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Waka DPRD: Giring Gak Pakai Nalar,
Emosi Kalah Pilgub DKI 2017
Apa yang dilakukan Anies selalu salah 
di mata politikus PSI. Dia juga menye-
but, proyek JIS malah dijadikan mantan 
vokalis Nidji itu sebagai konten. “Iya 
kan, baik yang dilakukan Anies itu baik, 
buat mereka (PSI) jelek aja,” kata Wakil 
Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufi k.

Apa yang dilakukan Anies selalu salah
Menyoal proyek Firaun 

yang dituduhkan Giring itu, 
Anies mengaku tak mau 
menanggapinya. Saat kun-
jungan ke Kota Makassar, 
Sulawesi Selata, Sabtu (22/1), 

Anies merespon dengan san-
tai. “Tidak ada (tanggapan),” 
katanya dalam sesi jumpa pers 
di acara ‘Masyarakat Sulawesi 
Selatan Menyambut Anies 
Baswedan’.  yan

JAKARTA (IM) - Men-
teri Kesehatan RI, Budi 
Gunadi Sadikin memperki-
rakan dalam dua pekan ke 
depan peningkatan jumlah 
kasus Covid-19 akan terjadi 
di wilayah DKI Jakarta dan 
Bodetabek. “Paling banyak 
omicron di DKI dan Bo-
detabek selama 2-3 minggu 
ke depan,” kata Budi dalam 
Konferensi Pers secara dar-
ing, Senin (24/1).

Budi mengatakan, pemer-
intah berupaya melakukan an-
tisipasi dengan cara mengejar 
capaian vaksinasi primer dan 
lanjutan. “Kami akan mem-
percepat vaksinasi booster di 
sana,” tegasnya.

Varian omicron menjadi 
penyumbang kenaikan angka 
Covid-19 di Indonesia be-
berapa pekan terakhir. Dari 
1.626 yang terkonfirmasi 
Omicron, sekitar 20 pasien 
yang menjalani perawatan 
dengan oksigen dan dua 
pasien yang wafat. 

Namun, angka ini masih 
jauh sangat rendah diband-

ingkan dengan varian Delta. 
“Kita tidak perlu panik tapi 
harus terus waspada dan 
hati-hati karena memang laju 
penularannya tinggi. Tapi 
tidak perlu panik karena me-
mang hospitalisasi dan ke-
matian yang rendah,” kata 
Menkes.

Hal lain yang wajib di-
lakukan adalah memastikan 
bahwa protokol kesehatan 
tetap dijalankan seper ti 
memakai masker, mencuci 
tangan, mengurangi keru-
munan.

“Tadi juga sudah diiz-
inkan oleh bapak Wakil Pres-
iden di ratas bahwa data 
PeduliLindungi akan men-
gukur kedisiplinan protokol 
kesehatan boleh dibuka di 
publik. Sehingga kita bisa 
melihat lokasi-lokasi mana 
yang disiplin, sampai ke level 
titik lokasinya kantornya, 
tokonya, dan mana yang di-
siplin. Sehingga, masyarakat 
bisa bantu mengontrol peng-
gunaan PeduliLindungi,” 
ujarnya.  yan

Menkes: Peningkatan Kasus Covid-19
di Jabodetabek Dua Pekan ke Depan

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPRD Provinsi DKI Ja-
karta, Prasetio Edi Marsudi 
menyindir Gubernur Anies 
Baswedan, yang berkukuh 
menggelar Formula E, den-
gan alasan melaksanakan 
perintah Peraturan Daerah 
tentang APBD Perubahan 
2019.

Menurutnya, Anies te-
bang pilih dalam melak-
sanakan Perda. “Pertama saya 
beri klarifikasi, Perda yang 
dimaksud Pak Anies adalah 
Perda APBD Perubahan 
2019. Itu tentang pembayaran 
commitment fee formula E 
Rp560 miliar. Menariknya, 
pembayaran commitment 
fee itu dilakukan sebelum 
Perda disahkan. Sementara 
Pak Anies telah membuat 
Instruksi Gubernur kepada 
Kepala Dinas Pemuda dan 
Olahraga untuk meminjam 
uang kepada Bank DKI. 
Perda APBD 2020 justru 
bukan untuk membayar com-
mitment fee formula E, tapi 
membayar utang ke Bank 
DKI,” ujar Prasetio pada ket-
erangan tertulis, Senin (24/1).

