
OMICRON SULIT TERDETEKSI KARENA GEJALANYA SANGAT RINGAN

PT KAI Tutup Perlintasan
Kereta Api di Jalan Bungur

JAKARTA (IM) - PT 
Kereta Api Indonesia (KAI) 
akan menutup jalan kendaraan 
di perlintasan kereta api di 
Jalan Bungur 17, Kelurahan 
Gunung Sahari Selatan (GSS), 
Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Kepala Daop 1 PT KAI, 
Suryawan mengatakan penu-
tupan pintu perlintasan itu 
ditargetkan dilakukan pada 
Maret 2022.

Ia mengatakan dengan 
penutupan perlintasan itu, 
maka warga dengan kendaraan 
roda dua ataupun lebih tidak 
bisa melintas.

Suryawan mengatakan 
penutupan perlintasan tersebut 
mengingat pengembangan Sta-
siun Manggarai yang membuat 
volume perjalanan kereta api 
menjadi bertambah.

Selain itu, langkah penu-
tupan juga dilakukan untuk 
mengurangi kecelakaan di 
pintu perlintasan kereta api 
sebidang.

“Jalan perlintasan sebidang 
ini terlalu dekat dengan jalan 
perlintasan kereta di Jalan 
Garuda. Makanya ini untuk 
menekan terjadinya kecelakaan 
karena frekuensi jumlah kereta 
yang melintas akan bertam-
bah,” ucapnya. 

 Di tempat yang sama, 
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, 
Irwandi mengatakan bahwa 

hari ini pihaknya bersama PT 
KAI, Sudinhub dan Polsek se-
tempat melakukan peninjauan 
terkait rencana penutupan 
jalan di perlintasan kereta api 
tersebut.

Ia mengatakan penutupan 
itu perlu dikaji dengan matang, 
sehingga jangan sampai me-
mutus atau mempengaruhi 
perekonomian masyarakat 
sekitar.

“Penutupan ini memang 
harus dikaji dengan matang, 
karena akses ini sebagai jalan 
warga untuk ke pasar mau-
pun ke sekolah mengantar 
anaknya,” tegasnya.

Irwandi mengatakan pada 
prinsipnya Pemerintah Kota 
Jakarta Pusat mendukung ad-
anya penutupan jalan Bungur 
17 itu. Namun, ia mengatakan 
penutupan jalan harus melalui 
tahapan dan sosialisasi ke ma-
syarakat sekitar.

Ia mengatakan sosialisasi 
dan pertemuan dengan tokoh 
masyarakat, warga setempat, 
beserta jajaran pemerintah dan 
PT KAI harus dilakukan agar 
semua warga bisa tahu rencana 
penutupan jalan tersebut. 

“ K i t a  a k a n  l a k u k a n 
pendekatan dengan persuasif  
yang benar - benar humanis 
harus dilakukan. Kalaupun ada 
penolakan semoga bisa kita 
atasi,” terangnya.  yan
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PENYEBAB PENURUNAN PERMUKAAN TANAH JAKARTA
Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Senin (10/1). Peneliti Pusat Peneli-
tian Geoteknologi LIPI Robert Delinom mengatakan hal yang mendukung 
penurunan permukaan tanah adalah pertambahan bangunan dalam skala 
masif yang terjadi setiap tahun seperti industri, perkantoran dan peru-
mahan menyebabkan daerah resapan air semakin menipis.
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Wagub Ariza: Warga DKI
Diminta Berhati-hati
Kasus Covid-19 varian Omicron sulit 
dideteksi karena memiliki gejala yang 
sangat ringan. Banyak dari orang yang 
terpapar Omicron, tidak menyadari 
mereka sedang terjangkit Covid-19, kata 
Kepala Bidang Pencegahan Pengen-
dalian Penyakit (P2P) DKI Jakarta, Dwi 
Oktavia.

Jakarta tetap hati-hati,” ujar 
pria yang biasa disapa Ariza di 
Taman Menteng, Jakarta Pusat, 
Senin (10/1).

Ariza menjelaskan, tempat 
terbaik selama pandemi Co-
vid-19 adalah di rumah. Dia 
berujar warga Jakarta tidak 
perlu ke luar rumah jika tidak 
ada urusan yang mendesak. 
Apalagi untuk orang berusia 60 
tahun dan anak-anak di bawah 
9 tahun.

