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Soal ‘Orang Dalam’ Beking Azis Syamsuddin,
Jubir KPK Persilakan Novel Lapor ke Dewas
Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, 
fakta yang terungkap di persidangan 
soal  8 orang dalam KPK menjadi beking 
Azis Syamsuddin bakal ditindaklanjuti.

KPK harus berdasarkan pada 
bukti dan fakta, bukan dari 
opini yang belum tentu valid 
kesahihannya. Ali berharap 
Novel bisa melaporkan secara 
resmi dugaan pelanggaran etik 
pegawai KPK yang disebut-
sebut merupakan bekingan 
Azis Syamsuddin.

“KPK mengajak selu-
ruh masyarakat untuk terus 
mengawasi kerja-kerja KPK 
agar tetap professional dan 
mengedepankan nilai-nilai etik 
yang berlaku,” ucapnya.

Ali juga menekankan bah-
wa fakta yang terungkap di 
persidangan soal beking Azis 
Syamsuddin di KPK bakal 
ditindaklanjuti. Fakta persidan-
gan tersebut akan dikonfi rmasi 
lebih jauh terhadap para ter-
dakwa serta saksi-saksi yang 
akan dihadirkan di persidangan 
selanjutnya.

“KPK akan mendalami 
lebih lanjut keterangan saksi 
yang menyebut dugaan ini 
dan mengumpulkan keteran-
gan lainnya agar persidangan 
dapat menyimpulkan apakah 
terdapat kesesuaian antar ked-
uanya. Sehingga membentuk 
fakta hukum yang dapat KPK 
tindak lanjuti,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, 
mantan Wakil Ketua DPR 
RI, Azis Syamsuddin disebut 
mempunyai delapan ‘orang 
dalam’ di lembaga antirasuah. 
Dikatakan, ada delapan orang 
yang dapat diatur-atus Azis 
untuk mengamankan  perkara 
yang berkaitan dengan Azis 
Syamsuddin.

Hal itu terungkap setelah 
tim Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) pada KPK membacakan 
Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) Sekda nonaktif  Tan-
jungbalai, Yusmada, dalam 
sidang lanjutan perkara dugaan 
suap dengan terdakwa Stepa-
nus Robin Pattuju di Penga-
dilan Tipikor, Jakarta Pusat, 
Senin, 4 Oktober 2021.

“BAP Nomor 19, paragraf  
2, saudara menerangkan bahwa 
M. Syahrial mengatakan dirinya 
bisa kenal dengan Robin karena 
dibantu dengan Azis Syamsud-
din Wakil Ketua DPR RI karena 
dipertemukan di rumah Azis di 
Jakarta,” ujar jaksa KPK di ru-
ang sidang Pengadilan Tipikor, 
Jakarta Pusat.

“M. Syahrial juga men-
gatakan bahwa Azis punya 
8 orang di KPK yang bisa 
digerakkan oleh Azis untuk 
kepentingan Azis, OTT atau 
amankan perkara. Salah satu-
nya Robin,” imbuhnya.

BAP yang dibacakan jaksa 
tersebut merupakan percaka-
pan antara Yusmada dengan 
Wali Kota non-aktif  Tanjung-
balai, M Syahrial. Keduanya 
telah ditetapkan sebagai ter-
sangka atas kasus dugaan suap 
jual beli jabatan di lingkungan 
Tanjungbalai.

Menanggapi hal tersebut, 
mantan penyidik senior KPK 
Novel Baswedan mengaku 
sudah lama mengetahui hal itu. 
Pengakuan Novel merupakan 
balasan terhadap cuitan man-
tan Juru Bicara KPK, Febri 
Diansyah.

Awalnya, Febri mencuit 
soal isu ‘orang dalam’ Azis 
Syamsuddin yang kemung-
kinan akan digunakan untuk 
menyerang Novel Baswedan 
Cs. Padahal, kata Febri, yang 
pertama kali membongkar 
kasus Stepanus Robin Pattuju, 
lalu melaporkannya ke Dewas 
adalah Novel Baswedan

Novel kemudian mem-
balas cuitan Febri dengan 
mengatakan bahwa ia bersama 
timnya adalah pihak yang mel-
aporkan perihal ‘orang dalam’ 
Azis Syamsuddin ke Dewas 
KPK. Tapi, lanjut dia, laporan-
nya tersebut tidak ditindaklan-
juti Dewas.

