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Wagub DKI: Masyarakat Harus Tetap Waspada
Masyarakat Jakarta harus tetap waspa-
da dan disiplin dalam menerapkan pro-
tokol kesehatan meski tingkat kematian 
karena varian Omicron tergolong ren-
dah. Masyarakatjuga diingatkan untuk 
tidak euforia karena persentase vaksi-
nasi di Ibu Kota yang terbilang tinggi.

penanggulangan pandemi Co-
vid-19. Hal ini ia sampaikan 
saat menghadiri kegiatan vak-
sinasi dosis ketiga atau booster 
yang diadakan oleh Komunitas 
Motor, Bikers Brotherhood 
Motorcycle Club (BBMC) 
Jakarta Chapter, di Bulungan, 
Jakarta Selatan.

“Pemprov DKI Jakarta 
mohon dibantu demi kepent-
ingan seluruh warga untuk 
berjuang melawan pandemi 
Covid-19. Apalagi Omicron 
ini penularannya begitu cepat 
dari varian lainnya,” kata Riza, 

Masyarakat Jakarta harus tetap waspa

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur (Wagub) DKI Jakar-
ta, Ahmad Riza Patria meminta 

masyarakat untuk aktif  ber-
partisipasi dan berkolaborasi 
dengan pemerintah dalam 

JAKARTA (IM) W kil m s r k t nt k ktif ber

dikutip dari siaran pers, Min-
ggu (23/1).

Menurut Riza, masyarakat 
Jakarta harus tetap waspada 
dan disiplin dalam menerap-
kan protokol kesehatan meski 
tingkat kematian karena varian 
Omicron tergolong rendah. Ia 
juga mengingatkan masyarakat 
untuk tidak euforia karena 
persentase vaksinasi di Ibu 
Kota yang terbilang tinggi.

“Bukan berarti kita tidak 
waspada, apalagi euforia. Wala-
pun kita sudah divaksin, tidak 
boleh menganggap enteng,” 
ujarnya.

“Saat sekarang, kita jaga 
persaudaraan dan kebersamaan 
demi memastikan kita berhasil 
berjuang melawan pandemi,” 
ucap dia.

Adapun jumlah kasus Co-
vid-19 varian Omicron di DKI 
Jakarta hingga Sabtu (22/1) 
mencapai 1.313 orang. Ber-
dasarkan data Dinas Kesehat-
an Provinsi DKI Jakarta, 854 
pasien yang terpapar varian 
Omicron merupakan pelaku 
perjalanan luar negeri dan 459 
pasien tertular dari transmisi 
lokal. Sementara, kasus Cov-
id-19 secara umum bertambah 
1.828 orang sehingga totalnya 
terdapat 877.568 kasus.

Politisi Partai Gerindra ini 
berjanji akan tetap berjuang 
menghadapi penularan Co-
vid-19 varian Omicron.

Riza mengatakan, Pem-
prov DKI Jakarta bakal bekerja 
sama dengan pemerintah pusat 
agar dapat menekan tren pen-
ingkatan kasus saat ini. “Kami 
bersama-sama pemerintah 
pusat, satgas pusat, seluruh 
jajaran, serta masyarakat selalu 
bersatu dan berjuang mengha-
dapi pandemi Covid-19 khusus 
varian omicron yang semakin 
meningkat,” ujar Riza.

Riza juga mengingatkan 
potensi lonjakan kasus penu-
laran varian Omicron yang 
diperkirakan bakal terus terjadi 
sampai Maret 2022.

Dia meminta agar ma-
syarakat agar tetap mematuhi 
protokol kesehatan dan men-
gurangi mobilitas. Dengan be-
gitu, penularan Covid-19 var-
ian Omicron bisa diantisipasi.