“Tempat terbaik tetap 
di rumah, tidak perlu keluar 
rumah, terlebih yang orang 
lebih 60 tahun, anak-anak di 
bawah 9 tahun, kami minta 
tetap ada di rumah. Kecuali 
yang memang ada tugas atau 
sekolah. Kedua, kami minta 

Kasus Covid 19 varian Omicron sulit

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria (Ariza) me-
minta seluruh warga Ibu Kota 
agar tetap berhati-hati terhadap 
penyebaran varian baru Co-
vid-19 dengan kode B.1.1.529 
atau Omicron, setelah dite-

mukannya kasus Omicron di 
wilayah Kecamatan Menteng 
dan Cempaka Putih, Jakarta 
Pusat.

“Jadi memang varian Omi-
cron itu memang penyebaran 
lebih cepat dari varian Delta. 
Untuk itu kami minta warga 

JAKARTA (IM) Wakil mukannya kasus Omicron di

laksanakan prokes,” jelas poli-
tikus Partai Gerindra ini.

Diberitakan sebelumnya, 
Kementerian Kesehatan (Ke-
menkes) melaporkan total ka-
sus konfirmasi varian baru 
Covid-19 Omicron, Minggu 
(9/1), mencapai 414 orang. 
Jumlah ini bertambah sebanyak 
75 kasus dari data Sabtu (8/1).

Secara keseluruhan selama 
Desember 2021 kasus konfi r-
masi Omicron sebanyak 136 
orang, sementara pada tahun 
2022 hingga 8 Januari sebanyak 
278 orang. Dari 414 orang, se-
banyak 31 orang dengan kasus 
transmisi lokal. Sisanya meru-
pakan pelaku perjalanan luar 
negeri. Selain itu, kebanyakan 
dari yang terinfeksi Omicron 
adalah mereka yang sudah 
divaksinasi lengkap.

 
Omicron Sulit Terdeteksi

Kepala Bidang Pencegahan 
Pengendalian Penyakit (P2P) 
DKI Jakarta, Dwi Oktavia 
mengatakan, kasus Covid-19 
varian Omicron sulit dideteksi 
karena memiliki gejala yang 
sangat ringan. Banyak dari 
orang yang terpapar Omicron, 
kata dia, tidak menyadari mere-
ka sedang terjangkit Covid-19.

“Kalau Omicron kan ge-
jala mayoritas ringan, eng-
gak menyadari, itu susahnya 
Omicron, enggak ngeh bahwa 
dia Covid-19,” ujar Dwi saat 
dihubungi melalui telepon, 
Senin (10/1).

Gejala ringan ini, kata Dwi, 
yang mungkin menjadi pe-
nyebab tertularnya seorang 
wanita berinisial R di empat RT 
kelurahan Krukut, Tamansari, 
Jakarta Barat.

Dwi mengatakan, R terpa-
par Covid-19 suspek Omicron 
setelah melakukan perjalanan 
keluar kota bersama tetang-
ganya awal Desember 2021 
lalu. R kemudian mulai berge-
jala pada akhir Desember 

dan menjalani pemeriksaan 
Covid-19 kemudian dinyatakan 
positif  Covid-19.

“Bisa jadi yang saya bilang, 
kita mengenali ibu R ni sebagai 
kasus yang pertama tapi bisa 
jadi dia sebenarnya tertular dari 
orang lain yang ada di lingkun-
gannya yang tidak terdeteksi,” 
kata Dwi.

Karena Covid-19 varian 
Omicron sulit terdeteksi dari 
gejala, Dwi meminta masyara-
kat tetap waspada dengan 
cara menjalankan protokol 
kesehatan seketat mungkin.

“Kita sama-sama (harus) 
untuk mengingatkan orang 
pakai masker, jaga jarak, karena 
Omicron gejalanya ringan tapi 
bisa menularkan,” ucap dia.

Pemprov DKI Jakarta 
telah melakukan penerapan 
penguncian wilayah berskala 
mikro atau micro lockdown 
di beberapa lokasi di ibu kota 
menyusul peningkatan kasus 
positif  Covid-19 varian omi-
cron. “Dari wilayah diterapkan 
micro lockdown yang dikelola 
pimpinan setempat dan ma-
syarakat di sana,” kata Ke-
pala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Dinas 
Kesehatan DKI Jakarta, Dwi 
Oktavia.

