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PERKEMBANGAN KASUS 
OMICRON DI INDONESIA

Petugas Palang Merah Indo-
nesia (PMI) menyemprotkan 
disinfektan di SMPN 43 Ja-
karta, Kamis (20/1). Kemente-
rian Kesehatan melaporkan, 
hingga Kamis (20/1) pagi, 
tercatat sebanyak 882 kasus 
COVID-19 varian Omicron di 
Indonesia yang terdiri atas 
710 kasus pelaku perjalan-
an luar negeri, 161 kasus 
transmisi lokal dan 11 kasus 
yang masih belum diketahui 
asalnya.

Pemprov DKI Pertahankan Ganjil
Genap di Tengah Lonjakan Covid-19
Perlu dipahami bahwa penerapan ganjil 
genap saat ini bukan dalam rangka me-
mindahkan pengguna kendaraan prib-
adi ke layanan angkutan umum, tetapi 
lebih pada pengendalian mobilitas. 
Jangan sampai pada titik-titik tertentu 
yang kami identifi kasi itu potensi terjadi 
keramaian, ini menjadi titik kerawanan 
baru, kata Kepala Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

umum, tetapi lebih pada pen-
gendalian mobilitas. Jangan 
sampai pada titik-titik tertentu 
yang kami identifi kasi itu po-
tensi terjadi keramaian, ini 
menjadi titik kerawanan baru, 
apalagi sekarang ada Omicron, 
sehingga untuk 13 ruas jalan 
ini tetap kami pertahankan 
untuk diterapkan,” kata Syafrin 
di gedung DPRD DKI Jakarta, 
Kamis (20/1).

“Saat ini yang kita lakukan 
adalah pada 13 ruas jalan. Ke-
mudian itu polanya 2 periode 
waktu setiap hari kerja dari 
Senin sampai Jumat kecuali 
hari libur nasional dan tentu 
ini yang terus dilaksanakan,” 
imbuhnya.

Syafrin menuturkan perbe-
daan penerapan ganjil genap di 
25 ruas jalan dengan 13 ruas 
jalan. Menurutnya, penera-
pan ganjil genap di 25 ruas 
jalan yang sebelumnya diterap-

P l di h i b h g jil

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta 
diminta meniadakan ganjil 
genap (gage) untuk mencegah 
penyebaran Korona, terutama 
varian Omicron. Kepala Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta, 
Syafrin Liputo mengatakan 

gage di 13 ruas jalan saat ini 
diterapkan untuk mengendal-
ikan mobilitas kendaraan.

“Perlu dipahami bahwa 
penerapan ganjil genap saat ini 
bukan dalam rangka memin-
dahkan pengguna kendaraan 
pribadi ke layanan angkutan 

JAKARTA (IM) Pemer e di 13 r s j l n s t ini

kan bertujuan agar pengguna 
kendaraan pribadi beralih ke 
kendaraan umum.

“Kalau sekarang penera-
pan di 13 ruas jalan itu untuk 
pengendalian mobilitas,” tu-
turnya.

Syafrin menyampaikan 
naik-tidaknya level PPKM 
tidak akan mengubah aturan 
ganjil-genap. Dia mengatakan 
ganjil genap akan tetap dilaku-
kan di 13 ruas jalan.

“Sejak PPKM level 3, gan-
jil genap tetap di 13 ruas jalan, 
begitu level 2, level 1, kita 
pertahankan di 13 ruas jalan,” 
imbuhnya

Seperti diketahui, kasus 
positif  Covid-19 varian Omi-
cron di DKI Jakarta terus 
meningkat. Ketua Komisi A 
DPRD DKI Jakarta, Mujiyono 
mendesak supaya ganjil-genap 
ditiadakan.

“Untuk menghadapi pe-
nyebaran Covid-19 tersebut, 
apalagi Omicron semakin 
tinggi di Provisi DKI Jakarta, 
kami meminta Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk 
mulai meniadakan ganjil-ge-
nap,” kata Mujiyono dalam 
keterangannya, Selasa (18/1).

“Sehingga diharapkan 
dapat mengurangi penggunaan 
transportasi massal,” sambung 
Mujiyono.