“Sudah disampaikan Pak 
Luhut, Pak Jokowi, BNPB, 
Pak Gubernur, semua. Me-
mang ada peningkatan sampai 
dengan pertengahan bahkan 
di Maret puncaknya. Karenan-
ya untuk menanggulanginya 
adalah dengan tetap berdiam 
di rumah,” ungkap Riza.  yan

JAKARTA (IM) - Banjir 
sempat terjadi di sejumlah 
RW di Tegal Alur, Jakarta 
Barat. Rumah yang terdam-
pak banjir berlokasi di ban-
taran Kali Semongol.

“Nanti akan kita evaluasi 
satu-satu ya. Folder Kamal 
dulu dibentuk, tanggul ini 
diperkuat nanti kita evaluasi. 
Kalau memang kapasitas kali 
semongol harus diidealkan 
nanti akan kita gagas un-
tuk program pelebaran Kali 
Semongol. Tapi nanti akan 
kita evaluasi dulu ya,” ujar 
Kadis SDA DKI Jakarta, 
Yusmada Faisal di Tegal Alur, 
Kalideres, Jakarta Barat, Min-
ggu (23/1).

Yusmada menyebut se-
mentara ini Pemprov beren-
cana memperkuat tanggul 
di sekitar Kali Semongol. 
Mereka belum berencana un-
tuk menggusur permukiman 
yang berada di bantaran Kali 
Semongol.

“Untuk sementara kita 
perkuat tanggul dulu ya. 
Kita perkuat tanggul dulu 
terus kita tunggu entitas 
folder kamal itu dulu, itu 
kan tujuannya untuk menu-
tup air laut. Yang menye-
babkan tinggi ini kan air 
laut, tinggi ada aliran gitu 
kan. Kalau alirannya kita 

turunkan aliran ini akan 
turun,” jelas Yusmada.

Pemprov DKI te lah 
menyiapkan solusi jangka 
pendek untuk mengatasi 
banjir di wilayah ini.

“Solusi jangka pendek 
kami dengan Pak Wali sudah 
apel untuk mengevakuasi air-
air yang terjebak ya. Kedua 
memperkuat tanggul-tanggul 
ini dan menyiagakan pompa,” 
kata Yusmada.

Dia menyebut telah me-
nyediakan 12 pompa apung 
serta pompa mobile yang 
beroperasi di Kali Benda. 

Selain itu, dalam kondisi 
tertentu pihak SDA juga telah 
menyiapkan Damkar untuk 
menyedot air tersebut.

“Next apa? Apa sele-
sai? Tidak. Persoalan paling 
utama ini daerah ini adalah 
daerah yang terpengaruh 
pasang surut, makanya Pem-
prov sudah menggagas untuk 
membuat folder kamal,” un-
gkapnya.

“Jadi ketika air naik itu 
ditutup terus air dari Kali 
Semongol ini dipompa itu 
berkontrak sejak November 
hingga 14 bulan ke depan. 
Mudah-mudahan sampai 
akhir tahun udah selesai kalau 
bisa dipercepat,” sambung 
Yusmada.  yan

Pemprov DKI Kaji Pelebaran Kali
Semongol Atasi Banjir Tegal Alur

BEKASI (IM) - Pemer-
intah Kota (Pemkot) Bekasi 
melalui Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian (Disdag-
perin) Kota Bekasi terus 
melakukan sosialisasi pen-
jualan minyak goreng (migor) 
satu harga Rp14 ribu per liter.

Sesuai edaran dari Men-
teri Perdagangan, Pemkot 
Bekasi menggandeng para 
pengusaha ritel modern yang 
ada di Kota Bekasi.

Kepala Disdagperin Kota 
Bekasi, Tedi Hafni Tresnadi 
mengatakan warga Kota 
Bekasi untuk tidak panik 
sehingga langsung mem-
beli minyak goreng secara 
borongan. “Ibu rumah tang-
ga tidak perlu lagi khawatir 
pascanaiknya harga minyak 
goreng yang mencapai di atas 
Rp35 ribu. Beberapa gerai 
di Kota Bekasi telah bekerja 
sama untuk menjual minyak 
goreng satu harga di Rp14 
ribu per liter. Stok minyak 
goreng masih cukup sampai 

akhir Januari,” jelas Tedi 
Hafni, Minggu (23/1).