Namun, Dwi tidak mem-
berikan informasi detail berapa 
lokasi di DKI yang sudah 
menerapkan pembatasan skala 
mikro tersebut. Lokasi dengan 
kasus positif  Covid-19 banyak 
dan bersamaan akan menerap-
kan micro lockdown.

Sebagai informasi, empat 
RT di kelurahan Krukut, Ta-
mansari Jakarta Barat harus 
menerapkan micro lockdown 
setelah seorang warga berinisi-
al R terpapar Covid-19 suspek 
Omicron. Setelah diketahui 
positif  Covid-19, kasus mer-
embet ke 35 orang sehingga 
total kasus Covid-19 di daerah 
itu mencapai 36 orang.  yan

TES USAP COVID-19 
MASSAL WARGA 

KRUKUT
Petugas kesehatan 
melakukan tes usap Co-
vid-19 kepada seorang 
bocah saat tes massal 
di Kelurahan Krukut, 
Kecamatan Taman Sari, 
Jakarta Barat, Senin 
(10/1). Tes usap yang 
dilakukan kepada 500 
warga Krukut tersebut 
menindaklanjuti dite-
mukannya 36 kasus Co-
vid-19 di wilayah itu di 
mana satu di antaranya 
suspek varian Omicron.

Tri Adhianto Jadi Plt Wali Kota Bekasi
BEKASI (IM) - Tri Ad-

hianto resmi diangkat menjadi 
Pelaksana Tugas (Plt) Wali 
Kota Bekasi. Dan pada Senin 
(10/1) kemrin, karangan bun-
ga ucapan selamat membanjiri 
lingkungan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bekasi.

Tri menjadi Plt Wali Kota 
Bekasi menyusul Wali Kota 
Bekasi nonaktif  Rahmat Ef-
fendi menjadi tersangka kasus 
dugaan korupsi dan ditahan 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

Karangan bunga terse-
but sudah dikirimkan sejak 
Senin pagi. Karangan bunga 
diletakkan di halaman Peme-
rintah Kota Bekasi di Jalan Ir. 

Juanda, Bekasi Selatan, Kota 
Bekasi. Sekira 50 karangan 
bunga terpampang dari depan 
pintu masuk Pemerintah Kota 
Bekasi. Karangan bunga terse-
but berjajar hingga mengarah 
ke pintu keluar.

Adapun, karangan bunga 
dikirimkan dari dinas-dinas 
Pemerintah Kota Bekasi dan 
sejumlah partai seperti PAN, 
PDIP, Demokrat.

Namun, tak sedikit juga 
yang karangan bunga datang 
dari pihak swasta maupun 
organisasi masyarakat (ormas) 
seperti Pemuda Pancasila. 
Salah satunya berasal dari Di-
nas Kesehatan Kota Bekasi.

Di sana tertulis, “Selamat 

Menjalankan Tugas Kepada 
Wakil Wali Kota Sebagai Plt 
Wali Kota Bekasi.”

Tri menilai karangan bun-
ga dikirimkan sebagai bentuk 
apresiasi.

Tri mengaku akan bekerja 
dan mementingkan pelayanan 
terhadap masyarakat Kota 
Bekasi.

“Namanya dikasih itu kan 
bagian dari apresiasi. Jadi, kita 
lihat saja perkembangannya. 
Saat ini, kalau menurut saya, 
kita kerja kerja kerja. Pelayanan 
enggak boleh berubah, ASN-
nya juga lebih terintegritas 
dan yang penting kita menjadi 
lebih baik lagi ke depan,” ujar 
Tri.  yan

Wali Kota: Enam Warga Depok
Positif Terpapar Omicron

DEPOK (IM) - Wali Kota 
Depok, Mohammad Idris me-
nyatakan, pihaknya menemu-
kan enam warga yang terpapar 
Covid-19 varian Omicron. 
Mereka berasal dari empat 
kecamatan yakni, Sawangan, 
Limo, Bojongsari dan Cinere.

Dari enam warga tersebut, 
dua warga yang terpapar var-
ian Omicron sudah berhasil 
dikarantina di Wisma Atlet 
Kemayoran, Jakarta Pusat. 
Keduanya langsung dikaran-
tina dan belum sempat pulang 
ke Depok.

