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Ahmad Riza Patria

Sudah diatur 
sedemikian 

rupaa, ada tanda 
dan markanya. 
Jadi tidak akan 
mengganggu, 

dan jam masuk 
bagi pesepeda itu 

diatur, supaya tidak 
mengganggu jam 

sibuk dan sebelum 
jam sibuk jam 7 

pagi

ISTIMEWA

ANIES MINTA TEMPAT ANTRE
PESEPEDA NONLIPAT DITAMBAH
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada MRT 
Jakarta untuk menambah rambu dan tempat antre untuk pesepeda 
lipat. Pesan itu disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta 
(Perseroda) William Sabandar usai mendampingi Anies menjajal 
akses untuk sepeda nonlipat pada Rabu (24/3/2021) pagi.

Bahkan, kata dia, MRT Ja-
karta juga telah menyiapkan 
rel khusus bagi sepeda un-
tuk masuk maupun keluar 
stasiun.

“Termasuk tempat tran-
sit dan singgah ketika men-
gambil kartu dan sebagainya. 
Jadi prinsipnya, MRT dan 
kami pemprov memberi-
kan dukungan yang terbaik 
bagi masyarakat Jakarta 
yang menggunakan sepeda,” 
ujarnya.

“Kami minta masyarakat 
untuk dapat menggunakan 
sepeda dalam kegiatan ke 
luar, ke kantor, ke tempat 
tempat usaha lainnya,” lan-
jutnya.

Dalam kesempatan itu, 
Ariza memastikan tempat 
khusus sepeda tidak akan 
membuat gerbong kereta 
menjadi sempit. Soalnya 
MRT Jakarta telah menga-
turnya dengan baik.

“Sudah diatur sedemi-
kian rupaa, ada tanda dan 
markanya. Jadi tidak akan 
mengganggu, dan jam masuk 
bagi pesepeda itu diatur, su-
paya tidak mengganggu jam 
sibuk dan sebelum jam sibuk 
jam 7 pagi,” jelasnya.

Ariza berharap, fasilitas 
yang diberikan MRT Jakarta 
ini dapat mendorong masya-
rakat untuk menggunakan 
sepeda dalam setiap akti-

Jakarta, HanTer - “Tadi 
ada beberapa masukan yang 
diberikan seperti menambah 
rambu petunjuk (signage), 
tempat antre, dan sosialisasi 
kepada masyarakat,” kata 
William di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Namun, William me-
mastikan secara keselu-
ruhan Anies merasa puas 
dengan fasilitas ini. Anies 
juga mengimbau agar da-
lam pelaksanaannya, MRT 
dapat melibatkan saran dari 
publik serta terus melakukan 
peningkatkan kenyamanan 
para pengguna MRT Jakarta.

“Penyediaan fasilitas ini 
telah melalui kajian yang 
dalam dan melibatkan se-
jumlah pihak terkait seperti 
komunitas Bike to Work dan 
ITDP,” ujar William.

Menurutnya, MRT Ja-
karta telah menyediakan 
akses sepeda nonlipat di tiga 
stasiun, yaitu Lebak Bulus 
Grab, Blok M BCA, dan Bun-
daran HI. Di setiap stasiun 
tersebut juga disediakan 

fasilitas parkir sementara di 
sejumlah titik seperti sekitar 
mesin penjual tiket (ticket 
vending machine), toilet, dan 
musala.

Meski demikian, peng-
guna sepeda non-lipat hanya 
boleh menggunakan MRT 
Jakarta di luar jam sibuk 
(07.00-09.00 dan 17.00-
19.00), menggunakan kereta 
nomor enam di setiap rang-
kaian, serta maksimal empat 
sepeda per keberangkatan.

Demi menunjang kenya-
manan penumpang dalam 
menggunakan fasilitas se-
peda non-lipat, MRT Ja-
karta juga menyediakan 
jalur sepeda yang terletak 
pada tangga stasiun dan 
sticker tanda pada stasiun 
dan kereta.

“Kebijakan sepeda non-
lipat ini juga telah melalui 
berbagai tahap ujicoba yang 
dilakukan sebelumnya un-
tuk memastikan jaminan 
keamanan, keselamatan 
dan kenyamanan pelanggan 
MRT Jakarta,” jelas William.

Jajal Akses 
Sepeda Nonlipat

Sementara itu, Anies juga 
menjajalnya dengan mem-
bawa sepeda nonlipat dari 
Stasiun MRT Lebak Bulus 
hingga Stasiun MRT Bun-
daran HI.

Dalam kesempatan itu, 
Anies juga didampingi Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria, Kepala 
Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Syafrin Liputo dan 
Direktur Utama PT MRT 
Jakarta William Sabandar. 
Mereka turut membawa 
sepeda dan menjajal jalur 
sepeda yang disiapkan MRT 
untuk menaiki anak tangga.

“Alhamdulillah mulai 
hari ini sepeda baik lipat 
maupun non lipat itu dapat 
dibawa ke dalam MRT dalam 
rangka perjalanan,” kata 
Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria.

Ariza mengatakan, MRT 
Jakarta telah menyiapkan 
gerbong khusus pesepeda 
di akhir rangkaian kereta. 

vitasnya. Terutama dalam 
menempuh jarak pendek dan 
menengah di Ibu Kota.

“Ini juga penting dalam 
rangka mendukung supaya 
kita lebih sehat jasmani dan 
rohani, kemudian agar polusi 
udara semakin baik, semakin 
biru langit, dan juga ramah 
lingkungan,” ungkapnya. 

 Sammy

Jakarta, HanTer- DPP 
LSM Generasi Muda Peduli 
Tanah Air (Gempita) men-
gecam tindakan oknum po-
lisi dari Polsek Sawah Besar 
yang menangkap 2 orang 
pekerja konveksi dengan 
alasan kedua pekerja itu ti-
dak memiliki label Standar 
Nasional Indonesia (SNI).

“Pelaku usaha kecil, 
konveksi rumahan sedang 
pusing karena pandemi, 
ini kok polisi malah ca-
ri-cari kesalahan, dan main 
tangkap pekerja yang ti-
dak tahu apa-apa karena 
produknya dianggap tidak 
memiliki SNI,” ujar Ketua 
Umum DPP LSM Gempita, 
T. Rusdy, dalam keteran-
gan pers, di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Menurutnya, sikap ok-
num polisi tersebut selain 
tidak profesional juga didu-
ga memiliki motif tertentu. 
“Kaya maling aja asal main 
tangkap. Kita hargai dan 
hormati Korps Bhayang-
kara sebagai salah satu pe-
negak hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayan 
masyarakat, tapi kalau su-
dah seperti ini tidak bisa 
lagi ditolerir. Kita ingin 
polisi yang bekerja secara 
profesional,” kata T.Rusdy.

Ia mengungkapkan, 
p i h a k n y a  m e n e r i m a 
pengaduan pada Selasa 
(23/3/2021), ada 2 orang 
pekerja konveksi di Jalan 
Industri Jakarta Pusat yang 
dibawa polisi dari Polsek 
Sawah Besar.

Menurut pengakuan 
pekerja konveksi tersebut, 
kata Rusdy keduanya di-
bawa karena soal izin dan 
SNI, ini jelas aneh. LSM 
Gempita mempertanyakan, 
apa dasar hukum penang-
kapan tersebut. “Terlepas 
sekarang pekerja tersebut 
hari ini sudah dibebaskan, 
itu persoalan lain. Oknum 
polisi seperti ini tidak da-
pat kami biarkan, kasihan 
masyarakat, khususnya 
pekerja konveksi yang tidak 
mengerti apa-apa asal main 
tangkap,” ujarnya. 

 Danial

DIPERIKSA INSPEKTORAT

Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta 
Dinonaktifkan
Jakarta, HanTer - Ke-
pala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa 
(BPPBJ) DKI Jakarta 
Blessmiyanda dihentikan 
sementara dari jabatannya 
sejak Jumat (19/3/2021) 
lalu. Asisten Pemerintahan 
Setda DKI Jakarta Sigit 
Wijatmoko, kemudian di-
tunjuk sebagai Pelaksana 
harian (Plh) Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta.

Ketika dikonfirmasi, 
Blessmiyanda mengakui 
penonaktifan dirinya seba-
gai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta karena tengah 
menjalani pemeriksaan di 
Inspektorat DKI Jakarta.

“Iya dibebastugaskan 
sementara dalam rangka 
pemeriksaan Inspekto-
rat. Kalau materi (peme-
riksaan) mungkin belum 
bisa saya sampaikan ya,” 
kata Bless di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Dia memastikan, ja-
batannya sebagai Kepala 
BPPBJ DKI Jakarta tidak 
diganti, tapi ditempati se-
mentara oleh Sigit sebagai 
Plh Kepala BPPBJ.

“Sementara saya masih 
diperiksa,” ujar Bless.

Sementara itu Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ah-
mad Riza Patria menilai, 
penonaktifan ASN dalam 
jabatannya merupakan hal 
yang biasa. Namun Ariza 
mengaku, belum mengeta-
hui penyebab penghentian 
Bless sementara waktu 
sebagai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta.

“Nanti kami cek ya ka-
lau diperiksa Inspektorat, 
tapi pada intinya semua 
biasa kalau ada pemerik-
saan karena semuanya kan 
melalui suatu proses,” ujar 
Ariza.

Terpisah, Kepala Ins-
pektorat DKI Jakarta 
Syaefuloh Hidayat men-
gamini kabar Blessmiyan-
da dinonaktifkan. Namun 
Syaefulloh engga menjelas-
kan pemeriksaan yang dija-
lani Bless.

“Nanti saja ya saya 
sedang buru-buru untuk 
rapim, nanti suatu saat 
akan saya sampaikan,” kata 
Syaefuloh. 

