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SAMBUNGAN

Jakarta Darurat Omicron,...
selanjutnya Jawa Barat 

(401), Banten (276), Jawa 
Timur (89), dan Bali (43).

Juru Bicara Satgas Pen-
anganan Covid-19 Wiku 
Adisasmito mengatakan, 
jumlah kasus positif  Co-
vid-19 di Indonesia telah 
menunjukkan peningka-
tan tiga pekan terakhir. Ia 
mengatakan, kasus positif  
Covid-19 naik dari 1.123 
menjadi 5.454 kasus.

“Jumlah kasus positif  
nasional mengalami pening-
katan dalam 3 minggu tera-
khir yaitu meningkat 5 kali 
lipat dari 1.123 kasus men-
jadi 5.454 kasus,” kata Wiku 
dalam keterangannya melalui 
kanal YouTube Sekretariat 
Presiden, Kamis (21/1).

Menurut Wiku, pening-
katan kasus Covid-19 tidak 
diikuti dengan kenaikan 
angka kematian. Namun 
demikian, kenaikan kasus 
harian berakibat pada me-
ningkatnya kasus aktif  se-
cara signifi kan.

Kasus Covid-19 varian 
omicron di Jakarta terus 
melonjak. Hingga saat ini, 
ada 1.027 orang yang ter-

papar omicron.
“Dari 1.027 orang yang 

terinfeksi, sebanyak 747 orang 
adalah pelaku perjalanan luar 
negeri, sedangkan 280 lainnya 
adalah transmisi lokal,” ujar 
Kepala Bidang Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit, 
Dinas Kesehatan Provinsi 
DKI Jakarta, Dwi Oktavia, 
Jumat (21/1).

Sebab itu, Dwi mengimbau 
agar masyarakat juga me-
waspadai penularan Omicron 
yang terus meningkat. Semen-
tara berdasarkan data terkini 
Dinas Kesehatan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, jumlah 
kasus aktif  di Jakarta naik 
sejumlah 718 kasus, sehingga 
jumlah kasus aktif  kini seban-
yak 5.642 (orang yang masih 
dirawat/isolasi).

“Perlu digaris bawahi bah-
wa 3.580 orang dari jumlah ka-
sus aktif  (63,4%) merupakan 
transmisi lokal. Sedangkan, 
kasus positif  baru berdasarkan 
hasil tes PCR hari ini bert-
ambah 1.155 orang sehingga 
total 874.259 kasus, yang mana 
906 di antaranya (78,4%) juga 
merupakan transmisi lokal,” 
ujar Dwi.  mar

Mantan Penyidik KPK
Stepanus Robin...

perkara dimaksud,” ujar Ali.
Dalam kasus itu, Ste-

panus Robin dan Maskur 
yang terbukti menerima 
suap pengurusan perkara di 
KPK, juga dijatuhi pidana 
pengganti senilai Rp 11,5 
miliar.  

“Menjatuhkan pidana 
tambahan senilai Rp 2,3 
miliar pada terdakwa Ste-
panus Robin Pattuju,” kata 
ketua majelis hakim Djuy-
amto di Pengadilan Tipikor 
Jakarta, pada 12 Januari 
2022.

Majelis hakim memberi 
kesempatan pada Robin 
untuk membayar pidana 
pengganti dalam waktu 1 

bulan. Apabila harta dan ben-
danya tak mencukupi untuk 
melakukan pembayaran maka 
pidana tersebut diganti dengan 
hukuman penjara selama 1,5 
tahun.

Sementara itu Maskur juga 
dikenai pidana pengganti oleh 
majelis hakim.

 “Menjatuhkan pidana 
pengganti sebesar Rp 8,7 miliar 
dan 36.000 dollar Amerika,” 
kata hakim.

