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LUHUT BINSAR PANJAITAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - War-
ga negara asing (WNA) 
bernama Lee In Wong 
mengakui telah salah me-
masukan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) saat 
mengikuti vaksinasi di Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) Klas I Tanjung Priok, 
Jakarta Utara.

Kepala Satuan Reserse 
Kriminal Polres Pelabu-
han Tanjung Priok Ajun 
Komisaris Polisi David 
Kani tero  pada  Rabu 
(4/8/2021)  mengatakan 
Lee mengakui telah sa-
lah memasukan data NIK 
yang seharusnya memiliki 
angka terakhir 8 tetapi 
dimasukan angka 1.

Karena kesalahan ter-
sebut, NIK dengan angka 
terakhir 1 milik warga Be-
kasi, Jawa Barat, bernama 
Wasit Ridwan tidak bisa 
lagi digunakan untuk men-
daftar mengikuti vaksinasi 
COVID-19.

Peristiwa menggem-
parkan ini terungkap saat 
Wasit ditolak mengikuti 
vaksinasi massal dosis per-
tama di dekat tempat ting-
galnya pada Kamis (29/7).

Petugas menolak kare-
na saat verifi kasi, NIK Wa-

sit tercatat telah digunakan 
oleh seseorang bernama 
Lee In Wong. Vaksin disun-
tikan kepada Lee In Wong 
pada 25 Juni 2021 di Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan 
Klas 1 Tanjung Priok.

P o l r e s  P e l a b u h a n 
Tanjung Priok kemudian 
melakukan sejumlah tin-
dakan, di antaranya selain 
menemui Wasit dan Lee, 
juga berkoordinasi dengan 
pihak KKP Tanjung Priok

David mengatakan, 
KKP Tanjung Priok akan 
membantu proses pembe-
tulan kesalahan input data 
NIK tersebut ke Pusat Data 
Informasi Kementerian 
Kesehatan RI sehingga 
Wasit dapat melakukan 
vaksin dosis pertama dan 
mendapatkan sertifikat 
vaksin.

Untuk selanjutnya, 
apabila ada masyarakat 
yang mengalami kendala 
dalam proses vaksinasi 
terkait data nama/alamat/
NIK tidak sesuai, maka 
dapat menghubungi Pedu-
liLindungi di Hotline 119 
ext 9 atau ke Halokemkes 
di 1500567 atau fax 021-
52921669. 
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WNA Akui Salah 
NIK Saat Vaksinasi

Jakarta, HanTer - Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan turut mendam-
pingi Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Jenderal TNI 
(Purn) Luhut Binsar Pand-
jaitan saat meninjau lokasi 
sodetan Kali Ciliwung yang 
terletak di RW 04, Kelura-
han Bidara Cina, Jatine-
gara, Jakarta Timur, Rabu 
(4/8/2021).

Sejumlah pejabat lain 
seperti Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Ha-
dimuljono, Menteri PPN 
atau Bapennas Sofyan 
Djalil, dan juga Kepala 
Staf Kepresidenan Moel-
doko, tampak berbincang 
beberapa saat di lokasi. 
Setelah berjalan menyusuri 
pinggiran Kali Ciliwung, 
Anies tampak bercerita 
beberapa saat dengan para 
menteri itu.

Anies tak banyak ber-
bicara usai pertemuan ter-
sebut. Ia hanya menyam-
paikan, bahwa kehadiran-
nya saat itu hanya untuk 
mendampingi para menteri 
meninjau lokasi proyek 
sodetan Kali Ciliwung itu.

“Saya hanya mendam-
pingi saja, proyek BBWSCC 
(Balai Besar Wilayah Sun-
gai Ciliwung dan Cisadane) 
mereka akan mulai dari bu-
lan ini (Agustus). Kita akan 
lihat sama-sama (kelanju-
tan proyek sodetan, red),” 
kata Anies selepas tinjauan 
tersebut.

Sebelumnya diberita-
kan, Menko Maritim dan 
Investasi Luhut Binsar 
Panjaitan memastikan, 
bahwa proyek pekerjaan 
sodetan di Kali Ciliwung 
itu akan segera dilanjutkan. 
Targetnya, pada awal tahun 
2022 akan selesai proses 
pekerjaan tersebut.

“Jadi (sodetan ini, red) 

ditargetkan oleh PUPR 
akan selesai dan kita harap-
kan nanti 2022 mungkin 
sudah selesai, tepatnya 
pada awal 2022 nanti. Daya 
tampungnya bisa mencapai 
60 liter per detik,” kata Lu-
hut di lokasi proyek pem-
bangunan sodetan di Kali 
Ciliwung Bidara Cina.

Selain Luhut dan Anies, 
para pejabat lain yang da-
tang meninjau proyek ter-
sebut tak berbicara kepada 
awak media yang hadir. 
Mereka langsung pulang 
setelah hampir 30 menit 
meninjau langsung di lo-
kasi.

Diketahui, proyek so-
detan ini telah mulai di-
kerjakan beberapa tahun 
silam. Namun, proyek ter-
sebut sempat terkendala di 
proses pembebasan lahan 
warga yang berada di ban-
taran Kali Ciliwung ini.

Saat ini, kendala pem-
bebasan lahan warga telah 
selesai bergulir di pengadi-
lan dalam sidang gugatan 
class action yang dilayang-
kan oleh warga dan berke-
kuatan hukum tetap, serta 
memutuskan pemerintah 
harus mengganti rugi lahan 
warga yang terdampak 
proyek ini.