 Sammy

Gempita Kecam 
Oknum Polisi Tangkap 
Dua Pekerja Konveksi

Jakarta, HanTer - Penge-
mudi Mercedez Benz yang 
menabrak seorang anak 
dan kedua orang tuanya di 
Kelapa Gading pada Minggu 
(21/3) diduga tidak fokus 
saat mengemudikan ken-
daraannya. “(Penyebabnya) 
Masih kita dalami, tapi se-
mentara karena ketidak-ha-
tian, kurang konsentrasi 
dari pengemudi karena 
saat itu pengakuannya, tapi 
masih kita dalami, bahwa 
yang bersangkutan sedang 
mengatur kursi, seatbelt 
dan sebagainya. Jadi tidak 
memperhatikan situasi ja-
lan,” kata Dirlantas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol 
Sambodo Purnomo Yogo di 
Kantor Subdit Gakkum Pol-
da Metro Jaya di Pancoran, 
Jakarta Selatan, Rabu.

Sambodo menjelaskan 
pengemudi Mercedez Benz 
berplat nomor B 2388 RFQ 
tersebut berinisial MRK 
(21). Yang bersangkutan 
diketahui masih bersta-
tus mahasiswa. Menurut 
pengakuan MRK, dirinya 
melarikan diri dari lokasi 
tabrakan karena panik dan 

“shock” akibat kejadian ter-
sebut. “Tersangka mengaku 
melarikan diri karena takut 
dan shock akibat kecelakaan 
tersebut,” ujar Sambodo.

M R K  a k h i r n y a 
menyerahkan diri kepa-
da pihak Kepolisian pada 
Rabu siang sekitar pukul 
11.30 WIB.

Penyidik Kepolisian 
juga telah melakukan tes 
urine terhadap MRK dan 
tengah menunggu hasilnya. 
“Yang bersangkutan sudah 
dicek urine dan hasil masih 
kita tunggu,” kata Sambodo.

Sambodo juga men-
gatakan MRK sudah dite-
tapkan sebagai tersangka 
dan akan dilakukan pe-
nahanan terhadap yang 
bersangkutan. “Saudara 
MRK (21) mahasiswa telah 
ditetapkan sebagai tersang-
ka dengan tiga alat bukti 
yaitu keterangan saksi lima 
orang kemudian hasil ana-
lisa rekaman CCTV dan 
kamera ETLE serta petun-
juk adanya cover spion dan 
gril depan yang tertinggal di 
TKP,” kata Sambodo.

 Danial

Pengemudi Tabrak Lari 
di Kelapa Gading Mahasiswa

Jakarta, HanTer - Polres 
Metro Jakarta Utara menu-
gaskan delapan tenaga kese-
hatan dari Urusan Kesehatan 
(Urkes) untuk menjadi vaksi-
nator pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 di Markas Polres 
Jakarta Utara.

Kepala Bagian Sumber 
Daya Polres Metro Jakarta 
Utara AKBP Yayuk Suwita-
ningsih mengatakan delapan 
nakes tersebut terdiri atas 
dua dokter, lima orang te-

naga medis dan satu bidan.
“Dokternya ada dua, sa-

lah satunya adalah Kaur Kes 
Polres Metro Jakarta Utara 
dr Ade Jenny, lima parame-
dis dan satu bidan. Jadi to-
talnya delapan,” kata Yayuk 
saat ditemui di Mapolrestro 
Jakarta Utara, Rabu.

Delapan nakes dari Ur-
kes Polres Metro Jakarta 
Utara tersebut sudah mencu-
kupi dalam pelaksanaan vak-
sinasi COVID-19 terhadap 

500 personel polisi pada 
gelombang pertama.

“(Vaksinator) Kami se-
muanya dari Urkes Polres 
Metro Jakarta Utara saja, 
sudah mencukupi. Karena 
500 orang tersebut semu-
anya melaksanakan vaksina-
si di Mapolres Metro Jakarta 
Utara,” katanya.

Dengan demikian semua 
anggota (yang divaksin) da-
tang Mapolres.

“Kecuali Pejabat Utama 

(PJU) yang tidak mungkin 
meninggalkan tempat, kami 
datangkan dokter ke sana,” 
kata Yayuk.

Yayuk mengatakan selu-
ruh nakes yang bertugas 
sebagai vaksinator sebelum-
nya pernah mengikuti pelati-
han melaksanakan vaksinasi.

Ia menambahkan, pelati-
han vaksinasi itu ada banyak 
sekali, terutama yang harus 
dihadiri oleh dokter-dokter 
dari Urkes Polres Metro 

Jakarta Utara. “(Pelatihan) 
Ini ada banyak sekali. Di 
Polri, bu dokter (Ade Jenny) 
diundang menjadi peserta 
untuk diberikan penjelasan. 
Polda (Metro Jaya) juga 
mengundang dokter dan 
tenaga kesehatan di Polres-
Polres untuk mengikuti pela-
tihan agar jangan sampai 
melakukan tindakan yang 
salah,” katanya.

Selesai kegiatan, diberi-
kan sertifi kat.

“Selanjutnya dari Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta 
Utara juga memberi pela-
tihan sekaligus sosialisasi 
vaksinasi di Jakarta Utara. 
Bu dokter diundang lagi,” 
kata Yayuk.

Seluruh pelatihan terse-
but memberikan kesiapan 
bagi para tenaga kesehatan di 
Urkes Polres Metro Jakarta 
Utara dalam melaksanakan 
empat tahapan vaksinasi. 
Mulai dari pengecekan suhu 
tubuh, pemeriksaan keseha-
tan (skrining) berupa peme-
riksaan tensi dan saturasi 
oksigen dalam darah, hingga 
pelaksanaan penyuntikan 
dan pengawasan kejadian 
ikutan pascavaksinasi (Kipi).

“Kalau untuk registrasi 
kan tidak perlu menyiagakan 
paramedis. Nadi delapan na-
kes difokuskan untuk empat 
tahapan itu,” ujarnya. 

 Safari

Delapan Nakes dari Urkes Jadi Vaksinator
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Ahmad Riza Patria

Sudah diatur 
sedemikian 

rupaa, ada tanda 
dan markanya. 
Jadi tidak akan 
mengganggu, 

dan jam masuk 
bagi pesepeda itu 

diatur, supaya tidak 
mengganggu jam 

sibuk dan sebelum 
jam sibuk jam 7 

pagi
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ANIES MINTA TEMPAT ANTRE
PESEPEDA NONLIPAT DITAMBAH
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada MRT 
Jakarta untuk menambah rambu dan tempat antre untuk pesepeda 
lipat. Pesan itu disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta 
(Perseroda) William Sabandar usai mendampingi Anies menjajal 
akses untuk sepeda nonlipat pada Rabu (24/3/2021) pagi.

Bahkan, kata dia, MRT Ja-
karta juga telah menyiapkan 
rel khusus bagi sepeda un-
tuk masuk maupun keluar 
stasiun.

“Termasuk tempat tran-
sit dan singgah ketika men-
gambil kartu dan sebagainya. 
Jadi prinsipnya, MRT dan 
kami pemprov memberi-
kan dukungan yang terbaik 
bagi masyarakat Jakarta 
yang menggunakan sepeda,” 
ujarnya.

“Kami minta masyarakat 
untuk dapat menggunakan 
sepeda dalam kegiatan ke 
luar, ke kantor, ke tempat 
tempat usaha lainnya,” lan-
jutnya.

Dalam kesempatan itu, 
Ariza memastikan tempat 
khusus sepeda tidak akan 
membuat gerbong kereta 
menjadi sempit. Soalnya 
MRT Jakarta telah menga-
turnya dengan baik.

“Sudah diatur sedemi-
kian rupaa, ada tanda dan 
markanya. Jadi tidak akan 
mengganggu, dan jam masuk 
bagi pesepeda itu diatur, su-
paya tidak mengganggu jam 
sibuk dan sebelum jam sibuk 
jam 7 pagi,” jelasnya.

Ariza berharap, fasilitas 
yang diberikan MRT Jakarta 
ini dapat mendorong masya-
rakat untuk menggunakan 
sepeda dalam setiap akti-

Jakarta, HanTer - “Tadi 
ada beberapa masukan yang 
diberikan seperti menambah 
rambu petunjuk (signage), 
tempat antre, dan sosialisasi 
kepada masyarakat,” kata 
William di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Namun, William me-
mastikan secara keselu-
ruhan Anies merasa puas 
dengan fasilitas ini. Anies 
juga mengimbau agar da-
lam pelaksanaannya, MRT 
dapat melibatkan saran dari 
publik serta terus melakukan 
peningkatkan kenyamanan 
para pengguna MRT Jakarta.

“Penyediaan fasilitas ini 
telah melalui kajian yang 
dalam dan melibatkan se-
jumlah pihak terkait seperti 
komunitas Bike to Work dan 
ITDP,” ujar William.

Menurutnya, MRT Ja-
karta telah menyediakan 
akses sepeda nonlipat di tiga 
stasiun, yaitu Lebak Bulus 
Grab, Blok M BCA, dan Bun-
daran HI. Di setiap stasiun 
tersebut juga disediakan 

fasilitas parkir sementara di 
sejumlah titik seperti sekitar 
mesin penjual tiket (ticket 
vending machine), toilet, dan 
musala.

Meski demikian, peng-
guna sepeda non-lipat hanya 
boleh menggunakan MRT 
Jakarta di luar jam sibuk 
(07.00-09.00 dan 17.00-
19.00), menggunakan kereta 
nomor enam di setiap rang-
kaian, serta maksimal empat 
sepeda per keberangkatan.

Demi menunjang kenya-
manan penumpang dalam 
menggunakan fasilitas se-
peda non-lipat, MRT Ja-
karta juga menyediakan 
jalur sepeda yang terletak 
pada tangga stasiun dan 
sticker tanda pada stasiun 
dan kereta.

“Kebijakan sepeda non-
lipat ini juga telah melalui 
berbagai tahap ujicoba yang 
dilakukan sebelumnya un-
tuk memastikan jaminan 
keamanan, keselamatan 
dan kenyamanan pelanggan 
MRT Jakarta,” jelas William.
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Sepeda Nonlipat

Sementara itu, Anies juga 
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bawa sepeda nonlipat dari 
Stasiun MRT Lebak Bulus 
hingga Stasiun MRT Bun-
daran HI.
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Dinas Perhubungan DKI 
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Direktur Utama PT MRT 
Jakarta William Sabandar. 
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“Alhamdulillah mulai 
hari ini sepeda baik lipat 
maupun non lipat itu dapat 
dibawa ke dalam MRT dalam 
rangka perjalanan,” kata 
Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria.