Jika ditotal, jumlah pidana 
pengganti yang wajib dibayar 
Maskur senilai Rp 9,2 miliar. 
Dengan jumlah tersebut, total 
pidana pengganti yang mesti 
dibayarkan keduanya senilai Rp 
11,5 miliar.  mar

SAMBUNGAN DARI HAL 1Rahmat Eff endi Lakukan Pertemuan...
Kuasa hukum Rahmat Ef-

fendi juga sebelumnya telah 
mengirimkan nama-nama 
orang yang akan hadir dalam 
pertemuan daring bersama 
kliennya kepada petugas.

“Sebelum dilaksanakan 
Zoom Meeting tersebut, me-
lalui kuasa hukum, beliau telah 
mengajukan nama-nama yang 
akan melakukan Zoom Meet-
ing,” ungkap Dariyanto.

Ia pun menyatakan bahwa 
DPD Golkar Kota Bekasi akan 
tetap menghormati proses 
pemeriksaan Rahmat Effendi 
dan menaati peraturan yang 
berlaku.

Tahanan.
“KPK juga telah membuat 

ketentuan tentang tata cara 
kunjungan tahanan di rutan 
KPK yang disosialisasikan ke-
pada setiap tahanan,” katanya.

Ketua Bapilu DPD Partai 
Golkar Kota Bekasi Dariyanto 
membenarkan bahwa sejumlah 
kader DPD Golkar Kota Bekasi 
berbincang secara virtual lewat 
Zoom dengan Wali Kota non-
aktif  Bekasi Rahmat Effendi.

Dariyanto berujar, mereka 
melakukan pertemuan vir-
tual untuk mengetahui kondisi 
Rahmat Effendi yang kini 
ditahan di Rutan Komisi Pem-

berantasan Korupsi (KPK).
“Perihal Zoom Meeting 

tersebut sebenarnya bukan 
diperuntukan untuk pengurus 
Partai Golkar, namun untuk 
sesepuh dan orang yang sudah 
sangat rindu kepada Bapak 
Rahmat Effendi, yang ingin 
memastikan keadaan beliau,” 
ujar Dariyanto melalui pesan 
singkat, Jumat (21/1).

Dariyanto mengeklaim 
bahwa pertemuan secara vir-
tual tersebut tidak melanggar 
aturan apa pun. Pertemuan 
daring dilakukan sesuai jadwal 
kunjungan virtual terhadap 
Rahmat Effendi.

“Kami dari Partai Golkar 
Kota Bekasi tetap menghor-
mati proses pemeriksaan di 
KPK yang sedang berjalan dan 
kami akan taat akan asas dan 
aturan yang berlaku,” ujarnya.

Adapun Pepen merupakan 
tersangka kasus suap. Pepen 
terjaring operasi tangkap tan-
gan (OTT) KPK pada Rabu 
(5/1). Dalam penangkapan 
itu, KPK menyita Rp 5 miliar. 
KPK menduga Pepen turut 
serta melakukan intervensi 
terkait beberapa proyek di 
Kota Bekasi dan mengutil 
“uang jabatan” dari pegawai 

di Pemkot Bekasi.
Sekretaris Jenderal DPP 

Partai Golkar Lodewijk F Pau-
lus meminta KPK mengevalu-
asi sistem keamanan di Rumah 
Tahanan (rutan) KPK. Hal 
itu menyusul adanya dugaan 
bahwa Wali Kota nonaktif  
Bekasi Rahmat Effendi alias 
Pepen melakukan pertemuan 
secara daring, meski tengah 
mendekam di rutan KPK.

“Saya pikir evaluasi untuk 
sistem keamanan di KPK. Biar 
mereka mengevaluasi itu,” kata 
Lodewijk di Kompleks Parle-
men Senayan, Jakarta, Jumat 
(21/1).  mar

kan ke kantor kelurahan yang 
diteruskan ke pengurus RW 
masing-masing. Nantinya pro-
gram Kamsa akan terus dilaku-
kan ke depannya untuk tertib 
administrasi.

ada 377 pasangan suami 
isteri yang mendapatkan akta 
perkawinan melalui program 
Kamsa yang dirilis Desember 
2021 lalu.

