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BANJIR DI PASAR BARU
Kendaraan melintasi genangan 
banjir di kawasan Pasar Baru, 
Jakarta, Selasa (18/1). Banjir 
tersebut terjadi karena buruknya 
drainase di kawasan itu serta 
tingginya instensitas hujan pada 
Selasa (18/1) siang.

Cegah Omicron Makin Merebak,
Anies Didesak Hapus Ganjil Genap
Pemerintah perlu memperketat kemba-
li protokol kesehatan di fasilitas umum 
dan tempat keramaian. Pembatasan 
jumlah penumpang pada angkutan 
umum massal juga harus segera dite-
rapkan untuk menghindari transmisi 
lokal.

kenaikan kasus virus korona, di 
mana unit perawatan keterisian 
telah mencapai 20% dan ICU 
sebesar 5%. “Pemerintah perlu 
memperketat kembali protokol 
kesehatan di fasilitas umum dan 
tempat keramaian. Pembatasan 
jumlah penumpang pada ang-
kutan umum massal juga harus 
segera diterapkan untuk meng-
hindari transmisi lokal,” katanya.

Selain itu, ia menegas-
kan penerapan pembelajaran 
tatap muka (PTM) di sekolah-
sekolah harus diwaspadai lebih 
dalam. Pasalnya, telah ada 39 
sekolah di Jakarta yang ditu-
tup usai ditemukan penularan 
virus korona. “Total ada 67 
kasus Covid-19 pada guru 
dan siswa. Sehingga, perlu 
dievaluasi secara menyeluruh 
penerapan protokol kesehatan 
di sekolah-sekolah. Selain itu, 
perusahaan-perusahaan di Ja-
karta pun harus diminta mem-
batasi karyawan yang bekerja 
di kantor atau work from 
office (WFO) dan kembali 
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JAKARTA (IM) - Ketua 
Komisi A DPRD DKI Jakarta, 
Mujiyono mendesak Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswedan 
untuk menghilangkan pem-
batasan kendaraan dengan 
sistem ganjil genap. Hal ini 
dilakukan karena varian omi-
cron di Jakarta mulai merebak 
di tengah masyarakat.

“Untuk menghadapi pe-
nyebaran covid-19 tersebut, 
apalagi omicron semakin tinggi 
di Provinsi DKI Jakarta, kami 
meminta Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta untuk mulai me-
niadakan ganjil-genap sehingga 
diharapkan dapat mengurangi 
penggunaan transportasi mas-
sal,” ujar Mujiyono dalam ket-
erangan tertulis, Selasa (18/1).

Ia menyebut hingga 17 
Januari 2022, varian omikron di 
Jakarta sudah mencapai 825. Se-
banyak 243 di antaranya berasal 
dari transmisi lokal. Di sisi lain, 
ungkap Mujiyono, keterisian 
tempat tidur (BOR) rumah 
sakit rujukan covid-19 juga 
mengalami peningkatan imbas 

JAKARTA (IM) Ket DKI J k rt nt k m l i me

menerapkan work from home 
(WFH) bagi jenis pekerjaan 
yang bisa dilakukan di rumah,” 
jelasnya.

Dari hasil  pemodelan 
Badan Kesehatan Dunia, 
World Health Organization 
(WHO), terungkap bahwa in-
feksi covid-19 varian omikron 
akan menjangkiti lebih dari 
separuh populasi penduduk di 
benua Eropa dalam 6-8 pekan 
ke depan. Varian omikron dise-
but menyebar lebih cepat dan 
luas daripada varian covid-19 
sebelumnya. Sedangkan untuk 
di Indonesia, Menteri Kes-
ehatan, Budi Gunadi Sadikin 
memperkiraan puncak infeksi 
varian ini di Indonesia akan 
terjadi dalam beberapa waktu 
ke depan antara 35-65 hari ke 
depan.

