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OPERASI GAKTIB TNI AL
Prajurit Polisi Militer TNI 
Angkatan Laut (POMAL) 
menghentikan kendaraan di-
nas saat operasi penegakan 
ketertiban dan disiplin pra-
jurit TNI Angkatan Laut (AL) 
di Kebayoran Lama, Jakarta, 
Rabu (19/1). Operasi tersebut 
bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana ketertiban dan 
kedisiplinan prajurit TNI AL 
dalam berkendara dan ber-
lalu lintas di jalan umum. 

Banyak Genangan Air, Ketua DPRD
Sebut Sumur Resapan tak Ada Gunanya
Anies diminta merampungkan normal-
isasi. Jika normalisasi kurang, perlu 
diperbaiki,jadi harus lebih serius dan 
ditinjau untuk selanjutnya dibereskan. 
“Bukan semata-mata, tiba-tiba ujug-
ujug ada sumur resapan. Ini tidak ada 
gunanya buat masyarakat Jakarta,” 
kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo 
Edi Marsudi.

dinilainya kecil, namun tetap 
berdampak terjadinya genan-
gan di banyak titik.

“Udah gak karu-karuan. 
Fokuslah sama kerjaan, sayang 
anggaran besar kalau hasilnya 
tetap banjir,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, 
Anies Rasyid Baswedan, sendiri 
mengaku, meski DKI dilanda 
hujan ekstrem dalam beberapa 
hari terakhir, genangan yang 
terjadi diatasi dengan cepat. 
Menurut dia, hal itu merupakan 
bentuk kerja sistematis dan kerja 
cepat banyak pihak. “Jakarta 
dilanda hujan ekstrem tapi 
bisa ditangani cepat. Kenapa? 
Atas izin Allah, kerja cepat itu 
membuatkan hasil!” kata Anies 
dalam akun Instagram-nya, 
dikutip, Rabu (19/1).

Dia menjelaskan, banjir 
dan genangan yang terjadi di 
sejumlah wilayah Ibu Kota 
sejak Selasa, akibat hujan in-
tensitas ekstrem. Terlebih, 
ketika curah hujan di beberapa 
wilayah, kata dia, memang 
merupakan kondisi ekstrem, 
karena lebih dari 150 mm.

“Kemarin curah hujan di 
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JAKARTA (IM) - Ketua 
DPRD DKI Jakarta, Prasetyo 
Edi Marsudi, menyoroti ban-
yaknya genangan pascahujan 
sejak Selasa (18/1). Menurut 
dia, hal itu, dikarenakan Pem-
prov DKI Jakarta melalui 
Gubernur Anies Baswedan 
yang tidak mengutamakan 
normalisasi dan naturalisasi.

“Apa yang dibuat oleh 
Gubernur hari ini, perenca-
naan sumur resapan ini tidak 
ada gunanya,” kata Prasetyo 
kepada awak media di Jakarta, 
Rabu (19/1).

Dia meminta Anies bisa 

merampungkan normalisasi, 
alih-alih dari program yang di-
anggap tidak bermanfaat. Jika 
normalisasi kurang, katanya, 
perlu diperbaiki lebih serius 
dan ditinjau untuk selanjutnya 
dibereskan. “Bukan semata-
mata tiba-tiba ujug-ujug ada 
sumur resapan. Ini tidak ada 
gunanya buat masyarakat Ja-
karta,” tuturnya.

Dia menilai, karena nor-
malisasi atau naturalisasi yang 
tidak dikerjakan dengan serius, 
banjir dan genangan terus ter-
jadi di DKI. Terlebih, ketika 
hujan sejak Selasa kemarin 

JAKARTA (IM) K t m r mp n k n n rm lis si

Kemayoran tercatat mencapai 
204 milimeter, di Teluk Gong 
193 mm, di Pulomas 177 mm, 
dan Kelapa Gading 163 mm,” 
tutur Anies.

Dengan adanya hal terse-
but, kata Anies, wajar terjadi 
genangan di Jakarta saat debit 
yang ada 100 mm per hari. 
Kapasitas drainase di DKI 
hingga kini diklaim Anies ada 
di angka 50-100 mm.

