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50 TEMPAT KARAOKE BAKAL
IKUT UJI COBA PEMBUKAAN
Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI
Jakarta masih
melakukan
persiapan
pembukaan tempat
karaoke. Sejauh
ini, sudah ada
50 tempat yang
rencananya akan
menjalani uji coba.
Jakarta, HanTer - Pelaksana tugas (Plt) Disparekraf
DKI Gumilar Ekalaya, mengatakan, sebelum melakukan
uji coba, pihaknya telah menerima pengajuan permohonan pembukaan karaoke
dari 100 tempat. Namun
kebanyakan dari mereka
tidak memenuhi syarat dan
diminta melakukan revisi.
“Terus yang sudah itu kan
sudah kita survei, sudah kita
lihat SOP-nya, kita kasih
masukan harus apa-apa yang
diperbaiki, dan yang sudah
mengembalikan (perbaikan)
ada 50-an pusat karaoke
yang sudah mengembalikan
hasil dari revisiannya gitu
ya,” ujar Gumilar di Balai
Kota DKI, Jakarta Pusat,
Rabu (2/6/2021).
Meski tak menyebutkan
secara rinci mengenai waktunya, uji coba ini, kata Gumilar, akan dilakukan dalam

Dari 50 ini akan
kita coba kaji lagi,
nanti modelnya
itu kita akan coba
dengan sistem
ujicoba dulu. Jadi
tidak semua kita
langsung kasih izin
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waktu dekat. Nantinya lewat
tahapan ini akan diketahui
mana karaoke yang layak
buka di tengah pandemi Covid-19. “Dari 50 ini akan kita

coba kaji lagi, nanti modelnya itu kita akan coba dengan
sistem ujicoba dulu. Jadi
tidak semua kita langsung
kasih izin,” katanya.

Dalam pelaksanaan uji
coba, tiap tempat karaoke
harus mematuhi protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19. “Tentu kita

akan uji coba beberapa yang
memang sudah benar-benar
siap secara prokes, secara
SOP dan memang punya
komitmen untuk melaksanakan dan bertanggungjawab,”
tuturnya.
Selain itu, uji coba tidak
dilakukan secara bersamaan
kepada 50, tempat karaoke
itu. Rencananya akan dibagi
beberapa tahap pembukaan
tempat karaoke dalam jangka waktu tertentu degan
pengawasan ketat. “Apakah
10 apa 15 (tempat karaoke),
paling nggak dari yang tahap
ujicoba ini kita kan benar-benar pantau day by day nya,
dari satpol PP kepolisian pariwisata kita lihat prokesnya
gimana,” pungkasnya.
 Sammy
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Diwajibkan
Swab Antigen
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (PAREKRAF)
DKI Jakarta akan menguji coba
pelaksanaan tempat usaha
karaoke di tengah pandemi
Covid-19. Saat ini sudah ada
50 tempat usaha yang telah
merevisi dokumen protokol
kesehatan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang
ditetapkan tim gabungan.
Pelaksana tugas (Plt) Kadis
Parekraf DKI Jakarta Gumilar
Ekalaya, mengisyaratkan uji
coba akan dilakukan pada bulan
Juni 2021 ini. Namun, Gumilar
tak menjelaskan jadwal pasti
pelaksanaan uji coba tempat
karaoke tersebut.
“Rencananya dalam waktu
dekat dan kami terus mematangkan (uji cobanya). Kami
nggak mau (kasus naik) karena saat ini memang trennya (Covid-19) sedang agak
naik-naiknya akibat lebaran
kemarin,” kata Gumilar di Balai
Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu
(2/6/2021).
Gumilar mengatakan, pengelola karaoke wajib menyediakan swab antigen kepada
pengunjung. Kemudian para
pengunjung yang datang juga
harus memakai masker untuk
menghindari penyebaran Covid-19.
“Jadi yang jelas harus swab
antigen bagi semua pengunjung, terus kapasitas itu 50
persen yang boleh dioperasionalkan. Kemudian satu ruangan
itu diupayakan hanya dipakai
satu kali dalam sehari, jadi
nggak boleh satu ruangan itu
ganti-ganti pengunjung,” jelas
Gumilar.
Selain itu, kata dia, pengelola hanya diizinkan mengoperasikan ruangan karoke