Pras, sapaan karibnya, 
menyampaikan, jika Gu-
bernur menyatakan kewa-
jibannya adalah untuk men-
jalankan perintah Perda, maka 
ada ribuan pagu anggaran 
kegiatan dalam setiap APBD 
yang disahkan dan harus 
dilaksanakan.

Termasuk salah satunya 
menormalisasi sungai sebagai 
upaya pemerintah menangani 
banjir Jakarta dalam APBD 
Perubahan tahun 2019. “Tapi 
faktanya Gubernur tidak 
melaksanakan perintah Per-
da tersebut dan tidak mau 

melaksanakan pembebasan 
lahan. Gubernur takut dise-
but tukang gusur,” sindirnya.

Pras juga meminta Anies 
tidak berlindung di balik 
Perda dalam menjalankan 
ambisi pribadinya menggelar 
Formula E. Apalagi, untuk 
melaksanakan even itu meng-
gunakan dana triliunan rupiah 
dari APBD.

“Masalah Jakarta itu dua, 
macet dan banjir. Jadi tolong 
ayo sama-sama kerja, fokus 
dulu ke masalah itu,” tan-
dasnya.

Sebelumnya, Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswe-
dan menyatakan Formula E 
bukanlah ajang yang dipak-
sakan. Ia menyebut meng-
gelar balap mobil listrik itu 
merupakan amanat Peraturan 
Daerah atau Perda. Perda 
yang dimaksud adalah tentang 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau APBD 
Perubahan tahun 2019. For-
mula E merupakan salah satu 
program yang sudah diang-
garkan melalui Dinas Pemuda 
dan Olahraga.

“Ketika dipertanyakan 
kenapa ini dipaksakan, bukan 
dipaksakan, ini adalah per-
aturan daerah, sudah ditetap-
kan oleh Perda,” ujar Anies 
dalam Youtube Total Politik, 
dikutip Jumat (21/1).

Karena itu, segala proses 
mempersiapkan Formula E 
disebutnya memang sudah 
menjadi kewajiban baginya 
selaku pimpinan pemerintah 
daerah DKI. “Dan tugasnya 
gubernur melaksanakan semua 
ketentuan perundangan, ter-
masuk perda, dan perda itu 
ada tentang formula E. Itu saya 
lakukan,” tuturnya.  yan

Bersikeras Gelar Formula E, Anies
Dituding Tebang Pilih Perda

REVITALISASI
BANDARA HALIM 

PERDANAKUSUMA
Sejumlah kendaraan 
keluar dari kawasan 
bandara di Bandara 
H a l i m  P e r d a n a k u -
suma, Jakarta, Senin 
(24/1). Kementerian 
Perhubungan (Kemen-
hub) dan TNI AU akan 
menutup sementara 
Bandara Halim Perdan-
akusuma selama 3,5 
bulan mulai dari tang-
gal 26 Januari 2022 
dalam rangka revit-
alisasi sesuai Perpres 
nomor 9 tahun 2022. 

PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 
PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud 
melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL (“REKSA 
DANA”)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 
53 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan 
Surat No. S-1285/PM.21/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Penawaran Umum 
atas Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52 secara 
terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) 
Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 
(sepuluh miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran  

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai 
Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran. 
Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer 
Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi 
(jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Jakarta, 25 Januari 2022
Manajer Investasi

PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A

Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2793 9900

Faksimili: (62-21_ 2793 11 99

“INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL 
WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN 
UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU 
TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL 
TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN 
PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI 
OTORITAS JASA KEUANGAN”

JAKARTA (IM) - Ak-
tivis sosial sekaligus relawan 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, Geisz Chalifa me-
nilai, saat ini belum waktunya 
untuk membahas persoalan 
Pemilihan Presiden (Pilpres) 
2024. Menurut dia, saat ini 
para relawan juga tidak diper-
kenankan oleh Anies untuk 
berbicara soal Pilpres.

“Itu yang dipesankan ke-
pada saya dan kepada teman-
teman agar jangan berbicara 
tentang pilpres karena belum 
waktunya,” kata Geisz di ka-
wasan Pasar Minggu, Senin 
(24/1).

Gubernur Anies, Geisz 
mengatakan, waktu paling 
tepat untuk berbicara soal Pil-
pres yakni setelah masa kepe-
mimpinan Anies di Jakarta 
habis. Adapun masa jabatan 
Anies sebagai Gubernur DKI 
Jakarta akan berakhir pada 
Oktober 2022. “Karena kan 
kalau sekarang Pak Anies 
masih jadi gubernur, belum 
waktunya lah berbicara sema-
cam itu, itu kan pertanggung 
jawaban moral dia masih 
menjabat gubernur pertang-
gung jawabannya masih ke 
Jakarta,” ujar Geisz.

