
Pemerintah Beberkan Alasan
Utama Tarif KRL Bakal Naik

JAKARTA (IM) - Juru 
Bicara Kementerian Per-
hubungan, Adita Irawati 
mengakui, ada wacana untuk 
menaikkan tarif  kereta rel 
listrik (KRL). Hal ini didasari 
oleh beberapa pertimbangan. 
Alasan utama tarif  tersebut 
akan naik dari Rp3 ribu men-
jadi Rp5 ribu didasari atas 
pelayanan pemerintah lewat 
pembangunan parasarana dan 
sarana kereta api yang diklaim 
semakin membaik.

“Misalnya, berkurangnya 
waktu tempuh dan waktu 
antrean masuk ke Stasiun 
Manggarai, yang sebelumnya 
memang cukup mengham-
bat,” ujar Adita dalam ket-
erangan resmi, Jumat (14/1).

Alasan la innya ia lah 
dibangunnya rel dwiganda, 
revitalisasi Stasiun Jatinegara, 
Stasiun Cikarang, Stasiun 
Bekasi, dan sebagainya yang 
dianggap telah memberi ke-
mudahan, keamanan dan ke-
nyamanan kepada konsumen 
KRL. Sehingga tarif  KRL 
seharusnya bisa disesuaikan.

“Operator, dalam hal ini 
PT Kereta Commuter Indo-
nesia (KCI), juga melakukan 
peningkatan layanan yang 
tidak kalah bagus. Misalnya, 
system ticketing, pelayanan 
di stasiun dan juga di atas 
kereta,” tutur Adita.

Selain itu, Adita meng-
garisbawahi selama enam 

tahun terakhir atau sejak 
2015, pemerintah belum per-
nah melakukan penyesuaian 
tarif  KRL satu kali pun. 
Kemudian, dari hasil survei 
yang dilakukan Kemenhub 
juga mendukung adanya wa-
cana kenaikan tarif  KRL ini. 
“Sehingga, cukup wajar jika 
kemudian muncul wacana un-
tuk menaikkan tarif, setelah 
berbagai layanan kepada kon-
sumen terus ditingkatkan,” 
jelasnya.

Sejumlah lembaga telah 
melakukan kajian dalam ben-
tuk survei mengenai kemam-
puan membayar (ability to 
pay/ATP) dan kesediaan 
membayar (willingness to pay 
/ WTP) pengguna terhadap 
tarif  KRL Commuter Line 
Jabodetabek. Hasil kajian 
berbagai lembaga tersebut 
menunjukkan ATP dan WTP 
pengguna KRL lebih tinggi 
dibanding tarif  yang berlaku 
saat ini.

“Meskipun demikian, 
hingga saat ini tarif  KRL 
masih tetap berlaku sesuai 
dengan apa yang telah berjalan 
lebih dari lima tahun terakhir, 
yaitu pengguna membayar 
Rp 3.000 untuk 25 Kilometer 
pertama dan Rp 1.000 untuk 
setiap 10 Kilometer beri-
kutnya,” kata VP Corporate 
Secretary KAI Commuter, 
Anne Purba dalam keterangan 
resmi, Jumat (14/1).  yan
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Dewan Minta Pemprov DKI  PTM
100 Persen Dihentikan Sementara
Perlu dipertimbangkan apakah sebaik-
nya dihentikan sementara PTM 100 
persen diganti dengan blended learning 
atau kembali ke pembelajaran jarak jauh, 
sampai betul-betul kondisinya kondusif, 
kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakar-
ta, Israyani.

serius. Pasalnya, saat ini, mulai 
banyak siswa yang terpapar 
Covid-19 saat mengikuti PTM 
100 persen.

“Untuk PTM harus ada 
kerjasama antara pihak sekolah 
dan orang tua juga Pemprov 
DKI dalam pengawasannya. 
Hal ini untuk menghindari 
penularan yang saat ini sudah 
ada dan agar kasus aktif  tidak 
semakin bertambah banyak,” 
ucap Israyani.

Dia mengajak warga untuk 
terus waspada, mencermati 
kenaikan drastis yang sudah 
harus menjadi peringatan ke-
pada seluruh warga Ibu Kota.

“Harus waspada, mohon 
semua masyarakat untuk tetap 
ketat dengan protokol kesehat-
an, memakai masker, mencuci 
tangan, jauhi kerumunan dan 
tidak keluar rumah jika tidak 
mendesak serta tuntaskan 
vaksinasi sebagai ikhtiar sehat 

Perlu dipertimbangkan apakah sebaik

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi A DPRD DKI 
Jakarta, Israyani meminta pem-
belajaran tatap muka (PTM) 
dengan kapasitas 100 persen di 
Ibu Kota dihentikan sementara 
waktu. Hal itu mencermati ka-
sus positif  Covid-19 termasuk 
varian Omicron yang mening-
kat di Jakarta.

