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WAYFINDING
Warga berjalan di samping 
informasi petunjuk arah 
(wayfi nding) di Halte Cen-
trale Stitching Wederop-
bouw (CSW), Jakarta, Jumat 
(21/1). Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta mengesahkan 
pedoman wayfinding me-
lalui Keputusan Gubernur 
DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 
2022 yang bertujuan untuk 
mendorong keselarasan 
transportasi umum di Jakar-
ta serta memudahkan war-
ga untuk berpindah moda 
transportasi melalui petun-
juk arah yang konsisten.

Anggota DPRD DKI: Perekonomian
Jakarta akan Turun
Menurunnya perekonomian Jakarta 
juga karena belanja penyelenggaraan 
pemerintahan, khususnya terkait sek-
tor jasa, hotel, katering dan produksi 
pun turut berkurang. Bahkan, imbas-
nya akan berdampak pula bagi wilayah 
penyangga Jakarta baik Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi hingga beberapa 
provinsi di Jawa dan Sumatera.

Ibu Kota Negara jadi pindah.
Mujiyono mengatakan, 

pemerintahan kegiatan pemer-
intahan beserta aparatur sipil 
negara yang akan dipindah ke 
Kalimantan Timur hanya men-
gurangi beban Jakarta sekitar 
10 persen, sehingga aktivitas 
dan persoalan di Jakarta akan 
tetap merongrong.

“Sektor-sektor bisnis pun 
akan terdampak, khususnya 
yang berhubungan dengan mi-
tra kerja pemerintahan, selain 
sektor jasa seperti penyedia in-
frastruktur, penyewaan ruang 
perkantoran,” ucapnya.

Di sisi lain, Mujiyono juga 
menilai Pemerintah belum 
optimal menjalankan Un-
dang-Undang Kekhususan 
Jakarta yang tercantum dalam 
undang-undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerin-
tahan Provinsi Daerah Khu-
sus Ibu Kota Jakarta sebagai 
Ibu Kota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

“Saya  sa rankan ag ar 
pemerintah pusat mengop-
timalkan Undang-Undang 
kekhususan untuk Jakarta. 
Karena Jakarta ini memiliki 
historis tersendiri. Seperti 
halnya Yogyakarta, Aceh dan 
Papua, kekhususan di Jakarta 
pun harus dijalankan dengan 
baik, termasuk dalam penyal-
uran dana Otsus bagi masyara-
kat Jakarta,” ucap politikus 
Partai Demokrat itu.

Seperti dikeahui, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau DPR 

Menurunnya perekonomian Jakarta

JAKARTA (IM) - Jakarta 
tetap akan bergumul dengan 
masalah latennya, seperti ke-
macetan dan polusi udara 
meski Ibu Kota Negara pindah 
ke Kalimantan Timur.

Ketua Komisi A DPRD 
DKI, Mujiyono mengatakan, 
berbagai dampak lainnya sep-
erti ekonomi akan menerpa 
Jakarta setelah tak jadi Ibu 
Kota lagi. Dia mengungkapkan 
pemindahan Ibu Kota Negara 
berdampak pada penurunan 
ekonomi Jakarta.

“Belanja ASN dan kon-
sumsi rumah tangga akan 
berkurang, hal ini akan menye-
babkan permintaan terhadap 
barang dan jasa di Jakarta 
turun dan membuat perekono-
mian Jakarta juga akan turun,” 
kata dia kemarin.

Menurunnya perekonomi-
an Jakarta juga karena belanja 
penyelenggaraan pemerin-
tahan, khususnya terkait sek-

tor jasa, hotel, katering dan 
produksi pun turut berkurang.

“Belanja penyelenggara 
pemerintahan yang terkait 
sektor jasa, hotel, katering, 
dan produksi akan terdampak 
juga mengingat peran Jakarta 
sebagai pusat pemerintahan 
dengan banyak kegiatan yang 
digelar oleh instansi-instansi 
pemerintahan,” katanya.

Bahkan, ungkapnya, im-
basnya akan berdampak pula 
wilayah penyangga Jakarta baik 
Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekas i  h ing ga beberapa 
provinsi di Jawa dan Sumatera.

“Suplai barang dan tenaga 
kerja untuk Jakarta selama ini 
datang dari beberapa provinsi, 
baik dari Jawa atau Sumatera. 
Sehingga, pemindahan IKN 
ini juga tentu berdampak ke 
wilayah itu,” tuturnya.