“Dan setelah itu selesai 
menjadi warga negara biasa 
lagi, maka menjadi haknya 
banyak orang, hak banyak 
partai maupun hak Pak Anies 
secara individu dia mau me-
langkah kemana,” ucap dia. 
Sebelumnya, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan juga 
sempat bertemu relawan pen-
dukungnya yang tergabung 
dalam Mileanis Sulsel di sebuah 
restoran di Makasar, Sulawesi 
Selatan, Jumat (21/1) malam.

Dalam pertemuan itu, 
Anies menegaskan saat ini 

belum waktunya mendeklara-
sikan diri sebagai calon pres-
iden RI 2024. Ia saat ini masih 
fokus mengurus Ibu Kota 
Jakarta di sisa masa jabatan-
nya yang akan berakhir pada 
Oktober 2022 mendatang.

“Begini, saya jawab. Kalau 
belum masuk waktunya, jan-
gan bunyikan suara adzan,” 
tutur Anies menganalogi-
kan menjawab pertanyaan 
soal capres, seperti dilansir 
Antara. Ia mengatakan, bila 
mana suara adzan lebih awal 
diperdengarkan dan belum 
masuk waktunya, maka orang 
akan mempertanyakan ada 
apa gerangan.

“Artinya, coba diperha-
tikan, kalau dengar adzan 
jam 10 pagi apa kita lakukan, 
semua pasti mengatakan apa 
ini? Betul kan. Ini belum ma-
suk waktu adzan, jadi jangan 
adzan dulu, begitu kira-kira,” 
tuturnya.

Mantan Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan 
ini mengaku masih melihat 
perkembangan. Ia kembali 
mengibaratkan, sebelum su-
ara adzan dikumandangkan, 
lebih baik dilaksanakan tah-
rim (tuntunan syarat shalat) 
lebih dulu. “Kalau tahrim 
boleh, orang ambil wudhu, 
datang ke masjid bahwa nanti 
akan ada adzan. Tapi sebelum 
masuk, jangan adzan dulu, 
semua muadzin tahu prinsip 
itu,” ulas Anies.

Meski demikian, dukun-
gan dari para komunitas 
Mileanis yang mendorong 
dan mendukung Anies Bas-
wedan maju sebagai orang 
nomor satu di Indonesia 
pada Pemilihan Presiden 
2024, tetap diberikan apresi-
asi untuk diakomodir.  yan

Anies Baswedan Tegaskan ke
Relawan tak Bicara Pilpres 2024

berakibat panjang. Utamanya, 
kata dia, saat sikap tersebut 
dilakukan secara terus-menerus. 
Menurut Taufi k, sangat tidak 
masuk akal jika sampai Gir-
ing menyebut pembangunan 
stadion berkapasitas 82 ribu 
penonton itu tak bernilai.

Dia malah menyinggung, 
sikap Giring itu dilandasi ke-
bencian karena jagoan mereka 
Basuki Tjahaja Purnama alias 
Ahok kalah melawan Anies 
di Pemilihan Gubernur (Pil-
gub) DKI 2017. “Karena dia 
(Giring) ga pake nalar, ya gak, 
nalarnya gak dipake, emosi 
karena kekalahan (Pilgub DKI 
2017) aja,” jelas Taufi k.

Pada Jumat (21/1), Gir-
ing membagikan 100 sepatu 
pada warga dan mengunggah 
aksinya lewat akun Twitter-nya 
pada Sabtu (22/1). Dia juga 
menyinggung dalam ung-
gahannya, jika warga yang 
menerima sepatu itu adalah 
korban gusuran proyek Firaun.

JAKARTA (IM) - Ketua 
Dewan Penasihat DPD Partai 
Gerindra DKI Jakarta, Mu-
hammad Taufi k mengomentari 
aksi Ketua Umum DPP PSI, 
Giring Ganesha Djumaryo, 
yang menyindir proyek Jakarta 
International Stadium (JIS) 
sebagai proyek Firaun. Gir-
ing menyindir proyek yang 
dibanggakan Gubernur DKI, 
Anies Rasyid Baswedan itu 
saat menyerahkan bantuan 100 
sepatu kepada warga miskin 
yang tinggal tidak jauh dari JIS.

