020 lalu, Kepala
Seksi Surveilans Epidemiologi dan
Imunisasi Dinas Kesehatan DKI
Jakarta, mendapat tugas sebagai
Case Manager Covid-19.

Dr. Ngabila
Salama tidak
pernah lelah
untuk memantau
laju penularan
COVID-19.

Foto
Dharma W.

Kala itu, tugas yang diamanahkan
memang tidak mudah. Perempuan
kelahiran Jakarta 25 Oktober 1989
itu harus memutuskan sampel yang
harus terlebih dulu diuji berdasarkan
skala prioritas dan dampak kasus.
Seiring marakanya kasus
baru
COVID-19
di Ibu Kota,
Ngabila
juga
mesti
aktif
memantau
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perkembangan yang terjadi dilapangan. Layaknya
seorang Detektif, ia bersama tim terus berupaya keras
memantau laju penularan yang sempat mengalami
kenaikan di Jakarta.
“Kami harus berusaha mencari data atau informasi
mengenai sampel di lapangan. Sekecil apapun informasi
itu, bermanfaat bagi penanggulangan COVID-19. Kami
kerja senyap seperti detektif, ” ujar Ngabila ketika ditemui
Jakita, beberapa waktu lalu.

Nama
TTL

: dr.Ngabila Salama
: Jakarta, 25 Oktober 1989

PENDIDIKAN:
SMAN 8 Jakarta
Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia (2007)
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia (2014).
KARIR ASN:
Staf Puskesmas Kecamatan
Duren Sawit (2014-2017)
Staff Sudin Kesehatan Jakarta Timur
(2017-2019)
Kasi Surveilans Epidemiologi dan
Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta
(2019- Sekarang).

Ngabila terpaksa harus bergerilya, mencari tahu informasi
yang akurat tentang virus yang muncul pertama kali
di Wuhan, China tersebut. Ia tidak ingin informasi yang
menyesatkan tentang COVID-19 sampai ke warga Jakarta.
Bahkan seringkali Ngabila juga kerap dibenturkan orang
yang memiliki pandangan berbeda soal virus tersebut.
Belum lagi ditambah, stigma masyarakat yang tidak
aware soal Covid. “Kala itu banyak informasi yang
kaidah keilmuannya tidak jelas, sengaja disebarkan ke
masyarakat,” katanya.
Meski begitu, Ngabila pantang menyerah. Suka dan
duka itu dijadikan pemicu untuk terus mengembangkan
diri. Ia juga banyak mempublikasikan tulisan tentang
COVID-19. Tujuannya agar warga Jakarta memiliki dasar
dan pengetahuan yang lebih ilmiah dalam menghadapi
gelombang serangan COVID-19.
Platform Vaksinasi
Seiring berjalannya waktu, lambat laun pemahaman
masyarakat tentang COVID-19 mulai menunjukan
kemajuan. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan
protokol kesehat menunjukan kemajuan. Begitu juga
minat masyarakat untuk vaksinasi semakin besar. Kasus
COVID-19 di Jakarta perlahan semakin menurun.
Meski begitu bukan berarti tugas
selesai. Saat itu
Pemprov DKI Jakarta sedang gencar melakukan vaksinasi
untuk lansia yang tersebar di berbagai wilayah dan
kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan mencari
lokasi vaksinasi yang tersedia.
Menurut Ngabila, lokasi vaksinasi yang fluktuatif, diperlukan
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perbaikan, perubahan, dan pengembangan agar
dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ngabila, menghadirkan platform pendaftaran
vaksinasi secara daring. “Pengembangan sistem
ini melibatkan banyak pihak, seperti Dinkes
dan JSC dan PeduliLindungi serta Disdukcapil,
“katanya.
Sebelumnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta
telah bekerja sama Jakarta Smart City untuk
membangun JAKI melalui JakCLM (Corona
Likelihood Metric). Belakangan JAKI sebagai
pusat data dan layanan terintegrasi mengenai
Covid-19.
Menurut Ngabila, aplikasi ini memudahkan
masyarakat untuk mencari informasi yang akurat
dan cepat. “Semangatnya kami memudahkan
warga untuk mengakses layanan vaksin,”kata
dia.
Hasilnya, JAKI berhasil mengurangi penumpukan
dan memangkas proses di lokasi vaksinasi,
sehingga vaksinasi menjadi tiga kali lebih cepat.
“Kami berupaya mencari solusi dari berbagai
permasalahan dan keluhan
masyarakat,”
katanya.
Memiliki Rasa Melayani
Bagi Ngabila, menjadi ASN merupakan pengabdian.
Karena itu ia harus memiliki rasa melayani
yang tinggi kepada masyarakat. Ia tidak ingin
menjadi ASN yang biasa-biasa saja. Setiap
langkah ASN harus memiliki manfaat untuk hajat
orang banyak.”Luruskan niat untuk melayani,
terus berinovasi, kembangkan diri. Jangan jadi
average people,”ujar dia.
Pengalamannya, berkecimpung di organisasi
membuat
jiwa
pengabdiannya
semakin
terbentuk. Sejak masih kuliah, ia sudah aktif di
kegiatan bakti sosial. Itu pula yang mendorong
Ngabila melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan strata dua, dengan konsentrasi