Adapun masalah polusi, 
kemacetan, dan krisis air masih 
tetap akan melanda Jakarta jika 

JAKARTA (IM) J k rt t r j s h tel k terin d n

telah menyetujui Rancangan 
Undang-Undang tentang Ibu 
Kota Negara (RUU IKN) 
menjadi UU. Hanya Fraksi 
PKS yang menolak RUU terse-
but disahkan.

Wakil Ketua DPRD DKI, 
Mohamad Taufik telah me-
minta kepada pimpinan partai 
di Jakarta untuk mulai mem-
bahas status Jakarta jika sudah 
tak lagi jadi Ibu Kota Negara.

Menurut dia, hasil pem-
bahasan tersebut kemudian 
diusulkan kepada Kementerian 
Dalam Negeri dan DPR.

“Saya  usu l in  kepada 

kawan-kawan pimpinan par-
tai, tadi kami lagi ngobrol-
ngobrol, saya bilang kalian 
buat lah pertemuan dan usulin 
bagaimana maunya,” kata dia 
saat dihubungi, Rabu (19/1).

Taufi k berpendapat harus 
ada kejelasan status hukum Ja-
karta setelah Ibu Kota Negara 
pindah. Misalnya, Jakarta men-
jadi daerah khusus ekonomi.

Jika tidak, lanjut dia, Ja-
karta akan menjadi sama den-
gan provinsi lainnya. Oto-
matis struktur politik dan 
pemerintahan Jakarta pun juga 
berubah.  yan

BEKASI (IM) - Produk 
pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) Keca-
matan Cibarusah, Kabupaten 
Bekasi, sukses menembus 
pasar modern Singapura me-
lalui program kurasi.

“Awalnya kami ikut ba-
zar, ada buyer (pembeli) yang 
mencari produk Indonesia 
untuk diekspor ke Singapura. 
Kebetulan juga dia punya 
supermarket di sana lalu di-
lakukan kurasi,” kata Ketua 
Forum UMKM Cibarusah 
Setyowati di Cikarang, Ka-
bupaten Bekasi, Jawa Barat, 
Jumat (21/1).

Setelah menyelesaikan 
proses kurasi, kata Setyowati, 
tiga produk UMKM Cibaru-
sah, yaitu kue sus kering UKM 
Marfuah MW Bakery, brownis 
kering UKM Rantica Seious 
Cake, serta keripik pisang 
UKM Dede Firman D’snack, 
terpilih sebagai produk yang 
diekspor ke Singapura.

“Rencana hari Jumat de-
pan akan diekspor ke Singa-
pura. Kita berharap agar kon-
sumen ini dapat lebih banyak 
lagi menyerap produk UKM 
dari Cibarusah,” katanya.

Pada ekspor per tama 
nanti, kata Setyowati, seban-
yak 200 kemasan dari ke-
tiga produk UMKM itu siap 
dikirimkan dengan rincian 50 
toples kue sus kering, 50 toples 
kue brownis, serta 100 toples 
keripik pisang varian coklat 
dan original.

Menurut dia, ekspor itu 
merupakan pengiriman per-
tama.

“Kalau penjualannya bagus 
pasti berkelanjutan. Produk-
kita bersaing dengan produk 
lokal sana dan juga produk 
luar negeri lainnya karena di 
Singapura itu produk kita di-
jual di mall. Saya yakin produk 
UMKM Indonesia bisa bersa-
ing karena produk-produknya 
bagus,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Kabupaten Bekasi, 
Iyan Priyatna mengapresiasi 
capaian pelaku UMKM Ci-
barusah yang bisa menembus 
pasar internasional di tengah 
pandemi Covid-19.

“Tahun ini dapat dipas-
tikan program pembinaan 
UMKM dilakukan lebih masif  
lagi, sejalan dengan program 
pemulihan ekonomi di pusat,” 
katanya.

Iyan menyatakan, sudah 
menggandeng sejumlah pihak 
swasta untuk bersama-sama 
mengembangkan produk hasil 
kreasi para pelaku UMKM lo-
kal melalui skema pemberday-
aan, termasuk program kurasi 
agar produk lokal mampu 
berdaya saing tinggi.

Menurut dia, keberhasilan 
pelaku UMKM lokal menem-
bus pasar internasional meru-
pakan momentum kebangkitan 
perekonomian nasional sekal-
igus menciptakan iklim usaha 
yang positif, khususnya bagi 
pelaku UMKM.

