
Dalam rangka memenuhi ketentuan 
dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas,  dengan in i  Direks i  PT 
ALAMMULIA PLASTICINDO (“Perseroan”) 
mengumumkan bahwa Tn.  ALAM 
WITANTO TAN (selaku pemegang saham) 
akan melakukan pengambilalihan  
1.120 (seribu seratus dua puluh) 
lembar saham dalam Perseroan milik 
Tn. GUNAWAN HARTANTO, sehingga 
s a h a m  Tn .  A L A M  W I TA N TO  TA N  
menjadi sebesar 1.800 (seribu delapan 
ratus) lembar saham dalam Perseroan 
dan Tn. PRASETYO WITANTO akan 
melakukan pengambilalihan 200 (dua 
ratus) lembar saham dalam Perseroan 
milik Tn. GUNAWAN HARTANTO, yang 
menyebabkan terjadinya perubahan 
pemegang saham pengendali pada 
Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan 
 

mengetahui hal tersebut diatas.

Jakarta, 17 Januari 2022
Direksi

PT ALAMMULIA PLASTICINDO

PENGUMUMAN
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Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Warga
Jakarta yang Kesulitan Air Bersih
Wagub DKI, Ahmad Riza Patria mene-
rangkan, penyebab kekurangan air ber-
sih di beberapa wilayah Jakarta Utara 
karena akses PAM yang belum masuk 
ke kawasan tersebut. Selain itu, warga 
juga tidak bisa mengambil air dari tanah 
karena rasanya sudah payau.

setelah ratusan kepala kelu-
arga di pesisir Jakarta kesulitan 
mengakses air bersih. 

“Ini Ibu Kota Jakarta, 
kami pastikan tidak boleh ada 
warga yang kesulitan dapatkan 
air bersih,” kata Riza di Ke-
bayoran Baru, Jakarta Selatan, 
Minggu (16/1).

Wagub DKI menerangkan, 
penyebab kekurangan air ber-
sih di beberapa wilayah Jakarta 
Utara karena akses PAM yang 
belum masuk ke kawasan 
tersebut.

Selain itu, warga juga tidak 
bisa mengambil air dari tanah 

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mene

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur atau Wagub DKI 
Jakarta, Ahmad Riza Patria 
meminta kepada masyarakat, 
khususnya yang tinggal di 

wilayah Jakarta Utara, untuk 
melapor ke kelurahan setem-
pat jika mengalami krisis air 
bersih.

Isu krisis air ini mencuat 

JAKARTA (IM) Wakil wilayah Jakarta Utara untuk

VAKSINASI ANAK BERTEMA
SUPERHERO

Tenaga kesehatan mengenakan 
topeng superhero saat menyun-
tikkan vaksin COVID-19 dosis 
kedua kepada seorang anak 
di Jakarta, Minggu (16/1). RSIA 
Tambak menggelar vaksinasi 
COVID-19 dosis kedua kepada 
350 anak karyawan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dengan berte-
makan superhero.

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Dinas Perhubungan 
(Kadishub) DKI Jakarta, 
Syafrio Liputo mengatakan, 
sehubungan dengan taha-
pan pekerjaan Mass Rapid 
Transit (MRT) fase 2 seg-
men CP-203 Stasiun MRT 
Glodok-Stasiun MRT Kota, 
pihaknya melakukan rekayasa 
lalu lintas.

“Untuk menunjang pe-
kerjaan tersebut akan dilaku-
kan rekayasa lalu lintas ses-
uai pentahapan pekerjaan,” 
ujarnya, Minggu (16/1).

Adapun lokasi pemban-
gunan pekerjaan MRT terse-
but, kata dia, berada di Jalan 
Gajah Mada, Jalan Hayam 
Wuruk dan Jalan Pintu Besar 
Selatan mulai, dari depan 
LTC Glodok sampai dengan 
simpang Kota Tua.