Meski demikian, Muji-
yono mengaku setuju dengan 
perpanjangan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyara-
kat (PPKM) level 2 di DKI 
Jakarta. Salah satunya, pertim-

bangan perputaran ekonomi 
masyarakat harus tetap dijaga. 
Namun, pihaknya mengingat-
kan kembali agar penerapan 
protokol kesehatan harus terus 
diperketat.

Diketahui, Menteri Dalam 
Negeri, M Tito Karnavian 
menerbitkan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri (Inmendagri) 
Nomor 3 Tahun 2022 yang 
salah satu isinya memper-
panjang PPKM Level 2 di 
Jakarta mulai berlaku hari ini, 
Selasa (18/1) sampai dengan 
24 Januari 2022. “Khusus ke-
pada Gubernur DKI Jakarta 
untuk wilayah Kabupaten/
Kota dengan kriteria level 2 
yaitu Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu, Kota Ad-
ministrasi Jakarta Barat, Kota 
Administrasi Jakarta Timur, 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan, Kota Administrasi 
Jakarta Utara, dan Kota Ad-
ministrasi Jakarta Pusat,” tulis 
Menteri Dalam Negeri, Tito 
Karnavian.  yan

DEPOK (IM) - Tiga unit 
pelaksana teknis (UPT) yang 
berada di bawah Dinas Pe-
kerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) Kota Depok 
dibubarkan. Letiga UPT itu 
yakni, UPT 1 Sawangan, UPT 
2 Beji, dan UPT 3 Tapos.

Kepala Bidang Bina 
Marga Dinas PUPR Kota 
Depok, Artanto mengatakan, 
tiga UPT Dinas PUPR Kota 
Depok yang menangani keg-
iatan pembangunan saluran 
drainase, jalan lingkungan 
dan pokok-pokok pikiran 
DPRD dibubarkan. “Ketiga 
UPT dibubarkan sejak 30 
Desember 2021, “ katanya 
Selasa (18/1).

Dengan pembubaran ini, 
katanya maka semua urusan 
terkait kegiatan pembangu-
nan saluran drainase, jalan 
lingkungan dilimpahtugas-
kan pada Dinas PUPR Kota 
Depok. Yang artinya, beban 
tugas Dinas PUPR sema-
kin berat. Soal pemindahan 
pegawai UPT dan sebagainya, 
katanya menjadi kewenangan 
Dinas PUPR.

Ia menjelaskan, tiga UPT 
yang dibentuk tahun 2015 
tersebut tujuannya guna 
memudahkan pelayanan 

pembangunan infrastruktur 
di wilayah barat, tengah, dan 
timur.

Kini, terang dia keg-
iatan ketiga UPT tersebut 
ditangani dua bidang yakni 
bidang Bina Marga dan bi-
dang Sumber Daya Air Dinas 
PUPR. “Dua bidang ini yang 
menangani proyek saluran 
drainase dan jalan lingkungan 
seperti pengaspalan, pema-
sangan bakesting, dan paving 
blok, dan proyek saluran air,” 
lanjutnya.

Pantauan di lapangan, 
kantor UPT 1 di Sawangan, 
kantor UPT 2, dan kantor 
UPT 3 di Tapos sudah ko-
song. Alat-alat kantor dan 
meja bangku sudah diangkut 
ke Kantor Dinas PUPR di 
Jalan Raya Bogor, Tapos, 
Kota Depok.

Sekretaris Dinas PUPR 
Kota Depok, Agus Sopan 
selaku Pejabat Pengelola In-
formasi Daerah (PPID) men-
gatakan terhitung 1 Januari 
2022, Dinas PUPR Kota 
Depok tidak memiliki UPT 
lagi karena sudah dibubarkan. 
“ Semua pelayanan pemban-
gunan infrastruktur terpusat 
di Kantor Dinas PUPR, “ 
katanya.  yan

Tiga UPT Dinas PUPR
Kota Depok Dibubarkan

JAKARTA (IM) - Wa-
kil Gubernur DKI Jakar-
ta ,  Ahmad Riza Patr ia , 
mengatakan, berdasarkan 
temuan terbaru, ada penam-
bahan sekitar 67 kasus Co-
vid-19 di 39 sekolah. Hasil-
nya, keseluruhan 39 sekolah 
ditutup sementara.