“Jika turun hujan ekstrem 
hingga terjadi banjir maka priori-
tas Pemprov DKI Jakarta adalah 
memastikan warga aman dan tak 
ada korban jiwa. Lalu memasti-
kan semua usaha pemompaan 
dikerjakan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Pusat 
Data dan Informasi Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) DKI Jakar-
ta, Muhammad Insyaf, men-
gatakan, masih ada 93 RT dari 
30.470 RT (0,205 persen) yang 
tergenang akibat hujan deras, 
Selasa hingga Rabu (19/1) 
pagi. Menurut dia, kondisi 
genangan masih diupayakan 
pihaknya.

“Sampai dengan pukul 12.00 

WIB, informasi genangan saat 
ini ada 93 RT atau 0,305 persen. 
Selain, satu ruas jalan tergenang 
yang ada di DKI Jakarta,” kata 
Insaf  dalam keterangannya di 
Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, dari ban-
yaknya genangan tersebut, 
sedang ditangani oleh Dinas 
Sumber Daya Air (DSDA) 
DKI, Damkar dan PPSU 
Kelurahan. Menurutnya, ditar-
getkan genangan akan segera 
surut dalam waktu cepat. “Pe-
nyebab banjir curah hujan 
tinggi, ROB dan luapan kali 
Semongol,” jelasnya.

Hingga kini, kata dia, ada 
sekitar 234 KK atau 743 jiwa 
yang mengungsi. Lokasi pen-
gungsian yang tersedia, ada di 
11 titik, di antaranya Rusunawa 
Binaan Tegal Alur, Musholla 
Al-Hidayah, Belakang Bubur 
Olo Olo, RPTRA Alur Ang-
grek, Masjid Darurrohman, 
Majlis Ta’lim Al-Hikmah, RP-
TRA Kemuning, Majlis Ta’lim 
Durrotul Abiddin, Musholah 
Al-ikhlas, Masjid Nurul Hi-
dayat, Majelis Nurul Husna. 
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KOTA BEKASI (IM) - 
Vaksinasi Merdeka Anak Polres 
Metro Bekasi Kota menggelar 
vaksinasi Covid-19 untuk anak 
usia 6-11 tahun di SDN Bojon-
grawalumbu VI, Kecamatan 
Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa 
Barat, Rabu (19/1) . 

Kepala SDN Bojongrawa-
lumbu VI, H. Badrudin, SPd 
mengatakan, vaksinasi Covid-19 
kali itu diikuti sebanyak 435 
orang anak didiknya setelah se-
belumnya untuk dosis pertama 
juga dilaksanakan di tempat 
yang sama.

Pelaksanaan Vaksinasi Co-
vid-19 dosis kedua itu, kata 
Badrudin, berjarak 28 hari dari 
Vaksinasi Covid-19 dosis per-
tama dan menyasar sebanyak 
435 dari 500 an siswa sekolah 
itu. Sementara sisanya, sam-
bungnya, dinformasikan men-
jalankan vaksinasi di puskesmas 
setempat.

Terkait anak didik yang 
mengikuti Vaksinasi Covid-19, 
jelas Badrudin, harus berbadan 
sehat, tidak menderita penyakit 
dan harus ada persetujuan ter-
tulis dari orangtua untuk mengi-
jinkan atau tidak mengijinkan 
anaknya mengikuti vaksinasi 
dimaksud.

“Semua orangtua siswa 
mengijinkan anaknya mengi-
kuti Vaksinasi Covid-19, sebab 
mereka menginginkan anaknya 
dapat mengikuti pembelajaran 
tatap muka seratus persen,” ujar 
Badrudin.

Ia menambahkan, Vaksinasi 
Covid-19 yang digelar hari itu 
dilaksanakan oleh kepolisian 
setempat atau yang dikenal 

dengan sebutan 4 pilar (TNI, 
Polri, Dinkes dan kelurahan) 
serta relawan.

Pembelajaran tatap muka 
yang berlangsung saat ini, Bad-
rudin melanjutkan, kapasitasnya 
masih lima puluh persen. Nanti 
setelah Vaksinasi Covid-19 do-
sis kedua ini, sambungnya, akan 
ada evaluasi untuk pelaksanaan 
pembelajaran tatap muka sera-
tus persen. 

Menurutnya, pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19 merupakan 
sesuatu yang baik, yang bagus 
demi kesehatan bersama. “Ses-
uatu yang bagus, yang baik demi 
kesehatan bersama,” ujarnya 
memberi tanggapan. 

Sementara  i tu ,  Waki l 
Pelaksana Kegiatan Vaksinasi 
Merdeka Anak Polres Metro 
Bekasi Kota yang juga sebagai 
Babinkamtibmas Kelurahan 
Bojong Rawalumbu, Polsek 
Bekasi Timur, Aipda Heri saat 
dimintai tanggapannya men-
gatakan, kegiatan itu berjalan 
dengan baik dan lancar.