Segmen Stasiun MRT 
Glodok stage 2 sendiri di-
lakukan sejak Sabtu (15/1) 
hingga Jumat, 31 Mei 2024 
mendatang di Jalan Gajah 
Mada dan Jalan Hayam Wu-
ruk.

Menurutnya, lokasi pe-
kerjaan mulai dari depan 
Novotel Jalan Gajah Mada 
sampai dengan Indomart 
Jalan Gajah Mada.

Jenis Pekerjaan adalah 
pembongkaran Jembatan 
Penyebe r ang an  Orang 
Halte Transjakarta Glodok, 
proteksi tanah dan dind-
ing panduan D-Wall, king 
post, penggalian, pekerjaan 
struktur Stasiun Glodok, 
penggalian terowongan jalur 

kereta bawah tanah.
“Selama pekerjaan lalu 

lintas di Jalan Hayam Wuruk 
akan menjadi 4 lajur mix 
traffi c dengan Jalur Transja-
karta, sedangkan lalu lintas 
dari di Jalan Gajah Mada 
akan terbagi 2, sisi kiri area 
pekerjaan 2 lajur reguler dan 
sisi kanan area pekerjaan 2 
lajur mix traffi c dengan Jalur 
Transjakarta,” tuturnya.

Dia menerangkan, se-
lama pekerjaan berlangsung 
layanan halte Transjakarta 
Glodok akan dipindahkan 
sementara ke sisi Utara dan 
pengguna fasilitas JPO Tran-
sjakarta Glodok akan diali-
hkan menggunakan fasilitas 
penyeberangan zebra cross 
dengan dilengkapi lampu 
isyarat penyeberang jalan/
pelican crossing.

D i a  menambahkan , 
SMCC-HK Joint Operation 
selaku pelaksana pekerjaan 
konstruksi MRT fase 2 seg-
men CP-203 Stasiun MRT 
Glodok-Stasiun MRT Kota 
bertanggung jawab sepenuh-
nya terhadap keselamatan 
dan keamanan pengguna 
jalan (motorized dan unmo-
torized) di lokasi pekerjaan.

“Diimbau para pengguna 
jalan menghindari ruas jalan 
tersebut dan dapat menye-
suaikan pengaturan lalu lintas 
yang ditetapkan, mematuhi 
rambu-rambu lalu lintas, 
petunjuk petugas di lapangan 
serta mengutamakan kes-
elamatan di jalan,” katanya. 

 yan

Ada Pekerjaan MRT Fase 2, Begini
Rekayasa Arus Lalin Glodok-Kota

karena rasanya sudah payau. 
Kondisi seperti ini, kata 

Riza, khususnya terjadi di 
wilayah yang sering terendam 
banjir rob.

Saat ini Pemprov DKI 
sedang berusaha menjangkau 
kawasan tersebut dengan akses 
pipa PDAM. 

“Kalau masih ada warga 
yang kesulitan, silakan lapor-
kan ke kelurahan setempat. 
Kami pastikan seluruh warga 
Jakarta termasuk di Utara tidak 
akan kesulitan mendapatkan 
air bersih,” kata Riza. 

Sebelumnya, Wali Kota 
Jakarta Utara, Ali Maulana 
Hakim meminta warga yang 
mengalami kesulitan mendapat 
pasokan air bersih agar segera 
melapor kepada ketua RT/
RW, lurah, dan camat supaya 
ditindaklanjuti.

“Langsung laporkan saja 
ke RT/ RW, lurah dan camat,” 
kata Ali. 

Ali mengatakan kesuli-
tan air bersih itu bukan be-
rarti tidak ada air sama sekali. 
Tapi krisis air terjadi karena 
perpipaan yang tidak lancar, 
bahkan airnya menjadi keruh 
dan kuning, sehingga perlu 
perbaikan.

“Karena Pademangan, 
Penjaringan masuk ke aliran 
Palyja. Akan diantisipasi den-
gan mobil tangki,” kata Ali.

