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Untuk lelang-
lelang berjalan 
dengan baik, 
karena kami 

ini adalah satu 
institusi yang 
kolektif. Tidak 

ditentukan oleh 
satu-dua orang 

saja

Jakarta, HanTer - “Untuk 
lelang-lelang berjalan dengan 
baik, karena kami ini adalah 
satu institusi yang kolektif. 
Tidak ditentukan oleh sa-
tu-dua orang saja,” kata Ariza 
di Makodam Jaya, Jakarta 
Timur, Selasa (30/3/2021). 
Ariza mengatakan, saat ini 
Blessmiyanda masih menja-
lani pemeriksaan oleh Ins-
pektorat atas dugaan pe-
lecehan seksual kepada anak 
buahnya dan kasus perseling-
kuhan. Bahkan Blessmiyanda 

telah dinonaktifkan sejak 
Jumat (19/3/2021) lalu, dan 
posisinya digantikan semen-
tara oleh Asisten Pemerinta-
han Setda DKI Jakarta Sigit 
Wijatmoko sebagai Pelaksana 
tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI 
Jakarta.

“Prinsipnya Pemprov 
DKI Jakarta akan berla-
ku adil dan melaksanakan 
pemeriksaan sesuai den-
gan prosedur yang ada dan 
masyarakat dimohon bersa-
bar,” ujar Ariza.

WAGUB: KASUS BLESSMIYANDA
TAK HAMBAT PENGADAAN BARANG

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza 
Patria memastikan, kasus yang menjerat 
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta 
Blessmiyanda tidak akan menghambat 
pengadaan barang. Politisi Partai Gerindra 
ini memandang, BPPBJ bukanlah lembaga 
yang hanya ditentukan oleh satu orang saja.

Walau Blessmiyanda di-
periksa Inspektorat, namun 
DKI tetap menjunjung tinggi 
azas praduga tak bersalah ke-
pada yang bersangkutan. DKI 
juga memberikan kesempatan 
kepada Blessmiyanda untuk 
mengklarifi kasi dugaan kasus 
yang dialaminya. “Kami beri 
kesempatan yang bersangku-
tan untuk menjelaskan sebaik 
mungkin, dan juga Inspektorat 
untuk melakukan pemerik-
saan sesuai dengan ketentuan 
yang ada,” ungkap Ariza.

Seperti diketahui, Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan membenarkan 
kabar Kepala Badan Penga-
daan Barang dan Jasa (BPPJ) 
DKI Jakarta Blessmiyanda 
dicopot karena masalah pe-
lecehan seksual. Bahkan man-
tan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI itu menyebut, 
Blessmiyanda juga dicopot 
karena masalah perseling-
kuhan dengan perempuan 
lain. “Penonaktifan Kepala 
BPBJ ini kami lakukan untuk 
memastikan proses peme-
riksaan dan penyelidikan 
dapat dijalankan Inspektorat 
Pemprov DKI Jakarta secara 
cepat, menyeluruh dan adil 
bagi semua pihak yang terli-
bat,” kata Anies berdasarkan 
keterangan yang diterima 
pada Senin (29/3/2021).

Anies  mengatakan, 
Blessmiyanda dinonaktifkan 

dari jabatannya sejak Jumat 
(19/3/2021) atau sehari pasca 
diterimanya dua pengaduan 
kasus tersebut. Meski demi-
kian, Anies tetap berpedoman 
untuk menjunjung azas pra-
duga tidak bersalah terhadap 
yang bersangkutan. “Tapi 
posisi kami jelas, apabila da-
lam ditemukan bahwa benar 
terjadi pelanggaran, maka 
kepada terlapor dan kepada 
semua yang menutup-nutupi 
fakta selama proses pemerik-
saan, akan diberikan sanksi 
tegas sesuai peraturan yang 
berlaku,” ujarnya. 
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