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RAKER PERSIAPAN
PEMILU SERENTAK

Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tito Karna-
vian (kanan) bersama 
Ketua KPU Ilham Saputra 
(tengah) dan Anggota 
KPU Hasyim Asy’ari (kiri) 
mengikuti rapat kerja 
dengan Komisi II DPR 
di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis 
(16/9). Rapat tersebut 
membahas persiapan 
dan kesiapan pelaksa-
naan Pemilu serentak 
tahun 2024.

JAKARTA (IM) – Ketua 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), Firli Bahuri men-
gungkap tiga bentuk modus 
tindak pidana korupsi yang 
berkaitan dengan jual beli 
jabatan. 

Tiga modus korupsi ter-
kait dengan jual beli jabatan 
yang kerap dilakukan oleh 
penyelenggara negara yakni 
berupa suap, gratifi kasi, dan 
pemerasan.

Hal ii disampaikan Firli Ba-
huri saat memberikan sambu-
tan dalam Webinar bertemakan 
“Jual Beli Jabatan: Kenapa 
dan Bagaimana Solusinya?” 
yang ditayangkan melalui akun 
YouTube milik KPK RI, Ka-
mis (16/9).

Hadir dalam Webinar 
tersebut Menpan RB, Tjahjo 
Kumolo.

“Pertama, yang erat kaitan-
nya dengan jual beli jabatan 
adalah tindak pidana korupsi 
berupa gratifikasi. Kedua, 
adalah tindak pidana korupsi 
yang erat kaitannya dengan 
suap. Ketiga, juga ada kaitan-
nya dengan pemerasan,” beber 
Firli.

Dijelaskan, pemerasan ter-
jadi ketika pejabat negara me-
miliki kekuasaan, kesempatan, 
ditambah dengan rendahnya 
integritas.

Modus itu sering terjadi 
ketika ada penyelenggara 
negara yang mengetahui po-
sisi strategis di ruang lingkup 
kerjanya.

Biasanya, para pejabat 
negara bakal menempatkan 
orang-orang pilihannya dalam 
posisi tersebut. Sehingga, ter-
jadi pemerasan terhadap orang 
yang sudah lebih dulu men-
duduki posisi tersebut.

“Kalau ada suatu jabatan 
yang dianggap oleh peny-
elenggara negara bahwa yang 
bersangkutan layak atau tidak, 
maka bisa terjadi pemerasan 
dengan kalimat ‘apakah anda 
masih mau bertahan men-
duduki jabatan tersebut? Kalau 
mau bertahan maka anda harus 
bayar sekian, kalau tidak, maka 
harus diganti’ itulah ada tindak 
pidana korupsi berupa pem-
erasan,” beber Firli.

Pemerasan berbeda dengan 
tindak pidana suap. Diung-
kapkan Firli, suap merupakan 
salah satu tindak pidana ko-
rupsi yang diatur dalam Pasal 
5 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999.

Di mana, dalam pasal terse-
but dijelaskan bahwa barang 
siapa memberi untuk meng-
gerakkan agar melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang 
bertentangan dengan jabatan 
maka masuk ke dalam tindak 
pidana suap.

“Maka seseorang yang 
menghendaki atau ingin mem-
pertahankan jabatan, maka 
dia akan memberikan hadiah 
atau janji yang masuk dalam 
kategori tindak pidana korupsi 
berupa penyuapan,” imbuhnya. 
 han

Ketua KPK Ungkap Tiga Modus 
Korupsi terkait Jual Beli Jabatan
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RAKER JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menteri Per-
encanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 
(kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Kamis (16/9). Rapat tersebut diantaranya membahas 
peta jalan pelayanan kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan 
(KDK) dan Kelas Rawat Inap (KRI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
serta penjelasan utilisasi pelayanan JKN di masa pandemi dan implikasinya 
terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Presiden Jokowi Perlu Bersikap  
atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

ertibkan pimpinan KPK yang 
berlaku semena-mena. Dik-
etahui, keputusan pemecatan 
itu tetap diambil meski Jokowi 
pernah menyatakan, TWK ti-
dak bisa serta merta jadi dasar 
pemberhentian pegawai KPK 
yang tak lolos. 

Jokowi juga mengatakan, 
Hasil TWK seharusnya men-
jadi masukan untuk langkah-
langkah perbaikan KPK ke 
depan, baik terhadap individu 
maupun institusi.

“Fatsun atau sopan san-
tunnya, Presiden sebagai pe-
mimpin eksekutif  puncak 
mesti menertibkan pimpinan 
KPK yang berlaku sewenang-
wenang,” ucapnya. 

