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JAKARTA - Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, target penyelesaian proyek Kereta Cepat JakartaBandung bisa mundur apabila wabah
Virus Korona terus berkepanjangan.
Menko menjelaskan, PT Kereta
Cepat Indonesia China (KCIC)
tentu akan berupaya agar pengerjaannya proyek Kereta Cepat
Jakar ta-Bandung bisa selesai tepat waktu pada Desember 2021.
Namun, jika wabah Virus Korona
berlanjut, Luhut mengkhawatirkan
hal tersebut bisa berpengaruh terhadap proyek Kereta Cepat JakartaBandung.
“Kita memang super hati-hati
melihat ini. Jadi, kita tidak mau
berkomentar mengenai hal itu, tapi
bisa saja terjadi tertunda kalau nanti
berkepanjangan Korona ini,” ujar
Luhut di Jakarta, Selasa (25/2).
Luhut menambahkan, saat ini
sejumlah pekerja proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung asal Tiongkok
masih tertahan di negerinya pascamudik liburan Imlek lalu. Selain
itu, beberapa bahan baku asal
Tiongkok pun terhambat terkirim
karena pabrik di sana berhenti beroperasi sementara waktu.
“Kalau tenaga intinya tidak ada,
kerjanya pakai apa? Ini termasuk
juga sebagian dari baku ada masalah
karena pabrik yang di Tiongkok pun
berhenti, mau bawa kemari juga
terhenti,” imbuh Luhut.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Kar ya
Sumadi menyatakan, optimistis

JAKARTA - Total sebanyak 187
penumpang telah membatalkan tiket
kereta api (KA) jarak jauh menyusul
banjir di Jabodetabek yang menyebabkan keterlambatan kedatangan
moda angkutan tersebut.
Vice President Public Relations PT
Kereta Api Indonesia (KAI) Yuskal
Setiawan merinci untuk pembatalan
keberangkatan dari Stasiun Pasar
Senen sebanyak 73 penumpang,
Stasiun Gambir 111 penumpang,
dan Stasiun Jakarta Kota tiga penumpang.
“PT KAI Daop 1 Jakarta memberlakukan pembatalan tiket KA
3 x 24 jam bagi penumpang yang
mengalami keterlambatan dampak
banjir di Jakarta dengan pengembalian tiket 100% secara tunai,” kata
Yuskal di Jakarta, Selasa (25/2).
Senior Manager Humas Daop 1
Jakarta Eva Chairunisa menjelaskan,
pengembalian bea khusus ini berlaku dengan ketentuan sebagai
berikut, yakni bagi penumpang keberangkatan KA dari Daop 1 Jakarta,
baik yang terkena dampak banjir
langsung maupun tidak langsung
dengan jadwal keberangkatan pada
25 Februari 2020 mulai pukul 05.00
sampai pukul 12.00 WIB.
Kedua, pembatalan tiket atau
pengembalian bea dapat dilakukan
maksimal 3 x 24 jam setelah jadwal
keberangkatan kereta api. Untuk
proses pembatalan wajib menyertakan bukti fisik tiket dan KTP atau
kartu identitas lain yang asli dengan
nama sesuai pada tiket dan embatalan tiket hanya dapat dilakukan
di loket stasiun.
"Untuk area Jakarta, bagi calon
penumpang KA terdampak banjir
yang ingin membatalkan tiket dapat
melakukan pembatalan di stasiun
Gambir, Pasar Senen, dan Jakarta
Kota," kata Eva.
Di luar area Jakarta, pembatalan
juga dapat dilakukan di Stasiun
Bogor, Bekasi, Cikampek, Rangkasbitung dan Serang. Atau bisa juga
melalui stasiun online lainnya yang
memungkinkan.
"Pembatalan dapat dilakukan
maksimal tiga hari setelah jadwal
keberangkatan, dan bea tiket akan
dikembalikan 100% secara tunai,"
jelas Eva.
Tidak hanya itu, tiket yang dapat
dibatalkan juga termasuk tiket
kembalinya atau pergi-pulang (PP),
serta tiket lainnya yang memiliki
sifat persambungan atas nama
penumpang yang memiliki tiket
KA keberangkatan wilayah Daop
1 Jakarta tanggal keberangkatan
25 Februari 2020. Misalnya, untuk
perjalanan Gambir-Jember, maka
tiket menyambung dengan KA
selanjutnya akan digantikan.
Kereta Bandara
Sementara itu, perjalanan KA
Bandara Railink sudah kembali
beroperasional secara normal pada
Selasa (25/2) sejak pukul 12.10
WIB dari Stasiun Manggarai-Stasiun
BNI City-Stasiun Duri-Stasiun Batu
Ceper-Stasiun Bandara Soekarno
Hatta. Pembelian tiket juga sudah
dapat dilayani secara online.