“Yang ungkap kasus ini 
adalah tim saya bersama den-
gan tim lain yang semuanya 
disingkirkan dengan TWK. 
Saya juga sudah laporkan ma-
salah tersebut ke Dewas tapi 
tidak jalan,” cuit Novel melalui 
akun Twitter pribadinya, Selasa 
(5/10/2021).

Namun, lanjut Novel, 
KPK seperti melarang Novel 
Baswedan dan timnya men-
gungkap kasus ‘orang dalam’ 
Azis Syamsuddin.

“Justru KPK seperti takut 
itu diungkap dan melarang tim 
kami untuk sidik kasus tersebut 
dengan menunjuk tim lain 
untuk penyidikannya,” terang 
Novel.

Sementara itu, Dewas KPK 
mengaku belum menerima 
secara resmi laporan dari Novel 
Baswedan soal beking Azis 
Syamsuddin. Dewas baru men-
getahui isu delapan beking Azis 
Syamsuddin di KPK dari pem-
beritaan. Oleh karenanya, De-
was menunggu laporan resmi 
dari Novel Baswedan.  han

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mempersilakan mantan 
penyidiknya, Novel Baswedan 
melapor ke Dewan Penga-
was (Dewas) jika mengetahui 
informasi soal ‘orang dalam’ 
KPK jadi beking mantan Wakil 
Ketua DPR, Azis Syamsuddin. 
Tentu Novel harus menyer-
takan bukti-bukti awal yang 
akurat dan valid.

Demikian diungkapkan 
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fi-
kri, kepada semua pihak yang 
mengetahui soal delapan bek-
ing Azis Syamsuddin di KPK. 

Termasuk Novel Baswedan 
yang mengaku mengetahui 
informasi tersebut.

Kata Ali, dewas pasti akan 
memproses pelanggaran etik 
pegawai KPK jika benar-benar 
terbukti bersalah.

“Bagi pihak-pihak mana-
pun yang mengetahui infor-
masi dugaan pelanggaran etik 
insan KPK agar bisa mel-
aporkan aduannya ke Dewas 
dengan dilengkapi bukti-bukti 
awal yang valid,” kata Ali saat 
dikonfi rmasi, Rabu (6/10).

Menurut Ali, penegak-
kan etik terhadap pegawai di 

JAKARTA (IM) Komi Termasuk Novel Baswedan

Megawati Digugat  Eks Kader  Rp40 Miliar,
PDI-P: Mestinya Tidak Perlu ...

JAKARTA (IM) - Wakil 
Sekretaris Jenderal PDI Per-
juangan Arif  Wibowo menilai 
empat mantan kader PDI-P 
di Samosir semestinya tidak 
perlu mengguggat Ketua 
Umum PDI-P Megawati 
Soekarnoputri ke Pengadilan 
Negeri Belige atas pemecatan 
mereka.

“Menurut saya mestinya 
seperti upaya yang dilakukan 
itu tidak perlu, upaya meng-
gugat ketua umum kami, itu 
sesuatu yang tidak perlu dilak-
sanakan kalau setiap anggota 
dan kader partai sadar bahwa 
berpartai itu dasarnya adalah 
kesukareleaan,” kata Arif  di 
Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Rabu (6/10).

 Arif  mengatakan, para 
kader semestinya sadar bahwa 
kehidupan berpartai basisnya 
adalah kesukarelaan, sehingga 
setiap anggota partai harus 
tegak lurus pada perintah, 
kebijakan, dan aturan partai.

Dengan demikian, para 
kader harus menerima jika 
dijatuhkan sanksi oleh par-
tai. Ia menjelaskan, PDI-P 
juga sudah memiliki keten-

tuan bahwa setiap orang 
yang diberhentikan sebagai 
anggota partai dapat men-
gajukan rehabilitasi pada 
kongres partai.

