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NIK Bakal Gantikan NPWP, Nantinya
Setiap Orang Langsung Berstatus Wajib Pajak
NIK akan dijadikan satu-satunya nomor 
wajib pajak. Dengan demikian, semua 
penduduk Indonesia akan langsung 
mendapatkan status wajib pajak.

“Nah sekarang diawali 
dari Perpres ini. Perpres untuk 
menjaga agar semua layanan 
publik kita berbasis NIK. Jadi 
sudah diawal Perpres 69/2019 
kemudian ditegaskan kembali 
dalam Perpres 83/2021,” tan-
dasnyas.

Menteri Keuangan Sri Mu-
lyani sebelumnya mengatakan 
akan mempercepat penye-
suaian dari Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) bisa 
digunakan dalam nomer wajib 
pajak. Hal ini ditekankannya, 
saat melantik pejabat Direk-
torat Jenderal Pajak (DJP).

“Kita melantik direktorat 
teknologi informasi pada Di-
rektorat Jendral Pajak dan ini 
jabatan sangat penting terma-
suk, mengenai RUU HPP yang 
tengah proses dan diselesaikan 
dalam perubahan penggunaan 
NIK sebagai NPWP,” kata Sri 
Mulyani dalam video virtual, 
Senin (3/10).

Sebagai informasi, Pres-
iden Joko Widodo telah 
menandatangani Perpres No. 
83 Tahun 2021 tentang Pen-

cantuman dan Pemanfaatan 
Nomor Induk Kependudukan 
dan/atau Nomor Pokok Wajib 
Pajak dalam Pelayanan Publik. 
Perpres ini dimaksudkan untuk 
mendukung pelayanan publik 
bagi setiap warga negara dan 
penduduk dalam memenuhi 
hak dan kebutuhan dasarnya.

Penya tuan  KTP dan 
NPWP ini telah direncanakan 

sejak tahun lalu, dimana per-
siapan agar sistam IT DJP 
memumpuni melakukan inte-
grasi atau penyatuan dua data 
tersebut. Saat ini proses telah 
selesai dan penyatuan data 
pun telah disetujui oleh DPR 
RI melalui RUU Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan yang 
sebentar lagi disahkan dalam 
sidang Paripurna.  han

NIK akan dijadikan satu satunya nomor

JAKARTA (IM) - Dirjen 
Dukcapil Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) Zudan 
Arif  Fakrullah memastikan 
bahwa nomor pokok wajib 
pajak (NPWP) akan dihapus. 
Di mana NPWP akan digan-
tikan dengan nomor induk 
kependudukan (NIK).

“Ke depan, optimalisasi 
NIK akan semakin intensif  
di mana Ditjen Pajak sudah 
sepakat dengan Kemendagri 
bahwa nantinya NPWP akan 
dihapus untuk sepenuhnya 
diganti dengan NIK,” katanya 
dalam siaran persnya, Selasa 
(5/10).

Sebelumnya Zudan men-
gungkapkan bahwa ke depan 
NIK memang akan menjadi 
satu-satunya nomor. Sehingga 
semua penduduk akan lang-

sung mendapatkan status wajib 
pajak.

Namun begitu dia men-
gatakan bahwa hal ini akan 
dilakukan secara bertahap.

“Nah ini bertahap sep-
erti itu. Sehingga semua pen-
duduk itu nanti langsung bisa 
mendapatkan status sebagai 
wajib pajak semuanya. Tapi 
tentunya kan tidak semua 
langsung membayar pajak 
karena kan ada kategorinya dan 
ketentuannya,” ungkapnya.

Zudan menjelaskan bahwa 
ketentuan ini sedang disiap-
kan di dalam UU Ketentuan 
Umum Perpajakan (KUP). 
Dimana hal ini diawali dengan 
lahirnya Peraturan Presiden 
(Perpres) No.83/2021 yang 
mensyaratkan NIK dalam 
mengakses pelayanan public.

JAKARTA (IM) Dirjen d k jib

Said Iqbal Terpilih sebagai Presiden
Partai Buruh Periode 2021-2026

JAKARTA (IM) - Partai 
Buruh kembali dideklarasikan 
serta menetapkan nama-nama 
pengurus periode 2021-2026 
melalui Kongres yang digelar 
di Jakarta, Senin (5/10).