Mujiyono juga menyoroti 
peningkatan keterisian tempat 

tidur di RS rujukan Covid-19 
yang mengalami peningkatan, 
yakni BOR isolasi mencapai 20 
persen dan BOR ICU 5 persen. 
Dia berharap beralihnya ma-
syarakat ke transportasi pribadi 
dapat mengurangi transmisi 
lokal kasus Omicron.

“Pemerintah perlu mem-
perketat kembali protokol 
kesehatan di fasilitas umum 
dan tempat keramaian. Pem-
batasan jumlah penumpang 
pada angkutan umum massal 
juga harus segera diterapkan 
untuk menghindari transmisi 
lokal,” jelasnya.

Di samping itu, politi-
kus Partai Demokrat tersebut 
mewanti-wanti supaya penera-
pan pembelajaran tatap muka 
(PTM) di sekolah-sekolah 
terus diawasi. Pasalnya, sudah 
ada 39 sekolah di Jakarta yang 
ditutup usai ditemukan kasus 
CovidD-19. “Total ada 67 
kasus Covid-19 pada guru 
dan siswa, sehingga perlu 
dievaluasi secara menyeluruh 
penerapan protokol kesehatan 
di sekolah-sekolah,” ujarnya.

“Selain itu, perusahaan-
perusahaan di Jakarta harus 
diminta membatasi karyawan 
yang bekerja di kantor atau 
work from office (WFO) dan 
kembali menerapkan work 
from home (WFH) bagi jenis 
pekerjaan yang bisa dilakukan 
di rumah,” sambungnya.  yan

JAKARTA (IM) - Kan-
tor Kelurahan Gelora, Tanah 
Abang, Jakarta Pusat ditutup 
sementara hingga Jumat (21/1) 
akibat Lurah Nurul Huda 
dinyatakan positif  Covid-19. 
Camat Tanah Abang, Dicky 
Suherlan membenarkan hal 
tersebut sehingga Kantor Ke-
lurahan Gelora ditutup sejak 
Rabu (19/1).

“Kantor kelurahan ditutup 
sementara karena lurahnya 
positif  Covid-19,” kata Dicky 
saat dikonfi rmasi di Jakarta, 
Kamis (20/1).

Dicky mengatakan saat ini 
lurah menjalani isolasi man-
diri di rumahnya. Pemeriksaan 
atau upaya pelacakan (tracing) 
dilakukan dengan melaku-
kan tes usap kepada puluhan 
karyawan. Setidaknya ada 25 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dan Penyedia Jasa Lainnya 
Orang Perorangan (PJLP) di 

Kantor Lurah Gelora yang 
sudah dilakukan pelacakan 
dengan tes usap.

Pelayanan kepada masyara-
kat dilakukan dengan menye-
diakan drop box dan kantor 
lurah akan dibuka kembali 
pada Senin (24/1).

“Mungkin hari Senin Kan-
tor Kelurahan Gelora sudah 
dibuka kembali seperti biasa,” 
kata Dicky.

Berdasarkan data terkini 
Dinas Kesehatan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, jumlah 
kasus aktif  di Jakarta per Rabu 
(19/1) naik sebanyak 627 kasus 
sehingga jumlah kasus aktif  
mencapai 4.924 orang. Penu-
laran virus varian Omicron 
kini juga meningkat di Jakarta. 
Dari 988 orang yang terinfeksi, 
sebanyak 663 orang adalah 
pelaku perjalanan luar negeri, 
sedangkan 325 lainnya adalah 
transmisi lokal.  yan

Kantor Kelurahan Gelora Ditutup
Akibat Lurah Positif Covid-19

‘HILANG’ DI RITEL MODERN

JAKARTA (IM) - Aso-
siasi Pengusaha Ritel Indo-
nesia (Aprindo) menyebut, 
kelangkaan minyak goreng 
khususnya di wilayah DKI 
Jakarta, terjadi karena belum 
adanya pasokan dari distribu-
tor, Kamis (20/1).

Ketua Umum Aprindo, 
Roy N Mandey menegas-
kan saat ini pihaknya sedang 
mendesak distributor un-
tuk segera memasok minyak 
goreng ke toko retail karena 
permintaan masyarakat san-
gat tinggi.