bidang Public Health. “Saya sudah jatuh hati
pada kesehatan masyarakat,”ujar Lulusan
Fakultas Kedokteran UI ini.
Ngabila mengawali karir ASN pada 2014 di
Puskesmas Duren Sawit, Jakarta Timur. Disana
ia banyak melayani masyarakat. “Ketika masih
bertugas di Puskesmas, ada banyak cerita
yang
membuat saya semakin kaya akan
pengalamaman,” katanya.
Selepas bertugas di Puskesmas Duren Sawit,
pada 2017 Ngabila ditugaskan di Sudin Kesehatan
Jakarta Timur. Dia dipercaya menangani lima
isu strategis nasional, seperti tuberkulosis (TB),
Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Penyakit
tidak menular, dan Peningkatan cakupan
imunisasi.
Sebagai pengabdi masyarakat, Ngabila berharap
kedepannya masyarakat Jakarta sehat baik
lahir maupun batinnya.“Saya hanya ingin
masyarakat Jakarta sehat, “ katanya.
						 gro
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Menantang Adrenalin
di Timur Jakarta
Meski ATV Adventure Indonesia menawarkan
permainan yang menantang adrenalin tinggi,
tapi bisa dimainkan oleh segala usia.
Keselamatan menjadi jaminannya?
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B