Sebelumnya, KPK me-
nyatakan 75 pegawai tidak 
memenuhi syarat (TMS) usai 
mengikuti TWK, 51 di anta-
ranya dinilai merah dan akan 
diberhentikan. Dari 51 pega-
wai tersebut, ada satu pegawai 
yang memasuki purnatugas per 
Mei 2021, sehingga pegawai 
itu tidak ikut diberhentikan 
dengan hormat. 

Sedangkan, 24 pegawai 
yang tidak lolos TWK dapat 

Jokowi sebaiknya menertibkan pimpin-
an KPK yang semena-mena terhadap 56 
pegawai KPK. Apalagi Jokowi pernah 
menyatakan, TWK tidak bisa serta merta 
jadi dasar pemberhentian pegawai KPK 
yang tak lolos.

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
dinilai perlu segera bersikap 
terkait pemberhentian 56 pega-
wai Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Pegawai KPK 
yang tak lolos tes wawasan 
kebangsaan (TWK) dalam 
alih status menjadi aparatur 
sipil negara (ASN) itu akan 
diberhentikan per 30 Septem-
ber 2021. 

“Tidak sepatutnya Pres-
iden Jokowi mengelak (dari) 
tanggung jawab atas pem-
ecatan 56 pegawai KPK,” 
kata Guru Besar Universitas 
Islam Negeri Syarif  Hidayatul-
lah, Azyumardi Azra, kepada 
wartawan,  Kamis (16/9).

Ia mengatakan, sebagai 
Kepala Negara, Jokowi perlu 

mengacu pada rekomendasi 
Ombudsman dan temuan 
Komnas HAM atas pelak-
sanaan TWK. Berdasarkan 
laporan akhir hasil pemerik-
saan, Ombudsman menemu-
kan adanya malaadministrasi. 
Sementara Komnas HAM 
menemukan 11 bentuk pelang-
garan HAM dalam asesmen 
TWK. 

Kedua lembaga negara itu 
juga merekomendasikan agar 
pegawai yang tak lolos TWK 
tetap dilantik menjadi ASN. 

“Fatsunnya pula Presiden 
mengikuti rekomendasi Om-
budsman dan Komnas HAM 
sebagai lembaga resmi negara,” 
kata Azyumardi. 

Selain itu, Azyumardi me-
nilai, Jokowi sebaiknya men-

mengikuti diklat sebagai syarat 
alih status. Namun, dari 24 
orang, hanya 18 yang bersedia 
mengikuti diklat dan lulus 
menjadi ASN. Sebanyak 6 
orang lainnya memilih tidak 
mengikuti diklat, sehingga, 
ada 56 pegawai yang akan 
diberhentikan. 

Jokowi mengaku tak tu-
run tangan menyelesaikan 
polemik alih status pegawai 

KPK yang berujung pada 
pemecatan pegawai KPK itu. 
Ia menyatakan menghormati 
proses hukum yang sedang 
berjalan. “Saya enggak akan 
jawab, tunggu keputusan MA 
dan MK,” kata Jokowi ketika 
bertemu sejumlah pemimpin 
redaksi media di Istana Ke-
presidenan pada 15 September 
2021, dikutip dari Kompas TV, 
Kamis (16/9).  han

3M dan Vaksinasi, Strategi Defensif 
untuk Turunkan Penularan Covid-19

di Jabodetabek (Jakarta, Bo-
gor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi) saja, tetapi juga seluruh 
wilayah Indonesia,” imbuhnya.

“Lalu, kemudian juga 
tracing. Sekarang kita sedang 
mengejar target tracing ya. 
Sekarang kita sudah mendekati 
9 ya, jadi tiap satu kasus konfi r-
masi positif  sudah mendekati 
9 orang yang bisa ditelusuri,” 
katanya.

Kemudian, Sonny men-
gatakan treatment juga ha-
rus ditingkatkan yakni dengan 
melakukan isolasi pada mereka 
yang terkonfi rmasi positif  atau 
memiliki gejala mereka yang 
pernah kontak erat. 

Sonny pun menegaskan 
bahwa dua strategi ini tidak 
akan berhenti sampai kasus 
Covid-19 terkendali dan per-
lahan menuju endemi. 

“Dan di dalam mendukung 
strategi defensif  dan ofensif  
tadi, kita tidak akan berhenti 
sampai memastikan bahwa 
betul kasusnya terkendali, dan 
kita secara perlahan menuju ke 
fase endemi,” katanya.  ber

JAKARTA (IM) – Kabid 
Perubahan Perilaku Satgas 
Covid-19, Sonny Harry B 
Harmadi mengatakan, ada dua 
strategi menurunkan penu-
laran Covid-19, yaitu strategi 
defensif  dan ofensif.