“Sebelumnya ada dua tapi 

alhamdulilah sudah bisa lang-
sung dikarantina di Wisma At-
let, karena yang bersangkutan 
dari luar negeri, tidak pulang 
ke Depok” kata Idris Moham-
mad Idris di Balai kota Depok, 
Senin (10/1).

Kemudian, kembali dite-
mukan dua kasus warga De-
pok positif  Omicron saat ke 
Arab Saudi. “Itu ketahuannya 
ketika turun di negara Arab. 
Dikarantina di sana, diisolasi di 
sana jadi tetap kita tracing yang 
kontak erat dari keluarganya itu 
harus,” kata Idris.

 Adapun, dua kasus lain-

nya berasal dari transmisi Jawa 
Barat. Idris menuturkan dua 
orang dinyatakan positif, saat 
kembali dari Cisarua, Puncak, 
Bogor. “Nah dari sana pulang 
ada gejala itu ternyata seke-
luarga, nah ini harus hati-hati 
juga,” kata Idris.

“Saya minta semua in-
struksi sesuai arahan menteri. 
Semua yang jenisnya omicron 
di Wisma Atlet, jadi tak ada di 
daerah,” tegasnya.

 Sementara itu, Pemkot 
Depok telah melakukan trac-
ing orang yang berkontak erat, 
tetapi dinyatakan negatif.  yan

PENYESUAIAN OPERASIONAL TRANSJAKARTA
Sejumlah penumpang turun dari bus Trans-
jakarta di Halte Harmoni, Jakarta, Senin 
(10/1). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) 
melakukan penyesuaian jam layanan ope-
rasional dimulai pukul 05.00-21.30 WIB dan 
untuk layanan malam hari pukul 21.31-22.30 
WIB usai ditetapkannya status Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
menjadi Level 2 di Jakarta.
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JAKARTA (IM) - Deny 
(53), warga Kampung Ban-
dan RT. 02, RW.09, Kelu-
rahan Ancol, Kecamatan 
Pademangan, Jakarta Utara, 
khawatir krisis air yang me-
nimpa kampungnya terjadi 
hingga Lebaran 2022 tiba.

Sejak terjadi pada 4 bulan 
lalu, krisis air di kampung-
nya belum ada perubahan. 
“Sudah 4 bulanan, tapi mu-
dah-mudahan (gangguan 
air) jangan sampai Lebaran 
ya, jangan sampai pas puasa. 
Butuh banget itu. Kita kan 
banyak kebutuhannya,” ujar 
Deny saat ditemui di lokasi, 
Senin (10/1).

Dia berharap, Palyja se-
bagai operator air pemasok 
ke kampungnya bisa segera 
memperbaiki masalah air 
tersebut. Pasalnya, meskipun 
bantuan air terus diterima, 

tetapi dia lebih menginginkan 
agar Palyja segera memper-
baiki gangguan tersebut.

“Mudah-mudahan Palyja 
(krisis airnya) jangan sampai 
puasa. (pas puasa) sudah di-
perbaiki, udah kelar kerjaan-
nya,” kata dia.

Di samping itu, Deny 
juga menginginkan agar air 
di kampungnya bisa kem-
bali normal. Apalagi air meru-
pakan salah satu kebutuhan 
manusia yang sangat men-
dasar. “Inginnya cepat-cepat 
mengalir, air kita butuh biar di 
mana-mana juga. Jadi harapan 
saya biar cepat diperbaiki,” 
ujar dia.

Seperti diketahui, warga 
Kampung Bandan, Kelu-
rahan Ancol, Kecamatan 
Pademangan, Jakarta Utara 
mengalami krisis air selama 4 
bulan terakhir.  yan

Warga: Mudah-mudahan Enggak
Begini sampai Lebaran

KRISIS AIR DI KAMPUNG BANDAN

JAKARTA (IM) - Camat 
Taman Sari, Agus Sulaeman 
menegaskan, warga Krukut, 
Jakarta Barat yang belum 
mengikuti tes Covid-19 anti-
gen dan PCR tidak diperbole-
hkan berjualan kembali.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Agus pada saat meninjau 
pelaksanaan testing Covid-19 
massal di empat titik zona 
merah RW 02 Krukut, Ta-
mansari, Jakarta Barat, Senin 
(10/1).

