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ANTARA/Asprilla Dwi Adha

PERPANJANGAN PENIADAAN GANJIL GENAP: Kendaraan melintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

kembali memperpanjang peniadaan pembatasan kendaraan berbasis nomor pelat ganjil genap hingga 22 November seiring dengan perpanjangan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Lintas berita

DPRD DKI

Penerima Dana Hibah tidak Dibatasi
DINAS Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta
tidak membatasi pendaftar dana hibah pariwisata untuk hotel
dan restoran di Jakarta. “Enggak dibatasi sih. Kami enggak
pakai kuota,” ujar Plt Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Gumilar
Ekalaya, kemarin.
Jumlah hotel di Jakarta yang beroperasi saat ini, jelas Gumilar,
kurang lebih 600 hotel. Dari total hotel di Ibu Kota itu, kata dia,
belum bisa dipastikan apakah semuanya taat membayar pajak
yang menjadi salah satu syarat penerima hibah.
Dana hibah untuk hotel dan restoran disesuaikan dengan
pajak yang mereka bayar. Gumilar mengatakan pemilik usaha
yang ingin mengajukan hibah cukup mendaftar dengan melengkapi syarat yang sudah ditetapkan tanpa harus mengkhawatirkan jumlah penerima bantuan.
Menurut dia, semua hotel dan restoran bisa dipastikan menjadi sektor usaha pariwisata yang terdampak oleh pandemi
covid-19. Pengajuan hibah harus memenuhi empat syarat,
yakni memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang masih berlaku, memiliki bukti setor pajak 2019, membuat surat
pernyataan masih beroperasi sampai dengan saat ini, dan
berdomisili di DKI Jakarta. (Ssr/J-2)

Aduan Bansos di Kanal KPK Diperiksa
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza
menegaskan akan memeriksa tiap laporan masyarakat yang
masuk ke kanal aduan aplikasi Jaga Bansos yang dikelola Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan masalah penya
luran bantuan sosial (bansos).
Sejak diluncurkan hingga kemarin, sudah ada 1.500 aduan
terkait bansos yang masuk ke aplikasi tersebut. Pemprov DKI
Jakarta disebut paling banyak diadukan ke KPK, yakni 69 laporan.
Ariza menegaskan bansos di Jakarta berasal dari dua pihak,
yakni Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta. “Kita
akan lihat laporan di mana, siapa, apa, dan bagaimana,” kata
Ariza.
Ia menegaskan Pemprov DKI akan terus berupaya memperbaiki proses pendistribusian bansos baik dari segi pendataan
penerima bansos, isi paket bansos, hingga penyaluran ke
rumah penerima bansos.
Total bansos yang didistribusikan di Jakarta sebanyak 2,4
juta paket setiap tahapnya. Untuk pekan ini, pendistribusian
bansos sudah memasuki tahap ke-9.
Dari 2,4 juta paket tersebut, sebanyak 1,3 juta paket didistribusikan Kementerian Sosial dan sisanya, 1,1 juta paket,
didistribusikan Pemprov DKI. (Put/J-2)

Penanganan Banjir
Harus Serius

P

EMERINTAH Provinsi
DKI Jakarta diingatkan
untuk serius menangani
persoalan banjir di Ibu Kota.
Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait juga
wajib berkoordinasi guna
mengatasi bencana itu.
Demikian dikatakan Ketua
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi
Marsudi, kemarin. Selain itu,
penting bagi pemprov untuk
memperhatikan penanganan
dan pemulihan atas dampak
pandemi covid-19.
“Karena memang masalah di
Jakarta itu ada tiga, yaitu macet,
banjir, dan pandemi covid-19.
Untuk banjir ini, saya minta
komitmennya untuk kerja
yang betul,” ujar Prasetyo.
Dalam eksekusi kegiatan
penanganan banjir, Prasetyo
juga meminta Dinas Sumber
Daya Air (SDA) berkoordinasi
dengan Dinas Bina Marga. Upaya tersebut perlu dilakukan
agar tidak terulangnya peristiwa banjir yang diakibatkan
program revitalisasi trotoar di
sejumlah wilayah di Jakarta.
“Dalam waktu dekat saya
juga akan menggagas apel
siaga banjir untuk mengeta
hui jumlah pasukan biru,
oranye, hijau, alat-alat berat
yang akan disiapkan. Supaya
apa? Supaya kita tahu kekuat

