
DKI Buka Suara Soal Pagar Tebet Eco
Park, Izin Terbit Era Anies Baswedan

Eksekutor Pekerjaan Kepala Berita Olahraga Terkini Dinas Pertamanan dan Rimba Kota DKI
M Fajar Sauri membuka suara masalah pagar Tebet Eco Park atau Taman Kota Tebet,
Jakarta Selatan. Fajar menjelaskan pagar itu mempunyai tujuan jaga supaya vegetasi
tumbuhan tidak hancur karena kepadatan pengunjung.

"Dengan pemagaran ini, warga semakin nyaman saat bertandang ke Tebet Eco Park (TEP),"
kata Fajar di Jakarta, Senin, 19 Desember 2022, seperti diambil dari Di antara.

Menurutnya, Pemerintah provinsi DKI putuskan membatasi taman berdasar hasil penilaian
pada keadaan taman. Pemerintahan terima saran dari pengunjung selama saat eksperimen
selesai pembukaan kembali taman itu pada Juni 2022.

Taman itu sempat ditutup sesudah masyarakat sekitaran mengeluh parkir liar dan pedagang
kaki lima (PKL) dan sampah yang mengotori pemukiman mereka. Pada waktu itu,
pengunjung Tebet Eco Park melewati kemampuan hingga tidak nyaman.

Pagar besi sedang dibuat di beberapa segi teritori rekreasi Tebet Eco Park, di Jakarta
Selatan, Sabtu, 10 Desember 2022. Tempo/Aliyyu Medyati

Ijin konsep pembangunan pagar dan penempatan sensor jembatan di Tebet Eco Park, kata
Fajar, sudah keluar pada September 2022, atau pada periode pemerintah Gubernur DKI
Anies Baswedan.

Pemagaran TEP ialah jalan keluar sesudah Pemerintah provinsi DKI batasi jumlah
pengunjung taman. Semenjak Juli lalu, pengnjung wajib melakukan registrasi di program
Jakarta Sekarang (JAKI).

Pagar baja itu direncanakan untuk jaga transparansi taman dengan visibility optimal. Ini
sesuai peranan dan arah awalnya design taman kota yang hijau dan terbuka.

Walau terbuka untuk umum, taman itu pun tidak dibuat sebagai taman yang bekerja
sepanjang 24 jam. Fajar menjelaskan pemagaran Tebet Eco Park sebagai cara untuk jaga
keamanan teritori taman itu. "Dengan masih tetap jaga peranan pagar sebagai batasan
pengaman tempat taman, menahan penyimpangan tempat taman," ucapnya.

Heru Budi Hartono malas memberi komentar banyak masalah tekanan Fraksi PSI untuk
selekasnya memberikan laporan pertanggungjawaban Formulasi E.

Selainnya konsolidasi peralihan yang sudah kabarkan calon presiden, beberapa konsolidasi
lain siap-siap pancal gas mendekati Pemilihan presiden 2024.

https://inksports.art/


Mendekati Mukernas PPP ada 5 nama yang kuat untuk disodorkan sebagai calon presiden
dan calon wakil presiden di Pemilihan presiden 2024. Ada Ganjar Pranowo sampai
Sandiaga Uno.

Fraksi PSI DPRD DKI menekan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi memberikan
laporan pertanggungjawaban Formulasi E.

Dekati Pemilihan presiden 2024, beberapa konsolidasi mulai tercipta. Konsolidasi peralihan
misalkan, masih cari pengiring Anies Baswedan

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Farazandi Fidinansyah minta Penjabat (Pj)
Gubernur Heru Budi Hartono memperdalam penyiapan penyelenggaraan Formulasi E 2023
dan 2024 supaya tidak memunculkan keributan seperti ajang awalnya di zaman Anies
Baswedan.

Dalam survey SMRC disebut jika jumlah pemilih Anies Baswedan yang memberikan
dukungan NasDem cuma 12 %, adapun ke PKS capai 20 %.

Beberapa Kader PSI keluar partai: Tsamara Amany, Rian Ernest Tanudjaja, Michael Victor
Sianipar, Surya Tjandra, dan Sunny Tanuwidjaja. Ini profilnya.

Anies Baswedan memandang safari politik yang sudah dilakukan dianya untuk dengar
inspirasi dan keluhan warga.

SMRC melaunching hasil survey terkini mereka yang memperlihatkan pengurangan suara
Partai NasDem dibanding saat Pemilu 2019.