Ia mengungkapkan, ter-
dapat sejumlah ritel modern 
yang telah melaksanakan 
program minyak goreng satu 
harga di Kota Bekasi. Sebut 
saja Alfamart (372 gerai), In-
domart (447 gerai), Alfamidi 
(101 gerai), Lion Superindo 
(15 gerai), Naga Swalayan 
(7 gerai), GS Ritel (3 gerai), 
Lotte Shoping (1 gerai), Indo-
grosir (1 gerai), Ceriamart (6 
gerai), Transmart/Carrefour 
(4 gerai), Farmers Market (2 
gerai), Food Hall (1 gerai), 
Hari Hari Swalayan (2 gerai), 
Prima Freshmart (30 gerai), 
dan Tip Top (1 gerai). Tedi 
juga menganjurkan warga 
Kota Bekasi untuk belanja 
secara bijak dan sesuai kebu-
tuhan. “Persediaan minyak 
goreng cukup. Sebentar lagi 
program minyak goreng satu 
harga akan masuk ke pasar 
tradisional,” pungkasnya. 

 yan

Pemkot Bekasi Gandeng Ritel
Modern Jual Minyak Goreng Murah

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

REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA 
MONEY MARKET FUND 8 dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak 
Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY 
MARKET FUND 8 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 1.000.000.000,- (satu 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 1.000.000.000,- (satu 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 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang 
Unit Penyertaan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap 
Pemegang Unit Penyertaan”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“ Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi” 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 MONEY MARKET FUND 8 serta pihak-pihak yang 
berkepentingan.       

Jakarta, 24 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur DKI Jakarta, Anies 
Baswedan menyebut, dalam 
melakukan penataan trotoar 
dirinya menggunakan konsep 
complete street, guna memberi-
kan kenyaman bagi pejalan kaki.

Menurutnya, penataan 
dengan konsep complete 
street bukan hanya memban-
gun trotoarnya saja, tapi juga 
menata seluruh aspek yang ada 
di sekitarnya. Salah satunya, 
dengan merapikan kabel jarin-
gan utilitas yang membentang 
dan semrawut di atas trotoar.

“Jadi salah satu dari pena-
taan trotoar itu adalah dengan 
menurunkan jaringan kabel 
apakah itu kabel listrik, kabel 
viber optik atau kabel tele-
pon, kabel apapun juga itu 
diturunkan ke sarana jaringan 
utilitas terpadu SJUT, di bawah 
jalan atau di bawah trotoar 
sehingga di atas tidak ada lagi,” 
terang Anies dikutip dari chanel 

Youtube pribadinya, Minggu 
(23/1).

“Nah perhatikan tempat 
tempat yang sudah kita tata 
trotoarnya di situ pula tidak ada 
kabel yang membentang di atas 
semuanya dipindah ke bawah,” 
sambungnya.

Anies mengklaim, penataan 
dengan menggukan konsep 
complete street, saat ini ber-
dampak pada kenaikan jumlah 
pejalan kaki yang cukup sig-
nifi kan.

Sebelumnya, Anies mem-
beberkan, selama tiga tahun 
terakhir telah menata trotoar 
sepanjang 241 kilometer di 
seluruh wilayah Ibukota.

“Dan Alhamdulillah sudah 
terasakan, kita berharap ini 
nanti bisa lebih luar lagi dan 
mudah mudah nanti suatu saat 
seluruh wilayah kota jakarta 
akan terasa sebagai kawasan 
yang ramah bagi pejalan kaki,” 
pungkasnya.  yan

Anies Klaim Penataan Trotoar di
Jakarta Bikin Nyaman Pejalan Kaki

PAKAI KONSEP COMPLETE STREET

Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (atas) saat menghadiri acara pem-
bukaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pelita Bangsa, 
Cikarang Pusat, Sabtu (22/1).