“Capaian ini tentunya 
bisa membuka jalur bagi para 
pelaku usaha lainnya agar bisa 
mengikuti jejak kesuksesan 
UMKM Cibarusah,” kata Iyan. 

 yan

Produk UMKM Kabupaten Bekasi
Tembus Pasar Modern Singapura

JAKARTA (IM) - Peng-
huni bedeng di area rel kereta 
belakang Jakarta Interna-
tional Stadium (JIS) menolak 
pindah atau membongkar 
hunian. Padahal mereka telah 
didatangi petugas dari PT 
Kereta Api Indonesia (KAI) 
maupun Kelurahan Papang-
go, Tanjung Priok.

Pantauan di lokasi, Jumat 
(21/1), terlihat para warga 
masih berkegiatan sehari-hari 
meskipun telah terpasang 
spanduk pemberitahuan. 
Mereka tidak menghirau-
kan spanduk tersebut dan 
tidak sama sekali beranjak 
dari tempat mereka masing-
masing.

Salah seorang penghuni 
bedeng, Sunarti, mengaku 
telah didatangi oleh pihak 
KAI dan kelurahan. Petugas 
menyampaikan bahwa be-
deng-bedeng di lokasi harus 
dibongkar karena melanggar 
aturan.

“Waktu itu ada yang 
datang dari pihak Kereta dan 
Lurah, menjelaskan bangunan 
di sekitar rel akan dibongkar. 
Dan akan ada juga pendataan 
dari pihak Kelurahan,” kat-
anya saat ditemui.

Dia keberatan dengan 
rencana penertiban. Dia 

mau pindah kalau mendapat 
bayaran.

“Kalau memang disuruh 
pindah, ya kita akan pindah, 
tetapi harus ada biaya ganti 
rugi. Kalau tidak ada upaya 
ganti rugi, kita akan bertahan 
di sini sampai dibayar dulu 
baru kita pergi,” terangnya.

“Iya, kita akan lawan ter-
us kalau pihak KAI dan yang 
lainnya langsung bongkar. 
Kita akan mempertahankan 
bangunan kita,” jelasnya.

Senada dengan Sunarti, 
penghuni bedeng lainnya, 
Nurjanah, menyebut akan 
tetap tinggal di kawasan terse-
but meski ada pembong-
karan.

“Siapa yang mau gusur? 
Kalau mau main gusur, sini 
datang ke sini, biar tahu warga 
Kampung Bayam seperti apa. 
Jangan asal-asal main gusur, 
tetapi tidak melihat kita warga 
di sini,” terangnya.

Penghuni bedeng men-
gaku sebagai warga Kam-
pung Bayam yang terdampak 
proyek JIS. Sudah tidak ada 
lagi rumah di area eks Kam-
pung Bayam.

JakPro selaku pemegang 
proyek JIS menyebut telah 
memberikan kompensasi ke-
pada warga terdampak.  yan

Meski Diperingatkan, Penghuni Bedeng
Belakang JIS Ogah Bongkar Hunian

JAKARTA (IM) - Ang-
gota DPRD DKI Jakarta dari 
Fraksi Gerindra, Syarif  an-
gkat bicara soal munculnya 
tim relawan Anies Baswedan. 
Menurut Syarif, kemunculan 
relawan yang berharap Anies 
kembali menjadi Gubernur 
DKI Jakarta pada 2024 itu tak 
membuat Gerindra secara oto-
matis mendukungnya seperti 
pada Pilkada DKI 2017.

Sebab, Syarif  mengatakan, 
Gerindra sudah memiliki kader 
sendiri untuk dijagokan dalam 
Pilkada DKI 2024. 

“Sampai saat ini Gerindra 
masih berpendapat Ariza yang 
harus diusung jadi DKI 1,” 
ujar Syarif  saat dihubungi, 
Jumat (21/1).

Ariza atau Ahmad Riza Pa-
tria merupakan Wakil Guber-
nur DKI Jakarta saat ini. Meski 
begitu, Syarif  yang juga Ketua 
DPD Gerindra DKI tidak 
mau menutup kemungkinan 
partainya bakal mendukung 
Anies Baswedan lagi di Pilkada 
DKI 2024.

“Politik dinamis, cair. San-

gat mungkin,” kata Syarif. 
Menurut dia, masih ada 

jeda waktu dua tahun lebih 
untuk mempertimbangkan ke-
mungkinan mengusung Anies. 
Bukan tidak mungkin juga 
Gerindra bakal memasangkan 
Anies dan Ariza sebagai calon 
gubernur dan calon wakil 
gubernur.