“Kita berikan kado awal 

tahun dimana ada 34 pasangan 
suami istri yang kita undang 
untuk terima akta perkawinan 
(di Kantor Wali Kota Jakarta 
Utara),” kata Nurrahman.

 Sementara sisanya diberi-

“Karena kita ingin seluruh 
warga di Jakarta Timur harus 
benar-benar tertib administrasi 
kependudukannya,” tuturnya.

Wali Kota Jakarta Timur, 
Muhammad Anwar men-

gatakan, layanan gratis ini 
untuk mereka yang beragama 
non Islam dan telah menikah 
namun belum memiliki akta 
perkawinan di catatan sipil. 

 osm

53 Tahun Menikah, Pasutri Ini...

pannya dan pada saat kejadian 
trafi c light Muara Rapak warna 
merah.Kecelakaan beruntun 
itu mengakibatkan 5 orang 
korban tewas dan puluhan 
korban lainnya mengalami 
luka-luka.

Berdasarkan rekaman 
CCTV yang ada di sekitar lo-
kasi kejadian, tabrakan berun-
tun terjadi pukul 06.19 WIB, 
Jumat (21/1). Saat itu, puluhan 
kendaraan, baik mobil dan mo-
tor sedang berhenti di lampu 
merah. Tepat pukul 06.19.43, 
sebuah truk tronton warna 
merah melaju dengan kecepa-
tan tinggi. Tanpa mengerem, 
truk langsung menghantam 
kendaraan yang berhenti di 
depannya.

Saat itu sejumlah kenda-
raan, baik mobil dan motor 
cukup padat berhenti di lampu 
merah. Namun nahas, dari 
arah belakang, sebuah truk 
tronton terus melaju karena 
diduga rem blong.

Kepala Divisi Humas Polri 

dan seorang di rumah sakit. 
Sementara korban luka-luka 
Belasan orang di mana 4 di 
antaranya allami luka berat. 
Semua korban dilarikan ke 
RSU Kanujoso dan RSU Beri-
man di Balikpapan.

Kecelakaan maut itu ber-
mula disaat Muhammad Ali 
(48) mengendarai truk tronton 
bernomor polisi KT 8534 AJ 
dengan muatan kontener 20 
fi t yang berisikan kapur den-
gan berat 20 ton yang hendak 
di antar ke Kampung Baru, 
Balikpapan Barat.

Namun sesampai di depan 
Rajawali Foto Km0,5 Ali sudah 
mulai mengurangi porsneling 
dari 4 ke 3 dan sesampai di 
depan Bank Mandiri rem su-
dah tidak berfungsi dan truk 
meluncur laju dan menabrak 
puluhan kendaraan yang ada 
di lampu merah Muara Rapak. 
Dan seingat sopir, yang per-
tama kali di tabrak adalah 
pengendara sepeda motor.

Dalam kecelakaan itu, ko-

rban tewas berjumlah lima 
orang, empat orang luka berat, 
dan puluhan orang alami luka 
ringan. Adapun kerusakan 
yakni lampu merah roboh, 
pagar pembatas rusak, mobil 6 
unit rusak, dan sepeda motor 
14 unit. Dan untuk sementara 
para korban di bawa ke RSU 
Khanujoso dan RSU Beriman.

Informasi yang dihimpun, 
awalnya supir truk tronton 
berangkat pukul 05.00 Wita 
dari Parkirannya di Jalan Pulau 
Balang Km 13 Kel Karang 
Joang, Kec Balikpapan Utara. 
Truk ini mengangkut muatan 
kontainer 20 Fit yang berisikan 
kapur pembersih air dengan 
berat 20 Ton yang hendak 
di antar ke Kampung Baru, 
Balikpapan Barat.

