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Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap,
ICW Menilai KPK Tidak Serius Mengejarnya
Kurnia mendesak Dewan Pengawas 
(Dewas) KPK segera memanggil Pimpi-
nan dan Kedeputian Penindakan KPK 
untuk mencari tahu hambatan dalam 
proses pencarian Harun Masiku.

perkara tersebut melalui tes 
wawasan kebangsaan (TWK),” 
papar Kurnia.

Faktor kedua, lanjut Kur-
nia, ada pihak yang melindungi 
Harun dan tak ingin mantan 
calon anggota legislatif  itu 
tertangkap. “Hal ini menyusul 
indikasi adanya pejabat teras 
partai politik yang terlibat. Jika 
Harun tertangkap, maka besar 
kemungkinan pejabat itu akan 
turut terseret kasus hukum,” 
katanya.

Kurnia mendesak Dewan 
Pengawas (Dewas) KPK segera 
memanggil Pimpinan dan 
Kedeputian Penindakan KPK 
untuk mencari tahu hambatan 
dalam proses pencarian Harun.

“Jika ditemukan adanya 
kesengajaan untuk melindungi 
buronan tersebut, Dewas ha-
rus memeriksa dan menjatuh-
kan sanksi etik pada mereka,” 
ujarnya.

Sebagai informasi Har-
un Masiku adalah tersangka 
dugaan suap pergantian waktu 

Kurnia mendesak Dewan Pengawas

JAKARTA (IM) - Indo-
nesia Corruption Watch (ICW) 
menilai Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) tak seri-
us mengejar politikus PDI-P 
Harun Masiku. Peneliti ICW 
Kurnia Ramadhana menyebut 
hingga Selasa (19/10) sudah 
650 hari lembaga antirasuah 
tersebut tak bisa menemukan 
keberadaan tersangka dugaan 
tindak pidana suap itu.

“Ini semakin menguatkan 
dugaan masyarakat bahwa 
KPK sejak awal memang tidak 
mempunyai niat untuk menun-
taskan perkara suap pergantian 
antar waktu anggota DPR itu,” 
ujar Kurnia dalam keterangan 

tertulis, Selasa (19/10).
Dalam pandangan Kurnia 

ada dua hambatan yang justru 
berasal dari internal KPK send-
iri dalam menemukan Harun. 
Pertama, rendahnya komitmen 
Pimpinan KPK.

“Ada sejumlah indikator 
sebelum tiba pada kesimpulan 
ini. Misalnya, ketika Pimpinan 
KPK keinginan untuk memu-
langkan paksa penyidik perkara 
tersebut ke instansi asalnya,” 
jelasnya.

 “Lalu gagalnya KPK saat 
ingin menyegel Kantor PDI-P, 
dan terakhir pemecatan sejum-
lah penyelidik dan penyidik 
yang selama ini menangani 

JAKARTA (IM) Indo tertulis Selasa (19/10)

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi,
Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Umum Partai Golkar 
Ahmad Doli Kurnia sebut 
empat kader yang terjerat ka-
sus korupsi tidak terkait den-
gan kebijakan Partai Golkar. 
Kasus tersebut merupakan 
persoalan pribadi.

“Kalau kemudian masih 
ada satu, dua kader yang ini 
(tertangkap KPK), itu adalah 
kasus pribadi, bukan kasus 
atau tidak ada kaitannya den-
gan kebijakan partai Golkar,” 
kata Doli, saat ditemui di 
kantor DPP Partai Golkar, 
Jakarta Barat, Rabu (20/10).

Doli menuturkan, par-
tainya selalu menekankan 
soal clean goverment dan 
good governance melalui 
bimbingan teknis hingga 
pendidikan politik terha-
dap para kader. Wakil Ketua 
Badan Pemenangan Pemilu 
Golkar ini menambahkan, 
penangkapan yang terjadi 
belakangan ini akan menjadi 
evaluasi untuk menginten-
sifkan upaya antisipasi agar 
kader tidak terjebak dalam 
masalah hukum.

Doli mengatakan, se-
bagai sebuah partai besar, 
banyak ujian dan cobaan 
yang akan dialami Golkar.

“Liku-likunya banyak, 
kita sering terkadang di ping-
gir jurang, itu sesuatu yang 
kita membuatnya semakin 
tertantang, semakin termo-
tivasi untuk bekerja keras,” 
ucapnya.

Sebagai informasi, su-
dah empat kader Partai 
Golkar yang terjerat kasus 
korupsi dalam beberapa 
waktu terakhir. Pertama, 
mantan Gubernur Suma-
tera Selatan Alex Noerdin, 
yang menjadi tersangka 
dalam kasus dugaan korupsi 
pembelian gas bumi oleh 
BUMD Perusahaan Daerah 
Pertambangan dan Energi 
(PDPDE) Sumatera Selatan 
tahun 2010-2019.

Noordin juga  men-
jadi tersangka dalam kasus 
dugaan korupsi dana hibah 
pembangunan Masjid Sri-
wijaya Palembang. Kedua 
kasusnya kini ditangani oleh 
kejaksaan.

Kemudian, mantan Wakil 
Ketua DPR Azis Syamsuddin 
yang ditahan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
karena diduga menyuap pe-
nyidik, pada akhir September 
lalu.

Empat hari lalu, KPK 
menangkap Dodi Reza Alex 
Noerdin, anak dari Alex 
Noerdin, yang selain menja-
bat Bupati Musi Banyuasin, 
Sumatera Selatan, juga men-
jabat Ketua DPD Golkar 
Sumatera Selatan.