CIKARANG PUSAT 
(IM) - Plt. Bupati Bekasi, 
Jawa Barat,  Akhmad Marjuki, 
menghadiri acara pembukaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Kampus Universitas 
Pelita Bangsa, yang terletak 
di Jalan Inspeksi Kali Malang, 
Cikarang Pusat, Sabtu (22/1). 

Dalam kesempatan terse-
but, Plt. Bupati mengucapkan 
selamat kepada mahasiswa 
yang akan menjalankan ke-
giatan KKN sesuai dengan 
jadwalnya masing-masing. 
Ia berharap, dengan adanya 
kegiatan KKN tersebut, ma-
hasiswa bisa turun langsung 
untuk memahami berbagai 
persoalan-persoalan yang ter-
jadi di wilayah Kabupaten 
Bekasi. 

“Saya berharap, mudah-
mudahan para mahasiswa 
yang mengikuti KKN cepat 
beradaptasi dengan masyarakat 
setempat, sehingga mampu 
mencerna apa yang menjadi 
keinginan dan kebutuhan di 
desa itu sendiri. Dan nanti-
nya akan didiskusikan untuk 
mencari solusi yang dapat 
direkomendasiakan ke pemda, 
agar kami bisa menindaklan-
juti sesuai target,” ucapnya 
dalam rilis Prokopim Setdakab 
Bekasi, Sabtu (22/1). 

Selain itu, dirinya juga ber-

pesan kepada mahasiswa yang 
akan melakukan KKN, agar 
tetap menjaga protokol kes-
ehatan, serta dapat berperan 
aktif  dalam membantu pemer-
intah daerah untuk memberi-
kan edukasi kepada masyarakat 
tentang pentingnya menerap-
kan protokol kesehatan. 

“Karena kita tahu pandemi 
Covid-19 masih belum mere-
da terutama di Kabupaten 
Bekasi. Untuk itu, saya ingin 
mahasiswa-mahasiswi yang 
akan melakukan KKN ini, agar 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat betapa pentingnya 
menjaga prokes dengan baik,” 
ucapnya. 

Terakhir, dirinya juga men-
gapresiasi kampus Universitas 
Pelita Bangsa yang telah beru-
paya untuk melakukan kegiatan 
KKN pada mahasiswanya. 

“Saya atas nama Pemerin-
tah Kabupaten Bekasi mendu-
kung penuh dan mengapresiasi 
kepada kampus Universitas 
Pelita Bangsa. Saya harap keg-
iatan KKN ini dapat melahir-
kan SDM-SDM yang handal,” 
tandasnya 

Sementara itu, Direktur 
DPPM Universitas Pelita 
Bangsa, Retno Purwani Sety-
aningrum menjelaskan, KKN 
kali ini mengangkat tema “Tata 
Kelola Pemerintahan Desa 

dan Pemberdayaan Ekonomi 
Kreatif  Masyarakat Desa”, 
dan diharapkan dapat menga-
rahkan dan mengoptimalkan 
penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan desa yang baik. 

“Kami harapkan teman- 
teman Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) maupun 
mahasiswa KKN bisa men-
gajak aparat pemerintahan 
desa untuk mengembangkan 
digitalisasi,” jelasnya. 

Selain itu, dengan adan-
ya KKN tersebut, diharap-
kan semua mahasiswa dapat 
mengembangkan ekonomi 
kreatif  yang ada di Kabupaten 
Bekasi. 

“Saya minta para maha-
siswa mendata semua UKM-
UKM di desanya masing-
masing. Dan ekonomi kreatif  
bisa melaui Urban Farming, 
jadi selain penghijauan juga 
akan meningkatkan taraf  per-
ekonomian rumah tangga.” 
katanya. 

