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Suparji Ahmad

Larangan tersebut 
dimaksudkan 

untuk menghindari 
adanya 

penimbunan 
barang, yang 

akan menyulitkan 
konsumen dalam 

memperoleh 
barang kebutuhan 
pokok dan/atau 
barang penting, 

dalam hal ini 
oksigen

PAKAR HUKUM: TANGKAP
PENIMBUN OKSIGEN
Berdasarkan survei yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU), harga tabung oksigen di DKI Jakarta selama masa 
PPKM Darurat kian meroket. Bahkan harga oksigen di sejumlah 
toko di marketplace naik hingga mencapai 900 persen.

sampai ada persaiangan usa-
ha yang tidak sehat, harus 
dicegah adanya pelaku usaha 
yang mengambil keuntun-
gan secara tidak wajar di atas 
penderitaan orang lain.

“Perlu ada tindakan 
nyata dan tegas dari KPPU 
demi menjaga harga oksigen 
agar tetap terjangkau oleh 
masyarakat. Jangan sampai 
masyarakat malah terbebani 
di tengah pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah 
dalam hal ini Kemendag 
perlu untuk turun tangan 
dengan menetapkan har-
ga tertinggi oksigen me-
dis. Langkah tersebut demi 
memberikan kepastian hu-
kum terhadap masyarakat 
yang membutuhkan.

“Kemendag bisa juga 
membuat daftar harga 
tertinggi untuk memberi-

Jakarta, HanTer - Pakar 
Hukum Pidana Suparji Ah-
mad memberikan apresiasi 
atas kinerja KPPU. Ia pun 
menghimbau kepada pihak 
kepolisian untuk melakukan 
tindakan tegas dan men-
gusut tuntas praktik mafi a 
kesehatan tersebut.

Menurutnya, pengusu-
tan bisa berdasarkan un-
dang-undang perdagangan. 
Berdasarkan ketentuan pa-
sal 29 ayat (1) UU Perda-
gangan yang isinya berupa 
larangan menimbun barang 
pada kondisi tertentu.

“Larangan tersebut di-

maksudkan untuk meng-
hindari adanya penimbunan 
barang, yang akan menyu-
litkan konsumen dalam 
memperoleh barang ke-
butuhan pokok dan/atau 
barang penting, dalam hal 
ini oksigen,” ujar Suparji 
kepada wartawan di Jakarta, 
Minggu (11/7/2021).

Suparji juga menekan-
kan bahwa para pelaku usa-
ha harus memperhatikan 
Pasal 107 UU No. 7 Tahun 
2014 tentang Perdagangan.

Pasal ini berisi anca-
man sanksi pidana penjara 
maksimal 5 tahun, dan/

atau pidana denda maksi-
mal 50 miliar rupiah bagi 
pelaku usaha yang melan-
ggar larangan menyimpan 
barang kebutuhan pokok 
atau barang penting dalam 
jumlah dan waktu tertentu 
pada saat terjadi kelangkaan 
barang, gejolak harga, atau 
hambatan lalu lintas perda-
gangan barang.

“Polri bisa mendalami 
menggunakan pasal 107 UU 
Perdagangan,” katanya.

Ia juga berharap KPPU 
juga harus menindak ke-
naikan harga oksigen yang 
fantastis tersebut. Jangan 

kan kepastian hukum, dan 
sebagai upaya meringankan 
masyarakat yang kesusahan. 
Seperti Kemendag menetap-
kan harga tertinggi obat yang 
dinilai untuk mengobati 
Covid-19,” ujarnya. 
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ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Lon-
jakan kasus Covid-19 turut 
berimbas pada pasien penya-
kit lain. Pasalnya, banyak pa-
sien kesulitan mendapatkan 
pelayanan kesehatan akibat 
rumah sakit penuh dengan 
penderita Corona. Ketua 
DPD RI, AA LaNyalla Mah-
mud Mattalitti, meminta pe-
merintah segera mengatasi 
masalah ini.

Salah satu kisah pasien 
yang kesulitan mendapatkan 
pelayanan kesehatan terjadi 
di Bandung beberapa waktu 
lalu. Seorang warga mening-
gal dunia di taksi online ka-
rena tidak berhasil mendapat 
pelayanan dari rumah sakit 
akibat penuh. Pasien wanita 
lanjut usia bernama Kokom 
itu diketahui mengalami 
sesak nafas.

