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Bantu Pelarian Nurhadi dan Rizky,
Ferdy Yuman Divonis 4 Tahun Penjara
Ferdy Yuman terbukti secara sah dan 
meyakinkan  membantu pelarian Nurha-
di dan menantunya, Rezky Herbiyono 
saat menjadi buronan KPK.

korupsi. Ferdy Yuman juga 
dianggap berbelit-belit dan 
tidak mengakui perbuatannya.

Sementara hal yang mer-
ingankan yakni, hakim menilai 
terdakwa berlaku sopan di per-
sidangan. Kemudian, terdakwa 
Ferdy Yuman juga dianggap 
belum pernah dihukum dalam 
perkara lain, serta berstatus 
sebagai kepala keluarga.

Vonis yng dijatuhkan kepa-
da Ferdy lebih rendah dari yang 
dituntut oleh tim Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) pada KPK. Di 
mana sebelumnya, Ferdy Yuman 
dituntut tujuh tahun penjara 
dan denda Rp400 juta subsidair 
enam bulan kurungan.

Ferdy Yuman dinyatakan 
bersalah karena merintangi 
penyidikan KPK atas perkara 
korupsi yang menjerat mantan 
Sekretaris MA, Nurhadi dan 
menantunya, Rezky Herbi-
yono. Hakim menilai Ferdy 
Yuman sadar niatnya me-
mang ingin melindungi Rezky 
Herbiyono dan Nurhadi dari 
penangkapan KPK.

Atas perbuatannya, Ferdy 

Yuman dinyatakan melanggar 
Pasal 21 Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001.

Atas putusan tersebut, 

Ferdy Yuman maupun tim 
jaksa KPK menyatakan pikir-
pikir terlebih dahulu. Ferdy 
Yuman maupun tim jaksa 
KPK belum menyatakan akan 
mengajukan upaya hukum 
banding atau justru menerima 
putusan majelis hakim.  han

F d Y t b kti h d

JAKARTA (IM) - Kerabat 
mantan Sekretaris Mahkamah 
Agung (MA)  Nurhadi ber-
nama Ferdy Yuman, divonis 
empat tahun penjara oleh 
majelis hakim Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi (Tipikor) 
Jakarta.

Selain itu, Ferdy Yuman 
juga dihukum untuk mem-
bayar denda sebesar Rp150 
juta subsidair tiga bulan ku-
rungan.

Ketua Majel is  Hakim 
Saifuddin Zuhri dalam pu-
tusannya menyatakan, Ferdy 
Yuman terbukti secara sah dan 
meyakinkan  membantu pelar-
ian Nurhadi dan menantunya, 
Rezky Herbiyono saat menjadi 
buronan KPK.

“Mengadili. Menyatakan 
terdakwa Ferdy Yuman telah 

terbukti secara sah dan meya-
kinkan bersalah melakukan 
tindak pidana menghalangi 
penyidikan perkara korupsi 
sebagaimana dalam dakwaan 
penuntut umum,” kata Hakim 
Saifuddin Zuhri saat memba-
cakan amar putusan di Penga-
dilan Tipikor, Jakarta Pusat, 
Senin (11/10).

“Menjatuhkan pidana ke-
pada terdakwa oleh karena itu, 
dengan pidana penjara selama 
empat tahun dan denda sebe-
sar Rp150 juta subsidair kurun-
gan tiga bulan,” sambungnya.

Dalam pertimbangannya, 
Majelis Hakim menyebut hal-
hal  yang memberatkan Ferdy 
Yuman, tindakanya membantu 
pelarian Nurhadi dan Rezky ti-
dak mendukung upaya pemer-
intah dalam pemberantasan 

JAKARTA (IM) Kerabat terbukti secara sah dan meya

Istri ke-9 Bung Karno
Heldy Djafar Meninggal Dunia

JAKARTA (IM) - Istri 
ke-9 bapak proklamator RI 
Bung Karno, Heldy Dja-
far meninggal dunia pada 
Minggu (10/10), sekitar pu-
kul 22.00 WIB di Rumah 
Sakit Cipto Mangun Kusumo 
(RSCM) Jakarta.

