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DINKES DKI AWASI 
BATAS HARGA PCR

MEGAPOLITAN4

Widyastuti

Harganya kami 
mengikuti arahan 
dari Kementerian 
Kesehatan yakni 

di luar Jawa 
maksimalnya di 

angka Rp525 
ribu dan di Jawa 

maksimalnya 
Rp495 ribu

Dinas Kesehatan 
DKI Jakarta segera 
mengeluarkan surat 
edaran batas harga 
tes PCR yang baru 
dengan mengacu 
pada instruksi 
Kementerian 
Kesehatan.

sebut.
“Saat ini ada 119 lab 

jejaring kita yang tersebar 
di lima kota dan ada tam-
bahan lagi satu lab mobile 
yang akan beroperasi di RS 
Pelabuhan sehingga ada 
120,” katanya.

Lab mobile tes PCR 
yang akan beroperasi di RS 
Pelabuhan tersebut berasal 
dari PT Pertamina Bina 
Medika IHC (Pertamedika 
IHC) dengan tarif yang 
akan menyesuaikan den-
gan standar harga sesuai 
ketentuan Kementerian 
Kesehatan.

“Diharapkan dengan 
mobile PCR ini testing kita 
akan lebih banyak jumlah-
nya dan memudahkan bagi 
masyarakat bisa tes PCR 
dengan hasil lebih cepat,” 
kata Direktur Utama Perta-

medika IHC Fathema Djan 
Rachmat di Balai kota.

Pihak Pertamedika 
IHC, selain mengirimkan 
satu unit tes PCR mobile 
di Jakarta yang memiliki 
kapasitas maksimum se-
banyak 400 tes sehari, juga 
disiapkan unit yang sama 
di area-area yang minim 
fasilitas tes PCR di berbagai 
provinsi mulai dari Jambi, 
Jawa Timur, Banten, Bali, 
Jawa Tengah, Kalimantan 
Timur, Papua dan Sulawesi.

“Harganya kami men-
gikuti arahan dari Kemen-
terian Kesehatan yakni di 
luar Jawa maksimalnya di 
angka Rp525 ribu dan di 
Jawa maksimalnya Rp495 
ribu,” kata dia.

Kementerian Keseha-
tan telah mengeluarkan 
surat edaran yang menga-
tur batas harga tertinggi 
tes PCR di Indonesia dan 
mulai berlaku sejak Selasa 
(17/8/2021).

D i r e k t u r  J e n d e r a l 
Pelayanan Kesehatan Ab-
dul Kadir meminta Dinas 
Kesehatan di tiap daerah 
untuk mengawasi jalannya 
aturan tersebut.

Aturan ini diterbitkan 
setelah Presiden Joko Wi-
dodo meminta Kemenkes 
untuk menurunkan harga 
RT PCR dari yang awalnya 
batas tertingginya Rp900 
ribu, menjadi di kisaran 
Rp450 ribu hingga Rp550 
ribu.

Evaluasi pun dilakukan 
Kemenkes bersama dengan 
BPKP. Hasilnya, Kemen-
kes mengumumkan bahwa 
harga tertinggi RT PCR 
adalah Rp 495 ribu untuk di 
wilayah Jawa dan Bali dan 
Rp550 ribu untuk daerah 
luar Jawa Bali.

Menurut Kadir, penu-
runan harga tes PCR ini 
bisa terjadi karena harga 
sejumlah komponen dalam 
variabel harga tes juga ikut 

menurun. Salah satunya 
harga reagen dan harga ba-
rang habis buang yang pada 
awal pandemi harganya 
sangat mahal.

Kemenkes akan terus 
mengevaluasi batasan harga 
tertinggi tes PCR. Dinamika 
naik turunnya harga kom-
ponen-komponen itu ia 
sebut akan terus dipantau 
dan akan jadi pertimbangan 
utama.

“Tak menutup kemung-
kinan jika saatnya nanti 
akan ada evaluasi lagi, har-
ganya bisa lebih turun lagi,” 
ujarnya. 

 Sammy
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Jakarta, HanTer - “Kan 
sudah ada edaran resmi dari 
Kementerian Kesehatan 
sebagai acuan. Tentu kami 
akan mengeluarkan edaran 
mengacu pada Kemenkes, 
di Jawa maksimal harganya 
Rp495 ribu,” ujar Kepala Di-
nas Kesehatan DKI Jakarta, 
Widyastuti di Balai Kota 
Jakarta, Rabu (18/8/2021).

N a m u n  d e m i k i a n , 
Widyastuti  menyebut-
kan pihaknya belum bisa 
menyampaikan harga ra-
ta-rata tes PCR yang akan 
ditetapkan di Ibu Kota.

Widyastuti menyebut-
kan bahwa Dinkes DKI Ja-
karta telah menjalin kerja 
sama dengan beberapa lab 
swasta dan sebagiannya 
dibiayai APBD serta telah 
berada di bawah harga ter-

Jakarta, HanTer - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan, memberikan 
keringanan untuk pajak 
kendaraan bermotor (PKB). 
Kebijakan itu tertuang da-
lam Peraturan Gubernur 
(Pergub) Nomor 60 Tahun 
2021 tentang Insentif Fiskal 
2021.

“Besaran keringanan 
pokok PKB untuk tahun 
pajak sebelum tahun 2021, 
ditetapkan sebesar 5 per-
sen,” demikian bunyi Pasal 
6 dari Pergub bernomor 60 
Tahun 2021 tersebut, yang 
dikutip di Jakarta, Rabu 
(18/8/2021).