Said Iqbal yang kini men-
jabat Presiden Konfederasi 
Serikat Buruh (KSPI) di-
dapuk sebagai Presiden Partai 
Buruh periode 2021-2026.

“Presiden Partai Buruh 
2021-2026 adalah Said Iqbal, 
yang juga adalah Presiden 
KSPI,” kata Iqbal dalam kon-
ferensi pers saat membacakan 
susunan baru Partai Buruh, 
Senin (5/10).

Iqbal menyebutkan, po-
sisi Wakil Presiden Partai 
Buruh akan diisi oleh Agus 
Supriyadi. Kemudian, yang 
akan menempati posisi Sek-
retaris Jenderal adalah Ferri 
Nuzarli.

“Agus berdiri wakil pres-
iden dari Partai Buruh. Ke-
mudian sekjennya silakan, 
Ferri Nuzarli dari Organisasi 
Rakyat Indonesia yang juga 
menjadi kepengurusan di 
KSPSI,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal me-
nyebut posisi Bendahara 
Partai Buruh akan diisi oleh 
Luthano Budyanto.

Selain itu, Partai Buruh 
juga memiliki posisi Ketua 
Badan Pendiri atau Majelis 
Rakyat. Posisi itu akan ditem-
pati oleh Sonny Pudjisasono.  
Sementara itu, posisi Ketua 
Majelis Nasional adalah Agus 
Ruli Ardiansyah dan Ketua 
Mahkamah Partai adalah 
Riden Hatam Aziz.

“Susunan kepengurusan 
yang lain, kami punya ketua-
ketua bidang, dan seterusnya, 
sekretaris bidang dan ada 
deputi-deputi,” imbuhnya.

Iqbal menegaskan Par-
tai Buruh sudah memenuhi 
syarat pembuatan partai yang 
diatur dalam Undang-Un-
dang Pemilu. Ia mengatakan, 
sudah memiliki susunan 
kepengurusan yang tersebar 
di 34 provinsi di Indonesia.

“Kami sudah ada di 409 
kabupaten kota dari total 514 
kabupaten kota atau kalau 
dipresentasekan 80 persen,” 
ungkapnya.  mei

Alasan DPR Kunker ke Luar Negeri
Terkait RUU PKS Dinilai Tak Relevan

JAKARTA (IM) – Fo-
rum Masyarakat Peduli Par-
lemen Indonesia (Formappi) 
mempertanyakan alasan DPR 
melakukan kunjungan kerja 
ke luar negeri terkait pem-
bahasan RUU Penghapusan 
Kekerasan Seksual (PKS).

Sebab menurut peneliti 
Formappi Lucius Karus, ala-
san kunker ke luar negeri agar 
penyusunan RUU PKS tidak 
mendapat keluhan justru tak 
relevan dengan masalah yang 
ada. Menurutnya, keluhan 
publik selama ini yakni proses 
pembahasan yang tidak par-
tisipatif, bukan studi banding 
atau tidak.

“Mungkin pimpinan ini 
pura-pura lupa atau memang 
tak tahu dengan apa yang 
dikomplain publik terhadap 
UU yang dihasilkan DPR, 
yang dikomplain itu adalah 
proses pembahasan yang 
tidak partisipasif, tidak meli-
batkan publik,” kata Lu-
cius, saat dihubungi, Selasa 
(5/10/).

Menurut Lucius, partisi-
pasi publik tidak cukup den-
gan mengundang beberapa 
lembaga dalam rapat den-
gar pendapat umum selama 
proses pembahasan. Ia men-
gatakan, hal paling mendasar 
dari partisipasi publik adalah 
keterbukaan DPR mengenai 

proses pembahasan yang 
mestinya bisa diakses dengan 
mudah.

“Partisipasi publik itu 
mesti dilakukan dengan 
membuka ruang komunikasi 
antara DPR dan publik, bu-
kan dengan memunggungi 
publik dengan studi band-
ing,” ujar Lucius.

Lucius pun menyoroti 
sikap DPR yang cepat meny-
elesaikan sejumlah legislasi 
yang mendapat sorotan dan 
kritik publik, seperti RUU 
Cipta Kerja, RUU Mineral 
dan Batubara, serta RUU 
Otonomi Khusus Papua. 
Sementara, RUU PKS yang 
sangat diharapkan publik 
karena menyangkut kepent-
ingan korban kekerasan dan 
kepentingan rakyat banyak 
seolah-olah tidak menjadi 
prioritas.