“Di internal  PDI-P, 
setelah dilakukan klarifi kasi 
dan sebagainya, banyak kader 
yang sudah dipecat kemudian 
kembali dipulihkan namanya, 
kembali ditetapkan sebagai 
anggota partai,” kata Arif.

Oleh sebab itu, menurut 
Arif, para kader yang dipecat 
semestinya mengikuti me-
kanisme internal di partai 
ketimbang mengajukan gu-
gatan ke pengadilan. Namun, 
Arif  menyebutkan, gugatan 
tersebut kini tengah ditangani 
oleh Badan Bantuan Hukum 
dan Advokasi PDI-P.

Empat mantan kader 
PDI-P menggugat Megawati 
Soekarnoputri karena men-
ganggap peecatan mereka  
tanpa melalui mekanisme 
yang sah. Para penggugat 
masing-masing bernama 
Saut Martua Tamba, Renaldi 
Naibaho, Harry Jono Situ-
morang, dan Romauli Pang-
gabean.  han

Tempat Fitnes Boleh Beroperasi dengan
Kapasitas 25% dan Terapkan Prokes Ketat

JAKARTA (IM) - Pe me-
rintah memperpanjang lagi 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
untuk periode 5 - 18 Ok-
tober 2021. Dalam periode 
ini, ada beberapa perubahan 
aturan berdasarkan Instruksi 
Mendagri Nomor 47/2021 
tentang PPKM Level 4, 3, 2 
dan 1 di wilayah Jawa dan Bali.

Fasilitas pusat kebugaran 
atau fi tness diperbolehkan un-
tuk kembali beroperasi di dae-
rah level 4, 3 dan 2. Syaratnya, 
dengan mengizinkan kapasitas 
pengguna fasilitas maksimal 
25%, menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat menggu-
nakan aplikasi PeduliLindungi.

Untuk daerah yang sudah 
menerapkan PPKM level 3 
dan 2, bioskop beserta kounter 
makanan dan minuman di-
dalamnya sudah diperbolehkan 
untuk kembali beroperasi. 
Tetapi dengan catatan kapasi-
tas pengunjung maksimal 50%.

Selanjutnya, event olah-
raga kompetisi Develop-
ment Basketball League atau 
DBL dapat dilaksanakan di 
Jakarta dan Surabaya. Dan 
harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang disyaratkan. 
Diantaranya seluruh pemain 
ofisial, kru media dan staf  
pendukung wajib menggu-
nakan aplikasi PeduliLindungi. 
Aplikasi ini digunakan untuk 
melakukan skrining terhadap 
orang yang keluar masuk pada 
tempat pelaksanaan kompetisi 

dan latihan.
Saat pelaksanaan kompe-

tisinya, tidak diperbolehkan 
menerima penonton langsung 
di stadion. Kegiatan menonton 
bersama oleh suporter juga 
tidak diperbolehkan. Seluruh 
pemain offi cial kru media dan 
staf  pendukung yang hadir 
dalam kompetisi, wajib sudah 
memperoleh vaksinasi dosis 
kedua dan hasil negatif  PCR 
H-2 dan pelaksanaan kom-
petisi wajib mengikuti aturan 
protokol kesehatan yang di-
tentukan oleh Kementerian 
Kesehatan.

Menurut Juru Bicara Sat-
gas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito, salah satu 
yang perlu mendapat perha-
tian ialah Bali yang bersiap 
menyambut kunjungan wisa-
tawan mancanegara dengan 
dibukanya Bandara Ngurah 
Rai untuk pelaku perjalanan 
internasional.

Ditegaskannya, bahwa 
semua semua pendatang wajib 
memenuhi ketentuan dan per-
syaratan mengenai karantina, 
dan tes Covid-19 sesuai yang 
ditetapkan oleh Kementerian 
Perhubungan sebelum diiz-
inkan masuk ke Indonesia.

“Apabila tidak memenuhi 
persyaratan, maka para wisa-
tawan akan diminta untuk pu-
lang ke negara asalnya. Satuan 
tugas yang berada di Bandar 
Udara Ngurah Rai, Bali, harus 
mempersiapkan diri sebaik-
baiknya sebelum bandara kem-
bali dibuka,” ujar Wiku dikutip 
dari rilis KPCPEN pada Rabu 
(6/10).