“Dari total sekian, ada 62 
peserta didik, pendidik dua 
dan tenaga kependidikan tiga. 
Total 67 kasus,” kata Riza.

Dia menambahkan, 39 
sekolah itu sudah mencakup 
seluruh wilayah Kota di Ja-
karta. Kendati demikian, 
dia mengaku belum bisa 
memastikan apakah semua 
kasus itu terjadi di sekolah 
ataupun tidak.

“Tapi justru dari data se-
mentara lebih banyak mereka 
terpapar itu bukan di sekolah, 
apa di rumah atau perjala-
nan,” lanjutnya.

Ketua DPD Gerindra 
DKI Jakarta itu menambah-
kan, rata-rata terpapar setiap 
sekolah hanya sedikit, satu 
atau dua orang. Walaupun, 
menurut dia ada pengecual-
ian bagi SMKN 35 Jakarta 
dengan jumlah kasus sembi-
lan orang.

“Ini masih kita cek hasil 
tracingnya, ada sembilan di 
SMKN 35 Jakarta, yang lain 
umumnya satu atau dua,” 
ucapnya.

Ditanya soal wacana 
penutupan sekolah, Riza me-
nampiknya. Menurut dia, 
hingga kini pihaknya masih 
akan melaksanakan PTM 
sesuai dengan peraturan dan 
kebijakan dari Pemerintah 
Pusat terakhir. “Itu didukung 
vaksinasi di DKI Jakarta, 
peserta pendidiknya 98 pers-
en, tenaga pendidiknya 91 
persen lebih, tenaga kepen-
didikan 89 persen, dan lansia 
di atas 71 persen,” ucapnya.

Dengan demikian, PTM 
di DKI, kata dia, masih 
memenuhi syarat pelaksanaan 
PTM terbatas 100 persen. 
Meskipun, ada peningkatan 
signifi kan penutupan sekolah 
dari 16 menjadi 39 hingga 
kemarin.

Namun demikian, kata 
dia, ada juga sekolah yang 
kembali dibuka dari penutu-
pan karena Covid-19 sebel-
umnya. “Dari data yang kami 
terima, yang sudah dibuka 
kurang lebih ada sembilan,” 
jelas dia.  yan

Sekolah di DKI Ditutup Akibat
Covid-19 Terus Bertambah

Soal UMP DKI: Apindo Dinilai Utamakan Hukum, Anies Utamakan Keadilan

Bersama Berbagi Senyuman Tanpa Perbedaan di Perayaan HUT ke-2 Kamaira
JAKARTA (IM) - Sebagai 

ungkapan bersyukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, di 
Bumi Perkemahan Cibubur, 
Jakarta Timur, Sabtu (15/1) 
lalu, Kamaira menggelar acara 
malam kreasi bersama anak-
anak istimewa.

Kamaira, yang bermakna 
Gerakan Cinta Kasih, meru-
pakan sebuah komunitas so-
sial yang mempunyai motto 
berbagi senyuman tanpa per-
bedaan dan terdiri dari anak 
anak muda berlatar belakang 
berbeda-beda.

Gelaran dalam rangka Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-2 Ka-
maira yang dihadiri adik-adik 
down syndrome serta adik adik 
tuna netra dari yayasan Elsafan 
yang bertabur tawa bahagia ini 
menjadi milik mereka dengan 
segala warna dan ceritanya 
masing-masing.

Dengan penuh ceria, adik-
adik istimewa tersebut menun-

jukkan kreatifi tasnya lewat seni 
dengan menampilkan kreasi 
masing-masing berupa tarian 
daerah dan flash mob, serta 
nyanyian lagu-lagu daerah dan 
nasional. Di depan umum, 
mereka terlihat semangat dan 
antusias dalam memamerkan 
kemampuannya masing-masing.

