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Jokowi Janji Bangunkan Rumah
untuk Sejumlah Warga Asmat
JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi)
berjanji akan membangunkan rumah bagi sejumlah warga suku Asmat di Merauke,
Papua. Saat ini ada sekitar
40-50 kepala keluarga (KK)
yang rumahnya sudah tidak
layak huni.
Hal itu terungkap saat
Jokowi berdialog dengan
warga Asmat di sela-sela
agendanya meninjau vaksinasi Covid-19 di Kabupaten
Merauke, Papua, Minggu
(3/10). Dalam dialog tersebut, Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan,
pemerintah daerah sudah
berencana mencarikan tanah untuk tempat tinggal
baru sejumlah warga yang
rumahnya tak layak.
Mendeng ar hal itu,
Jokowi lantas meminta
pemda segera merealisasikannya. Sementara, pekerjaan pembangunan rumah
Jokowi serahkan ke Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono.
“(Pak Bupati) carikan
tanah saja, nanti Pak Menteri
PU yang bangun, jelas itu.

Tanahnya (yang mencarikan)
Pak Bupati, rumahnya (yang
membangun) Pak Menteri
PU,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat
Presiden, Senin (4/10).
Dalam dialog juga terungkap bahwa rumah yang
ditempati oleh sejumlah warga
Asmat itu menumpang di lahan
orang lain. Dahulu, rumah tersebut dibangun sebagai bentuk
bantuan TNI AL kepada warga.
Usai dialog, seorang warga Suku
Asmat bernama Venansius mengungkapkan rasa gembiranya.
Ia senang Jokowi menyanggupi
permintaannya dan sejumlah
warga Asmat untuk dibangunkan rumah.
“Saya minta bapak mohon
rumah yang layak, air, itu saja
yang saya minta. Bapak bilang,
bapak jawab langsung ya akan
kerja sama dengan bapak bupati dan bapak pertanahan
nanti akan dibangun,” kata
Venansius.
Venansius juga mengaku
bangga bisa berdialog langsung
dengan Presiden. Ia berharap
janji Jokowi itu segera terealisasi.
“Terima kasih, Tuhan
memberkati,” katanya. Q han

Ini Alasan DPR Pilih Kunker
ke Brasil dan Ekuador
JAKARTA (IM) - Wakil
Ketua DPR Lodewijk F
Paulus membeberkan alasan Badan Legislasi DPR
memilih Brasil dan Ekuador sebagai tujuan kunjungan kerja dalam rangka
penyusunan Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU PKS).
Brasil dipilih, menurut Lodeeijk, agar DPR
mengetahui cara mereka
mengimplementasikan undang-undang dalam mengatasi kekerasan seksual yang
dianggap telah membudaya
di negara itu.
“Kalau di sana dianggap
sebagai kultur, kita kan tidak, tetapi ada sesuatu yang
tentunya kita perlu petik dari
bagaimana mengimplementasikan dari aspek struktur atau kelembagaan dan
perundang-undangan, itu
yang pertama untuk Brasil,”
kata Lodewijk, di Jakarta,
Senin (4/10).
Lodewijk menuturkan,
Brasil telah membentuk
sebuah lembaga khusus
yang menangani persoalan
kekerasan seksusal di negara
tersebut dengan didukung

undang-undang yang ada.
Sementara, Ekuador dipilih
karena negara tersebut dinilai
mampu mengimplementasikan Undang-Undang Antikekerasan kepada Perempuan.
Menurut Lodewijk, dalam
kunjungan kerjanya, DPR
akan melihat perbedaan Brasil
dan Ekuador dalam mengatasi
persoalan kekerasan sesksual.
“Sehingga nantinya saat
uji publik ataupun tahapan
selanjutnya dari RUU ini, itu
kita bisa betul-betul mendapatkan masukan dan kita bisa
mengimplementasikan secara baik di Indonesia,” ujar
Lodewijk.
Kunjungan kerja secara
langsungjuga dipilih, , kata
Lodewijk, agar DPR memperoleh temuan langsung di
lapangan. Sementara, apabila
studi banding dilakukan secara online, DPR hanya akan
mendapatkan informasi dari
data-data yang sudah disiapkan
sebelumnya.
“Masukan-masukan itu
yang kita harapkan didapat
langsung di lapangan, tidak
disiapkan ya, namanya pertemuan secara online tentunya ada keterbatasan,” kata
Lodewijk. Q mei