Tetapi, sesampainya di 
depan Rajawali Fot Km 0,5, 
supir sudah mulai mengurangi 
persneling dari 4-3. Selanjut-
nya, rem sudah tidak berfungsi 
dan truk tronton meluncur laju 
dan menabrak yang ada di de-

Irjen Dedi Prasetyo men-
gungkapkan, korban yang 
mengalami luka-luka akibat 
peristiwa kecelakaan beruntun 
di Balikpapan, Kalimantan 
Timur (Kaltim), 14 orang.

 Mabes Polri melalui Ko-
rps Lalu Lintas (Korlantas) 
mengusut penyebab terjadinya 
peristiwa kecelakaan beruntun 
di Balikpapan, Kalimantan 
Timur (Kaltim), yang meli-
batkan satu unit truk tronton 
dengan beberapa kendaraan 
roda empat dan dua.

“Mabes Polri akan turunkan 
tim TAA (traffi c accident anali-
sis) Korlantas Polri ke TKP,” 
ujar Dedi kepada wartawan, 
Jakarta, Jumat (21/1).

Berdasarkan keterangan 
dari supir truk tronton tersebut 
kepada polisi, kendaraan yang 
dikendarainya mengalami rem 
blong saat melintas di lampu 
merah Muara Rapak.

“Keterangan supir truk 
tronton pompa angin rem 
tidak berfungsi sehingga me-

nyebabkan terjadinya rem 
blong,” ucap Dedi.

Kerusakan yang ditim-
bulkan truk tronton tersebut 
meliputi lampu merah roboh, 
pagar pembatas jalan rusak, 
6 mobil meliputi 2 angkot, 
2 mobil pribadi dan 2 mobil 
pikap. Sedangkan sepeda mo-
tor ada 14.

Seorang Bayi Selamat
Seorang bayi selamat 

dalam kecelakaan maut terse-
but. Bayi tersebut berada di 
dalam mobil Daihatsu Ayla 
berwarna merah bersama 
kedua orang tuanya. Namun 
nahas, kedua orang tua bayi 
tersebut meninggal dunia di 
lokasi kejadian.

Mobil Ayla tersebut ter-
pantau CCTV berada per-
sis di depan tronton yang 
mengalami remblong. Mobil 
Ayla dengan nomor polisi KT 
1887 NT tersebut mengalami 
kerusakan parah di bagian 
belakang.  mar

Tragis! Truk Tabrak Belasan Kendaraan,...

juga mengamankan dua orang 
lain dalam  operasi tangkap 
tangan (OTT) pada Rabu 
(19/1).Dua orang itu adalah 
Dewi sebagai sekretaris Hen-
dro dan Achmad Prihanto se-
laku Direktur PT SGP. Hanya 
saja, KPK belum menetapkan 
status hukum untuk keduanya.

Pelaksana Tugas Kepala 
Badan Pengawas MA, Dwiarso 
Budi Santiarto, mengatakan,  
menyampaika Itong dan Ham-
dan telah diberhentikan se-
mentara dari jabatannya.

“Maka hari ini juga yang 
bersangkutan telah diberhenti-
kan sementara oleh Ketua MA 
sebagai hakim dan panitera 
pengganti. Surat keputusan-
nya sudah ditandatangani,” 
jelas dia.

Budi Santiarto menegas-
kan, Mahkamah Agung (MA) 
mendukung penuh penegakan 

Pomolango mengatakan, 
ket ig a  tersangka d iduga 
melakukan kesepakatan agar 
pengadilan memutuskan mem-
bubarkan PT SGP. Sebab jika 
PT SGP dibubarkan ada aset 
dalam jumlah besar yang bisa 
dibagikan.

“Putusan itu diinginkan 
tersangka HK (Hendro Ka-
siono) di antaranya agar PT 
SGP dinyatakan dibubarkan 
dengan nilai aset yang bisa 
dibagi sejumlah Rp 50 miliar,” 
tutur Nawawi dalam konfer-
ensi pers penetapan tersangka 
di Gedung Merah Putih KPK, 
Kuningan, Jakarta, Kamis 
(20/1).