Sebelumnya, Wakil Ketua 
DPR Lodewijk F Paulus 
menjelaskan, DPR beren-
cana menggelar kunjungan 
kerja ke Brasil dan Ekuador 
agar penyusunan RUU PKS 
tidak mendapatkan keluhan. 
Ia mengatakan, RUU PKS 
merupakan salah satu ran-
cangan yang sensitif, sehingga 
DPR merasa perlu mem-
peroleh informasi sebanyak-
banyaknya melalui kunjungan 
kerja.  han

Pimpinan DPR Berharap Ada
Kesepakatan Waktu Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua DPR Lodewijk F Pau-
lus berharap, ada kesepakatan 
antara pemerintah, Komisi II 
DPR dan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) soal wak-
tu pencoblosan Pemilihan 
Umum (Pemilu) 2024.

Namun, Lodewijk ber-
harap bahwa keputusan yang 
diambil nantinya merujuk 
pada usulan pemerintah yaitu 
15 Mei 2024 sebagai hari 
pencoblosan.

“Saya pikir masih ada 
waktu tidak terlalu lama, 
Komisi II tentunya akan 
melakukan lobi-lobi politik 
dengan KPU. Kemudian, 
dengan pemerintah, sehingga 
ada kesepakatan dari usulan 
pemerintah itu 15 Mei,” kata 
Lodewijk saat ditemui di 
Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Selasa (5/10).

Kendati demikian, Sekre-
taris Jenderal Partai Golkar ini 
mengakui masih adanya per-
bedaan pendapat dari masing-
masing fraksi di Komisi II 
terkait tanggal pemungutan 
suara. Menurutnya, hingga 
kini partai yang menyepakati 
usulan pemerintah yaitu baru 

Partai Golkar dan Gerindra.
“Kalau dilihat dari me-

dia sosial, sementara sudah 
sepakat itu Gerindra dan 
Golkar. Kita lihat tentunya 
dari masing-masing fraksi 
akan menyimulasikan ini,” 
jelasnya.

Lodewijk kembali men-
egaskan sikap Golkar hing-
ga kini mendukung usulan 
pemerintah bahwa pemung-
utan suara jatuh pada tanggal 
15 Mei 2024. Hal tersebut, 
kata dia, merupakan hasil 
rapat pleno Golkar. Akan 
tetapi, tanggal tersebut pun 
disebutnya perlu kesepakatan 
sejumlah pihak terkait.

Sebelumnya diberitakan, 
Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Ke-
amanan (Menko Polhukam) 
Mahfud MD mengatakan, 
pemerintah mengusulkan 
pelaksanaan Pilpres dan Pe-
milu 2024 berlangsung pada 
15 Mei. Keputusan tanggal 
tersebut berdasarkan hasil 
rapat bersama sejumlah men-
teri dengan Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Presiden 
di Istana Negara, Jakarta, 
Senin (27/7) lalu.  mei

HUT ke-76 TNI, Kopassus Ingin
Lebih Kuat dan Semakin Dicintai Rakyat

JAKARTA (IM) - Ko-
mandan Jenderal (Danjen) 
Kopassus Mayjen TNI Moha-
mad Hasan memimpin upacara 
HUT ke-76 TNI secara virtual 
di Mako Kopassus, Cijantung, 
Jakarta Timur, Selasa (5/10)..

Seperti tahun sebelumnya, 
peringatan HUT ke-76 TNI 
tahun ini dilakukan secara vir-
tual yang dipusatkan di Istana 
Merdeka dan dipimpin lang-
sung Presiden Joko Widodo 
(Jokowi).

Dalam peringatan tahun 
ini, Kopassus menggelarnya 
dengan suasana yang lebih 
sederhana dan tanpa ada atrak-
si militer dari prajurit Korps 
Baret Merah. Hal itu dikare-
nakan pandemi Covid-19 yang 
belum selesai.

“Kita menyesuaikan den-
gan kondisi yang ada, per-
bedaannya hanya tidak ada 
upacara besar-besaran saja. 
Sudah dua kali ini kita tidak 
menggelar upacara secara mas-
sal, atau adanya parade defi le,” 
tutur Hasan di lokasi.