Sodetan tersebut akan 
mengalirkan air dari Kali 
Ciliwung ke Kanal Banjir 
Timur (KBT) saat musim 
penghujan. Kapasitasnya 
akan mencapai 60 liter per 
detik.

Berdasarkan data 
yang ada pada Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) 
Ciliwung dan Cisadane, 
sodetan Kali Ciliwung akan 
memiliki panjang 1,27 ki-
lometer. Sodetan tersebut 
adalah dua pipa berdiame-
ter 4,05 meter yang akan 
dimasukan ke bawah tanah 
sedalam 10 meter. 
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Anies Dampingi Luhut 
Tinjau Lokasi Sodetan 
Kali Ciliwung

Kombes Pol
Yusri Yunus

Ada 24 orang yang 
kita amankan 
termasuk satu 

perawat

KASUS PENIMBUNAN OBAT COVID

24 PELAKU DITANGKAP, 
SATU ORANG PERAWAT

Penyidik Polda 
Metro Jaya 
menangkap 24 
orang lantaran 
diduga terlibat 
tindak pidana 
penimbunan obat 
terapi COVID-19 
untuk kemudian 
dijual kembali 
dengan harga yang 
sangat tinggi.

Jakarta, HanTer - “Ada 
24 orang yang kita amankan 
termasuk satu perawat,” 
ujar Kepala Bidang Humas 
Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Yusri Yunus di Jakarta, 
Rabu (4/8/2021). Dijelaskan 
Yusri modus para tersang-
ka ini adalah membeli dari 
apotek dan farmasi dengan 
harga standar dengan cara 
memalsukan surat dokter 
dan bekerja sama dengan 
oknum petugas apotek.

Sedangkan oknum pe-
rawat yang diketahui beri-
nisial RS itu terlibat den-
gan modus mengumpulkan 
obat milik pasien COVID-19 
yang meninggal dunia untuk 
kemudian dijual dengan 
harga tinggi. “Ada modus 
perawat yang bermain, dia 
mengambil sisa obat pasien 
COVID-19 yang meninggal 
dunia. Jadi ada pasien yang 
meninggal dunia obatnya 
dikumpulkan, nanti kalau 
udah terkumpul dia mainkan 
dengan harga eceran terting-
gi,” tutur Yusri.

Yusri juga menyebut tin-
dakan para pelaku penimbu-
nan ini sangat meresahkan 
masyarakat yang banyak 
membutuhkan obat terapi 
COVID-19 di tengah pan-
demi.

KOMBES POL YUSRI YUNUS

AHMAD RIZA PATRIA

ISTIMEWA

ISTIMEWA

“Kita ketahui memang 
banyak masyarakat yang 
membutuhkan obat terapi 

COVID-19, namun ternyata 
banyak penjahat yang memi-
kirkan kantong sendiri tanpa 

memikirkan dampak yang 
sangat besar, “ ujar Yusri.

Selain RS, adapun inisial 

para tersangka lain, yakni BC, 
MS, AH, LO, RH, TF, NN, SJ, 
MS, MH, RB, AH, SO, YN, 
HH, AA, UF, LP, DW, MI, 
MR, DS, dan MD.

Sedangkan barang bukti 
yang disita para tersangka 
adalah berbagai obat terapi 
COVID-19 seperti Avigan 
Favipiravir, Actemra, Fluvir 
Oseltamivir, Azithromycin, 
dan Ivermectin.

Atas perbuatannya para 
pelaku dipersangkakan den-
gan Pasal 196 dan atau Pasal 
198 Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan atau Pasal 62 
Juncto Pasal 10 Undang-Un-
dang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Kon-
sumen dengan ancaman 
hukuman maksimal 10 tahun 
penjara. 
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Jakarta, HanTer -Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria (Ariza) 
mengungkapkan bahwa-
sanya sebanyak 70 persen 
pasien meninggal di rumah 
sakit (RS) akibat Covid-19.

“Datanya nanti dicek, 
tapi rata-rata (kematian) 
di atas 70 persen masih di 
RS,” kata Ariza di Balai Kota 
DKI, Jakarta Pusat, Rabu 
(4/8/2021).

Sisanya, kata dia, me-
ninggal saat sedang isolasi 
mandiri (isoman).

Menurutnya, tingkat 
kematian akibat covid-19 
menurun sekitar 1,5 persen. 
Jumlah pasien meninggal 
berkurang dibandingkan 
dengan beberapa pekan 
sebelumnya.

Ariza juga menyebut, 
jumlah pasien meninggal 
mencapai 300 orang per 
hari selama dua pekan se-
belumnya. Adapun saat 
ini, pasien yang meninggal 
tercatat puluhan orang.

“Jadi, ini angka yang cu-
kup signifi kan penurunan 

jumlah kematian,” ung-
kapnya.

Ia menuturkan, kete-
risian pasien di Instalasi 
Gawat Darurat (IGD) di 
sejumlah RS mulai melan-
dai. Keterisian IGD sekitar 
50 persen.

“Keterisian ruang ICU 
juga tinggal 76 pesen. Jadi 
turun cukup drastis. Mu-
dah-mudahan beberapa 
hari ke depan turun lagi,” 
ujar Politikus Partai Ge-
rindra itu. 
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Wagub DKI: 70 Persen Pasien Meninggal Akibat CORONA

Jakarta, HanTer - Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan mengatakan pi-
haknya siap berkolaborasi 
dengan Pemerintah Kota 
London, Inggris, untuk 
memperkuat ketahanan 
iklim di kedua kota metro-
politan itu.