Saat ini, klaim Ali, Palyja 
sudah menindaklanjuti aduan 
dari warga di Kampung Kubur 

Baru, RW 015, Penjaringan, 
Jakarta Utara itu.

“Solusi sementara yang 
dilakukan Palyja adalah me-
nyiapkan mobil tangki untuk 
menyuplai air bersih hingga 
perbaikan selesai,” kata Ali.

Camat Penjaringan, De-
pika Romadi mengklaim telah 
menindaklanjuti keluhan ma-
syarakat RT 7, RW 15, Ke-
lurahan Penjaringan, Jakarta 
Utara. Hal tersebut dilaku-
kan terkait dengan keluhan 
masyarakat akan layanan air 
bersih Palyja. 

“Warga mengeluhkan akan 
penurunan pelayanan Palyja. 
Keluhannya seperti bau air 
yang tidak sedap dan tidak 
mengalir dengan baik atau 
kecil,” katanya. 

Depika menuturkan Ke-
camatan Penjaringan sudah 
menampung dan meneruskan 
keluhan yang disampaikan 
masyarakat RT 7 RW 15 Ke-
lurahan Penjaringan.

“Kami sudah menam-
pung setiap keluhan dan 
meneruskan permasalahan 
tersebut. Kami dari Keca-
matan Penjaringan sudah 
menyampaikan ke pihak PT. 
Palyja secara lisan ataupun 
resmi dengan bersurat ke 
mereka,” ungkapnya.

Depika berharap upaya 
yang dilakukan Kecamatan 
Penjaringan dapat membantu 
warga kembali mendapatkan 
pelayanan air bersih.  yan

JAKRATA (IM) - Jumlah 
pasien terkonfi rmasi Covid-19 
yang dirawat di Rumah Sakit 
Darurat Covid-19 (RSDC) 
Wisma Atlet Kemayoran, Ja-
karta, Minggu (16/1) tembus 
mencapai 2.541 orang, dengan 
penambahan 81 pasien baru.

Sebelumnya, Sabtu (15/1) 
terjadi penambahan sebanyak 
88 orang dengan jumlah pasien 
2.475 orang.

Total pasien yang dirawat 
di Wisma Atlet pada hari ini 
menjadi 2.541 orang terdiri 
dari 1.164 orang pria dan 1.377 
orang wanita dengan jumlah 
capaian kedatangan pasien 
sebanyak 133.960 orang.

Dari jumlah tersebut, se-
banyak 131.419 orang telah 
keluar dari RSDC Wisma Atlet 
Kemayoran dengan perin-
cian pasien rujuk ke RS lain 
sebanyak 1.071 orang, pasien 
sembuh sebanyak 129.752 
orang, dan meninggal seban-
yak 596 orang.

Kepala Penerangan Ko-
mando Gabungan Wilayah 
Pertahanan (Kogabwilhan) I, 
Kolonel Marinir Aris Mudian 
mengatakan kapasitas tempat 
tidur di RSDC Wisma Atlet 
Kemayoran mencapai 7.894 
tempat tidur.

“Dengan adanya 2.541 
pasien yang dirawat, maka 
jumlah tempat tidur di rumah 
sakit darurat Covid-19 tersebut 
terpakai 32,18%,” kata dia 
dalam keterangannya, Minggu 
(16/1).

Sementara itu, di RSDC 
Wisma Pademangan, keterisian 
tempat tidur sebesar 32,70% 
atau terpakai sebanyak 3.503 
orang.

Dengan perincian 2.078 
laki-laki dan 1.425 perempuan. 
Mengalami penurunan diband-

ing sehari sebelumnya terisi 
35,19% atau terpakai sebanyak 
3.769.

Adapun di Rusun Pasar 
Rumput ada 2.984 orang yang 
menjalani karantina, mengal-
ami penambahan 103 pasien.

Jumlah ini terdiri dari 1.574 
laki-laki dan 1.410 perempuan.