Kabar ini dibenarkan 
langsung oleh keponakan al-
marhumah, Akhmad Salbani.

“Benar (meninggal du-
nia), benar tadi malam jam 10 
waktu Jakarta,” kata Salbani 
saat dihubungi wartawan, 
Senin (11/10).

Salbani menjelaskan, ber-
dasarkan informasi yang ia 
terima dari keponakan Heldy 
yang tinggal di Jakarta, almar-
humah sempat dirawat sekitar 
3 minggu di RSCM.

“Kurang lebih 3 minggu 
(almarhumah Heldy dirawat). 

Saya sempat kontak-kontakan 
dengan keponakam beliau 
yang ada di Jakarta,” terang-
nya.

Namun demikian, dia 
membantah bahwa almar-
humah meninggal karena 
terpapar Covid-19. Menurut-
nya, Heldy memang sempat 
positif  Covid-19 beberapa 
waktu lalu, tapi sudah din-
yatakan negatif.

a pun tidak tahu penya-
kit apa yang diderita oleh 
perempuan yang disebut-
sebut sebagai cinta terakhir 
Bung Karno itu.

“Ndak, bukan, bukan 
(bukan Covid-19). Dulu per-
nah sempat Covid tapi al-
hamdulillah sudah sembuh. 
Tapi saya kurang tahu sakit 
apa (sebelum meninggal),” 
terangnya.  mei

Nama-nama Tim Seleksi Anggota
KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027

JAKARTA (IM) - Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
menandatangani Keppres 
Nomor 120/P tentang pem-
bentukan tim seleksi anggota 
Komisi Pemilihan Umum 
dan Badan Pengawas Pemilu 
periode 2022-2027. Keppres 
ditandatangani pada Jumat 
(8/10).

“Kepres ini terbit karena 
ada dasar hukum. Dasar hu-
kumnya yaitu masa jabatan 
anggota KPU 2017-2022 dan 
anggota Bawaslu masa jabatan 
2017-2022 akan berakhir pada 
11 April 2022,” ungkap Men-
teri Dalam Negeri Tito Kar-
navian dalam konferensi pers 
virtual, Senin (11/10).

Kemudian, ada ketentuan 
lain yakni pasal 22 dan pasal 
118 UU Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu bahwa 

Presiden membentuk ke-
anggotaan tim seleksi calon 
anggota KPU dan anggota 
Bawaslu dalam waktu paling 
lama 6 bulan sebelum bera-
khir masa jabatan.

“Di dalam Keppres ini 
sudah dibentuk tim seleksi, 
yang jumlahnya ada sebanyak 
11 orang,” jelasnya.

Dalam Keppres tersebut 
dijelaskan bahwa nantinya be-
lasan anggota tim seleksi akan 
membantu Presiden Jokowi 
menetapkan calon anggota 
KPU dan Bawaslu Periode 
2022-2027 kepada DPR.

Berikut daftar lengkap 11 
nama anggota Seleksi Anggota 
KPU dan Bawaslu:
1. Ketua merangkap anggota: 
Juri Ardiantoro.
2. Wakil Ketua merangkap 
anggota: Chandra M Hamzah.
3. Sekretaris merangkap ang-
gota: Bahtiar.
4. Anggota: Edward Omar 
Syarif.
5. Anggota: Airlangga Pribadi 
Kusman.
6. Anggota: Hamdi Muluk.
7. Anggota: Endang Sulastri.
8. Anggota: I Dewa Gede 
Palguna.
9. Anggota: Abdul Ghaffar 
Rozin.
10. Anggota: Poengky Indarty.
11. Anggota: Betti Alisjah-
banna.  han

PEMERIKSAAN PERDANA
AZIS SYAMSUDDIN

Mantan Wakil Ketua DPR Azis 
Syamsuddin bersiap menjalani 
pemeriksaan di gedung KPK, Ja-
karta, Senin (11/10). Penyidik KPK 
melakukan pemeriksaan perdana 
terhadap Azis Syamsuddin usai 
ditahan pada (24/9) dalam kasus 
dugaan pemberian suap terkait 
penanganan perkara korupsi yang 
ditangani KPK di Kabupaten Lam-
pung Tengah.