Untuk Bandar Udara Ngu-
rah Rai di Bali, dari Inmendagri 
tersebut menginstruksikan 
akan dibuka untuk pelaku 
perjalanan internasional. Be-
berapa negara asal wisatawan 
yang diperbolehkan masuk 
dari Korea Selatan, Tiongkok, 
Jepang, Abu Dhabi, Dubai dan 
New Zealand pada tanggal 14 
Oktober 2021.  mar

UJI FORMIL UU CIPTA KERJA
Ketua Mahkamah Konstitusi 
(MK) Anwar Usman (kiri) di-
dampingi Hakim Konstitusi 
Saldi Isra (tengah) dan Su-
hartoyo (kanan) memimpin 
sidang pengujian formil Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja ter-
hadap UUD 1945 di gedung 
MK, Jakarta, Rabu (6/10). 
Sidang tersebut beragenda 
mendengarkan keterangan 
saksi.

PENANAMAN POHON TABEBUYA DI KOARMADA II
Sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut menanam pohon Tabebuya di La-
pangan Ambalat Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/10). Pena-
naman 200 pohon Tabebuya di kawasan tersebut merupakan rangkaian 
peringatan HUT ke-76 TNI.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Ketua 
DPR Puan Maharani meminta 
penerapan protokol kesehatan 
dalam Pekan Olahraga Na-
sional (PON) XX Papua di-
evaluasi. Sebab berdasarkan 
laporan yang diterimanya,  29 
peserta PON baik atlet, ofi sial 
dan panitia yang terinfeksi vi-
rus Corona.

Sebanyak 29 orang yang 
dinyatakan terpapar virus 
Corona tersebar di empat 
klaster PON XX Papua yaitu 
di Kota Jayapura, Kabupaten 
Jayapura, Kabupaten Mimika, 
dan Kabupaten Merauke.

“Harus ada evaluasi proto-
kol kesehatan pada PON XX 
Papua. Kita tidak ingin kesela-
matan rakyat dipertaruhkan 
karena kurang optimalnya 
pelaksanaan prokes,” kata 
Puan dalam keterangannya, 
Rabu (6/10).

Puan menyoroti long-
garnya pelaksanaan protokol 
kesehatan di lokasi penyeleng-
garaan PON. Berdasarkan 
laporan, kata dia, pemeriksaan 
dan pengawasan saat per-
tandingan kerap kali kurang 
maksimal.

“Protokol kesehatan saat 
pembukaan PON beberapa 
hari lalu sudah cukup bagus. 
Penerapan yang sama harus 

dilakukan di setiap venue se-
hingga semua pihak yang ter-
libat dalam pelaksanaan PON 
dalam kondisi aman,” katanya.

Panitia diminta untuk 
konsisten memeriksa surat 
keterangan vaksin bagi pe-
nonton yang datang ke setiap 
pertandingan secara ketat. Jan-
gan sampai orang yang positif  
Covid-19 membaur dengan 
penonton ainnya sehingga 
terjadi penyebaran virus dan 
menimbulkan klaster baru.

Terkait syarat kapasitas 
penonton maksimal 25 persen, 
Puan meminta agar konsiten 
dilakukan. Pembatasan jumlah 
penonton 25 % tidak boleh 
diabaikan. Jika ada penonton 
bergerombol atau ada yang 
melepas masker,  panitia harus 
segera bertindak, paling tidak 
mengingatkan yang bersang-
kutan agar segera pakai masker 
dengan benar.

“ Penyelenggara bersama 
Satgas Penanganan Covid-19 
harus menerapkan prokes 
sesuai dengan rencana awal,” 
kata Puan.

Puan juga mengingatkan 
para  atlet dan ofi sial agar tidak 
berinteraksi dengan lingkun-
gan luar selama pertandin-
gan. Hal ini untuk mencegah 
terjadinya penularan virus 

Corona.
Setelah diketahui ada 29 

orang yang terinfeksi virus 
Corona, Puan meminta pe-
nyelenggara segera melaku-
kan isolasi mandiri terhadap 
peserta PON yang terpapar 
Covid-19. Ketua DPP PDI-P 
itu mengingatkan pentingnya 
akurasi pelacakan serta steril-
isasi untuk mencegah meluas-
nya penyebaran virus.