Menurut Taufi k, apa yang 
dilakukan Anies selalu salah di 
mata politikus PSI. Dia juga 
menyebut, proyek JIS malah 
dijadikan mantan vokalis Nidji 
itu sebagai konten. “Iya kan, 
baik yang dilakukan Anies itu 
baik, buat mereka (PSI) jelek 
aja,” kata Wakil Ketua DPRD 
DKI itu saat dihubungi awak 
media di Jakarta, Senin (24/1).

Taufik memandang, jika 
sindiran yang dilakukan PSI 
terus terjadi pada satu pihak 
karena pemilu sebelumnya, akan 
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Penandatanganan Komitmen Bersama Anti Korupsi antara Pemkot 
Bekasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat di Stadion Patriot 
Candrabhaga, Senin (24/1).

Pemkot Bekasi dan Perwakilan BPKP Jabar Tandatangani Komitmen Bersama Anti Korupsi

KOTA BEKASI (IM) – 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bekasi dan Perwakilan Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provin-
si Jawa Barat menandatangani 
Komitmen Bersama tentang 
Anti Korupsi di Stadion Patri-
ot Candrabhaga, Senin (24/1).

Komitmen bersama di-
tandatangani oleh Pelaksana 
Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, 
Tri Adhianto dan Kepala Per-
wakilan BPKP Provinsi Jawa 
Barat, Mulyana.

Tampak hadir Ketua DPRD 

Kota Bekasi, Chairoman J. Pu-
tro, Wakil Ketua DPRD Kota 
Bekasi, Dandim 0507/Bekasi 
Kolonel Arm Iwan Aprianto, 
Waka Polres Metro Bekasi Kota 
AKBP Rama Samtama Putra, 
Kepala Kejaksaan Negeri Kota 
Bekasi Laksmi Indriyah, Ketua 
Pengadilan Negeri Bekasi Bong-
bongan Silaban, serta tokoh 
agama.

Mulyana dalam amanat-
nya menyampaikan, prestasi 
dan penghargaan yang diraih 
Pemkot Bekasi selama ini 
adalah hal yang membang-

gakan. Pemkot Bekasi harus 
berpandangan jauh ke depan 
untuk terus meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan 
Pemkot Bekasi. Hal itu diper-
lukan agar kesejahteraan warga 
Kota Bekasi meningkat. 

“Mari kita mencegah dan  
memberantas korupsi. Tidak 
ada lagi tindakan koruptif  di 
Kota Bekasi,” ujar Mulyana 
dalam rilis Humas Pemkot 
Bekasi, Senin (24/1).

Senada dengan Mulyana, 
Tri mengatakan, pernyataan 

komitmen bersama menjadi 
keniscayaan dalam mencegah 
dan memerangi korupsi.

Pria yang sering disapa 
Mas Tri itu mengungkap-
kan, dalam rangka penguatan 
serta optimalisasi budaya anti 
korupsi, hal-hal yang perlu 
menjadi perhatian, antara lain : 

1. Kepala perangkat daerah 
beserta jajaran aparatur yang 
dipimpin  membangun mind-
set aparatur birokrasi yang be-
rakhlak secara sungguh-sung-
guh dan konsisten menjadi 
pelopor budaya anti korupsi 
di dalam pemerintahan.

2 .  S e l u r u h  a p a r a t u r 
Pemerintah Kota Bekasi me-
manfaatkan kecang gihan 
teknologi informasi sebagai 
media pengawasan pember-
antasan korupsi.

3. Pemerintah Kota Bekasi 
dan seluruh lapisan masyarakat 
bersama-sama menggencarkan 
dan memupuk nilai anti korupsi 
agar menjadi karakter bangsa.

4. Pemerintah Kota Bekasi 
menerapkan sanksi dan huku-
man tegas terhadap setiap 
pelaku korupsi sebagai pen-
egakan hukum dalam member-
antas korupsi.  mdl

FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI

KOTA BEKASI (IM) - 
Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 
Jawa Barat, mengeluarkan 
data laporan mengenai hasil 
dari perkembangan Covid-19 
di Kota Bekasi pertanggal 
22 Januari 2022. Laporan itu 
diterima lewat siaran pers 
Humas Pemkot Bekasi, Senin 
(24/1).

Dalam siaran pers itu 
disebutkan, total kasus ter-
konfi rmasi Covid-19 di Kota 
Bekasi dari tanggal 7 Maret 
2020 hingga tanggal 22 Janu-
ari 2022 secara keseluruhan 
mencapai 86.891 jiwa, dengan 
total sembuh mencapai 85.166 
jiwa (98,01%), total meninggal 
berjumlah 1138 jiwa dan kasus 
aktif  sampai saat ini mencapai 
587 jiwa (0,68%).