proyek pembangunan Kereta Cepat
Jakarta-Bandung dapat diselesaikan
pada akhir 2021.
“Kita tetap fokus menyelesaikan
ini, 2021 akhir sudah beroperasi. Jadi
saya bicara dengan tim PT Kereta
Cepat Indonesia China (KCIC) tidak
masalah, kita bisa optimalkan,” kata
Menhub Budi.
Saat ini, dikatakan Menhub, progres pengerjaan proyek Kereta
Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 44% sedangkan untuk pembebasan lahan sendiri sudah mencapai 99,96%. Menhub menyebut
masih ada sebidang tanah di daerah
Bandung yang sedang dalam tahap
konsinyasi.
Lebih lanjut, Menhub berpesan
kepada KCIC sebagai pelaksana
proyek agar pekerjaan ini dapat
diselesaikan tepat waktu.
“Satu, harus on time. Yang kedua, mesti ada alih teknologi, dan
ketiga adalah jaga hubungan dengan
masyarakat banyak dan teamwork
harus diperhatikan,” ucapnya.
Terkait dengan wabah vir us
Covid-19 atau virus korona yang
khususnya melanda daratan
Tiongkok, Menhub sudah
berkoordinasi dengan KCIC dan
memastikan bahwa proyek Kereta
Cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan sesuai rencana dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Menhub
pun mengapresiasi KCIC yang telah
menjaga hubungan baik dengan
masyarakat lokal sehingga hal ini
diharapkan dapat berdampak pada
peningkatan ekonomi masyarakat.
(esa)

Banjir Pekalongan
Foto udara kondisi permukiman warga yang tergenang banjir serta merusak sejumlah infrastruktur di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2020). Menurut Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, banjir yang merendam empat kecamatan di Pekalongan itu mulai surut dengan warga terdampak banjir sebanyak 14.000 jiwa.

Oleh Tri Murti

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan penyebab
banjir di Jakarta dan sekitarnya saat ini akibat
derasnya curah hujan lokal ditambah tingginya
permukaan air laut.

sejumlah titik yang memang sudah
dibangun.
"Sebenarnya masih butuh lagi pompanya karena jumlah finalnya belum
ketahuan," katanya.
Bambang mengaku bar u saja
meninjau Pintu Air Kar et bersama Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Namun kemudian, dia
memilih berpisah untuk melihat
Banjir Kanal Barat (BKB) di Tanah
Abang. Menurut dia, kondisi terakhir
di sana, turapnya semakin miring dan
harus segera dipercepat pengerjaan
perbaikannya.
Lebih jauh untuk mengantisipasi
datangnya banjir kiriman ke Jakarta,
Bambang mengungkapkan, PUPR
sedang menyelesaikan dua bendungan di Ciawi dan Sukamahi guna
menghambat debit banjir dari hulu.
Selain itu, bersama Pemprov DKI,
kata dia, pihaknya juga sedang menyelesaikan masalah pembangunan sejumlah sungai di Jakarta termasuk
sodetan.
"Sebentar lagi, disiapkan penlok
(penetapan lokasi) proyeknya. Kalau
sudah akan kami lakukan pemberkasan dan pengukuran peta bidang,"
papar dia.

dan GT Cikarang Barat 5," kata
Dwimawan.
Selain itu, Jasa Marga juga menutup
Rest Area KM19 karena genangan
di dalam rest area sekitar 30 Cm.
Dwimawan menambahkan situasi di
Km 08+800 Jatibening, terdapat genangan 5-10 Cm di lajur 1 dan 2, namun
masih dapat dilintasi seluruh jenis
kendaraan. Sedangkan arah Jakarta
terpantau masih ada genangan sekitar
10 hingga 20 Cm di lajur 1, 2 dan 3.
"Pengguna jalan dapat melintas
dengan menggunakan lajur 3 dan lajur
4," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya Dwimawan Heru juga
mengatakan, ada enam titik di area
Jalan Tol Japek yang terendam banjir,
baik arah Jakarta maupun Cikampek.
"Arah Cikampek di kilometer 08 terdapat di seluruh lajur, namun masih
dilintasi seluruh jenis kendaraan.
Pengguna jalan diimbau berhati-hati,"
katanya.
Genangan air serupa terlihat di
kilometer 19 dan 34 arah Cikampek,
namun juga masih bisa dilintasi
seluruh jenis kendaraan. Sementara
untuk arah Jakarta, titik yang terendam berada di kilometer 34 namun
masih dapat dilintasi seluruh lajurnya
sedangkan di kilometer 19 terdapat
genangan sehingga pengguna jalan
hanya dapat melintasi dengan menggunakan lajur tiga dan lajur empat.
Genangan serupa juga terdapat di
kilometer 08 Jatibening. Genangan
terdapat di seluruh lajur dan hanya
dapat dilintasi kendaraan besar.
Pengguna jalan dengan kendaraan
kecil dari arah Cikunir/Bekasi arah
Jakarta diimbau untuk mengambil
jalur alternatif lainnya seperti Jalan
Tol JORR.
Kemudian genangan pun terdapat
di beberapa ruas tol lainnya yakni Tol
Jagorawi kilometer 3+800, Tol JORR
non S kilometer 44+700 arah Rorotan,
dan Gerbang Tol Cikunir 4 arah Jatiasih
ditutup sementara karena terdapat
genangan dan arus lalu lintas dialihkan
menuju Kalimalang. (c01)