Sebelumnya, gerakan yang 
menamakan Teman Anies 
mendeklarasikan dukungan 
terhadap Anies Baswedan agar 
kembali menjadi Gubernur 
DKI Jakarta pada 2024. 

Koordinator Relawan 
Teman Anies, Zaky Indra 
Lesmana menjelaskan, Anies 
mampu menjadikan Jakarta 
sebagai Kota kebanggaan 
warga dan menjadi Ibu Kota 
yang dikagumi oleh Indonesia 
bahkan dunia. Ia mengatakan 
Anies juga mampu menjadi 
sosok pemimpin yang religius 
serta memiliki semangat per-
satuan.

Sejak Jakarta dipimpin oleh 
Anies, Zaky berpendapat berb-
agai kemajuan signifi kan dalam 

waktu yang cukup singkat 
telah terjadi di Jakarta. Selain 
itu, Ibu Kota juga mendapat 
banyak penghargaan mulai 
dari dalam negeri hingga dunia 
internasional.

“Salah satu di antaranya 
adalah Bapak Anies dijuluki 
sebagai Pahlawan Transportasi 
pada tahun 2021,” kata Zaky. 

Ia menuturkan, pencapaian 
yang begitu fantastis ini karena 
Anies dinilai sudah bekerja 
keras untuk memajukan kota 
Jakarta.

Di samping itu, Zaky men-
gungkapkan setelah sekian 
lama Jakarta tidak memiliki 
stadion sendiri untuk lapangan 
sepakbola, di era Anies DKI 
Jakarta kini memiliki sebuah 
stadion yang mewah bahkan 
kapasitas penontonnya men-
galahkan stadion GBK.

“Inilah yang menjadi wu-
jud dari pemimpin sejati yang 
mana dalam kepemimpinannya 
mampu memberikan energi 
positif  dan bisa melaksanakan 
janji-janji politik serta persoa-
lan yang ada,” kata Zaky.  yan

Relawan Anies Baswedan Bermunculan,
Gerindra: Kami Dukungnya Ariza Patria
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RENCANA PENAMBAHAN
JALUR SEPEDA DI JAKARTA

Sejumlah kendaraan melaju di samping jalur 
khusus sepeda di sepanjang Jalan Sudirman, 
Jakarta, Jumat (21/1). Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 
jalur sepeda sepanjang 190 km yang ditargetkan 
rampung pada tahun akhir 2022.

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan tertawa saat dit-
anya mengenai inspeksi men-
dadak Ketua Umum Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) 
Giring Ganesha ke lokasi 
sirkuit Formula E. Diketahui 
sebelumnya Giring menyem-
patkan waktu untuk datang ke 
bakal lokasi sirkuit Formula E 
di Ancol, Jakarta Utara. Saat 
sedang berkeliling di calon 
sirkuit Formula E, Giring 
terperosok ke dalam lumpur.

Setelah sempat diam dan 
tak berkomentar tentang 
kritikan dari mantan vokalis 
grup band Nidji tersebut, 
Anies pun akhirnya buka su-
ara. Melalui bincang-bincang 
di kanal YouTube Total Poli-
tik, Anies mengatakan bahwa 
Giring memiliki waktu luang 
yang sangat banyak sehingga 
bisa melakukan kegiatan “ti-
dak perlu” di bakal lokasi 
Formula E. 

“Kasihan juga waktunya 
longgar betul,” kata Anies 
seraya tertawa, Jumat (21/1).

“Kalau kita-kita yang 
agak sibuk ini enggak cukup 
waktunya untuk keliling-kel-
iling enggak perlu,” sambung 
Anies yang juga diikuti oleh 
gelak tawa kedua pewawa-
ncara.

Setelah melontarkan per-
nyataan tersebut, Anies pun 
enggan berkomentar lebih 
jauh.  “Saya enggak usah ko-
mentar yang itu,” kata Anies. 

Peristiwa saat Giring ter-
perosok di Ancol terekam 
kamera. Videonya pun kemu-
dian diunggah oleh Giring 
di akun Twitternya @Gir-
ing_Ganesha pada Rabu (5/1) 
sore. “Gue nggak habis pikir 
uang rakyat Jakarta dihambur-
hamburkan seperti ini, terus 
proyek ambisius buat nyapres 
ini, ya Allah...,” kata dia saat 
terperosok sambil tangan 
memegang kamera.  yan

Anies Tertawa Tanggapi Aksi Giring
Terperosok Lumpur di Sirkuit Formula E

JAKARTA (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta memberikan 
bantuan untuk warga ter-
dampak banjir dan menungsi 
akibat hujan lebat beberapa 
waktu lalu. Adapun ban-
tuan yang diberikan berupa 
makanan, perlengkapan bayi, 
selimut, obat-obatan, masker, 
hand sanitizer, dan lain-lain.