Korupsi E-KTP Kembali Diusut,
KPK Panggil Seorang Saksi
JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan
korupsi terkait pengadaan
Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Pengusutan itu ditandai
dengan pemanggilan seorang
saksi yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), Muhammad Wahyu Hidayat.
Sebagaimana diketahui,
Wahyu Hidayat pernah menjabat sebagai Kepala Subdit
Informasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil pada
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri). Keterangan
Wahyu dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan
Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos (PLS).
“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk
tersangka PLS,” kata Plt Juru
Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin
(4/10).
Sekadar informasi, KPK
telah menetapkan empat
tersangka baru terkait kasus
korupsi e-KTP. Empat tersangka baru tersebut yakni,

mantan anggota DPR RI,
Miryam S Haryani; Direktur
Utama Perum Percetakan
Negara RI (PNRI), Isnu
Edhi Wijaya; PNS BPPT,
Husni Fahmi; dan Dirut PT
Sandipala Arthaputra, Paulus
Tannos.
Sebelumnya, KPK telah
menetapkan 10 orang tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah Irman, Sugiharto,
Anang Sugiana Sudihardjo,
Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi
Narogong, Made Oka Masagung, Markus Nari.
Delapan orang tersebut
ditetapkan sebagai tersangka
dalam perkara pokok korupsi
e-KTP. Mereka telah divonis
bersalah atas perkara korupsi
e-KTP dan dijatuhi hukuman yang berbeda-beda oleh
pengadilan.
Sementara dua orang
yang juga ditetapkan sebagai
tersangka terkait kasus ini,
yaitu Fredrich Yunadi dan
Bimanesh Sutarjo. Keduanya
dijerat pasal merintangi atau
menghalang-halangi proses
penyidikan e-KTP. Keduanya
juga telah divonis bersalah.
Q han
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JELANG PERINGATAN HUT
TNI KE-76 DI BLITAR
Pangdam V/Brawijaya Mayjen
TNI Suharyanto menabur bunga di pusara Makam orang
tua Presiden Soekarno saat
ziarah jelang peringatan HUT
TNI ke 76 di Blitar, Jawa Timur,
Senin (4/10). Selain menggelar
upacara ziarah, pangdam yang
didampingi oleh sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri tersebut juga melakukan baksos
pembagian bingkisan kepada
purna TNI-Polri serta meninjau
vaksinasi yang dilakukan oleh
personel TNI-Polri di Aula Kampus FKIP Universitas Negeri
Malang (UM).

Eks Pegawai KPK Buka Peluang Berdiskusi
dengan Polri Terkait Penawaran Jadi ASN
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo
Yuwono mengatakan, pembahasan
mekanisme perekrutan 57 pegawai KPK
menjadi ASN di Polri membutuhkan
waktu. Saat ini masih dalam pembahasan.
JAKARTA (IM) - Mantan
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman
Tambunan mengatakan, 57
pegawai KPK siap berdiskusi
dengan Polri terkait penawaran
menjadi aparatur sipil negara
(ASN).
Rencana perekrutan pegawai KPK yang tak lolos tes wa-

k b
it
wasan kebangsaan
(TWK) itu
diungkapkan Kapolri Jenderal
(Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Listyo, rencana tersebut telah disetujui Presiden
Joko Widodo.
“Tentu karena kita ditawarkan dan tawaran ini atas
persetujuan Presiden tentu
kita terbuka untuk mendis-