Strategi defensif  adalah 
menerapkan pola 3M, yakni 
memakai masker, menjaga 
jarak, mencuci tangan pakai 
sabun. Kemudian mendorong 
percepatan vaksinasi hingga 
tercapainya  herd immunity.

Perlu diketahui, Sebuah 
penelitian membuktikan, me-
makai masker adalah cara 
paling efektif  untuk mence-
gah penularan virus corona. 
Seperti dilansir CNN (12/6).
tim peneliti Texas A&M Uni-
versity, University of  Texas, 
University of  California, dan 
California Institute of  Tech-
nology membandingkan kasus 
infeksi Covid-19 di Italia dan 
New York sebelum dan sesu-
dah penerapan kebijakan wajib 
masker. 

Hasil penelitian yang diter-
bitkan di Proceedings of  the 

National Academy of  Sci-
ences tersebut menunjukkan, 
masker efektif  mencegah in-
feksi virus corona di dua kota 
itu ketimbang lockdown. Para 
ahli menghitung, masker bisa 
mencegah lebih dari 78.000 
kasus Covid-19 di Italia pada 
6 April-9 Mei 2020, dan lebih 
dari 66.000 kasus Covid-19 
di New York pada 17 April-9 
Mei 2020. 

“Pakai masker saat di luar 
rumah dengan cara yang benar 
merupakan cara paling efektif  
untuk mencegah penularan 
virus corona antarmanusia,” 
jelas peneliti tersebut. 

Agar lebih efektif, peneliti 
menyebut penggunaan masker 
di ruang publik perlu ditunjang 
praktik jaga jarak aman, disip-
lin karantina, dan pelacakan 
kontak dari pasien positif  
Covid-19.

Strategi yang kedua, kata 
Sonny, adalah strategi ofensif  
yakni dengan meningkatkan 
kapasitas 3T. 

“Bagaimana kita bisa men-
dorong testing tidak hanya 

JAKARTA (IM) - Men-
teri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (Menpan RB) Tjahjo 
Kumolo mengatakan, setiap 
bulan selalu ada pegawai 
negeri sipil (PNS) yang diberi 
sanksi karena melakukan 
pelanggaran disiplin. Rata-ra-
ta setiap bulan sekitar 20 PNS 
yang mendapatkan sanksi. 

Sanksi tersebut diberikan 
melalui Badan Pertimbangan 
Kepegawaian (Bapek). 

“Saya sebagai Menpan 
RB setiap bulan dalam sidang 
Bapek rata-rata mengelu-
arkan sanksi dan membuat 
surat keputusan kepada ASN 
di atas 20 orang,” ujar Tjahjo 
saat dikonfi rmasi wartawan 
pada Kamis (16/9).

Mereka Diberi sanksi 
di antaranya karena tidak 
menyampaikan izin saat me-
ninggalkan tugas dengan 
waktu bervariasi, persoalan 
radikalisme, terorisme, ko-
rupsi, penggunaan narkoba 
serta pengedaran narkoba. 

Merujuk kondisi terse-

but, Tjahjo menyambut baik 
terbitnya Peraturan Pemer-
intah (PP)Nomor 94 Tahun 
2021 tentang Disiplin PNS. 
Adanya aturan baru ini menu-
rutnya dapat memberikan 
kepastian hukum yang jelas 
atas berbagai pelanggaran 
disiplin PNS. 

“Kemenpan RB me-
nyambut positif  karena ada 
kepastian hukum yang jelas,” 
kata Tjahjo. 

Dia pun berharap peja-
bat pembina kepegawaian 
(PPK) dapat memberikan 
sanksi berdasarkan rujukan 
hukum yang jelas. Selain itu, 
bagi PNS sendiri aturan ini 
diharapkan dapat meningkat-
kan kinerja.

“Seluruh ASN dan PPK 
harus memahami bahwa ada 
penilaian masih rendahnya 
kinerja ASN dan rendahnya 
pimpinan dalam hal penga-
wasan terhadap ASN untuk 
bekerja lebih baik, lebih di-
siplin, lebih profesional dan 
memahami larangan-larangan 
yang ada,” kataTjahjo.  mei

MenpanRB: Lebih dari 20 PNS 
Diberi Sanksi Setiap Bulan

JAKARTA (IM) - Tim 
Disaster Victim Identifi-
cation (DVI) kembali me-
nyerahkan jenazah korban 
tewas akibat kebakaran Lapas 
Kelas 1 Tangerang yang telah 
teridentifi kasi, Kamis (16/9).