agi Anda yang menyukai tantangan,
mungkin bisa menyambangi ATV
Adventure Indonesia, di Kelurahan
Setu,
Kecamatan
Cipayung,
Kota
Jakarta Timur. Di sana, ada banyak
atraksi wisata untuk menguji adrenalin
Anda. Salah satunya, bermain all
terrain vehicle (ATV), sejenis kendaraan
dengan roda empat dengan kendali
menyerupai roda dua.
Di atas lahan seluas 8.000 meter
pe regi (m 2), para pengunjung bisa
mengendarai ATV dengan berkeliling
hingga
tiga
putaran.
Jaraknya
mencapai 1,8 kilometer (km). Lintasan
yang
dipakai
untuk
berkeliling,
bercampur antara lintasan kering dan
basah.
Saat JaKita bertandang ke sana, ada
pengunjung tengah bersiap mengendarai
ATV. Mereka adalah pasangan muda-
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mudi yang memanfaatkan waktu untuk
menikmati wisata adrenalin tersebut.
Angga, salah satu pengunjung tersebut,
mengaku sengaja datang ke wahana
karena tertarik dengan informasi yang ada
di sosial media. Kebetulan, rumahnya cukup
dekat dari lokasi tersebut. “Baru sekarang
saya bisa kesini,” katanya.
Setelah melahap tiga putaran wahana ATV,
Angga merasakan kenikmatannya bermain
ATV. Bahkan ia merekomendasikan wahana
ATV sebagai wisata yang wajib dicoba
untuk semua kalangan usia. “Meski harus
melewati lintasan yang basah dan kering,
namun tetap aman,” katanya.
Sebenarnya, untuk memberi kenyamanan
para pengunjung, pengelola memberikan
fasilitas pendamping yang disebut sweeper
kepada mereka yang ingin mencoba
ATV. Setiap sweeper akan bertugas untuk
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mendampingi pengunjung hingga
maksimal jumlahnya 20 orang.
Mereka yang ingin mencoba wahana,
bisa disesuaikan dengan keinginan
masing-masing. Bisa saja, mencoba
sekaligus tiga wahana dengan
membeli tiket khusus, ataupun
mencoba hanya satu wahana saja
dengan harga disesuaikan.
Namun, bagi Angga dan pasangannya,
saat akan mencoba ATV, mereka
tertarik untuk mencoba sekaligus
dengan dua wahana lain. Karenanya,
mereka
memilih
tiket
khusus
paket yang harganya lebih murah
dibandingkan dengan membeli per
tiket untuk per wahana.
Setelah ATV, wahana berikutnya yang
mereka pilih adalah panahan dan air
soft gun. Mengingat kedua wahana
tersebut masih baru bagi keduanya,
pengelola memberikan pelatihan
singkat bagaimana cara memainkan
yang benar.
Dijamin Puas
Supervisor ATV Adventure Indonesia
Rahmat
Hidayat
menyebutkan,
setiap pengunjung dijamin akan
bisa mendapatkan kepuasan dan
sekaligus
kebahagiaan
setelah
memainkan setiap wahana. “Mereka
semua bisa bermain, namun tetap
dipantau keselamatannya,” katanya.
Sejak dikelola secara profesional
pada Januari 2021, wahana wisata
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tersebut diakuinya cepat berkembang
dan banyak diburu para penyuka
wisata adrenalin.
Keunggulan tempat wisata tersebut
dibandingkan
dengan
yang lain,
adalah karena lokasinya yang strategis
di pinggir jalan raya, dan berdekatan
dengan pintu tol. Selain itu, lokasinya
masih ada di dalam wilayah DKI
Jakarta.
Meski wisata yang ditawarkan penuh
dengan
adrenalin
tinggi,
namun
Rahmat Hidayat memastikan bahwa
itu tetap bisa dimainkan oleh segala
usia. Tentu saja, ada batasan minimal
yang ditetapkan untuk memenuhi
aspek keselamatan, yakni usia 8 tahun
untuk ATV dan 13 tahun untuk panahan.
Saat bermain wahana, pengunjung juga
akan dimanjakan oleh pemandangan
yang asri dan sejuk. Selain rerumputan
yang hijau, pepohonan rindang juga
mengelilingi area wahana, terutama
di sepanjang lintasan yang digunakan
untuk rute ATV.
Seluruh
fasilitas
tersebut
selalu
dirawat secara rutin, untuk menjamin
setiap
pengunjung
yang
datang
mendapatkan
kenyamanan
dan
keselamatan. Khusus untuk lintasan,
setiap dua minggu juga selalu
diperiksa dan kemudian diperbaiki jika
ada lintasan yang bermasalah.
Ke depan, fasilitas di wahana ini akan
terus dikembangkan. Nantinya, area
seluas 2,5 hektare (ha) bisa digunakan
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untuk seluruh kegiatan. “Saat ini
kami fokus menambah unit fasilitas
dari setiap wahana,” kata Rahmat.
Selain ATV, wahana lain yang juga
banyak diburu para pengunjung
untuk mencoba, adalah panahan.
Wahana
tersebut,
menawarkan
atraksi memanah dari jarak 15 meter
dengan mendapatkan pelatihan
singkat bagaimana cara memanah
yang benar.
Kegiatan memanah yang biasanya
dilakukan dengan serius, bisa
dilakukan dengan menyenangkan.
Namun, agar anak panah tetap
bisa membidik dengan baik, bahkan
tepat ke area tengah lingkaran
bidikan, pelatih akan memberikan
arahan dengan baik. Penasaran?
Ayo, mencoba wahana ATV Adventure
Indonesia.
				
				

sam

Sebelum mencoba
wahana menembak
pengunjung akan
diberikan pelatihan
singkat cara
menembak yang baik.

Foto
Safran H.
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MENJAGA MARWAH
LENONG DENES
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ada sedikit saja pegiat seni
Lenong Denes tetap berada
dijalurnya
dengan
pakempakem yang dipegang teguh.
Seperti
bercerita
kisahkisah 1001 malam, berlatar
belakang bangsawan kerajaan,
menggunakan bahasa baku/
resmi,
dan
menggunakan
busana formal sesuai ceritanya.