Jumlah pasien yang terdaf-
tar sejak RSDC Pasar Rumput 
dibuka sebanyak 39.375 orang 
dan jumlah pasien yang keluar 
sebanyak 36.391 orang,

Penambahan pasien juga 
terjadi di Rusun Nagrak, se-
banyak 116 orang. Demikian 
ada 2.316 pasien yang dirawat 
di rumah sakit darurat Co-
vid-19 ini.

Pasien terdiri dari 988 laki-
laki dan 1.328 perempuan. 
Adapun jumlah pasien yang 
terdaftar sejak dibuka per 21 
Desember 2021 ada 8.208 
pasien dan sampai saat ini total 
ada 5.892 pasien yang telah 
keluar.  yan

Pasien Covid-19 di RSDC
Wisma Atlet Tembus 2.500 Orang

Anies Berhasil Jadikan Taman di
Jakarta Tempat Interaksi Warga

JAKARTA (IM) - Kepala 
Dinas Perhubungan (Kadi-
shub) DKI Jakarta, Syafrio 
Liputo mengatakan, sehubun-
gan dengan tahapan pekerjaan 
Mass Rapid Transit (MRT) 
fase 2 segmen CP-203 Stasiun 
MRT Glodok-Stasiun MRT 
Kota, pihaknya melakukan 
rekayasa lalu lintas.

“Untuk menunjang peker-
jaan tersebut akan dilakukan 
rekayasa lalu lintas sesuai pen-
tahapan pekerjaan,” ujarnya, 
Minggu (16/1). Adapun lokasi 
pembangunan pekerjaan MRT 
tersebut, kata dia, berada di Ja-
lan Gajah Mada, Jalan Hayam 
Wuruk dan Jalan Pintu Be-
sar Selatan mulai, dari depan 
LTC Glodok sampai dengan 
simpang Kota Tua. Segmen 
Stasiun MRT Glodok stage 2 
sendiri dilakukan sejak Sabtu 
(15/1) hingga Jumat, 31 Mei 
2024 mendatang di Jalan Gajah 
Mada dan Jalan Hayam Wuruk.

Menurutnya, lokasi peker-
jaan mulai dari depan Novotel 
Jalan Gajah Mada sampai 
dengan Indomart Jalan Gajah 
Mada. Jenis Pekerjaan adalah 
pembongkaran Jembatan Pe-
nyeberangan Orang Halte 
Transjakarta Glodok, proteksi 
tanah dan dinding panduan 
D-Wall, king post, penggalian, 
pekerjaan struktur Stasiun 
Glodok, penggalian terowon-
gan jalur kereta bawah tanah.

“Selama pekerjaan lalu 
lintas di Jalan Hayam Wuruk 
akan menjadi 4 lajur mix traffi c 
dengan Jalur Transjakarta, se-
dangkan lalu lintas dari di Jalan 
Gajah Mada akan terbagi 2, sisi 
kiri area pekerjaan 2 lajur regul-
er dan sisi kanan area pekerjaan 
2 lajur mix traffi c dengan Jalur 
Transjakarta,” tuturnya. Dia 
menerangkan, selama peker-
jaan berlangsung layanan halte 
Transjakarta Glodok akan 
dipindahkan sementara ke sisi 

Utara dan pengguna fasilitas 
JPO Transjakarta Glodok 
akan dialihkan menggunakan 
fasilitas penyeberangan zebra 
cross dengan dilengkapi lampu 
isyarat penyeberang jalan/
pelican crossing.