Nawawi mengungkapkan 
Hendro dengan PT SGP di-
duga menyiapkan dana senilai 
Rp 1,3 miliar untuk mengurus 
perkara ini dari pengadilan 
tingkat pertama hingga Mah-

kamah Agung (MA).
Guna Merealisasikan ren-

cana itu, lanjut Nawawi, Han-
dro menjalin komunikasi den-
gan Hamdan. Menggunakan 
istilah ‘upeti’, keduanya me-
nyamarkan maksud pembe-
rian uang. Setelah komunikasi 
terjalin, Hamdan memberi tahu 
Itong tentang tawaran itu. Se-
bab, Itong merupakan hakim 
tunggal dalam perkara pem-
bubaran PT SGP.

Nawawi menyebut Itong 
menyepakati tawaran itu dan 
meminta sejumlah uang.

“Lalu uang diserahkan 
oleh tersangka HK (Hendro 
Kasiono) pada tersangka HD 
(Hamdan) sejumlah Rp 140 
juta yang diperuntukkan bagi 
tersangka IIH (Itong Isnaini 
Hidayat),” sebutnya.

Sebagai informasi, selain 
menangkap ketiganya, KPK 

hukum yang dilakukan KPK 
hakim Itong Isnaini Hidayat 
dan panitera pengganti PN 
Surabaya, Hamdan.

“ M A  m e n d u k u n g 
sepenuhnya langkah-langkah 
hukum yang dilakukan oleh 
KPK termasuk OTT yang 
dilakukan terhadap oknum 
hakim dan panitera pengganti 
PN Surabaya,” ujarnya.

“Untuk itu, MA mengu-
capkan terima kasih kepada 
KPK yang berkomitmen men-
egakkan hukum khususnya 
dalam pemberantasan tipikor,” 
kata Budi Santiarto.

B u d i  S a n t i a r t o  m e -
nyatakan, OTT terhadap ok-
num hakim dan panitera PN 
Surabaya tersebut merupakan 
kerja sama antara MA dan 
KPK

“Dengan adanya OTT, 
semoga membantu MA untuk 

mempercepat menjadi lem-
baga yang bersih dari praktik 
KKN,” ujarnya.

 Ia mengatakan, melalui 
Badan Pengawas, Mahkamah 
Agung tidak akan berhenti 
melakukan upaya pencega-
han maupun pemberatasan 
korupsi.

Pencegahan itu, ujar dia, 
khususnya juga terkait pelang-
garan kode etik dan pedoman 
perilaku hakim dan badan 
aparatur peradilan lainnya.

 “Oleh karena oknum ha-
kim dan panitera yang menjadi 
objek tangkap tangan ini telah 
ditetapkan KPK sebagai ter-
sangka, dengan tetap menjun-
jung asas praduga tak bersalah, 
maka yang bersangkutan telah 
diberhentikan sementara oleh 
ketua MA sebagai hakim dan 
panitera pengganti,” tutur Budi 
Santiarto.  han

Terungkap, Suap yang Diterima Hakim...

Cara Terbaik untuk Melindungi Diri dari Omicron
terbaik perlindungan adalah 
untuk mendapatkan rangkaian 
lengkap vaksin Covid-19,” 
ujarnya.

Sistem kekebalan bawaan 
membantu tapi tidak banyak 
dan tidak spesifik atau ber-
target seperti sistem kekeba-
lan yang didapat seseorang. 
“Sistem kekebalan yang di-
dapat terdiri dari sel B , Sel T, 
dan antibodi yang diproduksi 
sebagai respons terhadap vak-
sin,” kata dia.

Cara terbaik melindungi 
diri sendiri dari ancaman omi-
cron adalah dengan meng-
hindari kerumunan besar 

JAKARTA(IM) - Angka 
kasus omicron terus menin-
gkat terutama di Amerika 
Serikat. Agar tetap sehat se-
lama pandemi Covid-19, ada 
beberapa cara yang bisa Anda 
lakukan.