Lenong Denes
bercerita tentang
kisah bangsawan.
Bahasa yang
digunakan bukan
dialek Betawi. Ada
yang harus dijaga
dalam marwah Lenong
Denes.

L

enong,
kesenian
Betawi
yang sudah cukup populer.
Setiap orang tentu familiar
dengan kesenian itu. Tapi
tidak banyak orang tahu kalau
ternyata Lenong Betawi ada
dua jenis, yakni Lenong Denes
dan Lenong Preman. Sebagian
orang menyebut keduanya
sebagai Lenong saja, sebuah
kesenian warisan leluhur untuk
hiburan rakyat.
Lenong
mulai dikenal pada
pertengahan abad ke-19 dan
20-an. Lenong ditampilkan oleh
banyak pemain. Tujuannya,
selain
menghibur
rakyat,
juga menyampaikan pesanpesan moral terhadap kondisi
masyarakat yang terjadi saat
itu.
Sedangkan kata Denes dalam
Bahasa Betawi berarti dines
atau resmi dan bisa dilihat dari
penampilan para pemainnya
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Bercerita Kisah Kerajaan

yang
mengenakan
formal.

busana

Lenong Denes sama seperti
Lenong Preman yang diiringi
musik. Diselipkan juga lagu
Betawi seperti Jali-Jali dan
Cente Manis dengan iringan
Gambang Kromong.
Contoh lakon
Lenong Denes
yakni Indra Bangsawan, Sehnar
Majlis,
Hindupipah,
Ratu
Jambumangle, Jaka Sundang,
Damar Wulan dan beberapa
kisah lain yang diramu sesuai
situasi dan kondisi masyarakat.
Dahulu, Lenong Denes akrab
dengan masyarakat Betawi Kota.
Sehingga kesenian tersebut
berkembang di Jakarta Barat,
Jakarta Pusat, dan di Jakarta
Utara.
Sayangnya,
pamor
Lenong
Denes kini mulai pudar. Hanya

Pegiat seni Lenong Denes, Tutur
Krishandoyo, mengungkapkan
Lenong Denes menampilkan
cerita tentang kisah kerajaan,
sohibul hikayat atau cerita
1001 malam.
Karena itu,
latarbelakang
panggung
dan busana pemainnya juga
bercirikan
sebuah
kisah
bangsawan.
Bahasa
yang
digunakan juga bahasa resmi
bukan dialek Betawi seperti
Lenong Preman.
Menurut Tutur, ada porsi yang
harus dijaga dalam marwah
Lenong Denes. Yaitu pesan
moral yang bisa diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.
Ada nilai baik yang diterapkan
dan nilai buruk yang harus
dijauhi
dalam
kehidupan
sehari-hari. “Diharapkan usai
menonton
Lenong
Denes,
masyarakat bisa lebih baik
dalam brakhlak” ujar Tutur
yang tetap eksis menggeluti
Lenong Denes sejak 2012 ini.
Tutur bertekad mempertahankan
warisan nenek moyang yang
menjunjung
kearifan
lokal
ini “Dari banyak ragam seni
Betawi, Lenong Denes masih
bisa eksis hingga hari ini,” ujar
Tutur bangga.
			
sya
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Kue Sengkulun,
Warisan Budaya
Tak Benda
Zaman boleh berganti, tapi Kue Sengkulun
tak pernah lengkang ditelan waktu.

Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

EDISI 12 TAHUN 2021

KULINER
KULINER
KULINER

3535

Waktu pengerjaan: 60 menit
Tingkat kesulitan: mudah
Hasil: 1 loyang
Bahan-bahan:
250 gram
Tepung ketan
½ butir
Kelapa setengah tua, parut
		kasar
100 gram
Gula pasir
¼ sdt		
Vanili bubuk
¼ sdt		
Garam
1 sdm		
Minyak goreng
1 lembar
Daun pisang untuk alas kue
Bahan taburan:
1/2 butir Kelapa setengah tua, parut halus
1/4 sdt Garam
Cara membuat:
Campur tepung ketan, kelapa parut, gula pasir,
vanili, garam. Aduk rata.
Siapkan loyang persegi empat dan alasi
dengan daun pisang.
Olesi loyang dengan minyak goreng. Masukkan
adonan hingga rata.
Taburi bagian atas dengan bahan taburan.
Kukus adonan dengan api sedang selama 45
menit atau hingga merah kecoklatan. Sajikan.
Infografis/Tommy K.R
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Sengkulun Lambang
Kesetiaan