“Kami di Jakarta siap 
berkolaborasi dan bertu-
kar pengalaman antar-dua 
kota sehingga upaya untuk 
membuat kedua kota lebih 
berketahanan iklim akan 
menjadi lebih kuat,” kata 

Anies di Balai Kota Jakarta, 
Rabu (4/8/2021)

Gubernur DKI menga-
takan Jakarta dan London 
memiliki semangat yang 
sama dalam menghadapi 
krisis iklim meski kedua 
kota besar itu bukan meru-
pakan “sister city”.

Sebagai sesama anggota 
C40 Cities, Jakarta terus 
mengerjakan gerakan men-
gatasi krisis iklim dengan 
menjadi kota berketahanan 
dan nol emisi.

Penanganan krisis ik-

lim, kata dia, dikerjakan 
dengan semangat kolabo-
rasi berbagai pemangku 
kepentingan. “Terlebih di 
masa pandemi seperti ini, 
kami optimis Jakarta akan 
bangkit dan menjadi lebih 
tangguh dalam setiap situ-
asi krisis,” katanya.

Adapun C40 Cities ada-
lah jaringan kota-kota be-
sar di seluruh dunia yang 
berkomitmen mengatasi 
perubahan iklim.

Mantan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan itu 

menambahkan Jakarta dan 
London memiliki karakte-
ristik yang mirip.

Keduanya merupakan 
sebuah wilayah metropo-
litan yang besar, hasil dari 
aglomerasi, tulang pung-
gung perekonomian na-
sional dan diberikan posisi 
khusus sebagai ibu kota 
negara.

Bukan hanya itu, kedua 
kota juga memiliki kesa-
maan diplomasi iklim di 
forum C40, sehingga ia siap 
berkolaborasi.

Dalam bincang vir-
tual bersama Wali Kota 
London Sadiq Khan, Selasa 
(3/8), Anies mengundang 
mitranya itu menjadi sa-
lah satu pembicara utama 
dalam “Jakarta Investment 
Forum” pada November 
2021.

“Ini merupakan salah 
satu komitmen Indonesia 
memperkuat kerja sama 
bilateral dengan Inggris, 
khususnya pada bidang 
perubahan iklim,” katanya. 
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PERKUAT KETAHANAN IKLIM 

Jakarta Siap Gandeng London

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mendalami pengeta-
huan saksi Anggota DPR RI 
Dedi Mulyadi soal dugaan 
aliran sejumlah dana yang 
salah satunya bersumber 
dari bantuan provinsi (ban-
prov) Jawa Barat (Jabar) un-
tuk Kabupaten Indramayu.

KPK memeriksa Dedi di 
Gedung KPK, Jakarta, Rabu 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Anggota DPRD Jawa 
Barat (Jabar) Ade Barkah 
Surahman (ABS) dan kawan-
kawan dalam penyidikan 
kasus dugaan suap terkait 
pengaturan proyek di ling-
kungan Pemkab Indramayu, 
Jabar Tahun 2019.

“Tim penyidik mend-

alami pengetahuan saksi 
mengenai dugaan adanya 
aliran sejumlah dana yang 
salah satunya bersumber 
dari banprov untuk Kabu-
paten Indramayu yang ke-
mudian digunakan untuk 
kepentingan pihak-pihak 
tertentu yang terkait dengan 
perkara ini,” ucap Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya di Jakarta, 
Rabu (4/8/2021)

Ali mengatakan keteran-
gan saksi Dedi selengkapnya 
telah termuat di dalam Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP) 
yang belum bisa disampai-
kan KPK saat ini.

“Pada saat persidangan 
nanti seluruh fakta hasil 
penyidikan kami akan kon-

fi rmasi kembali kepada para 
saksi,” ujarnya.

Usai diperiksa, Dedi 
mengaku ditanya terkait 
kasus Ade Barkah dan man-
tan Anggota DPRD Jabar 
Siti Aisyah Tuti Handayani 
(STA) yang juga telah di-
tetapkan tersangka kasus 
tersebut.

“Ditanya masalah Pak 
ABS dan Bu Siti Aisyah ka-
rena kebetulan saya Ketua 
DPD (Ketua DPD Partai 
Golkar Jabar)-nya dulu,” 
kata Dedi.

Diketahui, Ade Barkah 
dan Siti Aisyah sama-sama 
dari Partai Golkar.

Dedi juga mengaku 
hanya diajukan tiga per-
tanyaan oleh penyidik.

“Tiga kali ya, sebentar 
kok cuma berapa menit,” 
ucap Dedi.

KPK telah mengumum-
kan Ade Barkah bersama 
Siti Aisyah sebagai tersang-
ka pada 15 April 2021. Ade 
Barkah diduga menerima 
suap Rp750 juta, sedangkan 
Siti Aisyah diduga menerima 
Rp1,050 miliar.

Keduanya disangkakan 
melanggar Pasal 12 huruf a 
atau huruf b atau Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 56 ayat 1 
ke-1 KUHP.

Diketahui, kasus tersebut 
adalah salah satu dari banyak 
kasus yang diawali dari ke-
giatan tangkap tangan KPK. 
Pada 15 Oktober 2019, KPK 
menggelar kegiatan tangkap 
tangan di Indramayu.

Hasilnya, KPK mene-
tapkan empat orang sebagai 
tersangka, yaitu Bupati Ind-
ramayu 2014-2019 Supendi, 
Kepala Dinas PUPR Kabupa-
ten Indramayu Omarsyah, 
Kepala Bidang Jalan di Dinas 
PUPR Kabupaten Indra-
mayu Wempy Triyono, dan 
Carsa ES dari pihak swasta.
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ujar Kepala Bidang Humas 
Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Yusri Yunus di Jakarta, 
Rabu (4/8/2021). Dijelaskan 
Yusri modus para tersang-
ka ini adalah membeli dari 
apotek dan farmasi dengan 
harga standar dengan cara 
memalsukan surat dokter 
dan bekerja sama dengan 
oknum petugas apotek.