Di usia yang semakin 
matang, Hasan memiliki ha-
rapan bahwa prajurit Kopas-
sus pada khususnya dan TNI 
pada umumnya dapat selalu 
mampu menjalankan tugas 
yang diberikan. Menurut dia, 
hal itu juga dapat menjadi 
nilai tambah bahwa TNI 
akan terus berupaya menjadi 
instansi terbaik.

“Tentunya apa yang kita 
sudah lakukan sampai saat ini 
menjadi sebuah penilaian bagi 
bangsa dan negara. Bahwa 
kita TNI tetap harus menjadi 
yang terbaik di seluruh instansi 
yang ada di pemerintahan ini,” 
katanya.

Tak hanya itu, sedikitnya 
ada empat harapan lagi yang 
diupayakan Hasan bisa ter-
capai. Antara lain, TNI yang 
semakin kuat, kian profesional, 
adaptif  dan semakin dicintai 
oleh rakyat.

“Ke depannya kita tentu 
ingin lebih profesional, lebih 
kuat, adaptif  dan semakin 
dicintai rakyat,” katanya.  mei

RAKER MENSOS DENGAN 
KOMISI VIII DPR

Menteri Sosial Tri Rismaharini 
(tengah) berbincang dengan 
Komite II DPD sebelum rapat 
kerja dengan Komite II DPD 
dan Komisi VIII DPR di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Selasa (5/10). Rapat 
kerja tersebut membahas tin-
dak lanjut mengenai kebijakan 
kelembagaan BNPB dan pola 
pengaturan anggaran penang-
gulangan bencana dalam DIM 
RUU Bencana.

VAKSINASI COVID-19 DI HUT KE-76 TNI
Warga mengantre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di la-
pangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/10). Tentara 
Nasional Indonesia pada HUT ke-76 melaksanakan vaksinasi COVID-19 
di sejumlah daerah di Jawa Timur dengan menyediakan sekitar 124.686 
dosis vaksin sebagai upaya mendukung percepatan program vaksinasi 
COVID-19.
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JAKARTA (IM) - Pen-
anganan pandemi Covid-19 
di Indonesia terus membaik 
sejalan dengan penurunan 
tingkat kasus aktif  hingga di 
bawah 40.000 kasus. Namun, 
masyarakat diminta untuk 
selalu waspada dan menerap-
kan protokol kesehatan demi 
menjaga tren positif  di tengah 
pembukaan aktivitas dan keg-
iatan sosial ekonomi yang telah 
diikuti dengan peningkatan 
mobilitas masyarakat.

Guna mengoptimalkan 
perlindungan kesehatan warga, 
pemerintah terus memastikan 
dan mengawasi penerapan 
protokol kesehatan di tempat-
tempat umum. Hal ini di-
harapkan dapat meningkatkan 
kepatuhan dalam menjalankan 
protokol kesehatan secara 
disiplin.

Berdasarkan data monitor-
ing kepatuhan protokol kes-
ehatan dari Satgas Penanganan 
Covid-19 per 26 September 
tercatat 92,8% orang terpantau 
sudah mematuhi kewajiban 
memakai masker.

“Namun demikian, masih 

ada sejumlah pelanggaran 
kepatuhan di lokasi keru-
munan,” ungkap Juru Bicara 
Satgas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito dalam ket-
erangan resminya, Selasa 
(5/10).

Wiku mengatakan, ber-
dasarkan catatan Satgas Pen-
anganan Covid-19,  restoran 
atau kedai menjadi lokasi di 
mana paling banyak ditemukan 
warga yang tidak memakai 
masker, jumlahnya sebesar 
17,6%.

Lalu menusul di rumah 
(11.5%), jalan umum (10.7%), 
tempat wisata (8.3%), dan 
tempat olahraga publik/ru-
ang publik terpadu ramah 
anak atau RPTRA (7.5%) di 
peringkat teratas lima lokasi 
dengan tingkat ketidakpatuhan 
tertinggi.