K

ue sengkulun diyakini sudah ada di
Indonesia sejak 1513 silam. Kudapan ini
punya kisah yang berlatar belakang kesetiaan.
Ketika Portugis datang ke Malaka pada
1521, sebagian rakyat Batavia tetap berpihak
kepada penguasa Kerajaan Sunda Padjajaran,
Raja Tanjung Jaya.
Sebagai tanda kesetiaan, kue sengkulun
dibuat khusus untuk dipersembahkan kepada
Raja Tanjung Jaya yang saat itu tengah berada
di wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa.
Sebenarnya, di beberapa daerah Indonesia
juga mengakui keberadaan kue sengkulun.
Di Jepara, kue ini dikenal sebagai sengkolon,
di Palembang disebut kue jando berias, dan
di Bangka populer dengan nama sangkolun.
Namun karena sengkulun pertama kali ada
di Batavia, maka kue ini dinobatkan sebagai
penganan khas Betawi.
Padahal, sengkulun juga bukan murni asal
Betawi. Karena kue ini dipengaruhi budaya
China. Masyarakat Tionghoa yang bermigrasi
ke Batavia merasuk dalam kuliner Betawi.
Sengkulun diserap dari kata sang ko lun dalam
Bahasa Hokkian atau dialek Selatan (Hainan).
Tidak percaya? Selintas sengkulun mirip
kue keranjang (nian gao, baca: nien kao).
Teksturnya lunak, kenyal, dan lembut. Ini
karena dibuat dari bahan baku utama tepung
ketan. Warnanya yang coklat ini berkat
penggunaan gula merah sebagai pemanis.
Bedanya, kue keranjang tidak menggunakan
kelapa. Sedangkan kue sengkulun memakai
santan untuk adonan dan parutan kelapa
segar untuk dicocol. Perbedaan lainnya, dalam
proses pembuatannya. Kue keranjang dimasak,
namun sengkulun dikukus. yen
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da banyak panganan khas Betawi.
Tidak sedikit yang telah hilang di
telan zaman. Tapi kue Sengkulun
masih tetap eksis hingga kini. Panganan
khas Betawi itu kini masih bisa ditemukan
di Jakarta. Apalagi, kue Sengkulun kini telah
ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak
Benda (WBTB) Indonesia dari DKI Jakarta,
untuk kategori kemahiran dan kerajinan
nasional
Adalah Saripah, segelintir orang Betawi
yang masih setia membuat Kue Sengkulun.
Nenek yang sudah memasuki usia 70 tahun
ini menjual kue khas Betawi tersebut sejak
1991 silam. “ saya sudah 30 tahun berjualan
Sengkulun, “ katanya ketika ditemui Jakita
di kediamannya.
Tidak sulit untuk menemukan warungnya
yang terletak di Jl. Swadaya Pam No.
63, RT 6/RW 7, Kampung Rawa Badung,
Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.
Di
kampung itu
Saripah
sudah
cukup
terkenal. “Warung
yang menjual kue
sengkulun itu sekitar 100 meter dari kios
pulsa,” terang Hasanah sewaktu Jakita
tiba di Jl. Swadaya dan menanyakan letak
warung nenek Saripah.
Warung sekaligus rumahnya tergolong
sederhana, kondisinya bersih. Etalasenya
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bening. Lantainya kinclong. Padahal, letaknya
di pinggir jalan berdebu dan ramai kendaraan
bermotor.
Pagi menjelang siang itu cucu Saripah, Ahmad
Zaelani nampak sedang melayani pembeli. Fauzan
dan anak perempuannya, Asmiranda membeli
sepuluh potong kue sengkulun untuk sarapan.
Fauzan yang asli putra Betawi ini mengaku selalu
memperkenalkan makanan khas Betawi kepada
anaknya.
“Saya ingin anak-anak kenal berbagai makanan
khas Betawi. Saya tidak ingin anak-anak tahunya
makanan kebarat-baratan. Sehingga, identitas
budaya kota Jakarta bisa terjaga,” ujar Fauzan
ramah.
Asmiranda tersenyum membenarkan pernyataan
ayahnya. Menurut gadis manis kelas lima SD ini selain
kue sengkulun, keluarganya suka berburu kudapan
khas Betawi lainnya. Mulai dari putu mayang,
kembang goyang, kue cucur, talam, hingga cente
manis. “Ayah selalu mengajak jajan kue-kue khas
Betawi. Ayah jarang membelikan kue kekinian,” kata
Asmiranda sambil melirik manja kepada ayahnya.
Nenek Saripah yang baru pulang dari pasar ikut
nimbrung di warungnya. Dia senang kue buatannya
masih diminati generasi muda seperti Fauzan dan
Asmiranda. “Alhamdulillah masih ada yang suka
sama kue sengkulun buatan nenek,” kata Saripah
semringah.
Semula, Saripah menjual pecak lele, sayur gabus
pucung, dan ayam sampyok. Sayangnya, peminat
aneka masakan khas Betawi tersebut semakin
berkurang. Ibu empat anak dan enam cucu ini
berhenti jualan.Dia berharap kue sengkulun tidak
bernasib sama.