“Ini menjadi ironi karena 
pasien harus menghem-
buskan nafas terakhir di 
taksi online karena kesulitan 
mencari rumah sakit yang 
mau memberikan perawa-
tan. Saya pahami saat ini 
rumah sakit sedang kewala-
han akibat banyaknya kasus 
Covid-19, tapi seharusnya 
peristiwa seperti ini tidak 
perlu terjadi,” tutur LaNyal-
la, Minggu (11/7/2021).

Sopir taksi online yang 
membawa Kokom berpu-
tar-putar Bandung, mengaku 
sempat terkendala penyeka-
tan PPKM Darurat.

LaNyalla mengatakan, 
pemerintah perlu membe-
rikan sosialisasi lebih masif 
mengenai kondisi darurat 
yang bisa melewati pos 
penyekatan.

“Baik kepada petugas, 

maupun kepada masyarakat, 
jika dalam keadaan darurat 
seperti saat membawa pasien 
bisa diperkenankan lewat, 
bahkan seharusnya petugas 
juga ikut membantu,” tu-
turnya.

Peristiwa lainnya juga 
terjadi di Depok, Jawa Barat. 
Seorang warga Depok berini-
sial AA (32) pengidap down 
syndrome, meninggal setelah 
kontak dengan keluarganya 
yang terkonfirmasi positif 
Covid-19.

Ironisnya, korban tidak 
mendapatkan pelayanan 

dari puskesmas selama sa-
kit. Jenazah AA pun sempat 
telantar selama beberapa 
jam karena tidak ada petugas 
yang datang untuk mengurus 
pemulasaraan jenazah.

“Kejadian seperti ini 
menjadi pekerjaan rumah 
perangkat desa atau pamong 
lingkungan. Pengurus RT/
RW harus aktif memantau 
warganya. Selain itu jika ada 
warga yang sakit, khususnya 
dengan gejala Covid, pengu-
rus RT/RW perlu berkoor-
dinasi cepat dengan Satgas 
Covid kelurahan agar war-

ganya itu cepat mendapat 
penanganan,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur 
itu juga menyoroti peris-
tiwa meninggalnya seorang 
dokter senior di Siak, Riau. 
Dokter bernama Christian 
Ery meninggal dunia Kamis 
(8/7/2021) di ruang praktik-
nya setelah dua hari tak bisa 
dihubungi.

Christian Ery dipastikan 
terpapar Covid dan sempat 
mengeluhkan sakit kepada 
keluarganya sebelum menin-
ggal dunia.

LaNyalla berharap keja-

dian seperti ini tidak terulang 
kembali.

“Kita banyak mendengar 
pasien Covid yang isolasi 
mandiri di rumah meninggal 
dunia karena tak berhasil 
mendapat perawatan medis 
yang diperlukan. Banyak 
juga pasien non-Covid sulit 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan karena RS pe-
nuh, kekurangan obat-oba-
tan serta kondisi yang terus 
memburuk soal minimnya 
oksigen. Pemerintah harus 
segera mengatasi permasa-
lahan ini,” sebutnya.

“Kondisi seperti ini san-
gat menyedihkan dan jika 
lonjakan Covid terus ter-
jadi kita benar-benar da-
lam bahaya karena akan 
banyak nyawa warga yang 
tak terselamatkan. Maka 
penting sekali peningkatan 

pelayanan masyarakat yang 
sakit sejak dini. Awareness 
sangat dibutuhkan dilakukan 
semua pihak, termasuk dari 
masyarakat sendiri,” tambah 
LaNyalla.

Mantan Ketua Umum 
PSSI itu meminta warga un-
tuk menjadikan kasus-kasus 
pilu di atas sebagai sebu-
ah pelajaran. Menurutnya, 
berbagai peristiwa tersebut 
harus menjadi warning bagi 
siapapun yang abai proto-
kol kesehatan dan masih 
melakukan perilaku hidup 
yang berpotensi terpapar 
Covid-19.

“Alarm tanda bahaya 
ini jangan diabaikan, serta 
para kepala daerah perlu 
mengerahkan segala upaya 
taktis untuk menyiapkan 
skenario terburuk di daerah 
masing-masing,” tegasnya.

Untuk diketahui, kondisi 
bahaya bisa terlihat dari data 
kasus di DKI Jakarta. Angka 
kematian akibat Covid cukup 
tinggi per harinya, bahkan 
ada yang menyentuh hingga 
392 pasien meninggal dunia 
dalam sehari.

Tim peneliti Fakultas 
Kesehatan Masyarakat 
(FKM) Universitas Indone-
sia menyebutkan 49,2 persen 
warga DKI Jakarta telah ter-
papar Covid-19. Ini artinya 
hampir separuh warga DKI 
Jakarta sudah terkena virus 
Corona.