Dalam pelaksanaannya, kata 
Heri, anak-anak tidak sekaligus 
tetapi dibuatkan shift-shiftan. 
Contoh, sambungnya, kelas satu 
dari jam sekian ke jam sekian, 
kelas dua dari jam sekian ke 
jam sekian dan seterusnya guna 
menghindari kerumunan. Dirin-
ya menambahkan, kegiatan itu 
dimulai dari pukul 08.30 WIB 
dan diperkirakan selesai pada 
pada pukul 12.00 WIB dengan 
menerapkan prokes yang cukup 
ketat. “Kegiatan ini berjalan 
dengan baik dan lancar dengan 
menerap kan prokes yang ketat,” 
tutupnya.  mdl

Vaksinasi Merdeka Anak Polres Metro 
Bekasi Kota Gelar Vaksinasi Covid-19

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk anak 
usia 6-11 tahun di SDN Bojongrawalumbu VI, 
Rabu (19/1).
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Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (dua kiri) bersama unsur Forkopimda 
setempat, Perangkat Daerah terkait serta perwajilan BBWS Citarum saat 
meninjau titik tanggul sungai Citarum di Desa Lenggah Jaya, Cabang 
Bungin, Selasa (18/1).

Pemkab Tunggu Realisasi Perbaikan Tanggul Kritis Citarum dari Pemerintah Pusat
C A B A N G B U N G I N 

(IM) - Pemerintah Kabupaten 
Bekasi sedang menunggu real-
isasi perbaikan Tanggul Kritis 
Citarum melalui Pemerintah 
Pusat. Hal tersebut disampai-
kan oleh Plt. Bupati Bekasi, 
Akhmad Marjuki, saat me-
ninjau titik tanggul sungai 
Citarum di Desa Lenggah Jaya, 
Kecamatan Cabangbungin, 
bersama unsur Forkopimda, 
Perangkat Daerah terkait dan 
perwakilan Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Citarum, pada 
Selasa (18/1). Sebelumnya, 
tanggul di titik tersebut men-
galami bencana longsor dan 
menimpa 3 rumah warga yang 
berada di sekitarnya. 

Plt. Bupati menyampaikan, 
Pemerintah Kabupaten Bekasi 
telah melaporkan kondisi tang-
gul tersebut ke pemerintah 
pusat agar 49 titik tanggul kritis 
sepanjang sungai Citarum di 
Kabupaten Bekasi dapat di-
perbaiki secara permanen. Hal 
tersebut dikarenakan terdapat 
beberapa titik tanggul yang 
sudah diperbaiki sementara, 
kembali rusak dan jebol. 

“Pemkab Bekasi sudah 
meminta ke Kementerian 
PUPR agar sebanyak 49 titik 
tanggul kritis sepanjang sun-
gai Citarum ini perbaikan-

nya secara permanen, bukan 
hanya sementara,” ucapnya 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Rabu (19/1). 

Dengan disampaikannya 
laporan tersebut, ia menam-
bahkan dalam waktu dekat 
Kementerian PUPR akan 
melakukan survei ke tang-
gul kritis tersebut, sehingga 
diharapkan perbaikan tanggul 

secara permanen dapat segera 
dilaksanakan. 

“Dalan waktu dekat, pihak 
Kementerian akan meninjau 
langsung. Kita berdoa semoga 
dari pusat bisa segera terlak-
sana sehingga perbaikan ke 
depan dapat dilakukan secara 
permanen,” jelasnya. 

Terkait penanganan pasca 
bencana longsor, ia menjabar-

kan bahwa Pemkab Bekasi 
telah menyediakan fasilitas 
posko pengungsian dan per-
siapan alur evakuasi warga. 
Selain itu, ia menghimbau 
masyarakat sekitar untuk tetap 
waspada jika hujan terjadi terus 
menerus dan segera mengung-
si jika dirasa sudah tidak aman. 

“Kita sudah buat pos-
ko-posko pengungsian dan 

alur evakuasi warga. Kepada 
masyarakat yang berdomisili 
di sekitar tanggul, tetaplah 
waspada di malam hari. Jika 
dianggap sudah tidak aman, 
segera mengungsi ke posko,” 
ucapnya. 