Ariza mengatakan, MRT 
Jakarta telah menyiapkan 
gerbong khusus pesepeda 
di akhir rangkaian kereta. 
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T. Rusdy, dalam keteran-
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tangkap. Kita hargai dan 
hormati Korps Bhayang-
kara sebagai salah satu pe-
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pengayom dan pelayan 
masyarakat, tapi kalau su-
dah seperti ini tidak bisa 
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p i h a k n y a  m e n e r i m a 
pengaduan pada Selasa 
(23/3/2021), ada 2 orang 
pekerja konveksi di Jalan 
Industri Jakarta Pusat yang 
dibawa polisi dari Polsek 
Sawah Besar.

Menurut pengakuan 
pekerja konveksi tersebut, 
kata Rusdy keduanya di-
bawa karena soal izin dan 
SNI, ini jelas aneh. LSM 
Gempita mempertanyakan, 
apa dasar hukum penang-
kapan tersebut. “Terlepas 
sekarang pekerja tersebut 
hari ini sudah dibebaskan, 
itu persoalan lain. Oknum 
polisi seperti ini tidak da-
pat kami biarkan, kasihan 
masyarakat, khususnya 
pekerja konveksi yang tidak 
mengerti apa-apa asal main 
tangkap,” ujarnya. 

 Danial

DIPERIKSA INSPEKTORAT

Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta 
Dinonaktifkan
Jakarta, HanTer - Ke-
pala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa 
(BPPBJ) DKI Jakarta 
Blessmiyanda dihentikan 
sementara dari jabatannya 
sejak Jumat (19/3/2021) 
lalu. Asisten Pemerintahan 
Setda DKI Jakarta Sigit 
Wijatmoko, kemudian di-
tunjuk sebagai Pelaksana 
harian (Plh) Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta.

Ketika dikonfirmasi, 
Blessmiyanda mengakui 
penonaktifan dirinya seba-
gai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta karena tengah 
menjalani pemeriksaan di 
Inspektorat DKI Jakarta.

“Iya dibebastugaskan 
sementara dalam rangka 
pemeriksaan Inspekto-
rat. Kalau materi (peme-
riksaan) mungkin belum 
bisa saya sampaikan ya,” 
kata Bless di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Dia memastikan, ja-
batannya sebagai Kepala 
BPPBJ DKI Jakarta tidak 
diganti, tapi ditempati se-
mentara oleh Sigit sebagai 
Plh Kepala BPPBJ.

“Sementara saya masih 
diperiksa,” ujar Bless.

Sementara itu Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ah-
mad Riza Patria menilai, 
penonaktifan ASN dalam 
jabatannya merupakan hal 
yang biasa. Namun Ariza 
mengaku, belum mengeta-
hui penyebab penghentian 
Bless sementara waktu 
sebagai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta.

“Nanti kami cek ya ka-
lau diperiksa Inspektorat, 
tapi pada intinya semua 
biasa kalau ada pemerik-
saan karena semuanya kan 
melalui suatu proses,” ujar 
Ariza.

Terpisah, Kepala Ins-
pektorat DKI Jakarta 
Syaefuloh Hidayat men-
gamini kabar Blessmiyan-
da dinonaktifkan. Namun 
Syaefulloh engga menjelas-
kan pemeriksaan yang dija-
lani Bless.

“Nanti saja ya saya 
sedang buru-buru untuk 
rapim, nanti suatu saat 
akan saya sampaikan,” kata 
Syaefuloh. 

 Sammy

Gempita Kecam 
Oknum Polisi Tangkap 
Dua Pekerja Konveksi

Jakarta, HanTer - Penge-
mudi Mercedez Benz yang 
menabrak seorang anak 
dan kedua orang tuanya di 
Kelapa Gading pada Minggu 
(21/3) diduga tidak fokus 
saat mengemudikan ken-
daraannya. “(Penyebabnya) 
Masih kita dalami, tapi se-
mentara karena ketidak-ha-
tian, kurang konsentrasi 
dari pengemudi karena 
saat itu pengakuannya, tapi 
masih kita dalami, bahwa 
yang bersangkutan sedang 
mengatur kursi, seatbelt 
dan sebagainya. Jadi tidak 
memperhatikan situasi ja-
lan,” kata Dirlantas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol 
Sambodo Purnomo Yogo di 
Kantor Subdit Gakkum Pol-
da Metro Jaya di Pancoran, 
Jakarta Selatan, Rabu.

Sambodo menjelaskan 
pengemudi Mercedez Benz 
berplat nomor B 2388 RFQ 
tersebut berinisial MRK 
(21). Yang bersangkutan 
diketahui masih bersta-
tus mahasiswa. Menurut 
pengakuan MRK, dirinya 
melarikan diri dari lokasi 
tabrakan karena panik dan 

“shock” akibat kejadian ter-
sebut. “Tersangka mengaku 
melarikan diri karena takut 
dan shock akibat kecelakaan 
tersebut,” ujar Sambodo.

M R K  a k h i r n y a 
menyerahkan diri kepa-
da pihak Kepolisian pada 
Rabu siang sekitar pukul 
11.30 WIB.

Penyidik Kepolisian 
juga telah melakukan tes 
urine terhadap MRK dan 
tengah menunggu hasilnya. 
“Yang bersangkutan sudah 
dicek urine dan hasil masih 
kita tunggu,” kata Sambodo.

Sambodo juga men-
gatakan MRK sudah dite-
tapkan sebagai tersangka 
dan akan dilakukan pe-
nahanan terhadap yang 
bersangkutan. “Saudara 
MRK (21) mahasiswa telah 
ditetapkan sebagai tersang-
ka dengan tiga alat bukti 
yaitu keterangan saksi lima 
orang kemudian hasil ana-
lisa rekaman CCTV dan 
kamera ETLE serta petun-
juk adanya cover spion dan 
gril depan yang tertinggal di 
TKP,” kata Sambodo.

 Danial

Pengemudi Tabrak Lari 
di Kelapa Gading Mahasiswa

Jakarta, HanTer - Polres 
Metro Jakarta Utara menu-
gaskan delapan tenaga kese-
hatan dari Urusan Kesehatan 
(Urkes) untuk menjadi vaksi-
nator pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 di Markas Polres 
Jakarta Utara.

Kepala Bagian Sumber 
Daya Polres Metro Jakarta 
Utara AKBP Yayuk Suwita-
ningsih mengatakan delapan 
nakes tersebut terdiri atas 
dua dokter, lima orang te-

naga medis dan satu bidan.
“Dokternya ada dua, sa-

lah satunya adalah Kaur Kes 
Polres Metro Jakarta Utara 
dr Ade Jenny, lima parame-
dis dan satu bidan. Jadi to-
talnya delapan,” kata Yayuk 
saat ditemui di Mapolrestro 
Jakarta Utara, Rabu.

Delapan nakes dari Ur-
kes Polres Metro Jakarta 
Utara tersebut sudah mencu-
kupi dalam pelaksanaan vak-
sinasi COVID-19 terhadap 

500 personel polisi pada 
gelombang pertama.

“(Vaksinator) Kami se-
muanya dari Urkes Polres 
Metro Jakarta Utara saja, 
sudah mencukupi. Karena 
500 orang tersebut semu-
anya melaksanakan vaksina-
si di Mapolres Metro Jakarta 
Utara,” katanya.

Dengan demikian semua 
anggota (yang divaksin) da-
tang Mapolres.

“Kecuali Pejabat Utama 

(PJU) yang tidak mungkin 
meninggalkan tempat, kami 
datangkan dokter ke sana,” 
kata Yayuk.

Yayuk mengatakan selu-
ruh nakes yang bertugas 
sebagai vaksinator sebelum-
nya pernah mengikuti pelati-
han melaksanakan vaksinasi.

Ia menambahkan, pelati-
han vaksinasi itu ada banyak 
sekali, terutama yang harus 
dihadiri oleh dokter-dokter 
dari Urkes Polres Metro 

Jakarta Utara. “(Pelatihan) 
Ini ada banyak sekali. Di 
Polri, bu dokter (Ade Jenny) 
diundang menjadi peserta 
untuk diberikan penjelasan. 
Polda (Metro Jaya) juga 
mengundang dokter dan 
tenaga kesehatan di Polres-
Polres untuk mengikuti pela-
tihan agar jangan sampai 
melakukan tindakan yang 
salah,” katanya.

Selesai kegiatan, diberi-
kan sertifi kat.

“Selanjutnya dari Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta 
Utara juga memberi pela-
tihan sekaligus sosialisasi 
vaksinasi di Jakarta Utara. 
Bu dokter diundang lagi,” 
kata Yayuk.

Seluruh pelatihan terse-
but memberikan kesiapan 
bagi para tenaga kesehatan di 
Urkes Polres Metro Jakarta 
Utara dalam melaksanakan 
empat tahapan vaksinasi. 
Mulai dari pengecekan suhu 
tubuh, pemeriksaan keseha-
tan (skrining) berupa peme-
riksaan tensi dan saturasi 
oksigen dalam darah, hingga 
pelaksanaan penyuntikan 
dan pengawasan kejadian 
ikutan pascavaksinasi (Kipi).

“Kalau untuk registrasi 
kan tidak perlu menyiagakan 
paramedis. Nadi delapan na-
kes difokuskan untuk empat 
tahapan itu,” ujarnya. 

 Safari

Delapan Nakes dari Urkes Jadi Vaksinator
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Ahmad Riza Patria

Sudah diatur 
sedemikian 

rupaa, ada tanda 
dan markanya. 
Jadi tidak akan 
mengganggu, 

dan jam masuk 
bagi pesepeda itu 

diatur, supaya tidak 
mengganggu jam 

sibuk dan sebelum 
jam sibuk jam 7 

pagi

ISTIMEWA

ANIES MINTA TEMPAT ANTRE
PESEPEDA NONLIPAT DITAMBAH
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada MRT 
Jakarta untuk menambah rambu dan tempat antre untuk pesepeda 
lipat. Pesan itu disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta 
(Perseroda) William Sabandar usai mendampingi Anies menjajal 
akses untuk sepeda nonlipat pada Rabu (24/3/2021) pagi.