D i a  m e n a m b a h k a n , 
SMCC-HK Joint Operation 
selaku pelaksana pekerjaan 
konstruksi MRT fase 2 seg-
men CP-203 Stasiun MRT 
Glodok-Stasiun MRT Kota 
bertanggung jawab sepenuh-
nya terhadap keselamatan dan 
keamanan pengguna jalan 
(motorized dan unmotorized) 
di lokasi pekerjaan. “Diimbau 
para pengguna jalan meng-
hindari ruas jalan tersebut 
dan dapat menyesuaikan pen-
gaturan lalu lintas yang ditetap-
kan, mematuhi rambu-rambu 
lalu lintas, petunjuk petugas di 
lapangan serta mengutamakan 
keselamatan di jalan,” katanya. 

 yan

4 TAHUN PIMPIN DKI

TAMBUN SELATAN 
(IM) - Pemerintah Kabu-
paten Bekasi mendukung 
pengembangan olahraga pen-
cak silat di Kabupaten Bekasi. 
Hal tersebut disampaikan 
oleh Plt. Bupati Bekasi, Akh-
mad Marjuki, saat menghadiri  
acara Pembukaan Kejuaraan 
Pencak Silat Kabupaten (Ke-
jurkab), yang diinisiasi oleh 
Persaudaraan Setia Hati Ter-
ate (PSHT) Cabang Kabu-
paten Bekasi di Gor Tambun, 
Kecamatan Tambun Selatan,  
Sabtu (15/1).

“Saya atas nama pemer-
intah daerah mendukung 
pengembangan olahraga 
pencak silat, khususnya di 
Kabupaten Bekasi. Terlebih 
dengan adanya kegiatan 
kejuaraan ini kualitas dan 
prestasi para atlet akan lebih 
meningkat, sehingga kedepan 
mampu bersaing di tingkat 
provinsi,” ucap Plt. Bupati 
dalam laman Prokopim Set-
dakab Bekasi, Minggu (16/1).

Dirinya menjelaskan, tu-
juan diselenggarakannya Ke-
jurkab ini untuk melahirkan 
pesilat-pesilat handal yang 
nantinya mampu bersaing di 
level nasional hingga inter-
nasional. 

“Tujuan dan rencana kita 
dalam acara ini untuk mela-
hirkan atlet-atlet terbaik yang 
kemudian akan bertanding di 
tingkat Provinsi. Semoga itu 
tercapai, dengan semangat 
yang kita miliki sekarang,” 
ucapnya. 

Lebih lanjut, Plt. Bupati 
Bekasi pun mengapresiasi 
dan menyambut baik selu-
ruh pihak yang terlibat, atas 
partisipasinya dan dukungan-
nya demi terselenggaranya 
kegiatan ini.

Ia pun meminta, keg-
iatan seperti ini bisa lebih 
menjangkau baik di tingkat 
desa, kecamatan dan kabu-
paten. 

“Saya menyambut baik 
dan mengapresiasi setinggi-
tingginya kepada seluruh 

pihak, atas partisipasi dan 
dukungannya.

Kegiatan seper t i  in i 
semoga bisa lebih menjang-
kau di tingkat desa, keca-
matan hingga kabupaten,” 
pungkasnya. 

Terakhir, dirinya berpesan 
kepada para peserta agar tetap 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
sportifi tas karena hal tersebut 
merupakan nilai tertinggi dari 
sebuah kemenangan.

Ia pun berharap untuk 
menjadikan juara tersebut 
sebagai ajang menunjukkan 
kualitas dari masing-masing 
peserta. 

“Saya berharap peserta 
tetap menjunjung sportifi-
tas, untuk memperlihatkan 
kualitas masing-masing. Ka-
lah menang sudah menjadi 
biasa.” katanya. 

Sementara itu, Ketua Pen-
gurus Pusat PSHT, Mayjen 
TNI Totok Iman Santoso, 
mengatakan kejuaraan ini 
memperebutkan piala Bupati 
Bekasi untuk tingkat Kabu-
paten di Cabang Kabupaten 
Bekasi. Dirinya berharap, 
kegiatan ini bisa terselenggara 
setiap tahunnya. 

“Kali ini yang dipere-
butkan ialah piala Bupati 
Bekasi, diharapkan kegiatan 
ini bisa terselenggara setiap 
tahunnya. Agar yang lain 
mendapatkan kesempatan 
untuk bisa juara.” terangnya. 