Sementara itu, Kepala 
Bidang Operasional BBWS 
Citarum, Joko Ahmad Salim, 
menjelaskan bahwa di tahun 
2021 pihaknya telah melakukan 
perbaikan tanggul di sejumlah 
titik. Namun, pada tahun 2022 
ini pihaknya akan mencoba 
untuk memperbaiki tanggul 
dengan menggunakan bambu, 
karena berdasarkan kajian yang 
telah dilakukan, bambu diniliai 
mampu lebih kuat menahan 
tanggul tersebut. 

“Kita sudah lakukan per-
baikan di 2021 kemarin, na-
mun ternyata ada kerusakan 
kembali. Tahun 2022 ini kami 
akan berupaya untuk perkuat 
dengan bambu. Ini sudah di-
kaji oleh pusat, bahwa dengan 
bambu tanggulnya akan lebih 
kuat,” jelasnya. 

Pada kesempatan tersebut, 
Pemkab Bekasi melalui Dinas 
Sosial turut memberikan ban-
tuan sosial berupa sembako, 
kepada warga yang rumahnya 
rusak akibat tanggul yang long-
sor tersebut.  mdl
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JAKARTA (IM) - Proyek 
kereta Lintas Raya Terpadu 
(LRT) Jakarta, Bogor, De-
pok dan Bekasi (Jabodebek) 
ditargetkan beroperasi mulai 
Agustus 2022.

Direktur  Utama PT 
Kereta Api Indonesia (KAI), 
Didiek Hartantyo menyam-
paikan hal ini dalam diskusi  
Persiapan Operasional LRT 
Jabodebek di Jakarta, Rabu, 
(19/1). 

“Operasional dari LRT 
Jabodebek ditargetkan dapat 
dimulai pada Agustus 2022, 
dan akan beroperasi  penuh 
menggunakan Grade of  Au-
tomation (GoA) level 3 pada 
akhir tahun 2022,” ujarnya.

Dengan sistem itu, lanjut-
nya, akan dapat mengoperasi-
kan kereta dan memproyek-
sikan jadwal secara otomatis. 
Serta dikendalikan juga secara 
otomatis dari pusat kendali 
operasi.

Lebih lanjut  Didiek 
menjelaskan,  GoA level 3 
adalah tingkat otomasi opera-
sional kereta. Di mana pen-
goperasian dilakukan secara 

otomatis tanpa masinis, na-
mun ada petugas operasional 
di dalam kereta untuk pen-
anganan kondisi darurat dan 
pelayanan kepada pelanggan.

“Ini merupakan proyek 
perkeretaapian pertama di 
Indonesia yang beroperasi 
driverless, di mana hal itu 
teknologi terdepan di bidang 
sinyal sistem perkeretaapian,” 
ujarnya.

Dia menjabarkan, proyek 
ini mengeluarkan total investa-
si mencapai Rp32,5 triliun. 
Jumlah itu dikeluarkan dimu-
lai sejak tahun 2015 hingga 
saat ini. Didiek menyebut pi-
haknya akan menerapkan tarif  
dasar LRT Jabodebek sebesar 
Rp15.000. Ia berharap ke-
hadiran LRT Jabodebek dapat 
menjadi alternatif  moda trans-
portasi massal yang efi sien dan 
modern.

“Diharapkan mampu 
mengurai kemacetan, emisi, 
penggunaan BBM dan peng-
hematan waktu perjalanan. 
Selain itu juga mendorong 
pertumbuhan ekonomi,” 
pungkasnya. yan

Siap-siap! LRT Jabodebek
Meluncur Agustus 2022

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

REKSA DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND  

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA 
SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND dengan ini mengumumkan 
rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA 
DANA SYAILENDRA STRATEGIC INCOME FUND 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 100.000.000,- (seratus juta 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 100.000.000,- (seratus juta 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 100.000.000,- (seratus juta 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 STRATEGIC INCOME FUND serta 
pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. TECHNIALABS INTERNATIONAL 
INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Pusat 
 (“Perseroan”)

P E N G U M U M A N
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa 
pemegang saham dalam Perseroan akan 
menjual dan mengalihkan sebagian besar 
saham miliknya kepada Pihak Ketiga 
(“Transaksi”).
Untuk memenuhi kewajiban pengumuman 
sebagaimana dipersyaratkan dalam 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi 
Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki 
keberatan atas Transaksi tersebut dapat 
menyampaikan keberatannya kepada 
Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah tanggal pengumuman ini.