Bahkan, kata dia, MRT Ja-
karta juga telah menyiapkan 
rel khusus bagi sepeda un-
tuk masuk maupun keluar 
stasiun.

“Termasuk tempat tran-
sit dan singgah ketika men-
gambil kartu dan sebagainya. 
Jadi prinsipnya, MRT dan 
kami pemprov memberi-
kan dukungan yang terbaik 
bagi masyarakat Jakarta 
yang menggunakan sepeda,” 
ujarnya.

“Kami minta masyarakat 
untuk dapat menggunakan 
sepeda dalam kegiatan ke 
luar, ke kantor, ke tempat 
tempat usaha lainnya,” lan-
jutnya.

Dalam kesempatan itu, 
Ariza memastikan tempat 
khusus sepeda tidak akan 
membuat gerbong kereta 
menjadi sempit. Soalnya 
MRT Jakarta telah menga-
turnya dengan baik.

“Sudah diatur sedemi-
kian rupaa, ada tanda dan 
markanya. Jadi tidak akan 
mengganggu, dan jam masuk 
bagi pesepeda itu diatur, su-
paya tidak mengganggu jam 
sibuk dan sebelum jam sibuk 
jam 7 pagi,” jelasnya.

Ariza berharap, fasilitas 
yang diberikan MRT Jakarta 
ini dapat mendorong masya-
rakat untuk menggunakan 
sepeda dalam setiap akti-

Jakarta, HanTer - “Tadi 
ada beberapa masukan yang 
diberikan seperti menambah 
rambu petunjuk (signage), 
tempat antre, dan sosialisasi 
kepada masyarakat,” kata 
William di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Namun, William me-
mastikan secara keselu-
ruhan Anies merasa puas 
dengan fasilitas ini. Anies 
juga mengimbau agar da-
lam pelaksanaannya, MRT 
dapat melibatkan saran dari 
publik serta terus melakukan 
peningkatkan kenyamanan 
para pengguna MRT Jakarta.

“Penyediaan fasilitas ini 
telah melalui kajian yang 
dalam dan melibatkan se-
jumlah pihak terkait seperti 
komunitas Bike to Work dan 
ITDP,” ujar William.

Menurutnya, MRT Ja-
karta telah menyediakan 
akses sepeda nonlipat di tiga 
stasiun, yaitu Lebak Bulus 
Grab, Blok M BCA, dan Bun-
daran HI. Di setiap stasiun 
tersebut juga disediakan 

fasilitas parkir sementara di 
sejumlah titik seperti sekitar 
mesin penjual tiket (ticket 
vending machine), toilet, dan 
musala.

Meski demikian, peng-
guna sepeda non-lipat hanya 
boleh menggunakan MRT 
Jakarta di luar jam sibuk 
(07.00-09.00 dan 17.00-
19.00), menggunakan kereta 
nomor enam di setiap rang-
kaian, serta maksimal empat 
sepeda per keberangkatan.

Demi menunjang kenya-
manan penumpang dalam 
menggunakan fasilitas se-
peda non-lipat, MRT Ja-
karta juga menyediakan 
jalur sepeda yang terletak 
pada tangga stasiun dan 
sticker tanda pada stasiun 
dan kereta.

“Kebijakan sepeda non-
lipat ini juga telah melalui 
berbagai tahap ujicoba yang 
dilakukan sebelumnya un-
tuk memastikan jaminan 
keamanan, keselamatan 
dan kenyamanan pelanggan 
MRT Jakarta,” jelas William.

Jajal Akses 
Sepeda Nonlipat

Sementara itu, Anies juga 
menjajalnya dengan mem-
bawa sepeda nonlipat dari 
Stasiun MRT Lebak Bulus 
hingga Stasiun MRT Bun-
daran HI.

Dalam kesempatan itu, 
Anies juga didampingi Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria, Kepala 
Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Syafrin Liputo dan 
Direktur Utama PT MRT 
Jakarta William Sabandar. 
Mereka turut membawa 
sepeda dan menjajal jalur 
sepeda yang disiapkan MRT 
untuk menaiki anak tangga.

“Alhamdulillah mulai 
hari ini sepeda baik lipat 
maupun non lipat itu dapat 
dibawa ke dalam MRT dalam 
rangka perjalanan,” kata 
Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria.

Ariza mengatakan, MRT 
Jakarta telah menyiapkan 
gerbong khusus pesepeda 
di akhir rangkaian kereta. 

vitasnya. Terutama dalam 
menempuh jarak pendek dan 
menengah di Ibu Kota.

“Ini juga penting dalam 
rangka mendukung supaya 
kita lebih sehat jasmani dan 
rohani, kemudian agar polusi 
udara semakin baik, semakin 
biru langit, dan juga ramah 
lingkungan,” ungkapnya. 

 Sammy

Jakarta, HanTer- DPP 
LSM Generasi Muda Peduli 
Tanah Air (Gempita) men-
gecam tindakan oknum po-
lisi dari Polsek Sawah Besar 
yang menangkap 2 orang 
pekerja konveksi dengan 
alasan kedua pekerja itu ti-
dak memiliki label Standar 
Nasional Indonesia (SNI).

“Pelaku usaha kecil, 
konveksi rumahan sedang 
pusing karena pandemi, 
ini kok polisi malah ca-
ri-cari kesalahan, dan main 
tangkap pekerja yang ti-
dak tahu apa-apa karena 
produknya dianggap tidak 
memiliki SNI,” ujar Ketua 
Umum DPP LSM Gempita, 
T. Rusdy, dalam keteran-
gan pers, di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Menurutnya, sikap ok-
num polisi tersebut selain 
tidak profesional juga didu-
ga memiliki motif tertentu. 
“Kaya maling aja asal main 
tangkap. Kita hargai dan 
hormati Korps Bhayang-
kara sebagai salah satu pe-
negak hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayan 
masyarakat, tapi kalau su-
dah seperti ini tidak bisa 
lagi ditolerir. Kita ingin 
polisi yang bekerja secara 
profesional,” kata T.Rusdy.

Ia mengungkapkan, 
p i h a k n y a  m e n e r i m a 
pengaduan pada Selasa 
(23/3/2021), ada 2 orang 
pekerja konveksi di Jalan 
Industri Jakarta Pusat yang 
dibawa polisi dari Polsek 
Sawah Besar.

Menurut pengakuan 
pekerja konveksi tersebut, 
kata Rusdy keduanya di-
bawa karena soal izin dan 
SNI, ini jelas aneh. LSM 
Gempita mempertanyakan, 
apa dasar hukum penang-
kapan tersebut. “Terlepas 
sekarang pekerja tersebut 
hari ini sudah dibebaskan, 
itu persoalan lain. Oknum 
polisi seperti ini tidak da-
pat kami biarkan, kasihan 
masyarakat, khususnya 
pekerja konveksi yang tidak 
mengerti apa-apa asal main 
tangkap,” ujarnya. 

 Danial

DIPERIKSA INSPEKTORAT

Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta 
Dinonaktifkan
Jakarta, HanTer - Ke-
pala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa 
(BPPBJ) DKI Jakarta 
Blessmiyanda dihentikan 
sementara dari jabatannya 
sejak Jumat (19/3/2021) 
lalu. Asisten Pemerintahan 
Setda DKI Jakarta Sigit 
Wijatmoko, kemudian di-
tunjuk sebagai Pelaksana 
harian (Plh) Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta.

Ketika dikonfirmasi, 
Blessmiyanda mengakui 
penonaktifan dirinya seba-
gai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta karena tengah 
menjalani pemeriksaan di 
Inspektorat DKI Jakarta.

“Iya dibebastugaskan 
sementara dalam rangka 
pemeriksaan Inspekto-
rat. Kalau materi (peme-
riksaan) mungkin belum 
bisa saya sampaikan ya,” 
kata Bless di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Dia memastikan, ja-
batannya sebagai Kepala 
BPPBJ DKI Jakarta tidak 
diganti, tapi ditempati se-
mentara oleh Sigit sebagai 
Plh Kepala BPPBJ.

“Sementara saya masih 
diperiksa,” ujar Bless.

Sementara itu Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ah-
mad Riza Patria menilai, 
penonaktifan ASN dalam 
jabatannya merupakan hal 
yang biasa. Namun Ariza 
mengaku, belum mengeta-
hui penyebab penghentian 
Bless sementara waktu 
sebagai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta.

“Nanti kami cek ya ka-
lau diperiksa Inspektorat, 
tapi pada intinya semua 
biasa kalau ada pemerik-
saan karena semuanya kan 
melalui suatu proses,” ujar 
Ariza.

Terpisah, Kepala Ins-
pektorat DKI Jakarta 
Syaefuloh Hidayat men-
gamini kabar Blessmiyan-
da dinonaktifkan. Namun 
Syaefulloh engga menjelas-
kan pemeriksaan yang dija-
lani Bless.

“Nanti saja ya saya 
sedang buru-buru untuk 
rapim, nanti suatu saat 
akan saya sampaikan,” kata 
Syaefuloh. 

 Sammy

Gempita Kecam 
Oknum Polisi Tangkap 
Dua Pekerja Konveksi

Jakarta, HanTer - Penge-
mudi Mercedez Benz yang 
menabrak seorang anak 
dan kedua orang tuanya di 
Kelapa Gading pada Minggu 
(21/3) diduga tidak fokus 
saat mengemudikan ken-
daraannya. “(Penyebabnya) 
Masih kita dalami, tapi se-
mentara karena ketidak-ha-
tian, kurang konsentrasi 
dari pengemudi karena 
saat itu pengakuannya, tapi 
masih kita dalami, bahwa 
yang bersangkutan sedang 
mengatur kursi, seatbelt 
dan sebagainya. Jadi tidak 
memperhatikan situasi ja-
lan,” kata Dirlantas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol 
Sambodo Purnomo Yogo di 
Kantor Subdit Gakkum Pol-
da Metro Jaya di Pancoran, 
Jakarta Selatan, Rabu.

Sambodo menjelaskan 
pengemudi Mercedez Benz 
berplat nomor B 2388 RFQ 
tersebut berinisial MRK 
(21). Yang bersangkutan 
diketahui masih bersta-
tus mahasiswa. Menurut 
pengakuan MRK, dirinya 
melarikan diri dari lokasi 
tabrakan karena panik dan 

“shock” akibat kejadian ter-
sebut. “Tersangka mengaku 
melarikan diri karena takut 
dan shock akibat kecelakaan 
tersebut,” ujar Sambodo.