Sebagai informasi, se-
banyak 28 kontingen dan 
633 peserta yang ikut dalam 
Kejurkab tersebut berasal dari 
Kabupaten Cianjur, Kabu-
paten Bandung, Kabupaten 
Bogor, Kabupaten Bekasi, 
Provinsi Jawa Barat, Kota 
Sukabumi, Kabupaten Band-
ung Barat dan Kabupaten 
Purwakarta. 

Turut hadir dalam ke-
giatan ini, Plt. Kepala Dis-
budpora Kabupaten Bekasi, 
Ketua Cabang PSHT Ka-
bupaten Bekasi, Ketua IPSI 
Kabupaten Bekasi dan Ketua 
Pengurus Pusat PSHT.  mdl

Pemkab Dukung Pengembangan 
Olahraga Pencak Silat 

Pembukaan Kejuaraan Pencak Silat Kabupaten 
Bekasi di GOR Tambun, Tambun Selatan, Sabtu 
(15/1).
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Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) Bekasi Periode 2021-2024 di  Kantor PWI 
Bekasi, Kota Bekasi, Sabtu (15/1).

Plt. Bupati Bekasi Minta Insan Pers 
Junjung Tinggi Kode Etik Jurnalistik

KOTA BEKASI (IM) - 
Plt. Bupati Bekasi, Akhmad 
Marjuki, meminta insan pers 
yang berada di Kota dan Ka-
bupaten Bekasi untuk dapat 
menjunjung tinggi kode etik 
jurnalistik serta dapat berpihak 
pada kebenaran. Hal itu dis-
ampaikan saat Ia menghadiri 
kegiatan Konferensi Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) 
Bekasi Periode 2021-2024, 
yang dilaksanakan di Kantor 
PWI Bekasi, Kota Bekasi, 
Sabtu (15/1). 

“Mudah-mudahan ketua 
dan kepengurusan yang hari ini 
terpilih dapat bersinergi dengan 
pemerintah, dan saya berharap 
PWI Bekasi ini senantiasa men-
junjung tinggi kode etik jurnalis-
tik dan berpihak kepada hal-hal 
kebenaran,” ucap Plt. Bupati 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Minggu (16/1).

Lebih lanjut, ia menyam-
but baik rencana pembangu-
nan kantor PWI di Kabupaten 
Bekasi guna pemekaran dan 
pemisahan diri antara PWI 
Kota Bekasi dan Kabupat-
en Bekasi. Menurutnya, hal 
tersebut telah disiapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Bekasi 
dan akan segera direalisasikan. 

“Saya menyambut baik 
rencana PWI untuk memisah-
kan diri antara kota dan kabu-
paten. Kita sudah menyiapkan 
rencana pembuatan kantor, 

realisasinya akan diusahakan 
secepatnya,” terangnya. 

Sementara itu, Plt. Waliko-
ta Bekasi, Tri Adhianto Tja-
hyono, juga memberikan pesan 
untuk Ketua PWI Bekasi yang 
nantinya terpilih agar dapat 
berinovatif  dan berkarakter 
demi membangun peradaban 
pers yang lebih baik lagi, kare-
na insan pers merupakan mitra 
strategis pemerintah dalam 
memberikan informasi yang 
berimbang kepada masyarakat. 

“Bagi yang memimpin 
PWI nantinya, selain inovatif  
juga harus berkarakter un-

tuk membangun peradaban, 
karena pers merupakan mitra 
strategis pemerintah dalam 
memberikan informasi yang 
berimbang,” jelasnya. 

Pada konferensi ini, Mel-
ody Sinaga yang sebelumnya 
menjabat Ketua PWI Bekasi 
periode 2018-2021 kembali 
terpilih sebagai ketua pada 
periode 2021-2024. 

Turut hadir dalam keg-
iatan tersebut Kepala Bidang 
Organisasi PWI Jawa Barat 
Ahmad Sukri, serta Kepala 
Bagian Humas Setda Kota 
Bekasi Sajekti Rubiyah.  mdl
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