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Tanpa Lockdown, Fasilitas Kesehatan 
Jakarta Bakal Kolaps Bulan Depan
Pemerintah perlu mengambil opsi 
karantina wilayah atau lockdown di 
situasi genting ini. Apabila tidak dilaku-
kan, ia memprediksi fasilitas kesehatan 
(faskes) di Jakarta dan daerah lainnya 
di Indonesia bisa kolaps pada akhir 
Juli nanti, kata Ahli epidemiologi dari 
Griffi  th University, Dicky Budiman.

tatan seperti yang pemerintah 
pusat akan lakukan, disebutnya 
tak akan berdampak memutus 
penyebaran covid-19. 

Sebelumnya, Wakil Guber-
nur DKI Jakarta, Ahmad Riza 
Patria, atau yang akrab disapa 
Ariza, menyebutkan harus ada 
pengetatan di hulu bila kapasi-
tas RS rujukan covid-19 terus 
mengalami peningkatan ket-
erisian. “Perlu ada pengetatan 
dong. Kita harus menghadang 
di hulu. Di hulu disiplin warga. 

JAKARTA (IM) - Ibu Kota 
Jakarta tengah mengalami lon-
jakan kasus covid-19 yang sangat 
tinggi. Bahkan dihantui oleh 
kasus varian baru covid-19 yakni 
varian Delta (B.1617.2). Data 
Dinkes DKI Jakarta mencatat 
128 sampel dinyatakan sebagai 
Variant of  Concern (VoC) per 
28 Juni 2021. Adapun rincian 
128 VoC tersebut, yakni, 12 
varian Alpha (B.117), 3 varian 
Beta (B.1.351), 113 varian Delta 
(B.1617.2). 

Ahli epidemiologi dari 
Griffith University, Dicky 
Budiman, mengatakan pemer-
intah perlu mengambil opsi 
karantina wilayah atau lock-
down di situasi genting ini. 
Apabila tidak dilakukan, ia 
memprediksi fasilitas kesehat-
an (faskes) di Jakarta dan dae-
rah lainnya di Indonesia bisa 
kolaps pada akhir Juli nanti. 

Menurutnya, pada akh-
irnya kebijakan lockdown 
harus diambil jika situasi sudah 
tak terkendali. Pilihannya men-
gambil kebijakan lockdown 
segera atau terlambat. “Itu 
akhir Juli mulai kolaps yang 
tinggi. Dan ini pertengahan Juli 
sudah gak akan bisa apa-apa. 
Kita sudah tinggal menghitung 
korban saja sampai perten-
gahan Agustus. Itu kita gak 
bisa pilihan apa-apa kecuali 
lockdown yang terpaksa dan 
sudah terlambat,” ungkapnya, 
Selasa (29/6). 

Adapun kebijakan penge-

JAKARTA (IM) - Wakil 
Gubernur DKI Jakarta, Ah-
mad Riza Patria mengung-
kapkan pihaknya sudah me-
nyiapkan mekanisme mengh-
adapi kemungkinan terburuk 
jika lonjakan kasus Covid-19 
tak terbendung lagi di Ibu 
Kota. Namun, Riza tidak 
menyebutkan secara detail 
mekanisme yang dimaksud.

“Semuanya sudah kita 
susun strateginya (termasuk 
mekanisme terburuk),” ujar 
Riza di Jakarta, Selasa (29/6).

Riza mengatakan, pemer-
intah tentunya harus meny-
iapkan segala kemungkinan 
yang dapat terjadi. Termasuk, 
kata dia, jika jumlah kasus 
Covid-19 terus mengalami 
lonjakan signifi kan sehingga 
melampaui jumlah fasilitas 
perawatan dan isolasi serta 
SDM yang disiapkan Pem-
prov DKI Jakarta. Karena 
itu, tutur dia, pemerintah 
terus meningkatkan fasilitas 
perawatan dan isolasi serta 
SDM untuk mengendalikan 
lonjakan kasus Covid-19. 

“Jumlah tempat tidur 
kami tingkatkan, ICU, jamlah 
lab kami tingkatkan, berbagai 
fasilitas kami tingkatkan, ok-
sigen kami pastikan tersedia, 
tempat makan kita tambah 
terus, semuanya kita tambah. 
Tetapi kalau angkanya terus 
naik, suatu saat, pada satu 
titik, terjadi irisan di situ, 
bertemu (jumlah kasus Co-
vid-19 dan fasilitas), bahkan 

jumlah Covid-19 melebihi 
fasilitas yang kami siapkan,” 
ungkap dia.

Saat ini, lanjut Riza, selain 
meningkatkan fasilitas yang 
ada, Pemprov DKI Jakarta 
juga berupaya mengadang di 
hulu dengan cara meminta 
masyarakat untuk disiplin 
menerapkan protokol kes-
ehatan ketat dan berupaya 
terus berada di rumah khu-
susnya anak di bawah umur 
sembilan tahun dan lansia 
berumur di atas 60 tahun.