M R K  a k h i r n y a 
menyerahkan diri kepa-
da pihak Kepolisian pada 
Rabu siang sekitar pukul 
11.30 WIB.

Penyidik Kepolisian 
juga telah melakukan tes 
urine terhadap MRK dan 
tengah menunggu hasilnya. 
“Yang bersangkutan sudah 
dicek urine dan hasil masih 
kita tunggu,” kata Sambodo.

Sambodo juga men-
gatakan MRK sudah dite-
tapkan sebagai tersangka 
dan akan dilakukan pe-
nahanan terhadap yang 
bersangkutan. “Saudara 
MRK (21) mahasiswa telah 
ditetapkan sebagai tersang-
ka dengan tiga alat bukti 
yaitu keterangan saksi lima 
orang kemudian hasil ana-
lisa rekaman CCTV dan 
kamera ETLE serta petun-
juk adanya cover spion dan 
gril depan yang tertinggal di 
TKP,” kata Sambodo.

 Danial

Pengemudi Tabrak Lari 
di Kelapa Gading Mahasiswa

Jakarta, HanTer - Polres 
Metro Jakarta Utara menu-
gaskan delapan tenaga kese-
hatan dari Urusan Kesehatan 
(Urkes) untuk menjadi vaksi-
nator pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 di Markas Polres 
Jakarta Utara.

Kepala Bagian Sumber 
Daya Polres Metro Jakarta 
Utara AKBP Yayuk Suwita-
ningsih mengatakan delapan 
nakes tersebut terdiri atas 
dua dokter, lima orang te-

naga medis dan satu bidan.
“Dokternya ada dua, sa-

lah satunya adalah Kaur Kes 
Polres Metro Jakarta Utara 
dr Ade Jenny, lima parame-
dis dan satu bidan. Jadi to-
talnya delapan,” kata Yayuk 
saat ditemui di Mapolrestro 
Jakarta Utara, Rabu.

Delapan nakes dari Ur-
kes Polres Metro Jakarta 
Utara tersebut sudah mencu-
kupi dalam pelaksanaan vak-
sinasi COVID-19 terhadap 

500 personel polisi pada 
gelombang pertama.

“(Vaksinator) Kami se-
muanya dari Urkes Polres 
Metro Jakarta Utara saja, 
sudah mencukupi. Karena 
500 orang tersebut semu-
anya melaksanakan vaksina-
si di Mapolres Metro Jakarta 
Utara,” katanya.

Dengan demikian semua 
anggota (yang divaksin) da-
tang Mapolres.

“Kecuali Pejabat Utama 

(PJU) yang tidak mungkin 
meninggalkan tempat, kami 
datangkan dokter ke sana,” 
kata Yayuk.

Yayuk mengatakan selu-
ruh nakes yang bertugas 
sebagai vaksinator sebelum-
nya pernah mengikuti pelati-
han melaksanakan vaksinasi.

Ia menambahkan, pelati-
han vaksinasi itu ada banyak 
sekali, terutama yang harus 
dihadiri oleh dokter-dokter 
dari Urkes Polres Metro 

Jakarta Utara. “(Pelatihan) 
Ini ada banyak sekali. Di 
Polri, bu dokter (Ade Jenny) 
diundang menjadi peserta 
untuk diberikan penjelasan. 
Polda (Metro Jaya) juga 
mengundang dokter dan 
tenaga kesehatan di Polres-
Polres untuk mengikuti pela-
tihan agar jangan sampai 
melakukan tindakan yang 
salah,” katanya.

Selesai kegiatan, diberi-
kan sertifi kat.

“Selanjutnya dari Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta 
Utara juga memberi pela-
tihan sekaligus sosialisasi 
vaksinasi di Jakarta Utara. 
Bu dokter diundang lagi,” 
kata Yayuk.

Seluruh pelatihan terse-
but memberikan kesiapan 
bagi para tenaga kesehatan di 
Urkes Polres Metro Jakarta 
Utara dalam melaksanakan 
empat tahapan vaksinasi. 
Mulai dari pengecekan suhu 
tubuh, pemeriksaan keseha-
tan (skrining) berupa peme-
riksaan tensi dan saturasi 
oksigen dalam darah, hingga 
pelaksanaan penyuntikan 
dan pengawasan kejadian 
ikutan pascavaksinasi (Kipi).

“Kalau untuk registrasi 
kan tidak perlu menyiagakan 
paramedis. Nadi delapan na-
kes difokuskan untuk empat 
tahapan itu,” ujarnya. 
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Ahmad Riza Patria

Sudah diatur 
sedemikian 

rupaa, ada tanda 
dan markanya. 
Jadi tidak akan 
mengganggu, 

dan jam masuk 
bagi pesepeda itu 

diatur, supaya tidak 
mengganggu jam 

sibuk dan sebelum 
jam sibuk jam 7 

pagi

ISTIMEWA

ANIES MINTA TEMPAT ANTRE
PESEPEDA NONLIPAT DITAMBAH
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada MRT 
Jakarta untuk menambah rambu dan tempat antre untuk pesepeda 
lipat. Pesan itu disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta 
(Perseroda) William Sabandar usai mendampingi Anies menjajal 
akses untuk sepeda nonlipat pada Rabu (24/3/2021) pagi.

Bahkan, kata dia, MRT Ja-
karta juga telah menyiapkan 
rel khusus bagi sepeda un-
tuk masuk maupun keluar 
stasiun.

“Termasuk tempat tran-
sit dan singgah ketika men-
gambil kartu dan sebagainya. 
Jadi prinsipnya, MRT dan 
kami pemprov memberi-
kan dukungan yang terbaik 
bagi masyarakat Jakarta 
yang menggunakan sepeda,” 
ujarnya.

“Kami minta masyarakat 
untuk dapat menggunakan 
sepeda dalam kegiatan ke 
luar, ke kantor, ke tempat 
tempat usaha lainnya,” lan-
jutnya.

Dalam kesempatan itu, 
Ariza memastikan tempat 
khusus sepeda tidak akan 
membuat gerbong kereta 
menjadi sempit. Soalnya 
MRT Jakarta telah menga-
turnya dengan baik.

“Sudah diatur sedemi-
kian rupaa, ada tanda dan 
markanya. Jadi tidak akan 
mengganggu, dan jam masuk 
bagi pesepeda itu diatur, su-
paya tidak mengganggu jam 
sibuk dan sebelum jam sibuk 
jam 7 pagi,” jelasnya.

Ariza berharap, fasilitas 
yang diberikan MRT Jakarta 
ini dapat mendorong masya-
rakat untuk menggunakan 
sepeda dalam setiap akti-

Jakarta, HanTer - “Tadi 
ada beberapa masukan yang 
diberikan seperti menambah 
rambu petunjuk (signage), 
tempat antre, dan sosialisasi 
kepada masyarakat,” kata 
William di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Namun, William me-
mastikan secara keselu-
ruhan Anies merasa puas 
dengan fasilitas ini. Anies 
juga mengimbau agar da-
lam pelaksanaannya, MRT 
dapat melibatkan saran dari 
publik serta terus melakukan 
peningkatkan kenyamanan 
para pengguna MRT Jakarta.

“Penyediaan fasilitas ini 
telah melalui kajian yang 
dalam dan melibatkan se-
jumlah pihak terkait seperti 
komunitas Bike to Work dan 
ITDP,” ujar William.

Menurutnya, MRT Ja-
karta telah menyediakan 
akses sepeda nonlipat di tiga 
stasiun, yaitu Lebak Bulus 
Grab, Blok M BCA, dan Bun-
daran HI. Di setiap stasiun 
tersebut juga disediakan 

fasilitas parkir sementara di 
sejumlah titik seperti sekitar 
mesin penjual tiket (ticket 
vending machine), toilet, dan 
musala.

Meski demikian, peng-
guna sepeda non-lipat hanya 
boleh menggunakan MRT 
Jakarta di luar jam sibuk 
(07.00-09.00 dan 17.00-
19.00), menggunakan kereta 
nomor enam di setiap rang-
kaian, serta maksimal empat 
sepeda per keberangkatan.

Demi menunjang kenya-
manan penumpang dalam 
menggunakan fasilitas se-
peda non-lipat, MRT Ja-
karta juga menyediakan 
jalur sepeda yang terletak 
pada tangga stasiun dan 
sticker tanda pada stasiun 
dan kereta.

“Kebijakan sepeda non-
lipat ini juga telah melalui 
berbagai tahap ujicoba yang 
dilakukan sebelumnya un-
tuk memastikan jaminan 
keamanan, keselamatan 
dan kenyamanan pelanggan 
MRT Jakarta,” jelas William.

Jajal Akses 
Sepeda Nonlipat

Sementara itu, Anies juga 
menjajalnya dengan mem-
bawa sepeda nonlipat dari 
Stasiun MRT Lebak Bulus 
hingga Stasiun MRT Bun-
daran HI.

Dalam kesempatan itu, 
Anies juga didampingi Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria, Kepala 
Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Syafrin Liputo dan 
Direktur Utama PT MRT 
Jakarta William Sabandar. 
Mereka turut membawa 
sepeda dan menjajal jalur 
sepeda yang disiapkan MRT 
untuk menaiki anak tangga.

“Alhamdulillah mulai 
hari ini sepeda baik lipat 
maupun non lipat itu dapat 
dibawa ke dalam MRT dalam 
rangka perjalanan,” kata 
Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria.

Ariza mengatakan, MRT 
Jakarta telah menyiapkan 
gerbong khusus pesepeda 
di akhir rangkaian kereta. 

vitasnya. Terutama dalam 
menempuh jarak pendek dan 
menengah di Ibu Kota.

“Ini juga penting dalam 
rangka mendukung supaya 
kita lebih sehat jasmani dan 
rohani, kemudian agar polusi 
udara semakin baik, semakin 
biru langit, dan juga ramah 
lingkungan,” ungkapnya. 