Untuk itu, salah satu solusinya adaDi sisi lain, Bambang menyayang
lah membangun pompa di Sentiong kan kurangnya jumlah pompa yang
dan Pluit guna mencegah air laut tersedia terutama yang difungsikan di
masuk ke darat dan memudahkan drainase seperti di Pintu Air Marina,
Diah Suryandari dari bagian Huuntuk membuang air dari darat ke laut. Sentiong, dan Kebayoran. Padahal
mas PT Railink menjelaskan, pada
"Jadi tampaknya, hujan di Kota secara kumulatif, pompanya banyak
Km 2+7/8 petak jalan antara Mri-Thb
Jakarta ini (juga dibarengi dengan) tersebar namun di area drainase jum(Manggarai-Tanah Abang) ketingdatangnya pasang dari laut. Kalau di lahnya sedikit, karena itu pihaknya
gian air mencapai 18 cm di atas kop
laut, repotnya kalau airnya pasang, telah berkoordinasi dengan Pemprov
rel. Kondisi tersebut mengakibatkan
(penanganan air) masuk ke darat itu DKI untuk membicarakan kebutuhan
petak jalan Mri-Thb belum dapat
yang sulit. Sulitnya, air yang harusnya pompa tersebut.
dilalui KA dan berdampak pada perdibuang ke laut malah tertahan sama
"Cuma jumlah kebutuhan finalnya
jalanan KA Bandara hingga Selasa
air pasang laut," kata Kepala Balai Be- belum ketahuan. Kemayoran juga
(25/2) pukul 9.54 WIB.
sar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane masih dalam kajian jumlah pompanya.
"KA Bandara Railink sempat
(BBWSCC) Kementerian PUPR Bam- Tapi yang jelas butuh banyak pompa,"
memberlakukan rekayasa pola opbang Hidayah saat dihubungi Investor tambahnya.
erasi dengan pembatasan kecepatan
Daily, Selasa (25/2).
Sebelumnya, Menteri PUPR Basperjalanan kereta yang berdampak
Bambang menjelaskan, pengelolaan uki Hadimuljono mengatakan tepada keterlambatan jadwal kedatansistem pemompaan komandonya lah menyerahkan 119 pompa untuk
gan KA Bandara Soekarno Hatta di
berada di Gubernur DKI Jakar ta. mengatasi banjir di Jakarta. Basuki
Stasiun Bandara (BST). Pembelian
Sementara itu dukungan pemerintah menilai semua permasalahan banjir Genangan di Tol
tiket selama masa rekayasa pola
Pada bagian lain, PT Jasa Marga
pusat dilakukan dengan mengelola di Jakarta mengarah kepada sistem
operasi dilayani melalui vending mapompa di Cengkareng Drain dan drainase. Pertimbangannya karena (Persero) Tbk masih memberlakukan
chine stasiun dan POS di stasiun,"
Banjir Kanal Timur (BKT).
semua sungai di Jakarta berstatus penutupan terhadap lima gerbang tol
ungkap Diah kemarin.
lintasan Jakarta-Cikampek (Japek)
"Kami koordinasi terus dengan Dinas waspada.
Sementara itu, PT Kereta ComPemprov DKI. Tetap koordinasi, kalau
Persoalan drainase tersebut, sam- hingga Selasa (25/2) sore sebagai
muter Indonesia (KCI) juga sempat
nggak koordinasi, repot nantinya," bung Bambang, juga disadari oleh imbas situasi banjir.
merekayasa pola operasi kereta
"Gerbang tol terpaksa kami tutup
papar Bambang.
Pemprov DKI. Bahkan, saat ini Pemrel listrik (KRL), karena sejumlah
Intinya, kata dia, fungsi pompa prov tengah membenahi masalah akibat pengar uh genangan," kata
rel di beberapa lintasan terendam
Kepala Kelompok Pengembangan
harus dijaga sehingga sistemnya dapat sistem drainase.
banjir akibat hujan lebat sejak Senin
berjalan. Ar tinya, per tama pompa
"Sistem drainase ini gampang-gam- Komunitas dan Komunikasi Perusa(24/2) malam. Genangan terpantau
harus dapat berfungsi untuk mem- pang susah. Kelihatannya gampang haan PT Jasa Marga Dwimawan Heru
di lintas antara Stasiun Kampung
buang air darat ke laut dan mencegah tapi kalau dikerjakan susah. Pasalnya, dalam pernyataan resminya.
Bandan-Stasiun Kemayoran dan di
Gerbang tol tersebut adalah Pondok
air laut masuk ke darat. “Itulah kenapa Jakarta itu daerahnya datar dan banStasiun Sudirman.
diterapkan sistem pompa. Maka dari yak cekungan. Gimana caranya bikin Gede Timur 2 di KM 8 Jatibening, Kota
Wakil Presiden Komunikasi
itu, sistem pompa ini tidak boleh drainase, kalau ujung-ujungya tetap Bekasi. Gerbang Tol Cikunir 3 imbas
Per usahaan KCI Anne Purba