kusikan dan membicarakannya
dengan Polri,” ujar Hotman,
melalui keterangan tertulis,
Senin (4/10).
Menurut Hotman, tawaran
Kapolri untuk menjadikan
mantan pegawai KPK sebagai
ASN di Polri merupakan solusi
atas permasalahan TWK di
Lembaga Antirasuah itu. Oleh
sebab itu, menurut Hotmn,
pegawai KPK masih menunggu mekanisme dan prosedur
perekrutan tersebut sebelum
mengambil sikap.
“Jika sudah gamblang kita
mengetahui mekanisme dan
prosedurnya maka kita bisa
mengambil sikap, kita akan
datang memenuhi undangan
Polri,” ucap Hotman.

HUT ke-76 TNI, Deretan Alutsista
Dipamerkan di Dekat Istana Kepresidenan
JAKARTA (IM) - Sebanyak 112 alat tama sistem
senjata (alutsita) dipamerkan
di dekat Istana Kepresidenan,
Jakarta, dalam perayaan HUT
ke-76 TNI sebagai bentuk
perwujudan kekuatan TNI
dan juga sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo
(Jokowi) serta masyarakat.
Ratusan alutsista itu akan
terpampang di Istana Merdeka
tepatnya di sepanjang Jalan
Medan Merdeka Barat, Jalan
Merdeka Selatan dan Jalan
Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Bahwa anggaran yang
diberikan pemerintah kepada
TNI salah satunya digunakan
sebagai pengadaan kebutuhan Alutsista untuk menjaga
kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dari gangguan, hambatan, ancaman
dan tantangan yang dihadapi
bangsa Indonesia,” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto,
Senin(4/10).
Adapun deretan alutsista
yang ditampilkan antara lain,
2 unit kendaraan taktis ringan
Sherpa Light Scout, 35 unit
kendaraan taktis Anoa, 8 unit
Indonesia Light Strike Vehicle
(ILSV) Armoured Personel
Carrier, 2 unit Rantis Bushmaster, dan 19 unit P6 Atav.
Kemudian, ada 24 unit
kendaraan Rudal Mistral, 2

unit BTR 4, 1 unit Aligator,
2 unit APC Turangga, 5 unit
MLRS (RM 70 Vampire dan
Tatrapan), 2 unit Orlikon
Skyshield, 4 unit MLRS Astros, serta 6 unit Ar med
Caesar 155 MM.
Edys menambahkan bahwa pelaksanaan upacara dalam
rangka memperingati HUT
ke-76 TNI Tahun 2021 akan
diselenggarakan secara sederhana dan terbatas dengan
menerapkan standar protokol
kesehatan.
Lebih jauh dikatakan Edys,
lantaran dibatasi prokes Covid-19, jumlah personel yang
bertugas hanya sebanyak 28
personel. Selain dilaksanakan
di Istana Merdeka Jakarta,
menurut dia, upacara peringatan HUT ke-76 TNI tahun
ini juga dilaksanakan di seluruh
satuan TNI, baik yang tengah
bertugas di dalam negeri dan
luar negeri secara daring.
Tak hanya gelar Alutsista,
TNI turut melaksanakan demontrasi udara yang melibatkan 18 pesawat tempur dan
8 pesawat helikopter TNI di
atas langit Ibu Kota Jakarta.
Dia menuturkan, 8 helikopter
itu tak hanya berasal dari TNI
AU semata, melainkan dari dua
matra lain, yaitu TNI AD dan
TNI AL.
“Delapan pesawat helikopter TNI (AD, AL, AU) dengan