Sementara itu, 91,3% 
orang yang dipantau sudah me-
matuhi aturan dalam menjaga 
jarak dan menjauhi kerumu-
nan. Dari lima lokasi dengan 
tingkat Tidak Patuh Men-
jaga Jarak dan Menghindari 
Kerumunan, tertinggi adalah 

Restoran/Kedai (12.8%), 
Tempat Wisata (9.8%), Jalan 
Umum (9.3%), Rumah (8.9%), 
dan Tempat Olahraga Publik/
RPTRA (7.7%).

Wiku telah menegaskan 
bahwa pembukaan aktivitas 
sosial-ekonomi bertahap un-
tuk mendukung tercapainya 
masyarakat yang produktif  dan 
aman dari Covid-19. Menu-
rutnya hal ini tidak akan bisa 
tercapai apabila kepatuhan 
protokol kesehatan tidak di-
laksanakan oleh masyarakat 
secara disiplin.

“Saya tekankan bahwa 
pelaksanaan dan pengawasan 
protokol kesehatan bukan 
hanya tugas satu dua unsur 
saja, melainkan tugas semua 
orang, tugas seluruh lapisan 
masyarakat dan pemerintah,” 
ujar Wiku.

Wiku menegaskan,  pemer-
intah terus mengingatkan ma-
syarakat untuk selalu waspada, 
tetap disiplin menjalankan 
protokol kesehatan terutama 
memakai masker, dan belajar 
hidup berdampingan dengan 
Covid-19.  mar

Kegiatan Sosial Ekonomi Dibuka, Masyarakat
Diminta Tetap Waspada dan Disiplin Prokes

MANTAN PENYIDIK MUDA KPK
LAKSO ANINDHITO

Mantan Penyidik Muda KPK Lakso Anindhito 
(tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat 
meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/10). 
Anindhito merupakan salah satu dari 58 pegawai 
yang tidak lulus asesmen Tes Wawasan Kebang-
saan (TWK) untuk menjadi ASN.
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JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memeriksa Bupati 
nonaktif  Kolaka Timur, Andi 
Merya Nur, Senin (4/10).  
Peenyidik KPK menggali in-
formasi soal dana hiba dari 
BNPB.

Andi Merya merupakan 
tersangka dalam kasus korupsi 
pengadaan barang dan jasa di 
Pemerintah Kabupaten Kolaka 
Timur, Sulawesi Tenggara pada 
tahun 2021.

“Tim penyidik mengkon-
fi rmasi dan mendalami lebih 
jauh mengenai proses dana 
hibah yang akan diterima pihak 
Pemkab Kolaka Timur dari 
BNBP berupa dana rehabilitasi 
dan rekontruksi serta dana siap 
pakai,” ujar Pelaksana Tugas 
Juru Bicara KPK Ali Fikri, 
Selasa (5/10).

Selain Andi Merya, KPK 
juga menetapkan Kepala 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Anza-
rullah sebagai tersangka dan 
langung ditahan pada Rabu 
(22/9) lalu. Andi Merya dan 
Anzarullah ditahan untuk 20 
hari pertama, terhitung mulai 
22 September 2021 sampai 

dengan 11 Oktober 2021.
A Andi Merya Nur di-

tahan di Rutan KPK Gedung 
Merah Putih,  sementara 
Anzarullah ditahan di Rutan 
KPK Kavling C1. Dalam 
kasus ini, Anzarullah diduga 
menyuap Andi agar perusa-
haan atau grup perusahaan 
miliknya bisa mengerjakan 
proyek pembangunan 2 jem-
batan di Kecamatan Uee-
si dan pembangunan 100 
unit rumah di Kecamatan 
Uluiwoi. Nilai dua proyek 
yang bersumber dari dana 
hibah Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) itu 
sebesar Rp 889 juta.

Andi Merya Nur diduga 
meminta uang sebesar Rp 250 
juta atas 2 proyek pekerjaan 
yang akan dikerjakan Anza-
rullah tersebut. Anzarullah 
kemudian menyerahkan uang 
sebesar Rp 25 Juta lebih da-
hulu kepada Andi Merya Nur 
dan sisanya sebesar Rp 225 
juta sepakat akan diserahkan 
di rumah pribadi Andi Merya 
Nur di Kendari. Namun se-
belum uang itu berpindah 
tangan, keduanya ditangkap 
KPK.  han

Periksa Bupati Nonaktif Kolaka Timur,
KPK Dalami Dana Hibah dari BNPB
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