Sedangkan oknum pe-
rawat yang diketahui beri-
nisial RS itu terlibat den-
gan modus mengumpulkan 
obat milik pasien COVID-19 
yang meninggal dunia untuk 
kemudian dijual dengan 
harga tinggi. “Ada modus 
perawat yang bermain, dia 
mengambil sisa obat pasien 
COVID-19 yang meninggal 
dunia. Jadi ada pasien yang 
meninggal dunia obatnya 
dikumpulkan, nanti kalau 
udah terkumpul dia mainkan 
dengan harga eceran terting-
gi,” tutur Yusri.

Yusri juga menyebut tin-
dakan para pelaku penimbu-
nan ini sangat meresahkan 
masyarakat yang banyak 
membutuhkan obat terapi 
COVID-19 di tengah pan-
demi.

KOMBES POL YUSRI YUNUS

AHMAD RIZA PATRIA

ISTIMEWA

ISTIMEWA

“Kita ketahui memang 
banyak masyarakat yang 
membutuhkan obat terapi 

COVID-19, namun ternyata 
banyak penjahat yang memi-
kirkan kantong sendiri tanpa 

memikirkan dampak yang 
sangat besar, “ ujar Yusri.

Selain RS, adapun inisial 

para tersangka lain, yakni BC, 
MS, AH, LO, RH, TF, NN, SJ, 
MS, MH, RB, AH, SO, YN, 
HH, AA, UF, LP, DW, MI, 
MR, DS, dan MD.

Sedangkan barang bukti 
yang disita para tersangka 
adalah berbagai obat terapi 
COVID-19 seperti Avigan 
Favipiravir, Actemra, Fluvir 
Oseltamivir, Azithromycin, 
dan Ivermectin.

Atas perbuatannya para 
pelaku dipersangkakan den-
gan Pasal 196 dan atau Pasal 
198 Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan atau Pasal 62 
Juncto Pasal 10 Undang-Un-
dang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Kon-
sumen dengan ancaman 
hukuman maksimal 10 tahun 
penjara. 

 Danial

Jakarta, HanTer -Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria (Ariza) 
mengungkapkan bahwa-
sanya sebanyak 70 persen 
pasien meninggal di rumah 
sakit (RS) akibat Covid-19.

“Datanya nanti dicek, 
tapi rata-rata (kematian) 
di atas 70 persen masih di 
RS,” kata Ariza di Balai Kota 
DKI, Jakarta Pusat, Rabu 
(4/8/2021).

Sisanya, kata dia, me-
ninggal saat sedang isolasi 
mandiri (isoman).

Menurutnya, tingkat 
kematian akibat covid-19 
menurun sekitar 1,5 persen. 
Jumlah pasien meninggal 
berkurang dibandingkan 
dengan beberapa pekan 
sebelumnya.

Ariza juga menyebut, 
jumlah pasien meninggal 
mencapai 300 orang per 
hari selama dua pekan se-
belumnya. Adapun saat 
ini, pasien yang meninggal 
tercatat puluhan orang.

“Jadi, ini angka yang cu-
kup signifi kan penurunan 

jumlah kematian,” ung-
kapnya.

Ia menuturkan, kete-
risian pasien di Instalasi 
Gawat Darurat (IGD) di 
sejumlah RS mulai melan-
dai. Keterisian IGD sekitar 
50 persen.

“Keterisian ruang ICU 
juga tinggal 76 pesen. Jadi 
turun cukup drastis. Mu-
dah-mudahan beberapa 
hari ke depan turun lagi,” 
ujar Politikus Partai Ge-
rindra itu. 

 Sammy

Wagub DKI: 70 Persen Pasien Meninggal Akibat CORONA

Jakarta, HanTer - Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan mengatakan pi-
haknya siap berkolaborasi 
dengan Pemerintah Kota 
London, Inggris, untuk 
memperkuat ketahanan 
iklim di kedua kota metro-
politan itu.

“Kami di Jakarta siap 
berkolaborasi dan bertu-
kar pengalaman antar-dua 
kota sehingga upaya untuk 
membuat kedua kota lebih 
berketahanan iklim akan 
menjadi lebih kuat,” kata 

Anies di Balai Kota Jakarta, 
Rabu (4/8/2021)

Gubernur DKI menga-
takan Jakarta dan London 
memiliki semangat yang 
sama dalam menghadapi 
krisis iklim meski kedua 
kota besar itu bukan meru-
pakan “sister city”.

Sebagai sesama anggota 
C40 Cities, Jakarta terus 
mengerjakan gerakan men-
gatasi krisis iklim dengan 
menjadi kota berketahanan 
dan nol emisi.

Penanganan krisis ik-

lim, kata dia, dikerjakan 
dengan semangat kolabo-
rasi berbagai pemangku 
kepentingan. “Terlebih di 
masa pandemi seperti ini, 
kami optimis Jakarta akan 
bangkit dan menjadi lebih 
tangguh dalam setiap situ-
asi krisis,” katanya.

Adapun C40 Cities ada-
lah jaringan kota-kota be-
sar di seluruh dunia yang 
berkomitmen mengatasi 
perubahan iklim.

Mantan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan itu 

menambahkan Jakarta dan 
London memiliki karakte-
ristik yang mirip.