Direktur Institut Autoi-
mun dan Penyakit Rematik di 
Saint Joseph Health dan penu-
lis Immunity Strong, Robert G 
Lahita (dr Bob), menyarankan 
untuk mengonsumsi vitamin 
C, vitamin D, dan seng. Selain 
itu, dapatkan tidur yang cukup 
dan berkualitas. 

“Jangan lewatkan berolah-

raga. Jaga tingkat stres Anda. 
Cobalah bermeditasi atau 
melakukan yoga untuk relak-
sasi,” ujarnya seperti dilansir 
di laman Eat This, Not That, 
JUmat  (21/1). 

Seorang Infection Control 
Practitioner (ICP) dalam epi-
demiologi rumah sakit, Erica 
Susky, mengatakan cara orang 
dapat memperbaiki respons 
kekebalan umum mereka (atau 
kekebalan bawaan mereka) 
akan berlaku untuk penyakit 
menular apa pun. “Cukup 
istirahat, diet yang baik, dan 
hidrasi yang memadai. Khu-
sus untuk SARS-CoV-2, yang 

karena semakin sedikit orang 
yang melakukan kontak berarti 
semakin sedikit potensi pa-
paran terhadap SARS-CoV-2. 
“Kelompok yang lebih kecil 
lebih baik, tapi cobalah ber-
temu dengan orang-orang atau 
dalam pengaturan di mana 
dipastikan semua orang akan 
memakai topeng mereka setiap 
saat,” ujar Susky.

Susky mengatakan, orang 
dengan dua dan tiga dosis vak-
sin Covid-19 masih mendapat-
kan omicron. Meskipun tidak 
terlalu parah. Tak peduli bera-
pa banyak dosis vaksin yang 
diterima, tidak pernah me-

niadakan perlunya mematuhi 
langkah-langkah kesehatan 
masyarakat. Ini termasuk me-
makai masker untuk melind-
ungi orang lain dan tidak keluar 
rumah meskipun merasa sakit 
ringan. Orang yang divaksi-
nasi mungkin hanya merasa 
sakit ringan jika mendapatkan 
omicron.

“Vaksinasi terhadap omi-
cron memberikan manfaat 
meskipun tidak mencegah 
infeksi seperti halnya delta, 
itu masih akan mencegah Co-
vid-19 yang parah atau rawat 
inap,” kata dia.  tom

Anggur Merah Mampu Turunkan Kadar 
Asam Urat hingga Cegah Kanker

JAKARTA (IM) - Ada 
berbagai alasan mengapa 
Anda perlu mengonsumsi 
anggur merah. Selain enak 
rasanya, anggur merah juga 
salah satu buah yang kaya 
manfaat. 

Anggur merah men-
gandung lebih sedikit kalori 
daripada anggur hijau. Ang-
gur merah mengandung 
Vitamin A, C, B6, kalium, 
kalsium, zat besi, fosfor, 
folat, magnesium, dan se-
lenium. Flavonoid adalah 
antioksidan paling kuat yang 
ditemukan dalam anggur 
yang berkontribusi pada 
kesehatan mata.

Ingin tahu lebih lanjut 
tentang manfaat anggur? 
Yuk, langsung saja simak 
ulasan di bawah:

1. Cegah kanker
Kandungan resveratrol 

dalam buah anggur telah 
menunjukkan efek positif  
dalam mengendalikan kank-
er dan juga melindungi kulit 
Anda dari sinar UVB yang 
berbahaya dari matahari.

Deng an  demik i an , 
membantu untuk menjaga 
terhadap kanker kulit yang 
berbahaya. Buah anggur 

merah juga melindungi tubuh 
dari radiasi selama pengobatan 
kanker.

2. Cegah katarak
Kandungan nutrisi Fla-

vonoid dalam anggur merah 
mengandung antioksidan 
yang dapat menurunkan dan 
melawan radikal bebas untuk 
mencegah katarak.