Semoga Kamaira semakin 
bertumbuh dan mampu ber-
daya untuk memberdayakan 
adik-adik istimewa agar ‘Ma-
laikat spesial’ ini bertumbuh 
kembang secara maksimal 
dan mampu menjadi pribadi 
mandiri yang berprestasi di 
masyarakat luas. Bagaimana 
pun, ‘Malaikat Spesial’ ini me-
miliki hak yang sama dengan 
anak-anak sebayanya.

Teruslah bersemangat dan 
selalu tersenyumlah adik-adik 
istimewaku, karena seman-
gat dan senyum adalah obat 
terbaik menuju individu ber-
talenta yang mendunia.  ber

JAKARTA (IM) - Badan 
Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
DKI Jakarta merilis angka ke-
miskinan di DKI Jakarta yang 
turun 0,05 persen menjadi 
4,67 persen pada September 
2021 dari 4,72 persen pada 
Maret 2021. Penurunan angka 
kemiskinan tersebut terjadi 
untuk pertama kalinya sejak 
Pandemi Covid-19 melanda 
Ibu Kota.

“ Ju m l a h  p e n d u d u k 
miskin pada September 
2021 sebesar 498,29 ribu atau 
berkurang 3,63 ribu orang 
dibandingkan periode sebe-
lumnya,” demikian dilansir 
dari situs resmi BPS Jakarta, 
Selasa (18/1).

Pada awal pandemi Co-
vid-19, terjadi lonjakan angka 
kemiskinan di Jakarta, dari 
sebelumnya sebesar 3,42 
persen pada September 2019 
menjadi 4,53 persen pada 
Maret 2020. Sejak saat itu, 
angka kemiskinan Jakarta 

konsisten naik menjadi 4,69 
persen pada September 2020 
dan 4,72 persen pada Ma-
ret 2021. Penurunan angka 
kemiskinan yang terjadi kali 
ini dinilai sebagai pertanda 
perbaikan ekonomi.

“Pada periode ini, eko-
nomi tumbuh 2,43 persen, 
kumulatif  infl asi 0,22 persen 
dan pengangguran berkurang 
133 ribu orang,” tulis BPS.

Harga bahan makanan 
diketahui mengalami de-
flasi sebesar -1,28 persen. 
Tingkat deflasi yang tinggi 
disebut sangat meringankan 
beban pengeluaran warga, 
khususnya pada kelompok 
masyarakat miskin. “Di sisi 
lain, kucuran berbagai je-
nis bantuan sosial baik dari 
Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Provinsi pada 
akhirnya berkontribusi dalam 
menjaga tingkat konsumsi 
masyarakat miskin,” tulis 
BPS.  yan

Angka Kemiskinan di Jakarta Turun
UNTUK PERTAMA KALINYA SEJAK PANDEMI COVID‐19

P E N G U M U M A N
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan  (2) UU No.40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT NUSABUANA 
KIMINDO, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini 
memberitahukan bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham tanggal  2 Desember 2021 nomor 6 yang dibuat 
dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH., Notaris 
di Jakarta Pusat, dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dengan tanggal 21 Desember 2021 nomor 
AHU-0074241.AH.01.02.TAHUN 2021, FUTURE FAST SECURITIES 
LIMITED dan CONCHUBAR CHEMICAL LTD telah menjadi pemegang 
sebagian besar saham Perseroan.

Jakarta, 19 Januari 2022
Direksi Perseroan
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PRODUKSI LILIN AROMA TERAPI
Perajin menyelesaikan pembuatan lilin aroma 
terapi di Bank Sampah Seruling Raja, Depok, 
Jawa Barat Selasa (18/1). Lilin aroma terapi 
yang terbuat dari gabungan minyak jelantah 
dan parafi n ditambah essential oil tersebut 
dijual dengan harga Rp7 ribu hingga Rp80 ribu 
tergantung ukuran dan bentuk.