Keduanya merupakan 
sebuah wilayah metropo-
litan yang besar, hasil dari 
aglomerasi, tulang pung-
gung perekonomian na-
sional dan diberikan posisi 
khusus sebagai ibu kota 
negara.

Bukan hanya itu, kedua 
kota juga memiliki kesa-
maan diplomasi iklim di 
forum C40, sehingga ia siap 
berkolaborasi.

Dalam bincang vir-
tual bersama Wali Kota 
London Sadiq Khan, Selasa 
(3/8), Anies mengundang 
mitranya itu menjadi sa-
lah satu pembicara utama 
dalam “Jakarta Investment 
Forum” pada November 
2021.

“Ini merupakan salah 
satu komitmen Indonesia 
memperkuat kerja sama 
bilateral dengan Inggris, 
khususnya pada bidang 
perubahan iklim,” katanya. 
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PERKUAT KETAHANAN IKLIM 

Jakarta Siap Gandeng London

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mendalami pengeta-
huan saksi Anggota DPR RI 
Dedi Mulyadi soal dugaan 
aliran sejumlah dana yang 
salah satunya bersumber 
dari bantuan provinsi (ban-
prov) Jawa Barat (Jabar) un-
tuk Kabupaten Indramayu.

KPK memeriksa Dedi di 
Gedung KPK, Jakarta, Rabu 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Anggota DPRD Jawa 
Barat (Jabar) Ade Barkah 
Surahman (ABS) dan kawan-
kawan dalam penyidikan 
kasus dugaan suap terkait 
pengaturan proyek di ling-
kungan Pemkab Indramayu, 
Jabar Tahun 2019.

“Tim penyidik mend-

alami pengetahuan saksi 
mengenai dugaan adanya 
aliran sejumlah dana yang 
salah satunya bersumber 
dari banprov untuk Kabu-
paten Indramayu yang ke-
mudian digunakan untuk 
kepentingan pihak-pihak 
tertentu yang terkait dengan 
perkara ini,” ucap Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya di Jakarta, 
Rabu (4/8/2021)

Ali mengatakan keteran-
gan saksi Dedi selengkapnya 
telah termuat di dalam Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP) 
yang belum bisa disampai-
kan KPK saat ini.

“Pada saat persidangan 
nanti seluruh fakta hasil 
penyidikan kami akan kon-

fi rmasi kembali kepada para 
saksi,” ujarnya.

Usai diperiksa, Dedi 
mengaku ditanya terkait 
kasus Ade Barkah dan man-
tan Anggota DPRD Jabar 
Siti Aisyah Tuti Handayani 
(STA) yang juga telah di-
tetapkan tersangka kasus 
tersebut.

“Ditanya masalah Pak 
ABS dan Bu Siti Aisyah ka-
rena kebetulan saya Ketua 
DPD (Ketua DPD Partai 
Golkar Jabar)-nya dulu,” 
kata Dedi.

Diketahui, Ade Barkah 
dan Siti Aisyah sama-sama 
dari Partai Golkar.

Dedi juga mengaku 
hanya diajukan tiga per-
tanyaan oleh penyidik.

“Tiga kali ya, sebentar 
kok cuma berapa menit,” 
ucap Dedi.

KPK telah mengumum-
kan Ade Barkah bersama 
Siti Aisyah sebagai tersang-
ka pada 15 April 2021. Ade 
Barkah diduga menerima 
suap Rp750 juta, sedangkan 
Siti Aisyah diduga menerima 
Rp1,050 miliar.

Keduanya disangkakan 
melanggar Pasal 12 huruf a 
atau huruf b atau Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 56 ayat 1 
ke-1 KUHP.

Diketahui, kasus tersebut 
adalah salah satu dari banyak 
kasus yang diawali dari ke-
giatan tangkap tangan KPK. 
Pada 15 Oktober 2019, KPK 
menggelar kegiatan tangkap 
tangan di Indramayu.

Hasilnya, KPK mene-
tapkan empat orang sebagai 
tersangka, yaitu Bupati Ind-
ramayu 2014-2019 Supendi, 
Kepala Dinas PUPR Kabupa-
ten Indramayu Omarsyah, 
Kepala Bidang Jalan di Dinas 
PUPR Kabupaten Indra-
mayu Wempy Triyono, dan 
Carsa ES dari pihak swasta.
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LUHUT BINSAR PANJAITAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - War-
ga negara asing (WNA) 
bernama Lee In Wong 
mengakui telah salah me-
masukan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) saat 
mengikuti vaksinasi di Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) Klas I Tanjung Priok, 
Jakarta Utara.

Kepala Satuan Reserse 
Kriminal Polres Pelabu-
han Tanjung Priok Ajun 
Komisaris Polisi David 
Kani tero  pada  Rabu 
(4/8/2021)  mengatakan 
Lee mengakui telah sa-
lah memasukan data NIK 
yang seharusnya memiliki 
angka terakhir 8 tetapi 
dimasukan angka 1.

Karena kesalahan ter-
sebut, NIK dengan angka 
terakhir 1 milik warga Be-
kasi, Jawa Barat, bernama 
Wasit Ridwan tidak bisa 
lagi digunakan untuk men-
daftar mengikuti vaksinasi 
COVID-19.

Peristiwa menggem-
parkan ini terungkap saat 
Wasit ditolak mengikuti 
vaksinasi massal dosis per-
tama di dekat tempat ting-
galnya pada Kamis (29/7).

Petugas menolak kare-
na saat verifi kasi, NIK Wa-

sit tercatat telah digunakan 
oleh seseorang bernama 
Lee In Wong. Vaksin disun-
tikan kepada Lee In Wong 
pada 25 Juni 2021 di Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan 
Klas 1 Tanjung Priok.