 Sammy

Jakarta, HanTer- DPP 
LSM Generasi Muda Peduli 
Tanah Air (Gempita) men-
gecam tindakan oknum po-
lisi dari Polsek Sawah Besar 
yang menangkap 2 orang 
pekerja konveksi dengan 
alasan kedua pekerja itu ti-
dak memiliki label Standar 
Nasional Indonesia (SNI).

“Pelaku usaha kecil, 
konveksi rumahan sedang 
pusing karena pandemi, 
ini kok polisi malah ca-
ri-cari kesalahan, dan main 
tangkap pekerja yang ti-
dak tahu apa-apa karena 
produknya dianggap tidak 
memiliki SNI,” ujar Ketua 
Umum DPP LSM Gempita, 
T. Rusdy, dalam keteran-
gan pers, di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Menurutnya, sikap ok-
num polisi tersebut selain 
tidak profesional juga didu-
ga memiliki motif tertentu. 
“Kaya maling aja asal main 
tangkap. Kita hargai dan 
hormati Korps Bhayang-
kara sebagai salah satu pe-
negak hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayan 
masyarakat, tapi kalau su-
dah seperti ini tidak bisa 
lagi ditolerir. Kita ingin 
polisi yang bekerja secara 
profesional,” kata T.Rusdy.

Ia mengungkapkan, 
p i h a k n y a  m e n e r i m a 
pengaduan pada Selasa 
(23/3/2021), ada 2 orang 
pekerja konveksi di Jalan 
Industri Jakarta Pusat yang 
dibawa polisi dari Polsek 
Sawah Besar.

Menurut pengakuan 
pekerja konveksi tersebut, 
kata Rusdy keduanya di-
bawa karena soal izin dan 
SNI, ini jelas aneh. LSM 
Gempita mempertanyakan, 
apa dasar hukum penang-
kapan tersebut. “Terlepas 
sekarang pekerja tersebut 
hari ini sudah dibebaskan, 
itu persoalan lain. Oknum 
polisi seperti ini tidak da-
pat kami biarkan, kasihan 
masyarakat, khususnya 
pekerja konveksi yang tidak 
mengerti apa-apa asal main 
tangkap,” ujarnya. 

 Danial

DIPERIKSA INSPEKTORAT

Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta 
Dinonaktifkan
Jakarta, HanTer - Ke-
pala Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa 
(BPPBJ) DKI Jakarta 
Blessmiyanda dihentikan 
sementara dari jabatannya 
sejak Jumat (19/3/2021) 
lalu. Asisten Pemerintahan 
Setda DKI Jakarta Sigit 
Wijatmoko, kemudian di-
tunjuk sebagai Pelaksana 
harian (Plh) Kepala BPPBJ 
DKI Jakarta.

Ketika dikonfirmasi, 
Blessmiyanda mengakui 
penonaktifan dirinya seba-
gai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta karena tengah 
menjalani pemeriksaan di 
Inspektorat DKI Jakarta.

“Iya dibebastugaskan 
sementara dalam rangka 
pemeriksaan Inspekto-
rat. Kalau materi (peme-
riksaan) mungkin belum 
bisa saya sampaikan ya,” 
kata Bless di Jakarta, Rabu 
(24/3/2021).

Dia memastikan, ja-
batannya sebagai Kepala 
BPPBJ DKI Jakarta tidak 
diganti, tapi ditempati se-
mentara oleh Sigit sebagai 
Plh Kepala BPPBJ.

“Sementara saya masih 
diperiksa,” ujar Bless.

Sementara itu Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ah-
mad Riza Patria menilai, 
penonaktifan ASN dalam 
jabatannya merupakan hal 
yang biasa. Namun Ariza 
mengaku, belum mengeta-
hui penyebab penghentian 
Bless sementara waktu 
sebagai Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta.

“Nanti kami cek ya ka-
lau diperiksa Inspektorat, 
tapi pada intinya semua 
biasa kalau ada pemerik-
saan karena semuanya kan 
melalui suatu proses,” ujar 
Ariza.

Terpisah, Kepala Ins-
pektorat DKI Jakarta 
Syaefuloh Hidayat men-
gamini kabar Blessmiyan-
da dinonaktifkan. Namun 
Syaefulloh engga menjelas-
kan pemeriksaan yang dija-
lani Bless.

“Nanti saja ya saya 
sedang buru-buru untuk 
rapim, nanti suatu saat 
akan saya sampaikan,” kata 
Syaefuloh. 

 Sammy

Gempita Kecam 
Oknum Polisi Tangkap 
Dua Pekerja Konveksi

Jakarta, HanTer - Penge-
mudi Mercedez Benz yang 
menabrak seorang anak 
dan kedua orang tuanya di 
Kelapa Gading pada Minggu 
(21/3) diduga tidak fokus 
saat mengemudikan ken-
daraannya. “(Penyebabnya) 
Masih kita dalami, tapi se-
mentara karena ketidak-ha-
tian, kurang konsentrasi 
dari pengemudi karena 
saat itu pengakuannya, tapi 
masih kita dalami, bahwa 
yang bersangkutan sedang 
mengatur kursi, seatbelt 
dan sebagainya. Jadi tidak 
memperhatikan situasi ja-
lan,” kata Dirlantas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol 
Sambodo Purnomo Yogo di 
Kantor Subdit Gakkum Pol-
da Metro Jaya di Pancoran, 
Jakarta Selatan, Rabu.

Sambodo menjelaskan 
pengemudi Mercedez Benz 
berplat nomor B 2388 RFQ 
tersebut berinisial MRK 
(21). Yang bersangkutan 
diketahui masih bersta-
tus mahasiswa. Menurut 
pengakuan MRK, dirinya 
melarikan diri dari lokasi 
tabrakan karena panik dan 

“shock” akibat kejadian ter-
sebut. “Tersangka mengaku 
melarikan diri karena takut 
dan shock akibat kecelakaan 
tersebut,” ujar Sambodo.

M R K  a k h i r n y a 
menyerahkan diri kepa-
da pihak Kepolisian pada 
Rabu siang sekitar pukul 
11.30 WIB.

Penyidik Kepolisian 
juga telah melakukan tes 
urine terhadap MRK dan 
tengah menunggu hasilnya. 
“Yang bersangkutan sudah 
dicek urine dan hasil masih 
kita tunggu,” kata Sambodo.

Sambodo juga men-
gatakan MRK sudah dite-
tapkan sebagai tersangka 
dan akan dilakukan pe-
nahanan terhadap yang 
bersangkutan. “Saudara 
MRK (21) mahasiswa telah 
ditetapkan sebagai tersang-
ka dengan tiga alat bukti 
yaitu keterangan saksi lima 
orang kemudian hasil ana-
lisa rekaman CCTV dan 
kamera ETLE serta petun-
juk adanya cover spion dan 
gril depan yang tertinggal di 
TKP,” kata Sambodo.

 Danial

Pengemudi Tabrak Lari 
di Kelapa Gading Mahasiswa

Jakarta, HanTer - Polres 
Metro Jakarta Utara menu-
gaskan delapan tenaga kese-
hatan dari Urusan Kesehatan 
(Urkes) untuk menjadi vaksi-
nator pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 di Markas Polres 
Jakarta Utara.

Kepala Bagian Sumber 
Daya Polres Metro Jakarta 
Utara AKBP Yayuk Suwita-
ningsih mengatakan delapan 
nakes tersebut terdiri atas 
dua dokter, lima orang te-

naga medis dan satu bidan.
“Dokternya ada dua, sa-

lah satunya adalah Kaur Kes 
Polres Metro Jakarta Utara 
dr Ade Jenny, lima parame-
dis dan satu bidan. Jadi to-
talnya delapan,” kata Yayuk 
saat ditemui di Mapolrestro 
Jakarta Utara, Rabu.

Delapan nakes dari Ur-
kes Polres Metro Jakarta 
Utara tersebut sudah mencu-
kupi dalam pelaksanaan vak-
sinasi COVID-19 terhadap 

500 personel polisi pada 
gelombang pertama.

“(Vaksinator) Kami se-
muanya dari Urkes Polres 
Metro Jakarta Utara saja, 
sudah mencukupi. Karena 
500 orang tersebut semu-
anya melaksanakan vaksina-
si di Mapolres Metro Jakarta 
Utara,” katanya.

Dengan demikian semua 
anggota (yang divaksin) da-
tang Mapolres.

“Kecuali Pejabat Utama 

(PJU) yang tidak mungkin 
meninggalkan tempat, kami 
datangkan dokter ke sana,” 
kata Yayuk.

Yayuk mengatakan selu-
ruh nakes yang bertugas 
sebagai vaksinator sebelum-
nya pernah mengikuti pelati-
han melaksanakan vaksinasi.

Ia menambahkan, pelati-
han vaksinasi itu ada banyak 
sekali, terutama yang harus 
dihadiri oleh dokter-dokter 
dari Urkes Polres Metro 

Jakarta Utara. “(Pelatihan) 
Ini ada banyak sekali. Di 
Polri, bu dokter (Ade Jenny) 
diundang menjadi peserta 
untuk diberikan penjelasan. 
Polda (Metro Jaya) juga 
mengundang dokter dan 
tenaga kesehatan di Polres-
Polres untuk mengikuti pela-
tihan agar jangan sampai 
melakukan tindakan yang 
salah,” katanya.

Selesai kegiatan, diberi-
kan sertifi kat.

“Selanjutnya dari Suku 
Dinas Kesehatan Jakarta 
Utara juga memberi pela-
tihan sekaligus sosialisasi 
vaksinasi di Jakarta Utara. 
Bu dokter diundang lagi,” 
kata Yayuk.

Seluruh pelatihan terse-
but memberikan kesiapan 
bagi para tenaga kesehatan di 
Urkes Polres Metro Jakarta 
Utara dalam melaksanakan 
empat tahapan vaksinasi. 
Mulai dari pengecekan suhu 
tubuh, pemeriksaan keseha-
tan (skrining) berupa peme-
riksaan tensi dan saturasi 
oksigen dalam darah, hingga 
pelaksanaan penyuntikan 
dan pengawasan kejadian 
ikutan pascavaksinasi (Kipi).