“Perlu dipertimbangkan 
apakah sebaiknya dihentikan 
sementara PTM 100 persen 
diganti dengan blended learn-

ing atau kembali ke pembe-
lajaran jarak jauh, sampai 
betul-betul kondisinya kon-
dusif,” kata Israyani melalui 
keterangan tertulis di Jakarta, 
Jumat (14/1).

Ang gota  Fraks i  PKS 
DPRD DKI itu mengingatkan 
kepada Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI, khususnya 
Dinas Pendidikan dan Di-
nas Kesehatan DKI tentang 
pelaksanaan PTM harus terus 
dipantau dan diawasi secara 

JAKARTA (IM) Ang ing atau kembali ke pembe

PENUTUPAN SEJUMLAH
SEKOLAH DI JAKARTA

Petugas menyemprotkan cairan 
disinfektan di area sekolah SMAN 
20, Jakarta, Jumat (14/1). Sudin 
Pendidikan Wilayah I Jakarta 
Pusat menghentikan sementara 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
di SMAN 20, Sawah Besar setelah 
seorang siswa terkonfi rmasi posi-
tif COVID-19 sejak Selasa (11/1) 
hingga Minggu (16/1).

DEPOK (IM) - Proyek 
pengerjaan pembangunan 
underpass di Jalan Dewi 
Sartika, Kota Depok, Jawa 
Barat mulai dikerjakan pada 
awal Februari 2022. Pekerjaan 
underpass tinggal menunggu 
groundbreaking saja.

“Kemungkinan awal bu-
lan depan mulai running-
karena tinggal menunggu 
pemenang lelang saja,” kata 
Tim Teknis UPT Wilayah 1 
Bina Marga Provinsi Jawa 
Barat, Mutakin dalam ket-
erangannya, Jumat (14/1).

Menurut dia, pihaknya 
siap mengakomodir para 
pemilik kabel utilitas yang 
terdampak oleh pengerjaan 
pembangunan underpass. 
Setidaknya ada empat utilitas 
yang terdampak, mulai dari 
kabel utilitas milik Perusa-
haan Listrik Negara (PLN), 

Perseroan Terbatas (PT) Tirta 
Asasta Depok, Telkom, dan 
fi ber optik (FO).

“Terkait masalah utili-
tas, kita tahu sendiri daerah 
Dewi Sartika ini banyak sekali 
utilitas yang ada. Kami telah 
menyiapkan dan mengako-
modir teman-teman yang pu-
nya utilitas bisa ditempatkan 
dalam satu tempat yang lebih 
representatif  di bawah tanah 
dan itu berdekatan dengan 
underpass,” kata dia.

Ia mengatakan pemban-
gunan underpass di Jalan 
Dewi Sartika akan meng-
habiskan waktu sekitar 300 
hari. Rencananya, pada De-
sember 2022 sudah mulai 
dilakukan uji coba lalu lintas.

“Jadi ada kemungkinan 
di tahun 2023 bulan Januari 
sudah open traffi c,” tuturnya. 

 yan

Pembangunan Underpass 
Dewi Sartika Dimulai Februari

JAKARTA (IM) - Seban-
yak 17 pekerja seks komersial 
dan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PSK dan 
PMKS) di Kecamatan Tanah 
Abang, Jakarta Pusat dijaring 
petugas gabungan tiga pilar 
pada Jumat dini hari (14/1).

Camat Tanah Abang, 
Dicky Suherlan mengatakan, 
petugas gabungan terdiri dari 
TNI, Polri, Satpol PP Jakarta 
Pusat dan Tanah Abang, serta 
Suku Dinas Sosial Jakarta 
Pusat. 

Tim bagungan ini, kata 
Dicky, melakukan penyisiran 
di wilayah Jalan Jati Bunder, 
Jembatan Besi, Jembatan 
Tinggi, dan pasar Kebon Jati. 
“Hasilnya kita amankan 17 
orang, 14 di antaranya adalah 
PSK yang berusia sekitar 30 
tahun hingga 40 tahun, serta 
tiga lainnya gelandangan,” 
kata Dicky saat dikonfi rmasi, 
Jumat (14/1).