P o l r e s  P e l a b u h a n 
Tanjung Priok kemudian 
melakukan sejumlah tin-
dakan, di antaranya selain 
menemui Wasit dan Lee, 
juga berkoordinasi dengan 
pihak KKP Tanjung Priok

David mengatakan, 
KKP Tanjung Priok akan 
membantu proses pembe-
tulan kesalahan input data 
NIK tersebut ke Pusat Data 
Informasi Kementerian 
Kesehatan RI sehingga 
Wasit dapat melakukan 
vaksin dosis pertama dan 
mendapatkan sertifikat 
vaksin.

Untuk selanjutnya, 
apabila ada masyarakat 
yang mengalami kendala 
dalam proses vaksinasi 
terkait data nama/alamat/
NIK tidak sesuai, maka 
dapat menghubungi Pedu-
liLindungi di Hotline 119 
ext 9 atau ke Halokemkes 
di 1500567 atau fax 021-
52921669. 
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ANGKA 8 BERUBAH 1

WNA Akui Salah 
NIK Saat Vaksinasi

Jakarta, HanTer - Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan turut mendam-
pingi Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan 
Investasi Jenderal TNI 
(Purn) Luhut Binsar Pand-
jaitan saat meninjau lokasi 
sodetan Kali Ciliwung yang 
terletak di RW 04, Kelura-
han Bidara Cina, Jatine-
gara, Jakarta Timur, Rabu 
(4/8/2021).

Sejumlah pejabat lain 
seperti Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Ha-
dimuljono, Menteri PPN 
atau Bapennas Sofyan 
Djalil, dan juga Kepala 
Staf Kepresidenan Moel-
doko, tampak berbincang 
beberapa saat di lokasi. 
Setelah berjalan menyusuri 
pinggiran Kali Ciliwung, 
Anies tampak bercerita 
beberapa saat dengan para 
menteri itu.

Anies tak banyak ber-
bicara usai pertemuan ter-
sebut. Ia hanya menyam-
paikan, bahwa kehadiran-
nya saat itu hanya untuk 
mendampingi para menteri 
meninjau lokasi proyek 
sodetan Kali Ciliwung itu.

“Saya hanya mendam-
pingi saja, proyek BBWSCC 
(Balai Besar Wilayah Sun-
gai Ciliwung dan Cisadane) 
mereka akan mulai dari bu-
lan ini (Agustus). Kita akan 
lihat sama-sama (kelanju-
tan proyek sodetan, red),” 
kata Anies selepas tinjauan 
tersebut.

Sebelumnya diberita-
kan, Menko Maritim dan 
Investasi Luhut Binsar 
Panjaitan memastikan, 
bahwa proyek pekerjaan 
sodetan di Kali Ciliwung 
itu akan segera dilanjutkan. 
Targetnya, pada awal tahun 
2022 akan selesai proses 
pekerjaan tersebut.

“Jadi (sodetan ini, red) 

ditargetkan oleh PUPR 
akan selesai dan kita harap-
kan nanti 2022 mungkin 
sudah selesai, tepatnya 
pada awal 2022 nanti. Daya 
tampungnya bisa mencapai 
60 liter per detik,” kata Lu-
hut di lokasi proyek pem-
bangunan sodetan di Kali 
Ciliwung Bidara Cina.

Selain Luhut dan Anies, 
para pejabat lain yang da-
tang meninjau proyek ter-
sebut tak berbicara kepada 
awak media yang hadir. 
Mereka langsung pulang 
setelah hampir 30 menit 
meninjau langsung di lo-
kasi.

Diketahui, proyek so-
detan ini telah mulai di-
kerjakan beberapa tahun 
silam. Namun, proyek ter-
sebut sempat terkendala di 
proses pembebasan lahan 
warga yang berada di ban-
taran Kali Ciliwung ini.

Saat ini, kendala pem-
bebasan lahan warga telah 
selesai bergulir di pengadi-
lan dalam sidang gugatan 
class action yang dilayang-
kan oleh warga dan berke-
kuatan hukum tetap, serta 
memutuskan pemerintah 
harus mengganti rugi lahan 
warga yang terdampak 
proyek ini.

Sodetan tersebut akan 
mengalirkan air dari Kali 
Ciliwung ke Kanal Banjir 
Timur (KBT) saat musim 
penghujan. Kapasitasnya 
akan mencapai 60 liter per 
detik.

Berdasarkan data 
yang ada pada Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) 
Ciliwung dan Cisadane, 
sodetan Kali Ciliwung akan 
memiliki panjang 1,27 ki-
lometer. Sodetan tersebut 
adalah dua pipa berdiame-
ter 4,05 meter yang akan 
dimasukan ke bawah tanah 
sedalam 10 meter. 

 Sammy

Anies Dampingi Luhut 
Tinjau Lokasi Sodetan 
Kali Ciliwung

Kombes Pol
Yusri Yunus

Ada 24 orang yang 
kita amankan 
termasuk satu 

perawat

KASUS PENIMBUNAN OBAT COVID

24 PELAKU DITANGKAP, 
SATU ORANG PERAWAT

Penyidik Polda 
Metro Jaya 
menangkap 24 
orang lantaran 
diduga terlibat 
tindak pidana 
penimbunan obat 
terapi COVID-19 
untuk kemudian 
dijual kembali 
dengan harga yang 
sangat tinggi.