JAKARTA (IM) - Wali 
Kota Tanjungbalai nonaktif, 
M Syahrial mengaku awalnya 
meminta uang terima kasih 
senilai Rp 500 juta terkait 
pengangkatan sekretaris dae-
rah (sekda) Tanjungbalai. 
Syahrial mengatakan, ia me-
minta uang terima kasih pada 
Sekda Tanjungbalai Yusmada 
melalui orang kepercayaannya 
bernama Sajali Lubis.

“Awalnya berapa uang 
terima kasih yang diminta?” 
tanya jaksa dalam persidan-
gan di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) 
Jakarta, Senin (11/10).

“Pertama Rp 500 juta, 
tidak disanggupi, turun Rp 
300 juta, tidak disanggupi, 
yang disanggupi Rp 100 juta,” 
ucap Syahrial.

Kemudian Syahrial men-
gakui bahwa ia menerima Rp 
100 juta dari Yusmada melalui 

Sajali. “Saudara terima (uang 
terima kasih)?” kata jaksa 
kembali.

“Iya Pak,” ucap Syahrial.
Ia juga mengiyakan ketika 

ditanya jaksa terkait perin-
tah pada Yusmada untuk 
memberi keterangan pada 
pemeriksaan yang dilakukan 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) di tahun 2019 
bahwa uang Rp 100 juta itu 
merupakan utang piutang.

“Di tahun 2019 ketika 
dimintai keterangan (KPK), 
pertama saya tidak tahu per-
soalannya dan saya akhirnya 
menyebut utang piutang,” ka-
tanya. Adapun dalam perkara 
ini Syahrial hadir sebagai saksi 
untuk dugaan suap penguru-
san perkara di KPK dengan 
terdakwa eks penyidik KPK, 
Stepanus Robin Pattuju dan 
pengacara Maskur Husain. 
 mei

Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif Ngaku
Minta Uang Terima Kasih Rp500 Juta

J A K A R TA  ( I M )  - 
Pemerintah kembali pember-
lakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) level 2-4 
untuk menekan penyebaran 
Covid-19. Kebijakan ini di-
perpanjang selama 14 hari, 
yakni 5-18 Oktober 2021.

Dalam aturan PPKM 
terbaru, pemerintah melong-
garkan sejumlah kebijakan. 
Salah satunya dalam industri 
penerbangan, dimana ter-
muat dalam Instruksi Menteri 
Dalam Negeri (Inmendagri) 
Nomor 47 Tahun 2021 ten-
tang PPKM Level 4, Level 
3, Level 2, dan Level 1 Co-
rona Virus Disease 2019 di 
Wilayah Jawa dan Bali.

Berikut ini sejumlah 
syarat penerbangan:

1.Penumpang Penerban-
gan Jawa-Bali Harus Divak-
sin Lengkap. Artinya semua 
penumpang wajib melampir-
kan tes PCR maksimal H-2 
keberangkatan.

Selain itu, setiap penump-
ang juga harus divaksin mini-
mal dosis pertama. Aturan 
tersebut berlaku untuk ke-
datangan dari Jawa-Bali atau 
keberangkatan dari Jawa-Bali 
ke luar pulau Jawa-Bali.

2. Tidak Memerlukan 
aplikasi PeduliLindungi

Penumpang juga tidak 
perlu menunjukan aplikasi 

PeduliLindungi ke petugas 
saat melakukan check-in di 
bandara. Aplikasi PeduliL-
indungi merupakan salah 
satu syarat perjalanan seluruh 
moda transportasi, baik darat, 
laut, udara, dan perkeretaa-
pian saat pandemi Covid-19.

3. Rute Penerbangan In-
ternasional Dibuka

Pemerintah akan kem-
bali membuka penerbangan 
internasional pada 14 Okto-
ber 2021 mendatang. Salah 
satunya di Bandara Ngurah 
Rai, Bali. Protokol kesehatan 
(prokes) ketat pun akan diber-
lakukan.

Direktur Jenderal Per-
hubungan Udara Kement-
erian Perhubungan Novie 
Riyanto memastikan kesiapan 
Bandara I Gusti Ngurah 
Rai menjelang pembukaan 
penerbangan internasional 
untuk wisatawan atau turis 
asing pada 14 Oktober 2021.