PSK dan PMKS yang 
diamankan oleh petugas lang-
sung dibawa ke panti sosial 
di Jakarta Barat. Mereka pun 
dilakukan tes PCR guna men-
getahui penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan razia 
tersebut, sebanyak 60 petu-
gas gabungan dikerahkan 
untuk melakukan patroli di 
Kecamatan Tanah Abang. 
“Akan kita tingkatkan lagi 
patroli Satpol PP kecamatan 
agar tidak ada PSK di lokasi 
tersebut,” kata Dicky.

Adapun Suku Dinas So-
sial Jakarta Pusat mencatat 
sepanjang 2021, gelandan-
gan menjadi jumlah PMKS 
terbanyak yang dijangkau 
oleh petugas. Dari 1.639 
PMKS yang dijangkau sepan-
jang 2021, 382 di antaranya 
adalah gelandangan, diikuti 
171 pemulung, 79 pengemis, 
79 anak jalanan dan 40 PSK. 

 yan

17 PSK Kena Garuk
Petugas Tiga Pilar
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RENCANA PEMBONGKARAN
HALTE TRANSJAKARTA GLODOK

Transjakarta melintas di Halte Glodok, Ja-
karta, Jumat (14/1). PT MRT Jakarta (Perse-
roda) akan membongkar Halte TransJakarta 
Glodok untuk persiapan pekerjaan konstruksi 
proyek MRT Jakarta Fase 2A.

Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (atas) dan 
jajaran (bawah) saat Rapat Penanggulangan 
Banjir di wilayahnya di Ruang Rapat Bupati, 
Komplek Perkantoran Pemda, Cikarang Pusat, 
Kamis (13/1).

Ini Upaya Pemkab Bekasi Hadapi 
Puncak Musim Penghujan

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Menghadapi puncak 
musim penghujan, Pemerintah 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 
menggelar rapat Penanggulan-
gan Banjir di wilayah Kabupat-
en Bekasi, bertempat di Ruang 
Rapat Bupati Bekasi, Komplek 
Perkantoran Pemda, Cikarang 
Pusat, pada Kamis (14/1). 
Rapat yang dipimpin langsung 
oleh Plt. Bupati Bekasi, Akh-
mad Marjuki itu, membahas 
beberapa upaya penanganan 
banjir yang telah dilakukan 
oleh dinas terkait. 

Rapat itu diikuti oleh 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD), Dinas 
Sosial, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Sumber Daya 
Air dan Bina Marga Bina 
Konstruksi, Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah 
(Bappeda),  serta Dinas Pe-
rumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 
(Disperkimtan). 

Dalam rapat tersebut, be-
berapa Kepala Perangkat Dae-
rah menyampaikan laporannya 
mengenai berbagai langkah-
langkah dalam menghadapi 
bencana, serta untuk mengan-
tisipasi puncak musim hujan 
yang kemungkinan terjadi di 
Wilayah Kabupaten Bekasi. 

Di antaranya, laporan 
dari Kepala Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Beka-
si, Dedi Supriyadi. Dirinya 
menjelaskan, ada 8 desa di 
Kabupaten Bekasi yang ter-
dampak banjir, yang mencapai 
30-80 cm, banjir rob yang ter-
jadi di Kecamatan Muaragem-
bong dan Kecamatan Babelan, 
dan tanah longsor di Kampung 
Tapak Serang, Desa Leng-
gahjaya. 

“Kami juga sudah melaku-
kan langkah untuk mengantisi-
pasi terjadinya longsoran tang-
gul di Kecamatan Cabangbun-
gin. Kami dengan camat  juga 
sudah memberikan himbauan 
kepada warga, jika malam hari 
bisa mengungsi sementara 
waktu di lokasi yang jauh dari 
tanggul. Mungkin itu upaya 
sementara yang sudah kita 
lakukan untuk memberikan 
rasa aman kepada masyarakat.” 
ujarnya dalam rilis Prokopim 
Setdakab Bekasi, Kamis (13/1) 
malam. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Sumber Daya Air dan Bina 
Marga Bina Konstruksi, Iwan 
Ridwan, menjelaskan pada 

tahun 2021 lalu, di Kabupaten 
Bekasi terdapat 16 sungai yang 
menyebabkan limpasan air 
banjir, dan terdapat 14 titik 
rawan banjir yang memerlukan 
pengerukan, atau normalisasi. 

“Langkah-langkah yang 
telah dilakukan dari 14 titik 
rawan tersebut untuk tahun 
2022 ini telah kami masukan 
dalam rencana kerja dinas, 
dan sebanyak 6 sungai sudah 
kami normalisasi semaksimal 
mungkin.” singkatnya. 