Jakarta, HanTer - “Ada 
24 orang yang kita amankan 
termasuk satu perawat,” 
ujar Kepala Bidang Humas 
Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Yusri Yunus di Jakarta, 
Rabu (4/8/2021). Dijelaskan 
Yusri modus para tersang-
ka ini adalah membeli dari 
apotek dan farmasi dengan 
harga standar dengan cara 
memalsukan surat dokter 
dan bekerja sama dengan 
oknum petugas apotek.

Sedangkan oknum pe-
rawat yang diketahui beri-
nisial RS itu terlibat den-
gan modus mengumpulkan 
obat milik pasien COVID-19 
yang meninggal dunia untuk 
kemudian dijual dengan 
harga tinggi. “Ada modus 
perawat yang bermain, dia 
mengambil sisa obat pasien 
COVID-19 yang meninggal 
dunia. Jadi ada pasien yang 
meninggal dunia obatnya 
dikumpulkan, nanti kalau 
udah terkumpul dia mainkan 
dengan harga eceran terting-
gi,” tutur Yusri.

Yusri juga menyebut tin-
dakan para pelaku penimbu-
nan ini sangat meresahkan 
masyarakat yang banyak 
membutuhkan obat terapi 
COVID-19 di tengah pan-
demi.

KOMBES POL YUSRI YUNUS

AHMAD RIZA PATRIA

ISTIMEWA

ISTIMEWA

“Kita ketahui memang 
banyak masyarakat yang 
membutuhkan obat terapi 

COVID-19, namun ternyata 
banyak penjahat yang memi-
kirkan kantong sendiri tanpa 

memikirkan dampak yang 
sangat besar, “ ujar Yusri.

Selain RS, adapun inisial 

para tersangka lain, yakni BC, 
MS, AH, LO, RH, TF, NN, SJ, 
MS, MH, RB, AH, SO, YN, 
HH, AA, UF, LP, DW, MI, 
MR, DS, dan MD.

Sedangkan barang bukti 
yang disita para tersangka 
adalah berbagai obat terapi 
COVID-19 seperti Avigan 
Favipiravir, Actemra, Fluvir 
Oseltamivir, Azithromycin, 
dan Ivermectin.

Atas perbuatannya para 
pelaku dipersangkakan den-
gan Pasal 196 dan atau Pasal 
198 Undang-Undang No-
mor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan atau Pasal 62 
Juncto Pasal 10 Undang-Un-
dang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Kon-
sumen dengan ancaman 
hukuman maksimal 10 tahun 
penjara. 

 Danial

Jakarta, HanTer -Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria (Ariza) 
mengungkapkan bahwa-
sanya sebanyak 70 persen 
pasien meninggal di rumah 
sakit (RS) akibat Covid-19.

“Datanya nanti dicek, 
tapi rata-rata (kematian) 
di atas 70 persen masih di 
RS,” kata Ariza di Balai Kota 
DKI, Jakarta Pusat, Rabu 
(4/8/2021).

Sisanya, kata dia, me-
ninggal saat sedang isolasi 
mandiri (isoman).

Menurutnya, tingkat 
kematian akibat covid-19 
menurun sekitar 1,5 persen. 
Jumlah pasien meninggal 
berkurang dibandingkan 
dengan beberapa pekan 
sebelumnya.

Ariza juga menyebut, 
jumlah pasien meninggal 
mencapai 300 orang per 
hari selama dua pekan se-
belumnya. Adapun saat 
ini, pasien yang meninggal 
tercatat puluhan orang.

“Jadi, ini angka yang cu-
kup signifi kan penurunan 

jumlah kematian,” ung-
kapnya.

Ia menuturkan, kete-
risian pasien di Instalasi 
Gawat Darurat (IGD) di 
sejumlah RS mulai melan-
dai. Keterisian IGD sekitar 
50 persen.

“Keterisian ruang ICU 
juga tinggal 76 pesen. Jadi 
turun cukup drastis. Mu-
dah-mudahan beberapa 
hari ke depan turun lagi,” 
ujar Politikus Partai Ge-
rindra itu. 

 Sammy

Wagub DKI: 70 Persen Pasien Meninggal Akibat CORONA

Jakarta, HanTer - Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan mengatakan pi-
haknya siap berkolaborasi 
dengan Pemerintah Kota 
London, Inggris, untuk 
memperkuat ketahanan 
iklim di kedua kota metro-
politan itu.

“Kami di Jakarta siap 
berkolaborasi dan bertu-
kar pengalaman antar-dua 
kota sehingga upaya untuk 
membuat kedua kota lebih 
berketahanan iklim akan 
menjadi lebih kuat,” kata 

Anies di Balai Kota Jakarta, 
Rabu (4/8/2021)

Gubernur DKI menga-
takan Jakarta dan London 
memiliki semangat yang 
sama dalam menghadapi 
krisis iklim meski kedua 
kota besar itu bukan meru-
pakan “sister city”.

Sebagai sesama anggota 
C40 Cities, Jakarta terus 
mengerjakan gerakan men-
gatasi krisis iklim dengan 
menjadi kota berketahanan 
dan nol emisi.

Penanganan krisis ik-

lim, kata dia, dikerjakan 
dengan semangat kolabo-
rasi berbagai pemangku 
kepentingan. “Terlebih di 
masa pandemi seperti ini, 
kami optimis Jakarta akan 
bangkit dan menjadi lebih 
tangguh dalam setiap situ-
asi krisis,” katanya.

Adapun C40 Cities ada-
lah jaringan kota-kota be-
sar di seluruh dunia yang 
berkomitmen mengatasi 
perubahan iklim.

Mantan Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan itu 

menambahkan Jakarta dan 
London memiliki karakte-
ristik yang mirip.