Penyerahan jenazah 
kepada pihak keluarga di-
lakukan Tim DVI melalui 
Direktorat Jenderal Pema-
syarakatan (Ditjen PAS) di 
Instalasi Forensik RS Polri 
Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kabag Humas dan Ke-
protokolan Ditjen PAS, 
Rika Aprianti mengatakan, 
pihaknya secara langsung 
menjadwalkan penyerahan 
14 jenazah ke pihak keluarga.

“Hari ini yang diserahkan 
ke pihak keluarga sebanyak 
14, ini jenazah yang kemarin 
telah teridentifi kasi oleh Tim 
DVI,” ujarnya saat dikonfi r-
masi di RS Polri Kramat Jati, 
Jakarta Timur.

Sebanyak 14 jenazah yang 
diserahkan ke pihak keluarga 
antara lain, Andi Tubin (56), 
Marjuki (39), Chepy Hidayat 
(32), Jueni (28), Pajar Prio 
Handogo (40), Ajum (44), 
Doni Candra (38), Setiawan 
(37), Hermawan (34), Mu-
hammad Yusuf  (43).

Sugeng Cahyono (32), 
Mohamad Ilham (36), Kurni-
awan (28), dan Hengky Gu-
nawan (35) yang teridentifi -
kasi pada Rabu (15/9/2021) 
berdasar pemeriksaan DNA 
dan rekam medis.

Dengan penyerahan ini, 
maka total sudah 38 jenazah 
narapidana korban tewas 
kebakaran Lapas Kelas 1 
Tangerang yang teridenti-
fikasi diserahkan ke pihak 
keluarga untuk dimakamkan.

Dua jenazah lain, Sam-
uel Machado Nhavene yang 
merupakan WNA asal Ni-
geria dan Bambang Guntara 
Wibisana belum diserahkan 
karena masih dalam proses 
identifi kasi oleh Tim DVI.

Memang secara fi sik (jen-
azah Samuel dan Bambang) 
sudah dikenali, tapi ada be-
berapa hal yang perlu dileng-
kapi lagi oleh Tim DVI untuk 

dapat memastikan secara 
legalitas bahwa yang diperiksa 
adalah nama yang bersang-
kutan,” ucapnya, Rabu 15 
September 2021.

 
49 Orang Tewas
Korban kebakaran Lapas 

Tangerang yang tewas bert-
ambah. Seorang korban, yang 
dirawat di RSUD Kabupaten 
Tangerang, meninggal dunia. 
Korban bernama Nasrudin 
Abdullah Bin Abdullah (34), 
meninggal dunia tadi pagi, 
jam 10.25 WIB. Dengan 
demikian jumlah narapidana 
yang tewas menjadi 49 orang.

Kepala Instalasi Hukum 
Publikasi dan Informasi 
(HPI) RSUD Kabupaten 
Tangerang, Hilwani men-
gatakan, korban meninggal 
saat dalam penanganan medis 
petugas RS.

“Kondisi Nasrudin me-
mang berat dan tidak menun-
jukan tanda-tanda perbaikan 
akibat trauma inhalasi. Jum-
lah total yang tewas sampai 
saat ini menjadi 49 orang,” 
katanya, kepada wartawan, 
Kamis (16/9).

Dokter Jaga ICU Be-
dah RSUD K abupaten 
Tangerang, Santika Budi 
Andiyani menambahkan, dari 
10 orang nadapidana yang 
dirawat di RSUD Kabupaten 
Tangerang, delapan orang 
telah meninggal dunia.

“Tersisa dua orang yang 
masih menjalani perawatan, 
yakni Yulius Darmanto (33) 
bin Tjong dan Joko Susilo 
(35) bin Rohim. Keduanya 
masih perawatan,” ungkap-
nya.

Selama menjalani per-
awatan di RSUD Kabupaten 
Tangerang, kondisi Nasrudin 
dikabarkan tidak menunjukan 
perubahan signifikan dan 
masih terpasang ventilator.

Bahkan, sejak awal men-
galami perburukan akibat 
luka bakar berat, dirinya be-
lum sadarkan diri. Padahal, 
harusnya hari ini Nasrudin 
melakukan operasi debride-
mang. Tetapi nahas, nyawa-
nya tidak tertolong.  han

14 Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang 
yang Teridentifi kasi Diserahkan ke Keluarga

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) akan memer-
iksa sejumlah bos perusahaan 
swasta terkait kasus korupsi 
pengadaan barang dan jasa 
yang menjerat Bupati Ban-
jarnegara, Budhi Sarwono 
(BS). 