Dalam peninjauan Camat 
tersebut, sejumlah pedagang 
di pasar Krukut, sempat ber-
sembunyi dari petugas ketika 
hendak melakukan tracing. 
Mereka beralasan tidak mau 
mengikuti tes lantaran ta-
kut dibawa ke Rumah Sakit 
Darurat Covid-19 (RSDC) 
Wisma Atlet.

“Ya tadi bener, ada seba-
gian yang ngumpet tapi kalau 
mereka masih begitu saja oto-
matis swab di lokasi ini lagi,” 
ujarnya kepada wartawan di 
lokasi, Senin (10/1).

Agus mengatakan, apa-
bila warga masih bersikukuh 
tidak mau dites, maka mereka 
tidak akan diperbolehkan lagi 
untuk berjualan di Pasar Kru-
kut. Tak hanya itu, kata dia, 
pihaknya juga akan memper-
timbangkan opsi penutupan 
pasar jika nanti ada warga di 
wilayah Pasar Krukut yang 
kedapatan positif  Covid-19.

“Nanti mohon maaf  yang 
belum dites antigen untuk 
tidak jualan. Penutupan nanti 
kita pertimbangkan, dari hasil 
tes antigen sekarang. Kalau 
nanti hasilnya banyak kasus 
ya kita mempertimbangkan 
tiga pilar berbicara untuk 
menutup pasar,” ujarnya.

S e b e l u m n y a  L u r a h 
Krukut Jakarta Barat, Il-
ham Nurkarin mengatakan, 
pengetesan bakal dilakukan 
kepada 500 orang warga dari 
empat RT yang berada dalam 
wilayah zona merah.

Ia menjelaskan, pengete-
san tersebut bakal disebar 
di empat titik lokasi, antara 
lain di Puskesmas Kelurahan 
Krukut, Lapangan Garuda, 
Lapangan SMK 35 dan Sek-
retariat RW 2.

“Target untuk hari ini 
500 warga yang akan di-swab. 
Masyarakat akan diarahkan 
oleh petugas ke titik-titik 
pengetesan,” ujarnya kepada 
wartawan di lokasi, Senin 
(10/1).

Kendati demikian, ham-
pir dua jam kegiatan testing 
digelar, tak banyak warga 
yang mendatangi titik-titik 
pengetesan. Aktivitas ma-
syarakat yang sebelumnya ra-
mai juga menjadi sepi senyap.

Tidak ada lagi masyarakat 
yang berada di wilayah pasar 
maupun lingkungan zona 
merah. Dari keempat titik 
pengetesan, hanya di Lapan-
gan Garuda saja yang banyak 
didatangi masyarakat.

Langkah tersebut diambil 
Pemprov DKI Jakarta setelah 
puluhan warga di daerah 
tersebut terpapar Covid-19. 
Penemuan kasus berawal 
ketika ada seorang warga 
pergi ke Anyer dan Puncak 
beberapa waktu terakhir.

Satu warga tersebut ke-
mudian diketahui positif  
terpapar virus corona. Warga 
itu lalu dinyatakan sebagai 
suspek kasus Omicron.

Pihak kelurahan pun 
melakukan penelusuran kon-
tak. Awalnya didapatkan 13 
orang positif  setelah men-
jalani tes antigen. Kini ada 
36 warga Krukut yang posi-
tif  Covid-19 dan dibawa ke 
Wisma Atlet Kemayoran. 
Ada yang dibawa ke RS Pelni 
karena baru saja melahirkan.

Micro lockdown pun 
diterapkan di RW 02 Kru-
kut, Tamansari, Jakarta Barat. 
Aparat kepolisian dikerahkan 
untuk menjaga wilayah terse-
but.  yan

Camat Ancam Warga Krukut Jakbar
tak Bisa Jualan Kalau Belum Tes PCR

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS 

REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS 
PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA 
DANA INVESTASI DINAMIS dengan ini mengumumkan rencana perubahan 
Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA 
DANA INVESTASI DINAMIS sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut. 
a. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan dari semula 

“Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per Unit Penyertaan” menjadi                      
“Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per Unit Penyertaan”;

b. perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan 
dari semula “Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) setiap transaksi” menjadi     
“Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi”; 

c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan dari semula 
“Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu 
Rupiah)”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi dari semula “sama 
dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali Reksa Dana yang 
bersangkutan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi”.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan 
Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS serta pihak-pihak yang 
berkepentingan.

Jakarta, 11 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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