“Yang bekerja, sudah 
diberi kesempatan untuk 
bekerja di rumah masing-ma-
sing, 25% saja yang bekerja 
di kantor atau tempat kerja 
kecuali yang esensial. Jadi, 
mari kita upayakan, upaya 
yang terbaik adalah berada 
di rumah, laksanakan proto-
kol kesehatan, tidak ada lagi 
selain itu,” tandas dia 

Riza juga menegaskan 
Pemprov DKI Jakarta ti-
dak akan bosan-bosan un-
tuk melakukan sosialisasi, 
kampanye, pengawasan, dan 
memberikan sanksi bagi 
warga yang melanggar pro-
tokol kesehatan termasuk 
ketentuan-ketentuan PPKM 
mikro. Apalagi sekarang su-
dah tersedia posko PPKM 
mikro di 267 kelurahan di 
Jakarta untuk memantau 
perkembangan kasus dan 
memastikan pelaksanaan 
protokol kesehatan di level 
kelurahan, RW dan RT.  pp

DKI Siapkan Mekanisme 
Hadapi Kemungkinan Terburuk

BEKASI (IM) - Bupati 
Bekasi, Eka Supria Atmaja 
menerbitkan Surat Edaran 
yang mewajibkan perusahaan 
industri untuk menyiapkan 
tempat isolasi terpusat bagi 
para pekerja dan anggota ke-
luarganya yang terkonfi rmasi 
positif  Covid-19. Surat Edaran 
No.530/SE-39/Perindustrian 
itu dikeluarkan menyusul ter-
jadinya peningkatan penularan 
Covid-19 di Kabupaten Beka-
si, termasuk di lingkungan 
perusahaan industri, baik yang 
berlokasi di dalam maupun di 
luar kawasan industri.

Eka menuturkan, perusa-
haan industri diberikan izin 
untuk tetap menjalankan usa-
hanya, namun wajib mener-
apkan pembatasan kegiatan 
karyawan. “Untuk perusahaan 
industri yang berada di zona 
merah, kegiatan operasional 
perkantoran memberlakukan 
Work From Home (WFH) 
sebanyak 75 persen dan work 
from offi ce (WFO) 25 persen,” 
kata Eka, dalam keterangan 
tertulis, Selasa (29/6).

Untuk zona lainnya diber-
lakukan WFH 50 persen 
dan WFO 50 persen, serta 
penerapan prokes lebih ketat 
dan pengaturan waktu kerja 
bergiliran. “Selain itu, untuk 
karyawan yang WFH tidak 
melakukan perjalanan ke dae-
rah lain,” ujarnya.

Dalam surat edaran itu juga 
disebutkan, apabila ada pekerja 
yang terkonfi rmasi positif  Cov-
id-19, perusahaan wajib menye-
diakan fasilitas isolasi terpusat, 

seperti di hotel atau wisma bagi 
pekerja maupun keluarga pe-
kerja yang terpapar, yang tidak 
memungkinkan melakukan 
isoman di rumah. Surat Edaran 
yang diterbitkan tanggal 28 Juni 
2021 itu juga menyebutkan, 
tenaga kesehatan yang ada di 
setiap perusahaan, bertanggung-
jawab melakukan pemantauan 
dan pengecekan perkembangan 
kesehatan pekerja beserta kelu-
arganya yang terpapar Covid-19, 
serta melaporkan secara berkala 
kepada Gugus Tugas Covid-19 
Kabupaten Bekasi dan dinas 
teknis terkait.  pra

Bupati Bekasi Wajibkan Perusahaan 
Siapkan Tempat Isolasi Terpusat

Disiplin warga dengan cara 
sosialisasi, kampanye, diawasi, 
dipantau, diberi sanksi bagi 
warga yang melanggar, meng-
hadirkan aparat, meningkatkan 
posko yang ada,” kata Ariza, 
Senin (28/6) malam. 

Adapun strategi untuk 
membuat aturan protokol 
kesehatan yang lebih ketat 
juga telah diputuskan pemer-
intah pusat. Misalnya dengan 
membatasi jam operasional 
pusat perbelanjaan menjadi 

hingga pukul 17.00 WIB dari 
yang semula pukul 20.00 WIB. 
Namun, Dicky mengatakan 
strategi ini tidak akan efektif. 
Karena hanya menunda penye-
baran covid-19 tanpa memutus 
transmisi di masyarakat. “Ya 
gak bisa itu sekali lagi kita 
sudah gak bisa. Kalau dengan 
situasi saat ini, kita masih 
akan mengalami ribuan kasus 
kematian. Ini harus lockdown 
se-Jawa setidaknya,” sarannya. 
 yan
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Perwakilan Yayasan Buddha Tzuchi (dua kiri), Wali Kota Bekasi, Rahmat 
Eff endi (dua kanan) saat serah terima bantuan 100.000 pcs masker di 
Jakarta, Selasa (29/6).