19 Januari 2022

Direksi
PT. TECHNIALABS INTERNATIONAL 

INDONESIA
Gedung Apartemen Citylofts Sudirman

Unit 2717
Jalan K.H. Mas Mansyur nomor 121

RT. 013 RW. 011
Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang

Jakarta Pusat - DKI. Jakarta

JAKARTA (IM) - Kantor 
Kelurahan Gondangdia, Men-
teng, Jakarta Pusat,a lockdown 
atau ditutup sementara, mulai 
Rabu (19/1).

Penutupan itu, setelah dite-
mukan sebanyak 17 pegawainya, 
baik Aparatur Sipil Negara 
(ASN) maupun Penyedia Jasa 
Lainnya orang Perorangan 
(PJLP) yang terpapar Covid-19.

Kepala Puskesmas Ke-
camatan Menteng, Rusmala 
Dewi membenarkan bahwa 
adanya 17 pegawai Kelurahan 
Gondangdia yang terpapar 
Covid-19. Keseluruh pegawai 
itu, kini telah melakukan isolasi 
mandiri (Isoman).

“Data ada 17 yang positif  
Covid-19. Sebagian ada yang 
dikirim ke Wisma Atlet dan ada 
juga yang Isoman di rumahnya 

masing-masing,” terangnya 
saat dikonfi rmasi wartawan.

Sementara itu, Wakil Wali 
Kota Jakarta Pusat, Irwandi 
membenarkan jika ada ASN 
yang terpapar covid-19. Saat 
ini kantor kelurahan telah di-
tutup sementara dan dilakukan 
sterilisasi guna memutus laju 
penyebaran Covid-19.

“Ditutup hingga tiga hari 
kantor kelurahan Gondang-
dia. Mengenai jumlah lebih 
dari 1 pegawai yang positif  
Covid-19,” terangnya.

Irwandi mengatakan, dirin-
ya belum mengetahui dari 
mana para ASN tersebut terpa-
par Covid-19. Apakah ada yang 
baru lakukan perjalanan dari 
luar kota ataupun luar negeri.

“Belum tahu kita dari 
ma na mereka bisa kena. Bisa 

juga kena dari warga, karena 
bisa jadi warganya ada yang 
pu lang dari luar negeri,” 
pung kasnya.  yan

Kantor Kelurahan Gondangdia ‘Lockdown’
GARA‐GARA BELASAN PEGAWAINYA POSITIF COVID‐19

JAKARTA (IM) - Hujan 
deras yang mengguyur Jakarta 
Jakarta pada Selasa (18/1) siang, 
masih menyisakan sejumlah 
genangan di beberapa titik. 
Salah satunya di TPU Kober 
di Pedongkelan, Cengkareng 
Timur, Cengkareng, Jakarta 
Barat. Genangan air di sana 
tampak cukup dalam hingga 
menutupi sebagian makam di 
sisi selatan dan barat sisi TPU.

Terkait hal ini, Camat Ceng-
kareng, Ahmad Faqih menjelas-
kan, TPU tersebut memang 
sering terendam disaat terjadi 
hujan deras. “Jadi memang 
karena daerahnya cekungan ka-
lau misalnya kita mau salurkan 
air secara alamnya itu mungkin 
agak sulit ya,” kata Faqih saat 
dihubungi wartawan, Rabu 
(19/1).

Untuk itu, kata dia, air yang 
menggenang di lahan TPU 
tersebut harus ditarik menggu-

nakan alat pompa air. Adapun 
teknik pemompaannya harus 
disesuaikan dengan debit air 
yang masuk. “Kalau debit air 
yang masuk besar ya pompanya 
harus besar agar dia bisa salur-
kan air ke cengkareng draine. 
Dengan catatannya tidak terjadi 
rob, Kalau terjadi rob ya bahaya 
lagi,” tuturnya.

Menurut Faqih, selain in-
tensitas hujan yang tinggi, air 
kiriman dan air rob juga men-
jadi faktor penyebab adanya 
genangan. Sejauh ini, pihaknya 
telah menyiapkan sejumlah 
langkah antisipasi dengan mem-
buat saluran besar di samping 
pemakaman. Hal ini untuk 
mengarahkan air yang masuk ke 
makam ke Kali Apuran.

“Kalau hujannya besar, ke-
mungkinan akan terjadi genan-
gan sangat mungkin. Karena 
daerahnya kan daerah cekungan 
kan,” tuturnya.  yan

Kuburan Kebanjiran, Camat
Cengkareng Siapkan Pompa
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