Beberapa bos perusahaan 
swasta tersebut diperiksa seb-
agai saksi pada Kamis (16/9) 
antara lain, Siti Munifah (Di-
rektur CV Putra Blambangan), 
Hestiyani Analiza (Direktur 
CV. Aztra), Jamal Arifudin 
(Direktur CV Surya Banjar), 
Dwi Nugroho (Direktur PT 
Kalierang Agung Jaya), dan 
Widjilaksono Dwi Anggoro 
(Direktur PT Purnama Putra 
Wijaya).

“Pemeriksaan dilakukan 
di Gedung Perwakilan BPKP 
DI Yogyakarta, Jalan Parang-
tritis KM 5.5, Panggungharjo, 
Sewon, Bantul, Daerah Is-
timewa Yogyakarta,” kata Plt 
Juru Bicara KPK, Ali Fikri 
melalui pesan singkatnya, Ka-
mis (16/9).

Diduga, penyidik masih 
mendalami soal dugaan per-
intah Budhi Sarwono dalam 
mengatur dan menentukan 
perusahaan pemenang lelang 

proyek di Banjarnegara.
Diketahui sebelumnya, 

KPK telah menetapkan Bupati 
Banjarnegara, Budhi Sarwono 
(BS) dan orang kepercayaan-
nya, Kedy Afandi (KA) seb-
agai tersangka kasus dugaan 
korupsi terkait pemborongan, 
pengadaan atau persewaan 
pada Dinas PUPR Pemkab 
Banjarnegara Tahun 2017-
2018 dan sejumlah penerimaan 
gratifi kasi.  han

Sejumlah Bos Perusahaan Diperiksa 
Terkait Korupsi Bupati Banjarnegara

PENGUMUMAN 
Bahwa untuk memenuhi ketentuan 
Pasal 127 Undang-Undang No.40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, maka  
PT LAWANA SUKSES NUSANTARA, 
suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia  berkedudukan di Jakarta 
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan),  
dengan ini mengumumkan bahwa :
Perseroan akan melakukan peningkatan 
Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan 
Disetor dengan cara mengeluarkan saham 
baru yang diambil bagian oleh calon 
pemegang saham (pihak diluar pemegang 
saham) yang mengakibatkan perubahan 
kepemilikan saham mayoritas/pengendali.
Kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada kreditor, terkait dengan 
hutang piutang, hak/kewajiban, hubungan 
hukum dan lain-lain, yang berkeberatan 
atas rencana pengambilalihan saham 
tersebut dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Perseroan disertai 
bukti-bukti pendukung dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari setelah 
tanggal pengumuman ini.
    PT LAWANA SUKSES NUSANTARA

GEDUNG PERMATA KUNINGAN  
LANTAI 16, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9 - 

C, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia

Jakarta, 17 September 2021
Direksi

PT. LAWANA SUKSES NUSANTARA

PENGUMUMAN
PT MINSUNGHOMIE CONSTRUCTION ENGINEERING

Berdasarkan keputusan Sirkuler (yang diambil di Luar Rapat) Para Pemegang Saham 
PT MINSUNGHOMIE CONSTRUCTION ENGINEERING, yang Sirkulernya dinyatakan 
dalam Akta Notaris nomor 15, tanggal 19-08-2021 yang dibuat di hadapan Maria 

terhitung sejak tanggal 02-08-2021 dan untuk menunjuk:                                  
-  Tuan KYEONG JO CHO, sebagai likuidatornya, maka semua pihak yang masih 

pengumuman ini, kepada likuidator dengan alamat :                                
GEDUNG SYNTHESIS SQUARE TOWER II LT. 5 UNIT A                                                                                                                     

JL. GATOT SUBROTO KAV.64 NO.177 A                                                                                                                                              
JAKARTA SELATAN 

PT MINSUNGHOMIE CONSTRUCTION ENGINEERINNG
DIREKSI
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PESAWAT SUPER TUCANO DI BALI
Pilot pesawat Super Tucano melakukan 
persiapan sebelum terbang di Lanud I Gusti 
Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (16/9). 
Empat pesawat tempur taktis dari Skad-
ron Udara 21 Lanud Abdulrachman Saleh 
Malang tersebut berada di wilayah Bali 
dalam rangkaian operasi Garda Samudera 
yang merupakan patroli pengamanan Alur 
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2.