Yayasan Buddha Tzuchi Kembali
Beri Bantuan ke Pemkot Bekasi

tuk bantuan masker sejumlah 
100.000 pcs diambil oleh Wali 
Kota langsung ke Yayasan 
Buddha Tzuchi.

Bantuan ini akan diserah-
kan kepada Dinas Kesehatan 
Kota Bekasi untuk para warga 
yang sedang isolasi mandiri 
di rumahnya masing masing, 
pelaporan dari Lurah dan Ca-
mat untuk para warga isolasi 
mandiri dan dibagikan melalui 
Satgas Pamor RW di masing 
masing wilayah.

Wali Kota Bekasi mengu-
capkan terima kasih kepada 
pihak Yayasan Buddha Tzuchi 
yang telah memberikan bentuk 
rasa peduli untuk warga Kota 
Bekasi yang sedang terpapar 

KOTA BEKASI (IM) 
- Wali Kota Bekasi, Rahmat 
Effendi didampingi Asisten 
Pemerintahan, Yudianto, Ke-
pala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Taufi k dan Kepala 
Badan BPBD Kota Bekasi, 
Agus Harfa mendatangi Yayasan 
Buddha Tzuchi di Tanjung 
Priok untuk menerima bantuan 
masker dan beras buat warga 
yang terpapar Covid-19 atau 
isolasi mandiri, Selasa (29/6).

Untuk bantuan beras 
50.000 Kg telah dikirimkan 
oleh pihak yayasan dan sampai 
di Stadion Patriot Candrab-
haga Kota Bekasi pagi kemarin 
dan diterima Kepala BPBD 
Kota Bekasi. Sementara, un-

Covid-19.
Tidak pada hanya tahun ini 

saja, Yayasan Buddha Tzuchi 
pada awal masuknya Covid-19, 
sebut Rahmat, juga sudah 
memberikan donasi berupa 
alat rapid test, masker dan 
bantuan lainnya. “Semoga 
Tuhan memberikan balasan 
yang setimpal untuk Yayasan 
Buddha Tzuchi ini,” sebutnya 
dalam siaran pers Humas 
Pemkot Bekasi, Selasa (29/6).

Diketahui, peningkatan 
Covid-19 di Kota Bekasi sudah 
melonjak tinggi. Wali Kota 
Bekasi tidak henti-hentinya  
menyosialisasikan penegakan 
protokol kesehatan kepada 
warga.  mdl

P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. PLYMILINDO PERDANA
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta  Selatan

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para 
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri 
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham  Tahunan 
(“RUPST”) ( untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat” )  
yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat 16 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB  s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
  Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 
  Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 

12210
Agenda Rapat :
1. Pemberian dispensasi atas keterlambatan 

penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Perseroan.

2. Penerimaan dan Persetujuan Atas Laporan 
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan 
Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroaan 
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal               
31 Desember 2020.

3. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi 
Perseroan untuk Tahun Buku Tahun Buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Persetujuan pemberian pelunasan dan pembebasan 
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

5. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 
2021 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik 
tersebut dan persyaratan lainnya.

6. Persetujuan rencana kerja dan anggaran Perseroan 
untuk tahun buku 2021.

7. Penetapan  remunerasi dan tunjangan Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan

8. Dan lain-lain.
Catatan:
- Para Pemegang Saham diharapkan hadir paling 

yang telah ditentukan ;
- Para Pemegang Saham dimohon hadir dalam Rapat 

dengan membawa asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) 
dan menyerahkan Foto Copy KTP (Kartu Tanda 

- Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir 
dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan 
asli surat kuasa, dengan ketentuan 1 (satu) orang 
pemegang saham (dengan mengabaikan jumlah 
saham) hanya dapat diwakili oleh  1 (satu) orang 
Penerima Kuasa dan TIDAK dapat diberikan kuasa 

untuk menyerahkan asli surat kuasa dengan 
penegasan jumlah saham yang diwakilkan dan serta 
melampirkan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa dan asli 

Jakarta, 30 Juni 2021
Direksi Perseroan

COVID‐19 TERUS MELONJAK

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Rapat Perseroan Terbatas PT. GUNUNG 
CIREMAI INDAH (Perseroan), tanggal 
23-06-2021, Nomor 18, dibuat di hadapan  
DR. DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, SH.,  
MH., M.KN., Notaris di Jakarta tentang 
Pembubaran (Likuidasi) Perseroan tersebut, 
maka bagi pihak-pihak yang terkait baik yang 
bersifat kewajiban maupun tagihan dapat 
menghubungi Tim Likuidasi Perseroan 
selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal 
Pengumuman ini.

DIREKSI 
TTD

(CECILIA WIDIYANINGSIH)

 

Direksi Perseroan dengan mengumumkan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa (RUPSLB)  (“Perseroan”) yang telah 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh 

tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 

 Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam 

 Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam 

Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

PENGUMUMAN
 

 

Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Rapat dipimpin oleh Tuan 

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh 

ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan 

 Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam 

 Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam 
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yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 