“Jadi sekarang sedang 
menunggu pasokan dari dis-
tributor. Nah, ini distributor 
nih yang kita musti kejar 
karena sumber produksi min-
yak goreng itu dari produsen 
ke distributor dan distributor 
kirim ke retail,” ujarnya saat 
dihubungi.

Dikatakannya, Aprindo 
sudah melaporkan kelang-
kaan minyak goreng dampak 
lambatnya pasokan dari dis-
tributor tersebut ke Kement-
erian Perdagangan.

“Ini kita lagi koordina-
si ke produsen, kita sudah 
laporkan juga ke Kement-
erian Perdagangan bahwa 
retail itu sangat tergantung 
sama pasokan, pasokan dari 
distributor,” tegas Roy.

Roy memastikan, untuk 
harga minyak goreng di toko 
retail yang menjadi anggota 
Aprindo Rp14 ribu/liter, 
tidak akan ada kenaikan.

“Harga tetap Aprindo 
sudah tegas Rp14 ribu harga 
jual nggak berubah, kemasan-
nya dua liter kan tinggal di-
kalikan, Rp28 ribu,” katanya.

Roy meyakinkan, tidak 
ada penimbunan minyak 
goreng. Bila stok minyak 
goreng sudah dipasok dari 
distributor akan segera dijual 
ke masyarakat.

“Ya prinsip dasarnya ka-
lau kita ada stok selalu kita 
udah jual kan kemarin sudah 
kita jual stok stok dan kita 
sekarang menunggu paso-
kan supaya kita bisa menjual 
karena masyarakat membu-
tuhkan,” pungkasnya.  yan

Aprindo Minta Pasokan Minyak
Goreng Distributor Ditambah

CIKARANG UTARA 
(IM) - Pj. Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Bekasi, 
Herman Hanapi, apresiasi pe-
nyelenggaraan Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI) Expo 2022, untuk 
kebangkitan ekonomi Kabu-
paten Bekasi. Hal tersebut dis-
ampaikannya saat menghadiri 
Expo sekaligus Pelantikan 
Badan Pimpinan Cabang Per-
himpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (BPC PHRI) di 
Amazzone World Jababeka, 
Cikarang Utara, Rabu (19/1). 

“Saya atas nama Pemer-
intah Kabupaten Bekasi me-
nyambut baik dengan adanya 
kegiatan seperti ini, yang mana 
kegiatan ini digunakan sebagai 
wadah informasi keberadaan 
hotel dan restoran kepada ma-
syarakat Kabupaten Bekasi,” 
terangnya dalam rilis Pro-
kopim Setdakab Bekasi, Rabu, 
(19/1) malam.

Her man mengatakan, 
kegiatan yang direncanakan 
akan diadakan setiap tahun-
nya itu dinilai positif, karena 
menurutnya melalui event 
tersebut, dapat mendorong 
kebangkitan ekonomi, khu-
susnya di wilayah Kabupaten 
Bekasi yang sempat teng-
gelam akibat dampak pan-

demi Covid-19. 
“Saya memahami bah-

wa dua tahun belakangan ini 
merupakan tahun yang berat 
untuk kita semua termasuk 
sektor pariwisata. Untuk itu 
saya berharap, melalui expo ini, 
PHRI Kabupaten Bekasi bisa 
kembali meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi,” ujarnya. 

Dalam kesempatan terse-
but, dirinya juga mengucapkan 
selamat kepada ketua dan pen-
gurus PBC PHRI yang baru 
saja dilantik, semoga dengan 
dilantiknya ketua PHRI yang 
baru dapat mengemban tugas 
dan amanah untuk mening-
katkan daya tarik pada sektor 
restoran, hotel, dan pariwisata, 
serta melayani masyarakat 
dengan baik. 

Sementara i tu,  Ketua 
BPC PHRI Kabupaten Beka-
si, Tuti Nurcholifah Yasin 
mengatakan, pihaknya akan 
berkomitmen mendorong 
perekonomian di wilayah Ka-
bupaten Bekasi, khususnya 
perekonomian yang ada di 
sektor perhotelan, kuliner, dan 
pariwisata. 