“Kami bersama-sama 
melakukan pengecekan 
langsung dan melihat simu-
lasi pelayanan di terminal 
kedatangan internasional di 
Bandara Ngurah Rai. Semua 
proses di bandara disimu-
lasikan dengan detil, dan 
kami menilai semua sudah 
dipersiapkan dengan baik,” 
jelasnya dalam keterangan-
nya, Senin (11/10).  han

Ini Syarat Penerbangan Terbaru
yang Berlaku hingga 18 Oktober 2021

WACANA KELAS STANDAR DALAM LAYANAN BPJS KESEHATAN
Warga mendaftar Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat 
(JKN-KIS) melalui aplikasi JKN Mobile di Depok, Jawa Barat, Senin (11/10). 
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan layanan BPJS 
Kesehatan berdasarkan kelas 1, 2, dan 3 akan diganti menjadi kelas stan-
dar pada 2022, kriteria ini untuk meningkatkan mutu dan keselamatan 
pasien yang lebih optimal tanpa ada perbedaan, sehingga pasien JKN 
akan dilayani dengan lebih baik.
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SIDANG PUTUSAN FERDY YUMAN
Terdakwa Ferdy Yuman menjalani sidang 
pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, 
Jakarta, Senin (11/10). Ferdy Yuman divonis em-
pat tahun penjara ditambah denda Rp150 juta 
subsider tiga bulan kurungan karena terbukti 
bersalah menghalang-halangi penyidikan KPK 
yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah 
Agung (MA) Nurhadi.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengagen-
dakan pemeriksaan terhadap 
rombongan pejabat Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo, Senin (11/10). 
Mereka diperiksa sebagai saksi 
atas kasus dugaan suap terkait 
jual beli jabatan kepala desa.

Adapun, para pejabat 
Pemkab Probolinggo yang 
bakal diperiksa yakni, So-
eparwiyono (Sekretaris Dae-
rah (Sekda) Probolinggo), H 
Sugito (Pensiunan/DPRD 
Probolinggo), Doddy Nur 
Baskoro (Kadis Tenaga Kerja 
Probolinggo), Sugeng Wiyanto 
(Kadis Pemuda, Olahraga, 
Pariwisata, dan Kebudayaan 
Probolinggo).

Kemudian, Hudan Syari-
fuddin (Kepala Badan Kepega-
waian Probolinggo),  Dedy 
Isfandi (Kadis Perikanan 
Probolinggo), Mariono (Sek-
retaris Dinas Perpustakaan 
Probolinggo), Winata Leo 
Chandra (Honorer Dinas 
PUPR Probolinggo), Hendro 
Purnomo (Perangkat Desa),  
Hapsoro Widyonondo Sigid 
(Notaris), serta pihak swasta, 
Pudjo Witjaksono.

“Hari ini pemeriksaan 
saksi kasus dugaan suap ter-
kait seleksi jabatan di lingkun-
gan pemerintah Kabupaten 
Probolinggo tahun 2021 untuk 
tersangka PTS. Pemeriksaan 
dilakukan Polres Probolinggo 
Kota,” kata Plt Juru Bicara 
KPK, Ali Fikri melalui pesan 

singkatnya, Senin (11/10).
Sebelumnya, KPK telah 

menetapkan Bupati Proboling-
go, Puput Tantriana Sari (PTS) 
dan suaminya, Hasan Aminud-
din (HA) yang merupakan 
Anggota DPR RI sebagai 
tersangka kasus dugaan suap 
terkait jual beli jabatan kepala 
desa di Probolinggo.

Selin itu, KPK juga mene-
tapkan 20 orang lainnya yang 
mayoritas para calon kepala 
desa sebagai tersangka. Ada-
pun, 20 orang tersangka lain-
nya itu yakni, Sumarto, Ali 
Wafa, Mawardi, Mashudi, Ma-
liha, Mohammad Bambang, 
Masruhen.