terlambat dioperasikan. Sebab jika harus dibuang pakai pompa," ujarnya. penutupan di jalur tol setelah JORR
mengatakan, hujan lebat sejak malam
terlambat, pompanya kemungkinan
Terkait 119 pompa dari PUPR, yang akan mengarah ke GT Cikunir 3.
mengakibatkan tahap akhir pekerjaan
"Gerbang Tol Cibatu arah Jakarta,
tidak akan berfungsi dengan baik,” Bambang mengungkapkan hal itu
penggantian wesel di Stasiun Jakarta
papar
dia.
merupakan serah terima kelola di GT Cikarang Barat 4 arah Jakarta,
Investor
26 Februari
2020
Kota belum sempurna.
SebagaiDaily,
antisipasi PT
3 Kol x 140 Mm Bw
KCI melakukan
rekayasa pola
operasi, yakni
Lintas Bogor/
Depok-Angke/
Jatinegara PP
perjalanan hanya
sampai Stasiun
Manggarai;
Lintas BekasiTAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 dan
Jakarta Kota PP
PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
via Pasar Senen,
sesuai Akta Pendirian Perseroan No. 25 tanggal 24 Februari
perjalanan
Informasi Ini Merupakan Informasi Tambahan Dan/atau Perbaikan Dari Informasi
2020 oleh Notaris DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH.,
hanya sampai
Tambahan Ringkas Yang Telah Dipublikasikan Di Investor Daily Pada Tanggal
Stasiun Pasar
MH. yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum
24 Februari 2020.
Senen; Lintas
dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0011484.AH.01.01
Bogor/DeJADWAL EMISI
pok-Jakarta Kota
Tanggal Efektif
:
21 Februari 2020
Tahun 2020, dengan ini kami beritahukan kepada seluruh
Masa Penawaran Umum
:
25 Februari 2020
PP sebagian
pemangku kepentingan, bahwa terhitung sejak tanggal
Tanggal Penjatahan
:
26 Februari 2020
perjalanannya
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik
:
27 Februari 2020
diatur hanya
24 Februari 2020 status Badan Hukum Perusahaan Umum
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
27 Februari 2020
sampai Stasiun
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
:
28 Februari 2020
(PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA berubah menjadi
Manggarai; dan
Sehubungan dengan telah selesainya masa penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020
Lintas BekasiPT JAMKRINDO (Persero)
(“Obligasi”), dengan ini disampaikan Jumlah Pokok Obligasi yaitu sebesar Rp416.465.000.000,- (empat ratus enam belas miliar
Jakar ta Kota
empat ratus enam puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri:
PP via MangBerkaitan dengan hal tersebut seluruh hak dan kewajiban
Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga)
garai sebagian
PERUM JAMKRINDO beralih menjadi hak dan kewajiban
tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp368.565.000.000,- (tiga
perjalanannya
ratus enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta Rupiah).
diatur hanya
PT JAMKRINDO (Persero).
Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima)
sampai Stasiun
tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp47.900.000.000,- (empat
Demikian harap maklum dan terima kasih.
puluh tujuh miliar sembilan ratus juta Rupiah).
Manggarai.
Untuk lintas
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
RangkasbiPembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2020 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir
Jakarta, 24 Februari 2020
tung-Tanah
sekaligus Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 27 Februari 2023 untuk Obligasi
Seri A dan 27 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
A b a n g P P,
Direksi,
jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi
Duri-Tangerang
dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun
PP, dan Tanjung
dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
Priok-Jakar ta
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Kota PP hingga
Jakarta, 26 Februari 2020
Selasa (25/2)
PT PP PROPERTI Tbk
pukul 06.00 WIB
Randi Anto
terpantau norDirektur Utama
mal.(esa/tm/
ant)
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