an kita menghadapi musim
penghujan yang saat ini sudah
terjadi,” kata dia.
Ia menilai anggaran yang
disiapkan dalam Kebijakan
Umum Anggaran dan Plafon
Prioritas Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) Rancangan APBD
2021 cukup besar. Anggaran
penanggulangan banjir yang
diusulkan Tim Anggaran Pe
merintah Daerah (TAPD) mencapai Rp4,05 triliun.
Besaran itu diperoleh dari
dana pinjamanan pemerintah
pusat ke DKI dalam program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk peningkatan
infrastruktur pengendalian
banjir sebesar RP3,1 triliun.
Sisanya diperoleh dari APBD
DKI Jakarta.
Sementara itu, Kepala Dinas
SDA Juaini menjelaskan sebagian besar dari total anggaran
penanggulangan banjir sebesar
Rp4,05 triliun dalam KUA-PPAS
RAPBD 2021 akan digunakan
untuk pembebasan lahan dalam kegiatan pelebaran kali
dan pembangunan waduk.
Selain itu, terang dia, dana
tersebut diarahkan untuk pem
bangunan dan rehabilitasi sistem polder pengendali banjir,
revitalisasi pompa pengendali
banjir, pembangunan tanggul pengaman pantai (NCICD
A), pembangunan drainase

vertikal, perencanaan dan pengembangan flood supporting
information system, dan penataan kawasan Kota Tua.
“Untuk pekerjaan hingga akhir tahun ini, kita fokus pada
pengerukan waduk, situ, embung yang telah dilaksanakan
dari Maret sampai Desember,”
tukas Juaini.

Alat berat

Pemerintah Kota Adminis
trasi Jakarta Timur terus me
lak ukan pengantisipasian
banjir. Ada tiga waduk yang
sejauh ini dalam proses pe
ngerukan, yaitu Waduk Pondok Rangon, Waduk TIU Sodetan, dan Waduk Wirajasa.
Kemarin, Wali Kota Jakarta
Timur M Anwar kembali meninjau lokasi pengerukan di Waduk
Pondok Rangon A, Waduk Pondok Rangon B, dan Waduk Pondok Rangon C. Dari peninjauan
tersebut, Anwar melihat harus
ada percepatan dalam proses
pengerukan waduk.
“Sebab curah hujan sudah
semakin meninggi di musim
hujan ini. Ada juga penambah
an alat berat untuk mengeruk
sedimentasi waduk. Untuk
proses pengerukan Waduk
Pondok Rangon sekarang tam
bah menjadi 15 alat berat, dari
awal hanya delapan alat berat,”
tutup Anwar. (Hld/Put/J-2)

POLDA METRO JAYA

Kasus Video Mirip 2 Aktris Diselidiki

ANTARA/ Fakhri Hermansyah

UJI COBA TOL CIMANGGIS-CIBITUNG SEKSI I: Tol

Cimanggis-Cibitung di Jatikarya, Bekasi, difoto dari udara,
Minggu (8/11). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PU-Pera) bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan
melakukan uji coba pengoperasian Tol Cimanggis-Cibitung
seksi I pada hari ini tanpa tarif untuk menyosialisasi kepada
masyarakat hingga akhir November 2020.

PENYIDIK Korps Bhayangkara
menerima laporan terkait de
ngan delapan akun Twitter
yang diduga menyebarkan vi
deo asusila mirip aktris Gisella
Anastasia. Video syur itu sempat jadi tren di media sosial.
Kepala Bidang Humas Polda
Metro Jaya Kombes Yusri Yunus
mengatakan akun-akun itu dilaporkan pengacara Febriyanto
Dunggio (FD) dan advokat Pitra
Romadoni Nasution (PRN). Namun, Yusri tak merinci delapan
akun yang dilaporkan itu.
“FD ke Polda Metro Jaya
melaporkan lima akun pada 7
Oktober. PRN pada 8 Oktober
juga mempersangkakan yang
sama tentang penyebaran
video asusila di media sosial,
melaporkan tiga akun. Ratarata akun Twitter,” kata Yusri
kepada wartawan di Jakarta,
kemarin.

Menurutnya, ada dua akun
yang sudah ditutup, tetapi
kepolisian melalui Direktorat
Reserse Kriminal Khusus bisa
melacak jejak digital akun itu.
“Lima akun yang dilaporkan,
dua di antaranya sudah ditutup akun, tetapi jejak digital
tidak akan pernah hilang,”
kata Yusri.
Yusri membenarkan pihak
nya akan memanggil pemilik
akun tersebut. Selain itu, PMJ
membuka peluang memanggil
Gisel untuk dimintai keterang
an. Namun, ia belum bisa me
mastikan kapan pemanggilan
itu.
Ia mengatakan saat ini pi
haknya masih memeriksa
pelapor, mengumpulkan buk
ti-bukti, dan meminta kete
rangan dari saksi ahli bahasa
dan ITE. “Apakah yang hampir
mirip itu dipanggil, nanti sam

bil berjalan. Kita akan teliti
karena memang mengarahnya sama, ke UU ITE dan por
nografi. Kalau sudah lengkap,
baru kita akan gelar perkara
apakah memang nanti masuk
ke tahap penyidikan sesuai un
sur pasal persangkaannya.”
Selain menangani kasus
video pornografi mirip Gisel,
penyidik pun tengah menye
lidiki video asusila mirip aktris Jessica Iskandar alias
Jedar. Yusri mengatakan ada
tiga akun Twitter yang juga
dilaporkan pengacara Febriyanto Dunggio.
“FD melaporkan adanya
lag i video yang beredar di
tiga akun Twitter yang mirip
dengan seorang wanita inisial
nya JI, public figure, pada 8
November sore dan laporan
polisi sudah kita terima,” tan
dasnya. (Faj/J-2)