“Kalau untuk registrasi 
kan tidak perlu menyiagakan 
paramedis. Nadi delapan na-
kes difokuskan untuk empat 
tahapan itu,” ujarnya. 
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Jakarta, HanTer—“Ta-
di ada beberapa masukan 
yang diberikan seperti me-
nambah rambu petunjuk 
(signage), tempat antre, 
dan sosialisasi kepada ma-
syarakat,” kata William di 
Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Namun, William me-
mastikan secara keselu-
ruhan Anies merasa puas 
dengan fasilitas ini. Anies 
juga mengimbau agar da-
lam pelaksanaannya, MRT 
dapat melibatkan saran 
dari publik serta terus me-
lakukan peningkatkan ke-
nyamanan para pengguna 
MRT Jakarta.

“Penyediaan fasilitas ini 
telah melalui kajian yang 
dalam dan melibatkan se-
jumlah pihak terkait seperti 
komunitas Bike to Work 
dan ITDP,” ujar William.

Menurutnya, MRT Ja-
karta telah menyediakan 
akses sepeda nonlipat di 
tiga stasiun, yaitu Lebak 
Bulus Grab, Blok M BCA, 
dan Bundaran HI. Di setiap 

stasiun tersebut juga disedi-
akan fasilitas parkir semen-
tara di sejumlah titik seperti 
sekitar mesin penjual tiket 
(ticket vending machine), 
toilet, dan musala.

Meski demikian, peng-
guna sepeda nonlipat hanya 
boleh menggunakan MRT 
Jakarta di luar jam sibuk 
(07.00-09.00 dan 17.00-
19.00), menggunakan ke-
reta nomor enam di setiap 
rangkaian, serta maksimal 
empat sepeda per kebe-
rangkatan.

Demi menunjang ke-
nyamanan penumpang da-
lam menggunakan fasilitas 
sepeda nonlipat, MRT Ja-
karta juga menyediakan 
jalur sepeda yang terletak 
pada tangga stasiun dan 
sticker tanda pada stasiun 
dan kereta.

“Kebijakan sepeda non-
lipat ini juga telah melalui 
berbagai tahap ujicoba yang 
dilakukan sebelumnya un-
tuk memastikan jaminan 
keamanan, keselamatan 

dan kenyamanan pelang-
gan MRT Jakarta,” jelas 
William. Jajal Akses Sepeda 
Nonlipat

Sementara itu, Anies 
juga menjajalnya dengan 
membawa sepeda nonlipat 
dari Stasiun MRT Lebak 
Bulus hingga Stasiun MRT 
Bundaran HI.

Dalam kesempatan itu, 
Anies juga didampingi Wa-
kil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria, Kepala 
Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta Syafrin Liputo dan 
Direktur Utama PT MRT 
Jakarta William Sabandar. 
Mereka turut membawa 
sepeda dan menjajal jalur 
sepeda yang disiapkan MRT 
untuk menaiki anak tangga.

“Alhamdulillah mulai 
hari ini sepeda baik lipat 
maupun non lipat itu da-
pat dibawa ke dalam MRT 

dalam rangka perjalanan,” 
kata Wakil Gubernur DKI 
Jakarta Ahmad Riza Patria.

Ariza mengatakan, MRT 
Jakarta telah menyiapkan 
gerbong khusus pesepeda 
di akhir rangkaian kereta. 
Bahkan, kata dia, MRT Ja-
karta juga telah menyiapkan 
rel khusus bagi sepeda un-
tuk masuk maupun keluar 
stasiun.

“Termasuk tempat tran-
sit dan singgah ketika meng-
ambil kartu dan sebagainya. 
Jadi prinsipnya, MRT dan 
kami pemprov memberi-
kan dukungan yang terbaik 
bagi masyarakat Jakarta 
yang menggunakan sepe-
da,” ujarnya.

“Kami minta masyara-
kat untuk dapat mengguna-
kan sepeda dalam kegiatan 
ke luar, ke kantor, ke tempat 
tempat usaha lainnya,” lan-
jutnya.

Dalam kesempatan itu, 
Ariza memastikan tempat 
khusus sepeda tidak akan 
membuat gerbong kereta 
menjadi sempit. Soalnya 
MRT Jakarta telah menga-
turnya dengan baik.

“Sudah diatur sede-
mikian rupaa, ada tanda 
dan markanya. Jadi tidak 
akan mengganggu, dan jam 
masuk bagi pesepeda itu 
diatur, supaya tidak meng-
ganggu jam sibuk dan sebe-
lum jam sibuk jam 7 pagi,” 
jelasnya.

Ariza berharap, fasilitas 
yang diberikan MRT Ja-

karta ini dapat mendorong 
masyarakat untuk menggu-
nakan sepeda dalam seti-
ap aktivitasnya. Terutama 
dalam menempuh jarak 
pendek dan menengah di 
Ibu Kota.

“Ini juga penting dalam 
rangka mendukung supaya 
kita lebih sehat jasmani 
dan rohani, kemudian agar 
polusi udara semakin baik, 
semakin biru langit, dan 
juga ramah lingkungan,” 
ungkapnya. 

 Sammy

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
meminta kepada MRT Jakarta untuk 
menambah rambu dan tempat antre 
untuk pesepeda lipat. Pesan itu 
disampaikan Direktur Utama PT MRT 
Jakarta (Perseroda) William Sabandar 
usai mendampingi Anies menjajal 
akses untuk sepeda nonlipat pada Rabu 
(24/3/2021) pagi.

ANIES BASWEDAN

DIPERIKSA INSPEKTORAT

Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta Dinonaktifkan
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PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk Dan Entitas Anak
Jl. MT. Haryono Kav. No. 10, Cawang Jakarta 13340 - Indonesia

Telp. (021) 8508510, 8508520 & Fax (021) 8508506 

SALDO PER 31 DESEMBER 2018 1.357.390.259.999  5.552.026.262.437  1.583.494.837.349  8.763.909.422.956  10.347.404.260.305  11.388.092.112  732.907.190.524  18.001.116.065.377  10.886.002.685.490  28.887.118.750.867 
Cadangan Umum --  --  88.899.090.863  (88.899.090.863) --  --  --  --  --  -- 
Dividen Tunai --  --  --  (990.709.507.966) (990.709.507.966) --  --  (990.709.507.966) --  (990.709.507.966)
Kepentingan Non-Pengendali --  --  --  --  --  --  --  --  259.302.508.934  259.302.508.934 
Surplus Revaluasi Aset Tetap --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 
Laba Tahun Berjalan  --  --  --  938.142.364.887  938.142.364.887  --  --  938.142.364.887  90.756.003.004  1.028.898.367.891 
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih --  --  --  (61.427.295.899) (61.427.295.899) --  --  (61.427.295.899) --  (61.427.295.899)
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri --  --  --  --  --  (4.713.634.828) --  (4.713.634.828) --  (4.713.634.828)
SALDO PER 31 DESEMBER 2019 1.357.390.259.999  5.552.026.262.437  1.672.393.928.212  8.561.015.893.115  10.233.409.821.327  6.674.457.284  732.907.190.524  17.882.407.991.571  11.236.061.197.428  29.118.469.188.999 

Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 - Bersih --  --  --  (3.255.992.152.826) (3.255.992.152.826) --  --  (3.255.992.152.826) --  (3.255.992.152.826)
 Saldo, 1 Januari 2020
 Setelah Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 1.357.390.259.999  5.552.026.262.437   1.672.393.928.212  5.305.023.740.289  6.977.417.668.501  6.674.457.284  732.907.190.524  14.626.415.838.745  11.236.061.197.428 25.862.477.036.173 
Cadangan Umum --  --  59.707.469.060  (59.707.469.060) --  --  --  --  --  -- 
Dividen Tunai --  --  --  (46.907.502.471) (46.907.502.471) --  --  (46.907.502.471) --  (46.907.502.471)
Kepentingan Non-Pengendali --  --  --  --  --  --  --  --  (71.507.276.041) (71.507.276.041)
Pelaksanaan Opsi Saham  4.840.000  --  --  --  --  --  --  4.840.000  --  4.840.000 
Surplus Revaluasi Aset Tetap --  --  --  --  --  --  (68.445.793.358) (68.445.793.358) --  (68.445.793.358)
Rugi Tahun Berjalan  --  --  --  (7.378.553.582.119) (7.378.553.582.119) --  --  (7.378.553.582.119) (2.117.172.564.427) (9.495.726.146.546)
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan Entitas Anak  --  297.505.040.410  --  7.923.172.505  7.923.172.505  --  (194.552.200) 305.233.660.715  (2.068.194.723) 303.165.465.992 
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Bersih --  --  --  --  --  --  94.597.165.158  94.597.165.158  --  94.597.165.158 
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri --  --  --  --  --  (103.023.617) --  (103.023.617) --  (103.023.617)
SALDO PER 31 DESEMBER 2020 1.357.395.099.999  5.849.531.302.847  1.732.101.397.272  (2.172.221.640.856) (440.120.243.584) 6.571.433.667  758.864.010.124  7.532.241.603.053  9.045.313.162.237  16.577.554.765.290

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Kas dari Pelanggan 24.204.327.105.580  53.622.470.304.152 
Pengeluaran Kas kepada Pemasok (17.863.993.045.657) (39.812.397.638.626)
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi (1.005.254.579.798) (786.179.050.513)

Kas Dihasilkan dari Operasi 5.335.079.480.125  13.023.893.615.013 
Pembayaran Beban Keuangan (4.552.582.329.934) (1.823.812.200.163)
Penerimaan Restitusi Pajak 1.032.006.767.009  314.435.395.994 
Pembayaran Pajak  (1.187.012.802.520) (2.500.267.370.782)

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 627.491.114.680  9.014.249.440.062

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan dari Ventura Bersama 3.569.091.183.581  915.660.664.958 
Penempatan pada Ventura Bersama (679.421.911.703) (2.860.216.608.022)
Penempatan Deposito --  (216.255.472.785)
Penerimaan Pencairan Deposito 2.320.581.427.587  2.099.000.000.000 
Perolehan Aset Tetap (903.969.435.539) (2.742.933.949.138)
Penambahan Properti Investasi --  (183.866.984.995)
Perolehan Aset Takberwujud (5.869.545.521.710) (11.963.159.274.305)
Penempatan Investasi Jangka Pendek  (230.560.425.391) -- 
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi  
 dan Jangka Panjang Lainnya (1.043.985.936.342) (1.597.873.534.941)
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Anak 
 dan Entitas Asosiasi 550.000.000.000  1.657.200.000.000 
Penerimaan atas Pengembalian Pinjaman dari Entitas Asosiasi 1.324.275.009.702  -- 
Pinjaman Diberikan kepada Entitas Asosiasi --  (32.298.146.709)