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan menilai revisi atas 
kenaikan upah minimum 
provinsi (UMP) tahun 2022 di 
DKI Jakarta sebesar 5,1 persen 
memberikan rasa keadilan bagi 
buruh dibandingkan ketetapan 
sebelumnya yang hanya naik 
0,85 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua 
Apindo DKI, Nurjaman men-
egaskan gugatan terhadap 
kebijakan revisi UMP DKI 
tersebut bukan soal  adil atau 
tidak.

“Saya sampaikan bukan 
masalah Fair (adil) dan ti-
dak fairnya (adilnya), tapi 
masalahnya benar dan tidak 
benar,” ujar Nurjaman, Selasa 
(18/1).

Nurjaman menjelaskan 
saat UMP 2021 naik sekira 3 
persen ketika ekonomi down 
terdampak Covid-19, AP-
INDO tidak keberatan. Sebab, 
saat itu regulasinya masih 
menggunakan PP 78 dengan 
perhitungan angka infl asi dit-
ambah pertumbuhan ekonomi.

“Lalu sekarang dengan 
Pak Anies 5 persen apa kita 
keberatan? Bukan masalah 
keberatan atau tidak keberatan-
nya, tapi regulasinya mengatur 
atau tidak,” tutur Nurjaman.

Menurut Nurjaman, AP-

INDO bukan mempersoal-
kan besar kecilnya persentase 
kenaikan UMP. “Dari awal 
saya sampaikan kita jangan 
berbicara dulu besar dan kecil 
tapi ada tidak yang mengatur. 
Artinya 10 persen akan telan 
asal ada tidak yang mengatur,” 
tutur Nurjaman.

Nurjaman melihat polemik 
UMP DKI Jakarta bukan 
polemik APINDO atau para 
pengusaha dengan Pemda 
DKI. Ia menilik dari Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 
yang telah mengirimkan surat 
kepada para gubernur terkait 
penetapan upah minimum 
provinsi (UMP) 2022.

Menaker meminta para 
kepala daerah untuk mengacu 
kepada PP Nomor 36 Tahun 
2021 tentang Pengupahan 

dalam menetapkan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) 
maupun Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK) di 
daerahnya

“Ini polemik Pemerintah 
Pusat dengan Pemda DKI. Bu 
Menaker sudah berkirim surat 
Desember itu di media agar 
menyesuaikan kebijakan pen-
gupahan pada PP 36. Apindo 
sudah bersurat ke Gubernur. 
Mengingatkan kepada pemer-
intah agar jangan melanggar 
aturan. Kami warga DKI yang 
taat aturan, mengingatkan. 
Karena itu juga tidak kunjung 
jawaban, jadi kita mencari per-
lindungan hukum ke PTUN. 
Agar kami melaksanakan ke-
tentuan UMP ada kepastian 
hukum,” kata Nurjaman.

Sebelumnya, Anies Baswe-

dan menilai revisi atas kenai-
kan upah minimum provinsi 
(UMP) tahun 2022 di DKI 
Jakarta sebesar 5,1 persen 
memberikan rasa keadilan bagi 
buruh dibandingkan ketetapan 
sebelumnya yang hanya naik 
0,85 persen.

“Revisi atas kenaikan UMP 

tersebut untuk memberikan 
rasa keadilan pada semua, 
bagi buruh ada pertambahan 
pendapatan yang rasional. Bagi 
pengusaha dengan pertumbu-
han ekonomi yang ada saat ini, 
juga menjadi rasional,” kata 
Anies, Minggu (19/12/2021). 

 yan

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

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

semula “batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan 
adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)” menjadi “batas 
minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar 
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)”;

b. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan 
yang semula “Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk setiap 
transaksi” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap 
transaksi”; 

c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang 
semula “Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)” menjadi “Rp 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah)”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana 
yang bersangkutan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk 
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 EKUITAS DINAMIS serta 
pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 19 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Hal 4 Metropolis Edisi 19 JAN 2022.indd   1 18/01/2022   19:39:10


