
Selama Perayaan Natal, 1.760 Pasukan
Oranye Dikerahkan Jaga Kebersihan
Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan kerahkan 1.760 petugas untuk jaga kebersihan
Ibu Kota sepanjang perayaan Natal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta
Asep Kuswanto jamin tidak bisa terjadi penimbunan sampah.
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"Aktivitas pengatasan kebersihan sepanjang Natal masih tetap berjalan seperti umumnya.
Walau jatuh di hari liburan, pasukan oranye DLH masih tetap bekerja seperti umumnya,"
kata Asep lewat info tercatat, Rabu, 21 Desember 2022.

Dinas sudah menyiapkan gagasan operasi, satgas, fasilitas dan armada pengatasan
sampah untuk memperhitungkan tumpukan sampah. "Semua Suku Dinas Lingkungan Hidup
tingkat Kota Administrasi dan Unit Eksekutor Lingkungan Hidup di setiap Kecamatan sudah
diinstruksi untuk memperhitungkan kebersihan lingkungan Gereja di daerah pekerjaannya
masing-masing," katanya.

Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup akan menerjunkan minimum 40 personil pengatasan
kebersihan setiap kecamatan.

"Bahkan juga ada petugas yang ikut bergotong-royong bersihkan gereja bersama
pengurusnya untuk menyiapkan serangkaian perayaan natal," kata Asep.

Disamping itu, DLH DKI kerahkan regu ambil di lingkungan Gereja bekerja bersama dengan
Petugas Prasarana dan Fasilitas Umum (PPSU) Kelurahan berkaitan.

Selainnya personil, Dinas Lingkungan Hidup mempersiapkan kendaraan angkut sampah,
road sweeper atau mobil penyapu jalan automatis, toilet mobile, tempat sampah memiliki
roda, dan menyiagakan TPST Bantargebang bekerja 24 jam untuk lakukan servis pada
malam Natal.

"Khususnya untuk gereja-gereja besar yang jemaahnya ramai, petugas dan armada
pengatasan kebersihan ditugaskan lebih maksimal," sebut ia.

Gereja yang mendapatkan fokus saat perayaan Natal itu, salah satunya Gereja Katedral dan
Emanuel Jakarta Pusat; Gereja Ayam di Jakarta Barat; Gereja Advent dan HKBP Pasar
Minggu Jakarta Selatan; Gereja Theresia Jakarta Timur; dan Gereja Tiberias Indonesia
Kelapa Gading Jakarta Utara.
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Satpol PP akan di turunkan untuk pengamanan malam muda-mudi dan car free night saat
malam tahun baru.

Perayaan Natal 2022 berlainan dari tahun awalnya karena kumpul bersama sudah
diperbolehkan. Dekor Natal perlu untuk memberi kesan-kesan pada tamu.

Pemerintahan DKI Jakarta akan berkunjung gereja saat perayaan Natal pada 24 Desember
2022. Dalam lawatan itu, DKI ajak Forkopimda sampai BIN.

Berlibur tahun akhir, Natal dan Tahun Baru, tidak komplet tanpa sajian cookies untuk
menambahkan kehangatan dengan keluarga

Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta melangsungkan serangkaian
acara perayaan Natal di beberapa titik Ibu Kota dengan mengangkat semangat toleran,
keserasian, keamanan, kenyamanan, dan gembira.

Bos PLN Darmawan Prasodjo pastikan faksinya siap sediakan listrik yang handal dan aman
untuk penuhi keperluan konsumen setia sepanjang beribadah Natal.

Kapolri Listyo Sigit selainnya mengikutsertakan Banser NU, Kokam untuk menjaga perayaan
Natal 2023. Ini profile organisasi masyarakat Kokam

Barisan Serbaguna alias Banser Nahdlatul Ulama (NU) diikutsertakan Kapolri Listyo Sigit
Prabowo untuk amankan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2023.

Kepala Unit Polisi Pamong Praja Bijakin menjelaskan faksinya akan menerjunkan 1.406
personil untuk amankan perayaan Natal.

Itaewon dahulunya ialah tempat untuk acara pesta Natal dengan beberapa hiasan di jalan,
tetapi saat ini jadi benar-benar sunyi dan muram.