call sign “Trimatra flight”
terbang melintasi langit Jakarta
dengan membawa bendera
Merah-Putih dan bendera
Lambang TNI yang berukuran
20x30 meter,” jelasnya.
8 helikopter ini nantinya
terbagi ke dalam dua elemen
penerbangan. Elemen pertama, sebanyak helikopter yang
teridir terdiri dari 1 Helikopter
NAS-332 Super Puma Skadron
Udara 6 Lanud Atang Sendjaja
yang membawa bendera Merah
Putih dan 3 Helikopter AH-64
E Apache Skadron-11/Serbu
TNI AD.
Sementara elemen kedua,
juga 4 helikopter terdiri dari
1 Helikopter EC-725 Caracal
Skadron Udara 8 Lanud Atang
Sendjaja dengan membawa
bendera Trimatra TNI dan 3
Helikopter AS565 MBe Panther Skadron Udara 400 Wing
II TNI AL.
Di samping itu, sebanyak
18 pesawat tempur TNI AU
yang terdiri dari 6 pesawat
tempur T-50i Golden Eagle
“Golden Flight” Skadron Udara 15, 6 F-16 Fighting Falcon
“Dragon Flight” Skadron
Udara 3 dan 6 pesawat tempur SU-27/30 “Bajra Flight”
Skadron Udara 14 dan 11 alam
melaksanakan terbang formasi
Arrow Head dan manuver
“Bomb Burst tepat di atas
Istana Merdeka. Q han
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PENGUMUMAN
PT SEVEN GATES INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang
Perseroan Terbatas”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa
berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 05 Oktober 2021,
telah diambil keputusan untuk melakukan penurunan modal dasar serta modal
ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu modal dasar dari yang semula sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi sebesar Rp33.125.000.000,00
(tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) serta modal ditempatkan
dan disetor dari yang semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar
rupiah) menjadi sebesar Rp33.125.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua
puluh lima juta rupiah).
Sehubungan dengan keputusan penurunan modal dasar serta modal disetor dan
ditempatkan Perseroan tersebut di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat
(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila terdapat kreditor Perseroan yang
memiliki keberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis dengan disertai
alasan dan bukti pendukung yang sah dengan tembusan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal pengumuman ini kepada:
PT SEVEN GATES INDONESIA
Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 125
RT 2/RW 6, Tebet Timur, Tebet
Jakarta Selatan 12820
Jakarta, 05 Oktober 2021
DIREKSI PT SEVEN GATES INDONESIA

RDP KOMISI III DPR DENGAN KOMNAS HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengikuti Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (4/10). Rapat tersebut membahas visi misi dan isu strategis
Komnas HAM tahun 2020-2024, anggaran dan program kerja prioritas
tahun 2022 serta penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Sementara itu, mekanisme
perekrutan 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN di
Polri hingga saat ini masih
dibahas. Kepala Divisi Humas
Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono
mengatakan, pembahasan mekanisme perekrutan membutuhkan waktu.
“Semua kan pakai waktu,
dalam proses. Tunggu saja,”
kata Argo saat dihubungi,
Senin (4/10).
Polri kini tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refor-

masi Birokrasi untuk merumuskan mekanisme perekrutan.
Seperti diketahui sebanyak 56 pegawai KPK dipecat
setelah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan
(TWK) sebagai bagian dari
alih status kepegawaian. Kemudian, jumlahnya bertambah
satu orang setelah mengikuti
TWK secara susulan.
Lakso Anindito, mantan
penyidik kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos)
Covid-19, mengikuti tes susulan karena menempuh pendidikan di luar negeri. Q mar

Mahfud MD dan Kompolnas Rapat
Bahas Pengawasan Kinerja Polri
JAKARTA (IM) - Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Mahfud
MD dan jajaran komisioner
Kompolnas melakukan rapat
koordinasi pada Senin (4/10).
Pertemuan itu bertujuan membahas masalah koordinasi pengawasan terhadap kinerja Polri.
Mahfud menjelaskan,
rapat ini amat penting untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan yang dilakukan
Kompolnas guna menuju Polri
Presisi yang profesional dan
mandiri.
“Kegiatan rakorwas ini
memiliki arti yang sangat penting dan strategis, khususnya
untuk mengingatkan kemitraan dan harmonisasi kerja
sama antara Kompolnas dan
jajaran fungsi pengawasan
internal Polri,” kata Mahfud
melalui keterangan video.
Mahfud yang juga Ketua Kompolnas ini mengatakan, perwujudan Polri
yang profesional dan mandiri dapat didorong melalui
peran Kompolnas sebagai
pengawas eksternal, konsultan, sekaligus mitra dalam
mendampingi pelaksanaan
tugas-tugas. Menurut dia,
posisi Kompolnas sebagai
lembaga pengawas harus dilaksanakan secara efektif, dan
tidak menimbulkan gejolak.
“Sehingga dari sana akan
terdorong terwujudnya good