Tak hanya itu, Dinas Pe-
rumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman dan Pertana-
han (Disperkimtan) juga telah 
melakukan upaya yakni, den-
gan penanganan tanggul per-
manen di Desa Sumberhurip 
yang telah dianggarkan. Dari 
hasil pendataan, terdapat 14 
rumah serta 1 sekolah yang 
terdampak.

Disperkimtan juga sudah 
melakukan sosialisasi, yang 
dihadiri oleh BBWS Citarum, 
camat, kepala desa, dan ma-
syarakat yg terdampak yang 
ada di Desa Lengahjaya, Ke-
camatan Cabangbungin. 

Kemudian, Dinas Lingkun-
gan Hidup juga menyampaikan, 
sudah ada penanganan sam-
pah liar dan sampah di sungai. 
DLH Kabupaten Bekasi sudah 
menyiapkan sebanyak 172 truk 
pengangkut sampah. 

Selanjutnya, di tahun 2021, 

Dinas Sosial telah menyalurkan 
bantuan berupa sembako, se-
limut, dan peralatan logistik. 
Dan di tahun 2022, dinsos 
belum berencana membuka 
dapur umum, karena banjir 
masih bersifat genangan. 

Menanggapi hal tersebut, 
Plt. Bupati meminta kepa-
da semua pihak agar segera 
melakukan tindakan dalam 
penanganan bencana khusus-
nya banjir. Karena di beberapa 
titik di wilayahnya terdapat 
tanggul-tanggul kritis yang 
cukup rawan. 

“Saya minta kepada semua 
pihak yang terkait untuk segera 
melakukan apa yang dibu-
tuhkan masyarakat, termasuk 
penanganan tanggul-tanggul 
kritis, dan juga puting beliung,” 
terangnya. 

Dirinya juga menyam-
paikan ucapan terimakasih 
kepada perangkat daerah ter-
kait karena telah berupaya 
semaksimal mungkin. Karena 
menurut Plt. Bupati, segala 
sesuatu membutuhkan koor-
dinasi dan komunikasi dengan 
semua dinas terkait khususnya 
yang ada di Kabupaten Bekasi. 

“Saya minta seluruh dinas 
terkait dapat terus meningkat-
kan sinergitas satu sama lain. 
Kita berdoa agar tidak ada ben-
cana atau musibah lagi yang 
terjadi di Kabupaten Bekasi.” 
ucapnya mengakhiri.  mdl
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kita bersama,” kata Israyani.
Wakil Gubernur DKI Ja-

karta, Ahmad Riza Patria, men-
gatakan, Pemprov DKI saat 
ini memilih masih melakukan 
pemantauan atas pelaksanaan 
PTM kapasitas 100 persen, 
meski ditemukan kasus Co-
vid-19 di 10 sekolah. Untuk 
sekolah yang ada peserta didik 
atau pendidik yang terpapar 
Covid-19, kata dia, sekolah 
tersebut ditutup sementara.

“Jadi sampai hari ini be-
lum ada urgensi menutup 
sekolah PTM. Kami masih 
terus memantau memastikan 
semua berjalan lebih baik lagi,” 
imbuhnya di Balai Kota DKI, 
Jakarta Pusat, Kamis (13/1).

Riza mengungkapkan 10 
sekolah yang ditutup:

1. SDN Ceger 02 Pagi (tiga 
peserta didik)

2. SDN Susukan 08 Pagi 
(satu peserta didik)

3. SDN Jati 01 Pagi (satu 
peserta didik)

4. SMP Islam Andalus 
(satu peserta didik)

5. SMP Labschool Jakarta 
(satu pendidik)

6. SMPN 252 Jakarta (satu 
peserta didik)

7. SMAN 71 Jakarta (satu 
peserta didik)

8. SMA Labschool Jakarta 
(dua peserta didik, satu pen-
didik)

9. SMAN 20 Jakarta (satu 
peserta didik)

10. SMKS Malaka Jakarta 
(satu peserta)

Sebanyak 10 sekolah terse-
but dilakukan penghentian 
sementara PTM selama lima 
hari karena temuan kasusnya 
di bawah lima persen.  yan

JAKARTA (IM) -  Mana-
jer Proyek Jakarta International 
Stadium (JIS), Arry Wibowo 
mengatakan, pihaknya akan 
berkoordinasi dengan PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) 
untuk menertibkan bangunan 
liar yang didirikan warga di 
sekitar JIS. Sebab, menurut 
dia, bangunan liar tersebut ber-
lokasi di lahan milik PT KAI.