“Jangan sampai pelak-
sanaan pesta olahraga ini 
mendatangkan masalah bagi 
masyarakat, khususnya rakyat 
Papua sebagai tuan rumah 
yang dengan tangan terbuka 
membuka pintu terhadap 
pelaksanaan PON,” ucapnya.

Pihak penyelenggara harus 
mencari tahu apa penyebab 
sehingga muncul cukup ban-
yak kasus Covid-19 di PON  
XX Papua.

Puan meminta semua pi-
hak harus bergotong royong 
mencari solusi untuk meng-
hindari semakin banyaknya 
peserta PON yang terpapar 
Covid-19.

“Mari sama-sama menjaga 
agar PON Papua terselenggara 
dengan baik. Tetap seman-
gat, optimistis, dan terapkan 
prokes secara maksimal,” kata 
Puan.  mar

Ketua DPR Minta Penerapan Prokes
di PON XXX Papua Dievaluasi

JAKARTA (IM) - Eks 
Ketua Front Pembela Islam, 
Ahmad Shabri Lubis, bebas 
dari Rumah Tahanan (Ru-
tan) Bareskrim Polri, setelah 
menjalani hukuman terkait 
kasus dugaan pelanggaran 
kekarantinaan kesehatan di 
Petamburan.

Selain Sahbri Lubis, empat 
orang lainnya dari petinggi FPI 
juga bebas, mereka adalah Ha-
ris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, 
Idrus Al Habsyi, dan Maman 
Suryadi.

“Saya dan teman-teman 
ada lima orang kasus Pet-
amburan, kasus kerumunan 

Maulid di Petamburan su-
dah selesai. Selesai tidak ada 
potongan, jadi betul-betul 8 
bulan kami ditahan di Rutan 
Bareskrim Mabes Polri. Dan 
kami sudah bebas,” kata Shabri 
di Gedung Mabes Polri, Jakarta 
Selatan, Rabu (6/10).

Saat menghirup udara be-
bas, Shabri menyampaikan 
terima kasih kepada pihak 
Rutan Bareskrim Polri. Sebab, 
selama di Rutan Bareskrim 
Polri, Shabri dan yang lainnya 
diberikan kesempatan untuk 
beraktivitas, seperti memberi-
kan pengajaran di Mesjid dan 
kesempatan beribadah.  han

Sahbri Lubis dan 4 Petinggi FPI
Bebas dari Rutan Bareskrim Polri

Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan Terbatas PT RIMAS PROTEKSINDO UTAMA (Perseroan), 
berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar 
Biasa PT RIMAS PROTEKSINDO UTAMA pada hari Rabu tanggal tiga puluh Juli dua ribu dua puluh 
satu (30-07-2021) pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat) yang telah ditandatangani oleh 
seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, bahwa Perseroan mana akan 
diambilalih sampai dengan 100% (seratus persen) saham dari seluruh modal telah ditempatkan dan 
disetor penuh dalam PT Rimas Proteksindo Utama yang mengakibatkan berubahnya pengendalian 
terhadap Perseroan.
Kepada Para Pihak berkepentingan yang keberatan atas pengambilalihan saham tersebut dapat 
mengajukan keberatan melalui surat tercatat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman 
ini yang ditujukan kepada alamat berikut:

PT RIMAS PROTEKSINDO UTAMA
Graha MR 21 Lantai 6

Jl. Menteng Raya No. 21 Kebon Sirih Menteng
Jakarta Pusat 10340

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) 
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 07 Oktober 2021
Hormat kami,

Janice Manuella
Direktur Utama

PENGUMUMAN

SIDANG LANJUTAN RJ LINO
Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo 
II (Persero) Richard Joost Lino (kiri) mengikuti 
sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 
Rabu (6/10). Sidang kasus korupsi pengadaan Quay 
Container Crane (QCC) di PT Pelindo II (Persero) 
pada tahun 2010 itu beragendakan mendengarkan 
keterangan saksi.
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