“Meski saat ini pandemi 
masih terus berlangsung na-
mun PHRI Kabupaten Bekasi 
akan terus berupaya untuk 
melakukan pemulihan eko-

nomi bersama stakeholder 
lainnya,” jelasnya. 

Dirinya juga menjelaskan, 
acara pelantikan yang dikemas 
dengan expo tersebut ber-
tujuan untuk menggeliatkan 
kembali sektor perekonomian 
dari sisi pengusaha hotel dan 
restoran di Kabupaten Bekasi. 
Karena menurutnya, sejak 
pandemi melanda okupansi 
hotel dan restoran mengalami 
penuruan cukup dratis. 

“Saya  harap  mudah-
mudahan stakeholder dapat 
bersama-sama membangun 
Kabupaten Bekasi, sehingga 
pariwisata dapat meningkat, 
agar PAD di Kabupaten Bekasi 
semakin meningkat,” ucapnya. 

Kegiatan expo yang di-
rangkaikan dengan pelantikan, 
juga dilakukan lomba mema-
sak Gabus Pucung, yang dii-
kuti oleh beberapa hotel yang 
ada di Kabupaten Bekasi, pa-
meran souvenir dari UMKM, 
serta wisata kuliner. 

Turut hadir dalam acara 
ini Kepala Dinas UMKM Ka-
bupaten Bekasi Iyan Priyatna, 
Ketua DPRD Kabupaten 
Bekasi BN Kholik Qodratul-
lah, Wakil Ketua DPRD Kabu-
paten Bekasi Novy Yasin, serta 
tokoh masyarakat Kabupaten 
Bekasi.  mdl

Pemkab Apresiasi Penyelenggaraan PHRI Expo 
Untuk Kebangkitan Ekonomi Kab. Bekasi

JAKARTA (IM) - Ada 
7.890 lowongan kerja yang 
dapat diakses lewat fitur 
Jaknaker di aplikasi Jakarta 
Kini atau Jaki yang bisa diikuti 
para pencari kerja di Jakarta.

“Cek lowongan kerja le-
wat Jaknaker di aplikasi Jaki, 
ada 7.890 lowongan kerja di 
situ,” kata Wakil Gubernur 
atau Wagub DKI, Riza Pa-
tria lewat akun Instagram @
arizapatria di Jakarta, Kamis 
(20/1).

Riza membagikan in-
formasi lowongan kerja itu 
setelah mendapatkan pertan-
yaan dari seorang warganet 
yang meminta saran pe-
kerjaan bagi pencari kerja 
tamatan SMA.

Tak hanya melamar pe-
kerjaan, Riza juga mendorong 
para pencari kerja berwi-
rausaha atau memanfaatkan 
bakat atau hobi sendiri untuk 
mendatangkan penghasilan.

Adapun hobi yang dapat 
menghasilkan rupiah itu, 
kata dia, mulai dari menjadi 
penjual kebutuhan secara dar-
ing, penulis, hingga barista. 
“Bisa jual barang atau jasa 
secara daring, banyak hobi 
bisa menghasilkan uang, sep-
erti memotret, memasak, 
mengedit, menulis, melukis, 
menyanyi, bikin kopi, bikin 
komik, dan lain-lain,” ucap-
nya.

Layanan Jaknaker dilun-
curkan Pemprov DKI Jakarta 
pada 18 November 2021, 
berisi lowongan dan pelatihan 
kerja termasuk bagi UMKM 
melalui alamat Jaknaker.id 
yang terafi liasi juga dengan 
aplikasi Jaki.

Melalui portal daring itu, 
pelatihan kerja tidak hanya 
langsung tetapi juga dilak-

sanakan secara virtual, serta 
ada tes minat bakat bagi 
pencari kerja dan layanan 
ketenagakerjaan lainnya.

Badan Pusat Statistik 
(BPS) DKI Jakarta mencatat, 
per Agustus 2021, jumlah an-
gkatan kerja di Ibu Kota men-
capai 5,17 juta orang. Dari 
jumlah itu, sebanyak 439.899 
orang masih menyandang 
status pengangguran.

Meski masih ada ratusan 
ribu pengangguran, pada 
Agustus 2021 tercatat penu-
runan tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) di Ibu Kota 
paling tinggi di Indonesia 
dengan persentase mencapai 
2,45 persen dibandingkan 
periode sama 2020.