“Vaksinasi Covid mutlak 
harus dilakukan secara cepat 
dan merata. Herd immunity 
perlu segera diciptakan seba-
gai salah satu upaya melin-
dungi dan menyelamatkan 
masyarakat,” tutup LaNyalla. 

 Danial

Pemerintah Diminta Atasi Masalah Pelayanan Pasien COVID-19

Jakarta, HanTer - Suku 
Dinas (Sudin) Penang-
gulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan (Gulkarmat) 
Jakarta Timur berhasil me-
madamkan kebakaran yang 
menimpa sebuah rumah 
tinggal, warung makan dan 
tempat penginapan di Jl 
Pintu II Taman Mini No.71, 
RT.15/02 Kelurahan Pinang 
Ranti, Makassar, Minggu 
(11/7/2021). Meski tak ada 
korban jiwa dan korban 
luka, kerugian materi yang 
ditimbulkannya ditaksir 
mencapai Rp500 juta.

Kasi Pengendalian 
Kebakaran dan Penyela-
matan Sudin Gulkarmat 
Jakarta Timur, Gatot Sula-
eman mengatakan, untuk 
memadamkan kobaran api, 
pihaknya mengerahkan 10 
unit mobil pemadam den-

gan 50 personelnya.
“Tidak ada korban jiwa 

maupun luka dalam pe-
ristiwa ini. Namun akibat 
kejadian ini kerugian ma-
teri yang ditimbulkannya 
ditaksir mencapai Rp 500 
juta,” katanya di Jakarta, 
Minggu (11/7/2021).

Ia menerangkan, dalam 
waktu sekitar satu jam 
api berhasil dipadamkan 
petugas.

Adapun tterbakarnya 
tiga bangunan yang berdiri 
di atas lahan seluas kurang 
lebih 460 meter persegi ini 
diduga akibat hubungan 
arus pendek listrik dari 
lantai dasar tempat pen-
ginapan. Kemudian api 
merembet ke lantai dua 
dan menjalar ke bangunan 
di sekitarnya.
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KEBAKARAN DI PINANG RANTI

Kerugian Capai 
Rp500 Juta

Jakarta, HanTer - Pe-
merintah Provinsi (Pemp-
rov) DKI Jakarta masih 
menunggu kebijakan dari 
Kementerian Sosial (Ke-
mensos) RI terkait skema 
pencairan dana bantu-
an sosial (bansos) selama 
Pemberlakuan Pembata-
san Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat hingga 
20 Juli.

“Kami masih menun-
ggu kebijakan dari pusat. 
Untuk teknisnya kemung-
kinan masih sama. Kami 
siap mendukung,” ujar 
Riza saat ditemui war-
tawan usai meninjau kegia-
tan vaksinasi COVID-19 di 
Masjid Raya Jakarta Isla-
mic Center, Koja, Jakarta 
Utara, Minggu (11/7/2021)

Wakil Gubernur DKI 
Jakarta Ahmad Riza Patria 
mengatakan untuk teknis 
pencairannya kemungki-
nan masih sama dan posisi 
Pemprov DKI Jakarta ada-
lah siap mendukung apa-
pun kebijakan dari pusat.

Sebelumnya, Men-
teri Sosial Tri Rismahari-

ni mengatakan bantuan 
sosial (bansos) sebesar 
Rp600.000 akan disalur-
kan kepada masyarakat 
pada pekan ini atau paling 
lambat mulai pekan depan.

Bansos tersebut dicair-
kan guna akselerasi prog-
ram perlindungan sosial di 
masa PPKM Darurat.

Risma dalam keteran-
gannya di Jakarta, Senin 
pekan lalu, mengatakan 
sesuai arahan dari Presi-
den Joko Widodo, maka 
bantuan tersebut diharap-
kan dapat digunakan un-
tuk memenuhi kebutuhan 
pokok saja.

Dengan harapan, bisa 
membantu masyarakat 
yang terkena dampak pan-
demi COVID-19.

Bantuan dari Kemen-
terian Sosial tersebut 
disalurkan dalam tiga ske-
ma yakni Program Keluar-
ga Harapan (PKH), Ban-
tuan Pangan Non Tunai 
(BPNT)/Kartu Sembako 
dan Bantuan Sosial Tunai 
(BST). 

 Sammy

PENCAIRAN DANA BANSOS

DKI Masih Tunggu 
Skema dari Kemensos
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ISTIMEWA