Kemudian, Abdul Wafi, 
Kho’im, Akhmad Saifullah, 
Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, 
Nuruh Huda, Hasan, Sahir, 
Sugito, Samsuddin, Doddy 
Kurniawan, serta Muhamad 
Ridwan. Mereka adalah Apara-
tur Sipil Negara (ASN) di 
Probolinggo. Dalam perkaran-
ya, Hasan Aminuddin dan 
Puput Tantriana diduga me-
matok harga sekira Rp20 juta 
ditambah upeti penyewaan 
tanah kas desa Rp5 juta per 
hektar, untuk jabatan kepala 
desa di Probolinggo.

Hasan dan Puput meminta 
uang suap dari para calon ke-
pala desa melalui camat atau 
pejabat desa. KPK berhasil 
menyita uang Rp362,5 juta saat 
OTT yang diduga merupakan 
suap dari para calon kepala 
desa untuk Puput Tantriana 
dan Hasan.  mei

Rombongan Pejabat Pemkab Probolinggo
yang Diperiksa KPK terkait Kasus Suap

JAKARTA (IM) – Mantan 
Wakil Ketua DPR Azis Syam-
suddin (AZ) menjalani pemer-
iksaan perdananya di KPK 
setelah sebelumnya ditetapkan 
tersangka suap terkait pen-
anganan perkara korupsi di 
Kabupaten Lampung Tengah.

Azis tiba sekitar pukul 
12.00 WIB.

Ia diangkut dengan mobil 
tahahan itu nampak berjalan 
santai saat menuju para pew-
arta yang sedari tadi menung-
gunya.

Saat ditanyai soal 8 “beki-

ngan” yang dimilikinya pada 
lembaga antikorupsi itu, azis 
hanya diam saja. Politikus 
Golkar dengan rompi oranye 
itu memilih berjalan menuju 
ruang pemeriksaan dan meng-
hiraukan pertanyaan dari para 
pewarta. 

Sebelumnya, Tim penyidik 
KPK menggelar pemeriksaan 
perdana terhadap Wakil Ketua 
DPR Azis Syamsuddin (AZ). 
Azis sendiri telah ditetapkan 
sebagai tersangka suap terkait 
penanganan perkara korupsi 
yang ditangani oleh KPK di 

Kabupaten Lampung Tengah.
“Benar, hari ini 11/10) 

diagendakan pemeriksaan ter-
sangka AZ di gedung Merah 
Putih KPK,” ujar Pelaksana 
tugas (Plt) Juru bicara KPK 
Ali Fikri dalam keterangannya, 
Senin (11/10).

Kendati demikian, dia be-
lum merinci materi apa yang 
akan dikonfi rmasi kepada Azis. 
Ataupun saksi lainnya yang akan 
dikonfrontir keterangannya ter-
hadap Azis. “Perkembangannya 
nanti disampaikan lebih lanjut,” 
ungkapnya.  han

Dicecar soal 8 Bekingannya di KPK,
Azis Syamsuddin Hanya Diam Saja

PENGUMUMAN PENGUMUMAN
Kami Direksi PT BAHTERA LINTAS 
INTERNASIONAL, berkedudukan di Jakarta 
Timur (“Perseroan”), memberitahukan bahwa 
sehubungan dengan akan diambilalihnya 
seluruh saham atau sebanyak 5.000 (lima 
ribu) saham dalam PT BAHTERA LINTAS 

akan dilakukan pengambilalihan dan dapat 
mengajukan keberatan dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini, ke kantor Perseroan dengan 
alamat:

PT BAHTERA LINTAS INTERNASIONAL,
Jalan DI Panjaitan nomor 20,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,

Kota Administrasi Jakarta Timur.
Jakarta, 12 Oktober 2021

Direksi PT BAHTERA LINTAS INTERNASIONAL

PENGUMUMAN
Kami Direksi PT TOBAS BINA FERTILA, 
berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), 
memberitahukan bahwa sehubungan dengan 
akan diambilalihnya seluruh saham atau 
sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dalam 

akan dilakukan pengambilalihan dan dapat 
mengajukan keberatan dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman ini, ke kantor Perseroan dengan 
alamat:

PT TOBAS BINA FERTILA,
Jalan Payakumbuh 101,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008,
Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan 

Jakarta, 12 Oktober 2021
Direksi PT TOBAS BINA FERTILA

KASUS JUAL BELI JABATAN
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