Keduanya merupakan 
sebuah wilayah metropo-
litan yang besar, hasil dari 
aglomerasi, tulang pung-
gung perekonomian na-
sional dan diberikan posisi 
khusus sebagai ibu kota 
negara.

Bukan hanya itu, kedua 
kota juga memiliki kesa-
maan diplomasi iklim di 
forum C40, sehingga ia siap 
berkolaborasi.

Dalam bincang vir-
tual bersama Wali Kota 
London Sadiq Khan, Selasa 
(3/8), Anies mengundang 
mitranya itu menjadi sa-
lah satu pembicara utama 
dalam “Jakarta Investment 
Forum” pada November 
2021.

“Ini merupakan salah 
satu komitmen Indonesia 
memperkuat kerja sama 
bilateral dengan Inggris, 
khususnya pada bidang 
perubahan iklim,” katanya. 
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PERKUAT KETAHANAN IKLIM 

Jakarta Siap Gandeng London

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mendalami pengeta-
huan saksi Anggota DPR RI 
Dedi Mulyadi soal dugaan 
aliran sejumlah dana yang 
salah satunya bersumber 
dari bantuan provinsi (ban-
prov) Jawa Barat (Jabar) un-
tuk Kabupaten Indramayu.

KPK memeriksa Dedi di 
Gedung KPK, Jakarta, Rabu 
sebagai saksi untuk tersang-
ka Anggota DPRD Jawa 
Barat (Jabar) Ade Barkah 
Surahman (ABS) dan kawan-
kawan dalam penyidikan 
kasus dugaan suap terkait 
pengaturan proyek di ling-
kungan Pemkab Indramayu, 
Jabar Tahun 2019.

“Tim penyidik mend-

alami pengetahuan saksi 
mengenai dugaan adanya 
aliran sejumlah dana yang 
salah satunya bersumber 
dari banprov untuk Kabu-
paten Indramayu yang ke-
mudian digunakan untuk 
kepentingan pihak-pihak 
tertentu yang terkait dengan 
perkara ini,” ucap Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya di Jakarta, 
Rabu (4/8/2021)

Ali mengatakan keteran-
gan saksi Dedi selengkapnya 
telah termuat di dalam Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP) 
yang belum bisa disampai-
kan KPK saat ini.

“Pada saat persidangan 
nanti seluruh fakta hasil 
penyidikan kami akan kon-

fi rmasi kembali kepada para 
saksi,” ujarnya.

Usai diperiksa, Dedi 
mengaku ditanya terkait 
kasus Ade Barkah dan man-
tan Anggota DPRD Jabar 
Siti Aisyah Tuti Handayani 
(STA) yang juga telah di-
tetapkan tersangka kasus 
tersebut.

“Ditanya masalah Pak 
ABS dan Bu Siti Aisyah ka-
rena kebetulan saya Ketua 
DPD (Ketua DPD Partai 
Golkar Jabar)-nya dulu,” 
kata Dedi.

Diketahui, Ade Barkah 
dan Siti Aisyah sama-sama 
dari Partai Golkar.

Dedi juga mengaku 
hanya diajukan tiga per-
tanyaan oleh penyidik.

“Tiga kali ya, sebentar 
kok cuma berapa menit,” 
ucap Dedi.

KPK telah mengumum-
kan Ade Barkah bersama 
Siti Aisyah sebagai tersang-
ka pada 15 April 2021. Ade 
Barkah diduga menerima 
suap Rp750 juta, sedangkan 
Siti Aisyah diduga menerima 
Rp1,050 miliar.

Keduanya disangkakan 
melanggar Pasal 12 huruf a 
atau huruf b atau Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 56 ayat 1 
ke-1 KUHP.

Diketahui, kasus tersebut 
adalah salah satu dari banyak 
kasus yang diawali dari ke-
giatan tangkap tangan KPK. 
Pada 15 Oktober 2019, KPK 
menggelar kegiatan tangkap 
tangan di Indramayu.

Hasilnya, KPK mene-
tapkan empat orang sebagai 
tersangka, yaitu Bupati Ind-
ramayu 2014-2019 Supendi, 
Kepala Dinas PUPR Kabupa-
ten Indramayu Omarsyah, 
Kepala Bidang Jalan di Dinas 
PUPR Kabupaten Indra-
mayu Wempy Triyono, dan 
Carsa ES dari pihak swasta.
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KASUS DANA PEMPROV JABAR 

KPK Periksa Dedi Mulyadi

Jakarta, HanTer—Warga 
negara asing (WNA) berna-
ma Lee In Wong mengakui 
telah salah memasukan No-
mor Induk Kependudukan 
(NIK) saat mengikuti vak-
sinasi di Kantor Kesehat-
an Pelabuhan (KKP) Klas 
I Tanjung Priok, Jakarta 
Utara.

Kepala Satuan Reser-
se Kriminal Polres Pe-
labuhan Tanjung Priok 
Ajun Komisaris Polisi Da-
vid Kanitero pada Rabu 
(4/8/2021)  mengatakan 
Lee mengakui telah salah 
memasukan data  NIK 

yang seharusnya memiliki 
angka terakhir 8 tetapi 
dimasukan angka 1.

Karena kesalahan ter-
sebut, NIK dengan angka 
terakhir 1 milik warga Be-
kasi, Jawa Barat, bernama 
Wasit Ridwan tidak bisa 
lagi digunakan untuk men-
daftar mengikuti vaksinasi 
COVID-19.

Peristiwa menggempar-
kan ini terungkap saat Wa-
sit ditolak mengikuti vaksi-
nasi massal dosis pertama 
di dekat tempat tinggalnya 
pada Kamis (29/7).
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