Adapun pemberian 
keringanan pokok pajak 
diberikan dengan syarat 
wajib pajak yang melaku-
kan pembayaran pokok 

PKB pada periode Agustus 
2021 sampai dengan Sep-
tember 2021.

Kemudian, pada Pasal 7 
dijelaskan, keringanan juga 
diberikan jika wajib pajak 
tidak memiliki tunggakan 
pajak di tahun-tahun se-
belumnya.

Pemberian keringanan 
pokok PKB ditetapkan den-
gan ketentuan; keringanan 
sebesar 10 persen diberikan 
kepada wajib pajak yang 
melakukan pembayaran 
pokok PKB tahun 2021 
di bulan Agustus 2021; 
dan keringanan sebesar 5 
persen diberikan kepada 
wajib pajak yang melaku-
kan pembayaran pokok 
PKB tahun 2021 di bulan 
September 2021.
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Jakarta, HanTer - Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Disparekraf) DKI 
Jakarta dan Jakarta In-
ternational Contemporary 
Dance Festival berkolabora-
si menyelenggarakan event 
virtual bertajuk “Jakarta 
Mari Menari” dalam rangka 

memperingati HUT ke-76 
Republik Indonesia (RI) 
pada 19 sampai 20 Agustus 
2021.

Rangkaian kegiatan Ja-
karta Mari Menari di an-
taranya Dance-Talk pada 
tanggal 19 dan 20 Agustus 
2021 pukul 10.00-12.00WIB 

dengan tema “Tari dan So-
sial Media” serta “Tari dan 
Budaya Pop”.

Diskusi yang dilang-
sungkan melalui Zoom dan 
disiarkan melalui Youtube 
Disparekraf DKI Jakarta ini 
mengundang narasumber 
mulai dari pemerhati tari, 

content creator, infl uencer, 
profesional dancer seperti, 
Rusdy Rukmarata, Kennya 
Rinonce dan Bowo Alpenlie-
be dan lain sebagainya.

Jakarta Mari Menari 
juga menyelenggarakan 
workshop untuk umum di 
tanggal 19 Agustus dengan 
pemateri Siko Setyanto, 
seorang penari profesional 
dan juga koreografer serta 
anggota Komite Tari Dewan 
Kesenian Jakarta.

Kemudian, akan dilak-
sanakan lokakarya yang 
ditujukan untuk profesional 
dancer, anggota, dan pen-
gelola sanggar-sanggar seni 
yang ada di Jakarta pada 20 
Agustus 2021. Materi works-
hop dengan tema “Body & 
Space” akan disampaikan 
oleh Josh Marcy, seorang 
penari, koreografer, dan juga 
anggota Komite Tari Dewan 
Kesenian Jakarta. Kedua 
workshop tersebut dimulai 
pukul 13.00-15.00WIB.

Pelaksana Tugas (Plt) 
Kepala Dinas Parekraf DKI 

Jakarta, Gumilar Ekalaya 
mengatakan, kegiatan ini 
menjadi salah satu bentuk 
partisipasi dan semangat 
memperingati HUT ke-76 
RI.

“Semoga  ke  depan 
semangat berkolaborasi 
dalam mengembangkan 
potensi kreativitas masya-
rakat seperti ini semakin 
banyak diselenggarakan,” 
ujarnya di Jakarta, Rabu 
(18/8/2021).

Gumilar menjelaskan, 
Dinas Parekraf DKI Jakar-
ta mendukung terseleng-
garanya event tari virtual 
Jakarta Mari Menari serta 
mengapresiasi mitra penye-
lenggara karena konsisten 
berkolaborasi untuk meng-
hidupkan kegiatan kreatif di 
tengah situasi pandemi ini.

“Acara ini juga menjadi 
bentuk dukungan Dinas Pa-
rekraf DKI Jakarta terhadap 
pengembangan sub sektor 
ekonomi kreatif yaitu seni 
pertunjukan,” terangnya. 
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Disparekraf DKI Gelar Event Virtual Jakarta Mari Menari

Gubernur Anies 
Beri Keringanan PKB

Jakarta, HanTer - Se-
banyak 54 keluarga Kam-
pung Bayam dari 627 Ke-
pala Keluarga (KK) telah 
menerima buku tabungan 
dari PT Jakarta Proper-
tindo (Perseroda) secara 
bertahap sejak 5 sampai 18 
Agustus 2021. Mereka yang 
sebelumnya mendiami sisi 
utara proyek pembangu-
nan Jakarta International 
Stadium (JIS) tersebut 
mtelah bersepakat untuk 
bermukim di tempat lain.

“Sejak 5 sampai 18 
Agustus 2021 telah dilak-
sanakan pemberian buku 
tabungan kepada 54 KK 
secara bertahap di Bank 
DKI Cabang Balaikota Ja-
karta Pusat. Pemberian 

pada 10 KK per hari dengan 
prokes ketat,” tulis Jakpro 
dalam akun Instagram @
JakIntStadium dikutip di 
Jakarta, Rabu (18/8/2021).

PT Jakarta Propertindo 
(Jakpro) melaksanakan 
program pemukiman kem-
bali (RAP) kepada warga 
Kampung Bayam, Tanjung 
Priok, Jakarta Utara, sejak 
5 sampai 18 Agustus 2021 
untuk membantu warga 
Kampung Bayam menda-
pat kehidupan lebih baik

Tercatat sebanyak 627 
Kepala Keluarga (KK) atau 
1.612 jiwa dari tiga blok 
permukiman di Kampung 
Bayam terkena dampak 
proyek pembangunan JIS.

 Ant/Zamzam

54 Kepala Keluarga 
Kampung Bayam Terima 
Tabungan dari Jakpro

ANIES BASWEDAN
ISTIMEWA