BPS DKI menyebutkan 
penurunan TPT tersebut 
karena adanya penamba-
han penyerapan tenaga kerja 
pada Agustus 2021 mencapai 
78.164 orang.

Sebagian besar di anta-
ranya diserap sektor formal 
mencapai 46.282 orang atau 
59,21 persen dan sektor in-
formal 31.882 orang.

Penyerapan paling banyak 
tenaga kerja di sektor formal 
itu karena makin tingginya 
serapan tenaga kerja terdidik.

BPS DKI menyebutkan 
penurunan TPT tersebut 
karena adanya penamba-
han penyerapan tenaga kerja 
pada Agustus 2021 mencapai 
78.164 orang. Sebagian besar 
di antaranya diserap sek-
tor formal mencapai 46.282 
orang atau 59,21 persen dan 
sektor informal 31.882 orang.

Penyerapan paling banyak 
tenaga kerja di sektor formal 
itu karena makin tingginya 
serapan tenaga kerja terdidik. 

 yan

Wagub DKI Sebut Ada 7.890
Lowongan Kerja di Fitur Jaknaker

KOTA BEKASI (IM) 
- Plt. Wali Kota Bekasi, Jawa 
Barat, Tri Adhianto dalam 
siaran pers Humas Pemkot 
Bekasi menginformasikan, 
stok vaksin untuk vaksinasi 
booster masih tersedia seki-
tar 121.690 dosis. Jumlah 
tersebut dapat mencukupi 
kebutuhan bulan ini, Kamis 
(20/1). 

Rencananya, untuk ke-
butuhan bulan berikutnya 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bekasi akan mengajukan per-
mintaan vaksin ke Provinsi 
Jawa Barat.

Pemkot Bekasi juga men-
gonfirmasikan berdasarkan 
data capaian fasilitas kese-
hatan, saat ini perkembangan 
capaian program vaksinasi 
Covid-19 di Kota Bekasi su-
dah mencapai 87,36 persen.

“Merujuk pada Laporan 
Komite Kebijakan Penanga-
nan COVID-19 dan Trans-
formasi Pemulihan Ekonomi 
Kota Bekasi, per tanggal 18 
Januari 2021, cakupan pro-
gram vaksinasi Covid-19 kita 

melalui fasilitas kesehatan 
telah mencapai 87,36 pers-
en atau sebesar 1.761.212 
orang,” sebut Tri.

Untuk capaian program 
vaksinasi ini, tambah Tri, 
Pemkot Bekasi menggunakan 
dua kategori data, yakni data 
berdasarkan fasilitas kes-
ehatan dan juga berdasarkan 
KTP Kota Bekasi. 

Data capaian berdasarkan 
fasilitas kesehatan merupakan 
capaian Pemkot Bekasi ber-
dasarkan fasilitas kesehatan 
yang ada di Kota Bekasi. 
Sedangkan capaian berdasar-
kan KTP Kota Bekasi adalah 
warga Kota Bekasi yang telah 
menjalani program vaksinasi, 
baik itu di wilayah lain atau di 
wilayah Kota Bekasi.

Capaian program vak-
sinasi Covid-19 berdasar-
kan KTP Kota Bekasi yaitu 
sebesar 92,04 persen atau 
sebanyak 1.855.437 orang. 
Sementara, target warga Kota 
Bekasi yang akan divaksinasi 
adalah sebanyak 2.016.006 
sasaran.  mdl

Pemkot Bekasi : Stok Vaksin 
Booster Cukup

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto

FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI

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

REKSA DANA SYAILENDRA PROVIDENTIA MONEY MARKET FUND  
PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA 
SYAILENDRA PROVIDENTIA MONEY MARKET FUND dengan ini 
mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan 
Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PROVIDENTIA MONEY MARKET 
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 tidak ada menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas 
minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit 
Penyertaan”; 

c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan 
yang semula yang semula tidak ada menjadi “Manajer Investasi tidak 
menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus 
dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 
dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan 
investasi”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
tidak ada menjadi “Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum 
pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan”.

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 PROVIDENTIA MONEY MARKET 
FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 21 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
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