“Sebagian titik tergenang 
mampu surut dalam waktu 
kurang dari 6 jam meski curah 
hujan ekstrem pada 18 Januari 
2022,” kata Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Provinsi 
DKI Jakarta, Sabdo Kurni-
anto, Jumat (21/1).

“Namun, kembali turun 
hujan ekstrem pada 19 Januari 
menyebabkan kembali ter-
jadinya genangan,” lanjut dia.

Sabdo menambahkan, 
BPBD juga bergerak cepat 
dalam mengevakuasi warga 
terdampak dengan menyiap-
kan tempat pengungsian serta 
mendistribusikan bantuan 
logistik untuk para pengungsi. 
“Kami terus bahu-membahu, 

siaga dan tanggap membantu 
warga terdampak dan menga-
tasi genangan. Alhamdulillah, 
titik lokasi genangan semakin 
berkurang,” ucap Sabdo.

Sebelumnya, Sekretar-
is Dinas Sumber Daya Air 
(SDA) DKI Jakarta, Dudi 
Gardesi menjelaskan, banjir 
yang terjadi di 102 RT di Ja-
karta Barat dan Jakarta Utara, 
Rabu (19/1), terjadi karena 
curah hujan yang tinggi.

Hujan dengan intensitas 
lebat meski dalam waktu 
singkat ini, kata dia, me-
nyebabkan beberapa kali 
di Jakarta meluap. “Kalau 
lihat dari sebaran data dari 
BMKG dan data-data yang 
kami punya ya memang curah 
hujannya luar biasa. Dalam 
waktu yang pendek turunnya 
sangat lebat,” kata Dudi saat 
dihubungi, Kamis (20/1).

“Sehingga memang ban-
yak kali-kali itu meluap dan 
sekarang masih ada yang 
meluap di Jakarta Barat di 
Kali Semongol, ke arah laut 
juga masih belum surut,” ujar 
dia.  yan

Pemprov DKI Jakarta Beri Bantuan
Warga Terdampak Banjir

PENGUMUMAN
Bahwa kami, Direksi PT DARNA SECURE, 
berkedudukan di Kota Administrasi 
Jakarta Utara (“Perseroan”), dengan ini 
memberitahukan bahwa akan dilakukan 
pengambilalihan hak-hak atas: 
a. 204 (dua ratus empat) saham milik Tuan 

DJOHAN MULJATI dalam Perseroan oleh 
Tuan HENRY WIJAYA;

Tuan RUDY MULYANTO dalam Perseroan 
oleh Tuan JOND KENEDY; dan 

Tuan EDOS MANGGALA dalam Perseroan 
oleh Tuan JOND KENEDY.                             

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, kreditur dapat mengajukan 
keberatan kepada Perseroan dalam jangka 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah tanggal pemberitahuan ini.

Jakarta, 22 Januari 2022
Direksi PT DARNA SECURE

PENGUMUMAN  
Dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham                           
PT Soemboed Rizqi Tama tertanggal 21 Januari 2022 Nomor 35, dibuat 
di hadapan Dini Lastari Siburian, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta 
Selatan, telah diputuskan untuk membubarkan PT SOEMBOED RIZQI TAMA, 
berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”) dan untuk pemberesan hal-
hak dan kewajiban-kewajiban telah ditunjuk Ibu Wahyu Andiastuty selaku 
Likuidator.
Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 147 dan 
Pasal 149 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Kreditur 
yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membereskan 
tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pengumuman ini di Jalan Kalisari Raya Nomor 41A, Rukun Tetangga 
006, Rukun Warga 002 Kalisari Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, 
Provinsi DKI Jakarta (Up. Ibu Wahyu Andiastuty - Direktur).

Jakarta, 22 Januari 2022
Direksi
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BERBAGI SAYURAN DI DEPOK
Sejumlah warga mengambil sayuran yang di-
gantung pada pagar rumah di Gang Palautan, 
Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (21/1). 
Warga Rt 04 Rw 01 di kawasan tersebut secara 
swadaya berbagi sayuran, beras, dan bumbu 
masak secara gratis setiap hari Jumat sebagai 
bentuk aksi solidaritas kepada warga lainnya 
yang terdampak pandemi COVID-19.
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