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (963.535.609.815) (14.924.743.305.937)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pelunasan Utang Obligasi (3.266.000.000.000) (2.000.000.000.000)
Penerimaan Penerbitan Obligasi 135.500.000.000  3.845.750.000.000 
Pembayaran Emisi Obligasi --  (42.622.479.202)
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka 732.884.177.281  969.702.739.827 
Pembayaran Beban Keuangan (2.340.730.739.676) (3.642.809.954.485)
Penerimaan Pinjaman Bank 45.407.156.745.904  101.597.843.065.552 
Pembayaran Pinjaman Bank (48.550.490.841.764) (96.874.491.736.591)
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank 1.055.051.114.761  1.292.187.578.508 
Penerimaan Surat Utang Jangka Menengah --  700.000.000.000 
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah (770.998.055.556) (779.207.690.987)
Pembayaran Dividen Tunai (46.907.502.471) (990.709.745.083)
Pengeluaran ke Entitas Non-Pengendali (71.507.276.040) -- 
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali --  259.302.508.934

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (7.716.042.377.561) 4.334.944.286.473

PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (8.052.086.872.696) (1.575.549.579.402)

KEUNTUNGAN (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG 
 BELUM DIREALISASI 17.241.152.852  (11.818.609.407)

EFEK DIVESTASI (10.026.936.683) -- 

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 9.258.310.028.393   10.845.678.217.201 

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 1.213.437.371.866  9.258.310.028.392 

Pendapatan Usaha 16.190.456.515.103  31.387.389.629.869 

Beban Pokok Pendapatan (18.168.339.421.735) (25.782.746.866.464)

LABA (RUGI) BRUTO (1.977.882.906.632) 5.604.642.763.405 

Beban Penjualan (45.904.808.574) (51.589.935.546)

Beban Umum dan Administrasi (1.656.332.903.229) (1.319.957.348.117)

Beban Pajak Final (357.036.198.688) (706.417.381.314)

Pendapatan Bunga 750.125.330.133  957.884.130.420 

Kerugian Selisih Kurs - Bersih (2.604.955.797) (12.551.246.681)

Pendapatan Lain - lain 334.724.579.707  965.263.113.888 

Beban Lain-lain (1.384.447.069.286) (197.802.480.370)

LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH 
 ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (4.339.358.932.366) 5.239.471.615.685 

Beban Keuangan (4.741.217.297.950) (3.620.533.969.507)

Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama (648.845.699.537) (290.287.684.339)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (9.729.421.929.853) 1.328.649.961.839 

Beban Pajak Penghasilan 233.695.783.307  (299.751.593.948)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (9.495.726.146.546) 1.028.898.367.891 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi 

 Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih 94.597.165.158  (61.427.295.899)

Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi

 Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan 

 Operasi Luar Negeri (103.023.617) (4.713.634.828)

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan 94.494.141.541  (66.140.930.727)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN (9.401.232.005.005) 962.757.437.164

LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

 Pemilik Entitas Induk (7.378.553.582.119) 938.142.364.887 

 Kepentingan Non-Pengendali (2.117.172.564.427) 90.756.003.004 

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (9.495.726.146.546) 1.028.898.367.891 

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
 DIATRIBUSIKAN KEPADA:

  Pemilik Entitas Induk (7.284.059.440.578) 872.001.434.160 

  Kepentingan Non-Pengendali (2.117.172.564.427) 90.756.003.004 

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN (9.401.232.005.005) 962.757.437.164 

Laba (Rugi) per saham Dasar (543,58) 69,11 

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha   
 Pihak Berelasi  98.615.367.174   202.384.052.499 
 Pihak Ketiga  12.995.965.300.730   12.178.793.774.334 
Utang Bank Jangka Pendek   
 Pihak Berelasi  17.256.241.501.487  10.548.870.504.263 
 Pihak Ketiga  7.614.348.526.567  11.613.492.688.617 
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek
 Pihak Berelasi 7.557.824.707  71.292.255.619 
 Pihak Ketiga 1.585.294.631.377  2.617.607.394.787 
Biaya yang Masih Harus Dibayar  1.502.672.828.666  720.628.410.360 
Utang Pajak Jangka Pendek  1.127.698.388.169  1.381.844.607.528 
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek   
 Pihak Berelasi 56.376.030.320  48.365.113.601 
 Pihak Ketiga 643.521.030.622  315.921.526.485 
Utang Bank Jangka Panjang  yang Jatuh Tempo dalam Setahun 1.220.249.261.405  833.000.000.000 
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar --  8.710.487 
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek 300.000.000.000   732.996.527.781 
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih  2.835.442.315.500  3.264.993.640.444 
Liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahuan 30.379.472.255 -- 
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya  963.473.434.298   493.295.932.778
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 48.237.835.913.277   45.023.495.139.583

LIABILITAS JANGKA PANJANG 
Utang Bank Jangka Panjang
 Pihak Berelasi  9.123.406.994.528  14.972.616.592.642 
 Pihak Ketiga  13.962.933.179.961  14.352.533.774.287 
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang 
 Pihak Berelasi 229.502.398.341  238.172.581.683 
 Pihak Ketiga 740.725.340.889  535.261.199.938 
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang
 Pihak Berelasi 1.592.823.332.994  1.279.719.946.497 
 Pihak Ketiga 1.308.818.789.298  566.871.061.034 
Utang Bruto Jangka Panjang
 Pihak Ketiga 771.727.886.749  1.361.073.469.091 
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang
 Pihak Berelasi 14.021.978.542  2.710.233.423 
 Pihak Ketiga 393.580.006.770  163.195.034.137 
Liabilitas Pajak Tangguhan  7.288.529.672  28.635.109.703 
Utang Pajak Jangka Panjang 725.300.038.436  193.161.337.709 
Liabilitas Sewa Janka Panjang 60.758.944.510 -- 
Utang Lain-lain Jangka Panjang
 Pihak Ketiga  2.025.478.455.188  1.876.410.844.810 
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang --  300.000.000.000 
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih  9.728.155.364.379  12.422.420.279.553 
Liabilitas Imbalan Kerja  89.048.141.181   154.513.557.482
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG  40.773.569.381.438   48.447.295.021.989
TOTAL LIABILITAS  89.011.405.294.715   93.470.790.161.572

EKUITAS
Modal Saham 1.357.395.099.999  1.357.390.259.999 
Tambahan Modal Disetor  5.849.531.302.847  5.552.026.262.437 
Saldo Laba
 Telah Ditentukan Penggunaannya  1.732.101.397.272  1.672.393.928.212 
 Belum Ditentukan Penggunaannya (2.172.221.640.856) 8.561.015.893.115 
Komponen Ekuitas Lainnya  765.435.443.791   739.581.647.808 
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada  
 Pemilik Entitas Induk  7.532.241.603.053  17.882.407.991.571 
Kepentingan Non-Pengendali  9.045.313.162.237  11.236.061.197.428 
JUMLAH EKUITAS 16.577.554.765.290   29.118.469.188.999 

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 105.588.960.060.005   122.589.259.350.571 

ASET   
ASET LANCAR 
Kas dan Setara Kas 1.213.437.371.866  9.258.310.028.392 
Investasi Jangka-Pendek 239.008.625.391  8.448.200.000 
Piutang Usaha - Bersih  
 Pihak Berelasi 3.724.756.277.603  1.085.899.931.009 
 Pihak Ketiga 699.528.195.557  2.469.994.551.718 
Piutang Retensi - Bersih   
 Pihak Berelasi 1.586.862.073.398  1.461.470.561.988 
 Pihak Ketiga 218.707.387.059  321.656.594.689 
Piutang Lain-lain lancar - Bersih   
 Pihak Berelasi 5.924.577.053.531  3.961.228.866.682 
 Pihak Ketiga 946.064.949.652  4.437.931.030.282 
Piutang Ventura Bersama 128.304.009.090  3.302.632.305.354 
Persediaan 4.208.986.491.544  4.470.845.549.423 
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Bagian Lancar
   Pihak Berelasi 7.855.667.665.668  11.475.684.609.873 
   Pihak Ketiga 3.166.779.553.396  2.695.490.949.143 
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi Bagian Lancar 4.052.553.341  13.129.339.111 
Pajak Dibayar Dimuka 1.033.895.473.760  2.639.161.276.311 
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka 1.588.134.912.390  1.435.959.092.145 

TOTAL ASET LANCAR  32.538.762.593.246   49.037.842.886.120 
    
  
ASET TIDAK LANCAR
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 6.866.921.939.346  5.384.494.191.741 
Piutang Lain-lain Tidak Lancar
 Pihak Berelasi --  39.456.718.793 
 Pihak Ketiga 69.697.329.695  69.697.329.695 
Properti Investasi 310.146.389.684  310.146.389.684 
Investasi Jangka Panjang Lainnya  780.241.220.616  446.756.923.000 
Aset Tetap - Bersih  7.819.654.831.137  8.663.216.063.821 
Aset Hak Guna 127.623.797.439  -- 
Goodwill  1.995.908.825.753  1.995.908.825.753 
Aset Tak Berwujud  
 Hak Pengusahaan Jalan Tol  53.871.281.594.680  55.378.833.829.251 
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi  344.603.846.627  339.019.791.333 
Aset Pajak Tangguhan 520.766.892.152  1.542.424.572 
Aset Lain-lain 343.350.799.630  922.343.976.808 

TOTAL ASET TIDAK LANCAR 73.050.197.466.759   73.551.416.464.451 

  

  
TOTAL ASET   105.588.960.060.005   122.589.259.350.571 

Jakarta, 25 Maret 2021
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
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LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah Penuh)
Catatan :
-  Informasi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan 

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 
Mawar & Rekan, member of the RSM network, yang telah memberikan Opini Wajar Tanpa 
Modifikasian.