TIKER penanda lokasi
pengungsian untuk
menampung korban
banjir masih menempel di
depan gerbang SD Negeri
Pejagalan 09 Pagi di Jalan
Cenang 1, Teluk Gong,
Penjaringan, Jakarta Utara.
Setelah para siswa
menjalani proses belajar
secara daring selama
pandemi covid-19, bangunan
sekolah berlantai bertingkat
tersebut kini dialihfungsikan
menjadi salah satu tempat
pengungsian oleh pemerintah
setempat.
Ya, dalam menghadapi
musim hujan, Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta
Utara memang telah
memprioritaskan daerah
langganan banjir di kawasan
tersebut. “Di sana sudah
kami tempelkan stiker
penanda. Seluruh lokasi
pengungsian juga sudah
kami koordinasikan dengan
pengelola setempat,” kata
Lurah Pejagalan Ichsan
Firdaosyi, kemarin.
Ia mengaku pihaknya
telah melakukan sejumlah
upaya antisipasi genangan
air, termasuk menyiapkan
sejumlah titik lokasi
pengungsian. Pemkot
Jakut juga meninggikan
posisi tiga mesin pompa di
rumah pompa Teluk Gong,
menambal tanggul Kali Angke, dan menguras saluran air.
“Pengungsian ini hanya
sebagai rencana awal kami
dalam menghadapi bencana
terutama saat musim
penghujan. Harapannya tidak
digunakan. Tidak terjadi
bencana yang mengharuskan
warga mengungsi,” katanya.
Pemerintah setempat juga
menyiapkan 13 lokasi lain,
yaitu Balai Warga RW 12,
Masjid Al Muhajirin, Masjid
Jami Baitul Muttaqien,
Musala Al Huda, Gereja
Katolik Santo Philipus Rasul,

Masjid Al-Falah, Wahana
Rakyat Berser, SDN Pejagalan
03 Pagi, Masjid Al Iklas,
Jalan Inspeksi Kali Duri RW
16, Masjid Nurul Fala, SDN
Pejagalan 01, dan SMPN 112.
“Dari belasan lokasi yang
disiapkan, diperkirakan,
daya tampung pengungsi bisa
mencapai 885 orang,” jelas
Ichsan.
Senada dikatakan Wakil
Ketua DKM Masjid Al Muhajirin Teluk Gong, Baskara
Azhar Prayuda. Menurut
dia, pengurus masjid juga
menyiapkan lokasi dengan
tetap memperhatikan
protokol kesehatan.

Pihaknya telah
melakukan
sejumlah upaya
antisipasi
genangan
air, termasuk
menyiapkan
sejumlah
titik lokasi
pengungsian.
Azhar mengatakan
kapasitas Masjid Al Muhajirin
bisa menampung hingga
200 pengungsi. Pun untuk
menghindari kerumunan dan
mengikuti protokol kesehatan
di aula masjid, ruang-ruang
kelas di area yang sama
menjadi opsi lain yang bisa
digunakan para pengungsi.
“Kami menyiapkan
perlengkapan protokol
kesehatan covid-19, seperti
hand sanitizer. Jika masjid
penuh, pengurus telah
mengantisipasi datangnya
para pengungsi untuk
menempati ruang-ruang
kelas sekolah,” pungkasnya.
(Deden Muhamad Rojani/J-2)

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT FKS MULTI AGRO Tbk
Direksi PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para
Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB, bertempat
di Sampoerna Strategic Square, North Tower, The Function Room, Anggrek 5, lantai 3A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemanggilan RUPS akan
diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) atau eASY.KSEI pada hari Rabu, 25 November 2020.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa,
tanggal 24 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Setiap usulan para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPS jika
memenuhi persyaratan yang tercantum pada ketentuan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diterbitkannya pemanggilan RUPS yaitu hari Rabu,
tanggal 18 November 2020.
Jakarta, 10 November 2020
Direksi Perseroan
Pemberitahuan RUPSLB FKS_MI-2 kol x 80 mm-BW_10 November 2020

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.
Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
segenap Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:
1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 November 2020.
2. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan
usulan mata acara Rapat dengan ketentuan bahwa usulan tersebut diajukan secara tertulis dan telah
diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020. Usulan
tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
(c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (d)
menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, situs web penyedia e-RUPS (KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan
situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020.
Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham:
Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
serta dengan memperhatikan POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham
untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat.
Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak
tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu
tanggal 16 Desember 2020.
Jakarta, 10 November 2020
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
Direksi

KANTOR PUSAT
Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 50871906 Faks. (021) 50871900
Website : http://www.bankwoorisaudara.com
E-mail Address : saudara@bankwoorisaudara.com
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