government dan clean goverment. Hal ini dapat terlihat
deng an penyeleng g araan
pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel
serta bersih dan bebas dari
KKN,” ujarnya.
Dia menekankan, transformasi pengawasan terhadap
Polri harus dilakukan secara
adaptif dengan perkembangan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi
pada saat ini telah melahirkan
masyarakat digital.
Oleh karena itu, sambung
Mahfud, transformasi pengawasan juga perlu mengembangkan sistem digitalisasi.
“Digitalisasi pengawasan
Kompolnas perlu dibangun
agar pengawasan Kompolnas
akan semakin efektif dan
efisien,” tuturnya.
Mahfud menuturkan, pada
saat ini Kompolnas dan Polri telah melakukan integrasi
sistem pengawasan sistem pengawasan online, yaitu aplikasi
Dumas presisi dan e-Lapor
milik Kompolnas. Diharapkan dari penyatuan itu tungsi
pengawasan menjadi lebih
efektif dalam menanggapi
dan menangani pengaduan
masyarakat. “Efektivitas pengawasan Kompolnas dapat
semakin ditingkatkan dengan
kemampuan mendayagunakan
pembangunan teknologi informasi,” ujarnya. Q han

Dua Kelompok Bentrok di Areal
Pabrik Gula, 2 Orang Tewas Dibacok
MAJALENGKA (IM) –
Bentrokan antar dua kelompok
warga pecah di areal lahan Tebu
PG Jatitujuh, Majalengka, Jawa
Barat. Dalam bentrokan itu,
dua orang warga kabupaten
Majalengka tewas dengan luka
bacok di beberapa bagian tubuh.
Camat Jatitujuh Ikin
Asyikin mengatakan, dalam
bentrokan itu, dua orang warganya menjadi korban meninggal.
“Betul telah menimbulkan
korban jiwa 2 orang meninggal
dunia, atas laporan yang kami
terima sementara. Yang pertama bernama Suenda dia sebagai ketua Padepokan Awaliah
beralamat Blok Sibatok Desa
Sumber Kulon. Yang kedua
bernama Yayat, beliau adalah
ketua BUMDES Desa Jatiraga.
Korban ini dua-duanya warga
(Kecamatan) Jatitujuh,” kata
Ikin.
Bentrokan maut sendiri,
jelas dia, diduga dipicu adanya
sengketa lahan antara peng-

garap lahan di wilyah Jatitujuh
dan di wilayah hukum Indramayu.
“Untuk kronologinya
bentrok ini karena kemitraan
menggarap lahan tebu milik
HGU Pabrik Gula Jatitujuh
yang masih dikatakan sengketa
dengan (kelompok) F Kamis
Indramayu,” jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan Camat, untuk TKP sendiri berada di Kabupaten Indramayu.
“Lokasi kejadian menurut
informasi, TKP-nya ada di
(Blok) Rancabujang (Kecamatan Tukdana) area kebun
tebu PG Jatitujuh, tapi masuk
ke wilayah (Kabupaten) Indramayu,” jelas dia.
Sementara, dua jenazah
korban bentrokan sempat
dibawa ke Puskesmas Jatitujuh.
Namun, untuk pemeriksaan
lebih lanjut, keduanya lalu
dibawa ke RS Bhayangkara
Indramayu.
“Iya, dibawa k RS Bhayangkara,” jelas Ikin. Q lus