Untuk diketahui, maha-
siswa yang mengikuti KKN 
berjumlah 1.257 mahasiswa. 
Dengan 3 Program Studi 
(Prodi) Managemen, PGSD, 
dan Ekonomi Syariah, yang 
nantinya akan tersebar di 7 
kecamatan, dan 22 desa yang 
akan menjadi lokasi KKN di 
Kabupaten Bekasi.  mdl

Pesan Plt. Bupati Bekasi untuk Peserta 
KKN Universitas Pelita Bangsa

FOTO : DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASIKOTA BEKASI (IM) 
- Bertempat di kampus A 
STIAMI Bekasi, Plt. Wali 
Kota Bekasi, Jawa Barat, Tri 
Adhianto didampingi istri, 
Wiwiek Hargono hadir dalam 
acara Workshop Ruang Keren 
STIAMI. Tri sapaan akrab-
nya, juga sekaligus menjadi 
narasumber pada acara terse-
but, Sabtu (22/1).

Acara itu dihadiri oleh 
kurang lebih 200 peserta, 
via zoom dan offl ine. Adapun 
yang hadir secara offl ine di 
antaranya, Kepala Kampus 
STIAMI Bekasi A, Diana 
Prihandini, S.Sos., Plt. Wali 
Kota Bekasi Tri Adhianto, 
Wakil Ketua PKK Wiwiek 
Hargono, Kepala Marketing 
STIAMI, M. Andriyanto, 
S.Sos. dan 30 peserta work-
shop.

Dalam rilis Humas Pem-
kot Bekasi, Sabtu (22/) dise-
butkan, kegiatan itu sekaligus 
soft launching Ruang Keren 
yang merupakan wadah keg-
iatan pelatihan dan workshop 
untuk pengembangan kom-
petensi dan wadah bagi ma-
syarakat untuk menuangkan 
keahlian dan kreatifi tasnya.

Ada beberapa narasum-
ber yang turut memberi-
kan pelatihan seperti, Wendi 
Irawan, S.T., M.M. selaku 
Praktisi Dunia HRD, Wuwuh 
Andayani, S.Pd., M.A. selaku 
juri penilai penyusunan cu-
riculum vitae (CV), dan yang 
terakhir Tri Adhianto selaku 
Plt. Wali Kota Bekasi.

Wendi Irawan, seorang 
praktisi yang sudah malang-
melintang di dunia HRD, 
sehingga dirasa tepat mengisi 
workshop tersebut. Ia me-
nyampaikan materi tentang 
penulisan CV secara garis 
besar, sharing pengalaman 
terkait proses seleksi  kary-
awan, baik yang sudah memi-
liki pengalaman kerja ataupun 
yang masih fresh graduate.

Sementara itu, Tri me-
nyampaikan, era digitalisasi 
mengharuskan masyarakat 
mampu mengikuti perkem-
bangan zaman. Populasi 
manusia, sebutnya, kian me-
ningkat sehingga meningkat 
pula daya saing mendapatkan 
kerja.

“Kita harus beradap-
tasi dengan era digitalisasi, 
manfaatkan akses internet 
untuk mencari informasi, 
dan mengembangkan bakat 
dan kompetensi ! Jumlah 
populasi semakin hari sema-
kin bertambah, daya saing 
pun ikut meningkat, kita 
akan tertinggal jika tidak 
dapat beradaptasi dengan 
perkembangan zaman,” ujar 
Tri Adhianto.

Ia berharap, Ruang Keren 
bisa menjadi wadah bagi 
mahasiswa dan masyarakat 
umum untuk dapat mengem-
bangkan bakat, kreatifi tas dan 
kompetensinya, agar kualitas 
SDM di Kota Bekasi memiliki 
daya saing yang tinggi dalam 
memenuhi kebutuhan lowon-
gan pekerjaan.  mdl

Plt.Walkot Bekasi Hadiri Acara 
Workshop di Kampus STIAMI

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (berdiri) 
bersama peserta workshop di Kampus STIAMI, 
Kota Bekasi, Sabtu (22/1).
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Sejumlah pekerja me-
masang lampion di 
Kelenteng Hok Lay 
Kiong, Kota Bekasi, 
Jawa Barat Ming gu 
(23/1). Pemasangan 
lampion dan sejum-
lah persiapan dilaku-
kan untuk menyam-
but tahun baru Imlek 
pada Februari 2022.
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