yang berukuran besar dengan
jumlah tamu 25 persen dari
kapasitas. Tiap pengunjung
juga diberikan alat mikrofonnya
masing-masing demi menghindari penularan Covid-19
melalui droplet.
“Jumlah tamu dalam satu
room (ruangan) hanya diizinkan 25 persen dari kapasitas.
Makanya, nanti yang boleh itu
hanya room kapasitas besar,
kalau satu room ukurannya
cuma 2-3 orang otomatis nggak
bisa dipakai,” ujarnya.
Hingga kini, Dinas Parekraf DKI Jakar ta masih berkoordinasi dengan Dinkes DKI
soal penggunaan masker bagi
pengunjung yang tengah bernyanyi. Untuk sementara, Dinas
Parekraf masih mengusulkan
para pengunjung yang sedang
bernyanyi memakai penutup
wajah (face shield).
“Kalau penggunaan masker
ini kami masih coba koordinasi dengan Dinkes, tapi kalau
nyanyi sih kayaknya agak ribet
(sulit) ya. Jangan sampai kami
bikin aturan yang pastinya
dilanggar, karena agak susah ya (mengawasi) dan kami
nggak mungkin setiap room
dijagain dan dilihatin gitu kan,”
imbuhnya.
Karenanya, Gumilar mewajibkan para pengelola karaoke
untuk membentuk Satgas Covid-19 internal. Nantinya Satgas
ini akan membantu mengawasi
pelaksanaan protokol kesehatan
di setiap ruang karaoke.
“Nanti pihak Satgas internal itu juga yang akan melapor setiap harinya kepada
kami, bagaimana penanganan
prokesnya di masing-masing
usaha,” ungkapnya.
 Sammy

Roy Suryo Kaji Gugatan KONTROVERSI JALUR SEPEDA
Perdata Lucky Alamsyah DPRD: Tak Perlu Persiapan Prasarana
Jakarta, HanTer - Mantan Menteri Pemuda dan
Olahraga (Menpora) Roy
Suryo mengkaji untuk
melayangkan gugatan perdata terhadap pesinetron
Lucky Alamsyah karena ada
unsur pencemaran nama
baik. “Kami mempertimbangkan keras gugatan perdata, kalau tidak ada itikad
baik,” kata Mantan Menpora Roy Suryo di Polda Metro
Jaya, Rabu (2/6/2021)
Sementara itu, kuasa
hukum Roy Suryo, Pitra
Romadoni menambahkan
pihaknya sedang menyiapkan dan mengkaji gugatan
perdata itu sesuai KUH
Perdata yang mengatur
ganti kerugian penghinaan.
“Kerugian itu bisa terlihat secara materil maupun
immateril. Apalagi beliau
adalah seorang tokoh publik, seorang mantan petinggi partai dan seorang
mantan menteri,” ucapnya.
Meski begitu, pihaknya
masih menantikan penyelesaian masalah itu dengan
itikad baik dari aktor tersebut. “Ini akan kita lihat

nanti, setelah yang bersangkutan dipanggil, dimintai
keterangan untuk klariﬁkasi
dalam undangan klariﬁkasi
akan kita lihat nanti apakah
yang bersangkutan masih
menyangkal atau tidak mau
minta maaf,” ucapnya.
Pitra menyebut saat
ini kasus tersebut masih
dalam proses penyelidikan. “Kami berharap dan
optimis dalam waktu dekat
ini kami berharap pihak
kepolisian akan menaikkan
status perkara ini ke tahap
penyidikan,” ucapnya.
 Danial

Jakarta, HanTer - Anggota DPRD DKI Fraksi
PDI Perjuangan, Gilbert
Simanjuntak menilai kalau kebijakan terkait jalur
sepeda hanyalah untuk
sekedar menyalurkan hobi.
Bahkan menurutnya, tak
perlu menyiapkan sarana
prasarana transportasi ramah lingkungan, seperti
konsep yang diusungkan
kepada anggota dewan sebelumnya. “Ini pemborosan
energi, sumber daya karena
hanya mengurus hobi bukan alat transportasi,” ucap
Gilbert di Gedung DPRD
DKI, Jakarta Pusat, Rabu

(2/6/2021).
Lebih lanjut, anggota
Komisi B DPRD DKI ini
mengimbau agar Anies fokus menyelesaikan program-program besar sesuai
dengan janji kampanyenya.
Karena, mantan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tersebut akan habis
masa jabatannya kurang
lebih satu tahun lagi, yakni
pada Oktober 2022.
“Sebaiknya fokus membereskan banyaknya persoalan yang diciptakannya
sendiri, jangan mewariskan
persoalan kepada Plt atau
Gubernur terpilih nanti,”

tandasnya.
Seperti diketahui,
Pemprov DKI berencana akan membuka jalur
sepeda di Jalan Layang
Non-tol (JLNT) Kampung
Melayu-Tanah Abang pada
setiap Sabtu-Minggu pukul
05.00-08.00WIB.
Kemudian, Pemprov
DKI memberikan keleluasaan pesepeda road bike
menggunakan jalur kendaraan bermotor di jalan
Sudirman-Thamrin meski
sudah ada jalur sepeda terproteksi di jalan itu pukul
05.00-06.30WIB.
 Sammy
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