 Kasus terkonfi rmasi baru 
pada laporan data Dinas kes-
ehatan Kota Bekasi pada tang-
gal 21 Januari 2022 yakni 455 
jiwa, sedangkan penambahan 
pada tanggal 22 Januari 2022 
naik menjadi 587 jiwa dengan 
kenaikan sekitar 132 jiwa.

Kriteria Zonasi pengendal-
ian wilayah tingkat RT se Kota 
Bekasi per tanggal 22 Januari 
dilaporkan sebagai berikut :

1. Zona Hijau, 6.764 RT 
(94,80%)

2. Zona Orange (0%)
3. Zona Kuning, 371 RT 

(5,20%)
4. Zona Merah (0%).

Untuk capaian Vaksinasi 
di Kota Bekasi, dilaporkan 
sebagai berikut :

1. Fasilitas Kesehatan den-
gan capaian vaksin 1.769.593 
(87,78%), Lansia 91.307 
(58,47%), dan Anak anak 
200.837 (84,63%).

2. Berdasarkan EKTP 
Kota Bekasi dengan capa-
ian dosis pertama 1.865.224 
(92,52%), Lanjut usia dosis 
pertama 122.975 (78,75%) dan 
anak anak 177.687 (74,88%).

Keterisian Bed Occupancy 
Rate (BOR) di Rumah Sakit 
di Kota Bekasi pertanggal 22 
Januari 2022 dengan Tempat 
Tidur keterisian ruang isolasi 
(8,17%), Tempat Tidur ruang 
ICU (1,53%). Pasien yang 
dirawat KTP Kota Bekasi 
(60,76%), dan pasien yang 
dirawat KTP Non Kota Bekasi 
(39,24%).

Sementara, ketersediaan 
(stock) Vaksin Covid-19 di 
Kota Bekasi Per 20 Januari 
2022 dengan jumlah satuan do-
sis total 228.294 dosis,  dengan 
kriteria dosis antara lain :

1. Sinovac (226.054 dosis)
2. Aztrazeneca (2.350 do-

sis)
3. Pfizer (12.498 dosis). 

( mdl)
Sumber : Data Dinas Ke-

sehatan Kota Bekasi melalui 
siaran pers Humas Pemkot 
Bekasi, Senin (24/1). 

Update Laporan Data
Covid-19 di Kota Bekasi

Wagub DKI: BOR Rumah Sakit
di Jakarta Naik Jadi 31 Persen

JAKARTA (IM) - Bed Oc-
cupancy Ratio atau BOR rumah 
sakit di Jakarta naik dengan 
keterisian 3.616 atau sudah 
mencapai 31 persen. Wakil 
Gubernur DKI, Ahmad Riza 
Patria mengatakan, angka 
keterisian tempat tidur isolasi 
ini cukup signifi kan karena se-
belumnya tingkat BOR rumah 
sakit pada angka 20 persen.

Sedangkan keterisian ru-
ang ICU untuk pasien Co-
vid-19 saat ini baru terisi 51 
dari 610 ruangan yang ada, 
atau sekitar 8 persen. 

“Varian Omicron ini me-
mang berbeda dari varian lain. 
Varian Omicron tidak ber-
bahaya dari varian lain tetapi 
tidak berarti kita lengah. Tetap 
laksanakan protokol kesehatan 
secara ketat dan disiplin,” kata 
Riza Patria.

Hingga hari ini tercatat 
ada 1.352 kasus Covid-19 aktif  
tambahan di Jakarta, dengan 
1.160 kasus adalah domisili 
Jakarta dan 154 domisili non 
DKI Jakarta. Menurut data Di-
nas Kesehatan DKI, penamba-
han ini menjadikan total kasus 

positif  aktif  3.368 di Jakarta 
dengan 2.846 kasus domisili 
Jakarta dan 291 domisili luar 
Jakarta.

Pertambahan Kasus Co-
vid-19 varian Omicron di 
Jakarta terus meninggi setiap 
harinya. Sebelumnya pada 
Sabtu, 22 Januari 2022, Riza 
mengatakan, jumlah pasien 
penderita Omicron mencapai 
1.177 kasus.

“Kasus impornya ada 827, 
dan transmisi lokalnya ada 350 
kasus,” ujar Riza pada Sabtu 
lalu.  yan
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