“Kami intens berkomu-
nikasi dengan PT KAI secara 
langsung maupun forum, per-
nah juga dilakukan kordinasi 
bersama wali kota,” kata Arry 
di JIS, Jakarta Utara, Jumat 
(14/1).

“Sebenarnya kami mau 
ngajak PT KAI untuk bareng-
bareng melakukan treatment 
terhadap warga yang saat ini 
menempati, khususnya di sisi-
sisi rel kereta api,” lanjut dia.

Arry memahami, banyak 
masyarakat melihat proyek JIS 
sudah hampir rampung tetapi 
sampai saat ini permukiman 
kumuh di sekitarnya masih 
ada. Padahal, lanjut dia, meski 
pengerjaan JIS hampir selesai, 
permukiman tersebut tidak 
bisa serta merta ditertibkan 
karena tidak berada langsung 
di area stadion.

“Yang jelas kami terus 
melakukan komunikasi, dan 
kami tidak sendiri, kami diban-
tu dari Pemprov, wali kota 
dilakukan terus monitoring 
dan rapat-rapat untuk meny-
elesaikan warga yang masih 
ada di area pesisir rel kereta,” 
ujarnya.

Sementara itu, permuki-
man kumuh yang berada di 
area Kampung Bayam, Jakarta 
Utara, sudah ditertibkan. Ada-
pun deretan gubuk berdinding 
tripleks dan beratap seadanya 
berdiri di balik megahnya 
Jakarta International Stadium 
yang tengah dibangun Pem-
prov DKI Jakarta.

Gubuk-gubuk itu didirikan 
di tepi rel kereta api. Penghun-
inya didominasi warga yang 

merupakan pemulung.
Wali Kota Jakarta Utara, 

Ali Maulana Hakim men-
gatakan, harus ada koordinasi 
dengan PT KAI terkait warga 
gusuran Kampung Bayam 
yang bertahan dengan mendiri-
kan bedeng di pinggir rel 
kereta. Sebab, kata dia, tidak 
mungkin langsung ada penin-
dakan represif  kepada warga 
yang bermukim di sana. “Jadi 
kita buka-buka dialog terus. 
Saya harap ini juga bisa dicari-
kan solusi bersama, pengertian 
di lokasi tersebut bahaya dan 
bukan peruntukkannya harus 
dimengerti semua pihak,” kata 
Ali di Kantor Wali Kota Jakarta 
Utara, Jumat (7/1) lalu.

Apalagi, ujar Ali, masih ada 
beberapa rumah susun (rusun) 
yang lebih layak untuk tempat 
warga tinggal. Salah satu alasan 
warga bertahan dengan mem-
bangun atau menyewa bedeng 
di pinggir rel kereta api tepat di 
depan bangunan JIS itu adalah 
karena tidak punya tempat 
tinggal dan belum menerima 
kompensasi.

Menanggapi hal tersebut, 
Ali mengatakan bahwa pena-
taan Kampung Bayam masuk 
ke dalam penataan beberapa 
kampung di Jakarta Utara. 
Konsep kampungnya pun ti-
dak menghilangkan kampung, 
tetapi menata kampungnya. 
“Oleh karena itu, Kampung 
Bayam nanti akan dibangun 
dengan konsep susun. Semen-
tara ini dalam proses persia-
pan untuk pembangunan dan 
sudah didata untu para warga 
yang akan menghuni,” kata Ali.

Menurut Ali, sudah ada 
sebagian warga yang masuk 
ke dalam program penataan 
di lokasi tersebut. Dengan 
demikian, warga pun diharap-
kan bisa bersabar karena pros-
es pembangunannya segera 
dilakukan.

“Jadi sabar saja, nanti juga 
mereka akan mendapat fasilitas 
yang memang terdata sejak 
awal,” ucap dia.  yan

Manajer Proyek JIS Bakal Tertibkan
Bangunan Liar di Tepi Rel KA

AKAN KOORDINASI DENGAN KAI

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat 
(2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, dengan ini 
Direksi PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA, 
berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), 
mengumumkan bahwa telah dilaksanakan 
pengalihan saham dalam Perseroan yang 
secara langsung telah mengakibatkan 
perubahan pemegang saham, sehingga 
mengakibatkan pula perubahan pengendalian 
atas Perseroan.

PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA 
Neo Soho Capital Lt.36,

Jl. Letjen S. Parman No.Kav.28
Tanjung Duren Selatan, Grogol petamburan,

Kota Jakarta Barat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470

Jakarta, 15 Januari 2022
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