Ahmad Zaelani,
melayani pembeli
kue Sengkulun.

Foto
Dharma W.

Setiap hari, kecuali Jumat, Saripah membuat kue
sengkulun hanya dua loyang dan dijual seharga,
Rp2.000/potong. Saripah juga kadang-kadang
terima pesanan kue sengkulun partai besar untuk
arisan, sunatan, dan pengajian.
“Nenek sudah tua. Cuma sanggup membuat dua loyang
setiap hari. Ini juga entah sampai kapan. Sayang kalau
tidak ada yang meneruskan,” kata Saripah sendu. yen
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FOTO ESAI

Mengenal Kampungan Budaya Betawi Setu Babakan
Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, terpilih menjadi
salah satu desa wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.
Kawasan ini memenuhi tujuh kriteria pemilihan dewan juri, yakni toilet, suvenir, desa digital, CHSE, konten
kreatif, daya tarik wisata, dan homestay. Tak hanya sekadar wisata saja, di Setu Babakan juga bisa belajar
seputar budaya Betawi. Mulai dari baju adat untuk pernikahan, ondel-ondel, hingga barang-barang yang
kerap ditemui di kediaman orang Betawi.*
Foto / Safran H.
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Libur Nataru Tanpa
Khawatir COVID-19
Tak bisa pergi berlibur saat libur Natal dan Tahun Baru 2021? Tenang, ada banyak tips
untuk menikmati libur Natal dan Tahun baru meskipun hanya di rumah saja. Apa saja
tipsnya ? Berikut dibagikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, agar liburan
Anda tetap menyenangkan tapi minim risiko penularan COVID-19.

Tetap aktif

Memasak makanan favorit

Meski libur, tapi harus tetap aktif.
Usahakan berjalan 7.500 sampai
10.000 langkah setiap harinya agar
kesehatan tubuh tetap terjaga.

Pergi berbelanja dan memasak
makanan favorit akan menjadi
pengisi waktu libur yang sempurna.
Tapi usahakan makanan sehat ya.

Melakukan hobi

Taati protokol kesehatan

Cobalah melakukan hobi yang
mungkin sudah lama ditinggalkan.
Melakukan hal yang menyenangkan
seperti hobi bisa membuat bahagia
dan meningkatkan imunitas tubuh.

Tak masalah jika ingin berkumpul
bersama teman di malam Natal
atau tahun baru, tapi pastikan
tetap patuhi protokol kesehatan.
Sebaiknya batasi teman yang
diundang, serta tak perlu terlalu
lama.

Manfaatkan libur untuk olahraga
Tak perlu harus ke pusat
kebugaran untuk olahraga, Anda
bisa berolahraga di lingkungan
sekitar. Manfaatkan sesi ini untuk
menghirup sebanyak-banyaknya
sinar matahari. Dijamin saat
kembali bekerja Anda akan terlihat
lebih segar.

Infografis/Tommy K.R
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