3. Cegah penuaan dini
Kulit dan biji anggur merah 

mengandung resveratrol yang 
mengontrol proses penuaan. 
Resveratrol adalah antioksidan 
kuat yang membantu menjaga 
kesehatan kulit.

4. Menjaga kesehatan kulit
Anggur dan bijinya men-

gandung antioksidan dalam 
jumlah yang baik. Selain itu, 
anggur merah 50 kali lebih 
kuat dari Vitamin E dan 20 
kali lebih kuat dari Vitamin 
C. Ini membantu melindungi 
kulit dari polusi dan kerusakan 
racun. Ini juga berguna dalam 
perbaikan kolagen.

5. Turunkan Asam urat
Anggur merah bermanfaat 

untuk menurunkan asam urat. 
Ini membantu menghilangkan 
asam dari sistem dan men-
gurangi tekanan kerja ginjal. 

 tom

Jutaan Penduduk Indonesia Berobat 
ke Luar Negeri Setiap Tahun
Kemenkes mendorong IDI menganalisa 
perilaku masyarakat yang berobat ke 
luar negeri.

Jakarta, Kamis (20/1).
Kadir mendorong peran 

PB IDI menganalisis kecend-
erungan tersebut melalui Muk-
tamar ke-31 yang dijadwalkan 
bergulir pada 22-25 Maret 
2022 di Aceh. “Padahal dokter 
yang ada di Malaysia, Singa-
pura justru alumni universitas 
di dalam negeri, UI, UNPAD, 
UGM, justru melayani orang 
Indonesia di luar negeri,” 
katanya.

Jika dilihat berdasarkan 
perbandingan tempat tidur 
dengan jumlah populasi pen-
duduk, kata Kadir, Indonesia 
berada di posisi 1,18. Sedang-

kan di Asia rata-rata perband-
ingan antara 1.000 populasi 
dan jumlah tempat tidur be-
rada pada posisi 3,3.

“Artinya, peluang mem-
bangun rumah sakit di In-
donesia masih sangat besar. 
Sayangnya rumah sakit kita 
itu terkonsentrasi di kota-kota 
besar. Sedangkan di daerah 
Maluku, Papua, Irian Jaya 
dan Kalimantan masih sangat 
kurang,” ujarnya.

Kadir mengatakan, Per-
aturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2016 tentang Fasili-
tas Pelayanan Kesehatan dan 
Undang-Undang Cipta Kerja 

orang Indonesia berobat ke 
luar negeri.

“Sekitar satu juta pen-
duduk Indonesia berobat ke 
luar negeri per tahun dan 
menghabiskan uang negara 
sekitar 11,5 miliar dolar AS (Rp 
165 triliun),” ujarnya saat me-
nyampaikan sambutan dalam 
Pramuktamar pertama PB IDI 
secara virtual yang diikuti dari 
Youtube MEDI Official di 

JAKARTA(IM) - Ke-
menterian Kesehatan RI men-
dorong peran Pengurus Be-
sar Ikatan Dokter Indonesia 
(PB-IDI) untuk menganalisis 
kecenderungan perilaku ma-
syarakat Indonesia berobat ke 
luar negeri. Direktur Jenderal 
(Dirjen) Pelayanan Kesehat-
an Kemenkes, Abdul Kadir, 
mempertanyakan mengapa 
masih begitu banyak orang-

atau Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja telah memberikan man-
dat kepada semua investor as-
ing untuk membangun rumah 
sakit di Indonesia dengan 
kepemilikan saham sampai 
100 persen.

“Jangan heran kalau seka-
rang ini Indonesia jadi in-
caran investor asing untuk 
membangun rumah sakit di 
Indonesia. Rumah sakit asing 
akan tumbuh bagai jamur di 
Indonesia. Tahun ini sudah 
ada tiga rumah sakit dari Je-
pang akan masuk Indonesia,” 
katanya.  tom
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