Kemudian, Andi Putra 
ditangkap KPK pada Selasa 
(19/10) dini hari. Dia terseret 
dugaan korupsi terkait periz-
inan perkebunan.

Menangi Pileg dan Pilpres
Sementara itu, Ketua 

Umum (Ketum) DPP Partai 
Golkar,  Airlangga Hartarto, 
menargetkan meraih 20% su-
ara pada Pemilihan Legislatif  
(Pileg) 2024 dan memenang-
kan Pilpres 2024.

Hal itu dia ungkapkan 
dalam sambutannya saat 
Tasyakuran dan Peresmian 
Gedung di DPP Partai Gol-
kar, Jalan Anggrek Nelly 
Murni, Slipi, Jakarta Barat, 
Rabu (20/10).

“Target dari DPR RI kita 
targetkan minimal 20 persen. 
Untuk pemilihan presiden 
minimal harus menang. Jadi 
maksimalnya silakan dicari. 
Tapi, minimal harus cap-
res kita menang dan untuk 
Pilkada minimal kita menang 
60 persen,” kata Airlangga 
dalam sambutan.

“60 persen ini adalah 
capaian yang sudah kita hasil-
kan. Jadi kita sudah mencapai 
62 persen. Jadi memang 60 
persen adalah angka yang 
terukur,” tuturnya.

Menko Perekonomian 
tersebut mengajak para kader 
dan seluruh stake holder un-
tuk menyatukan tekad serta 
merapatkan barisan.

“Saya mengajak kita 
semua untuk menyatukan 
tekad kita dan kita merapat-
kan barisan, kita mempunyai 
narasi satu. Kita juga mem-
punyai usaha bersama untuk 
kemenangan Partai Golkar,” 
ujarnya.

Airlangga mengatakan 
masih ada waktu tiga tahun 
ke depan untuk mengon-
solidasikan kekuatan serta 
meraih simpati masyarakat.

“Masih ada waktu 3 ta-
hun ke depan. Kita kon-
solidasikan kekuatan, satu-
kan langkah, raihlah simpati 
masyarakat, rebut hati rakyat 
agar rakyat memberikan ke-
percayaan kepada Partai Gol-
kar,” tuturnya.  han

IDN/ANTARA

TASYAKURAN HUT KE-57
PARTAI GOLKAR

Ketua Umum Partai Golkar Air-
langga Hartarto (kanan) disaksi-
kan Ketua Dewan Kehormatan 
Partai Golkar Akbar Tandjung 
(kedua kiri) menanam pohon 
beringin putih (Ficus benjamina) 
dalam Tasyakuran HUT Ke-57 
Partai Golkar di Kantor DPP Par-
tai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu 
(20/10). Perayaan HUT Ke-57 Par-
tai Golkar tersebut mengangkat 
tema Bersatu Untuk Menang.

JAKARTA (IM) - Tim 
Satgas Penanganan Covid-19 
tak bosan-bosannya mengin-
gatkan masyarakat agar selalu 
menerapkan protokol kesehat-
an (prokes) meski telah selesai 
divaksinasi. Pasalnya, selain 
vaksin, disiplin penerapan 
prokes merupakan salah satu 
cara ampuh untuk mencegah 
risiko penularan Covid-19.

Prokes yang harus dipatuhi 
sesuai dengan Surat Edaran 
(SE) Nomor 16 Tahun 2021 
adalah 6M, yakni memakai 
masker, mencuci tangan den-
gan sabun dan air mengalir, 
menjaga jarak, menjauhi keru-
munan, mengurangi mobili-
tas, serta menghindari makan 
bersama. Penting diketahui, 
memasuki minggu ke-12 saat 
ini, terjadi penurunan kasus 
Covid-19 hingga 98 persen. In-
donesia bahkan bisa dikatakan 
sebagai negara yang berhasil 
ke luar dari pandemi pada Juli 
lalu dengan relatif  cepat dan 
drastis.

“Dalam kurun waktu satu 
bulan, kasus bisa turun se-
banyak 45 persen dari puncak 
kedua. Saat ini penurunan 
bahkan mencapai 98 persen,” 
papar Juru Bicara (Jubir) Satu-
an Tugas (Satga) Penanganan 
Covid-19 Prof  Wiku Adis-
asmito, dikutip dari covid19.
go.id, Rabu (20/10).

Menurut Wiku, pemerin-
tah menyadari bahwa lonjakan 
kasus di Indonesia tidak hanya 
disebabkan oleh peningka-
tan kasus kolektif, tetapi juga 
dinamika nasional dan imple-
mentasi kebijakan dalam neg-
eri, khususnya saat hari libur 
nasional.

Ia mengakui bahwa  pen-
anganan Covid-19 di Indo-
nesia memang berbeda dari 
negara-negara lain. Sebab, pola 
peningkatan kasusnya cender-
ung jauh berbeda.

“Pada puncak pertama, 
Indonesia sama seperti negara 
lain yang terjadi pada Desem-
ber 2020 yang merupakan 
dampak dari periode Natal dan 
Tahun Baru,” jelasnya.

Namun, ketika negara lain 
mengalami puncak kedua pada 
April 2021, Indonesia justru 
menunjukkan penurunan. Saat 
Indonesia mengalami puncak 
kedua pada Juli 2021, beberapa 
negara lain di dunia mengalami 
penurunan kasus.

Sekarang ini, perkemban-
gan pandemi di dunia sedang 
mengalami penurunan dari 
puncak ketiga yang terjadi pada 
Agustus 2021. Sementara itu, 
Indonesia sedang mengalami 
penurunan dari puncak ka-
sus kedua. Beberapa negara 
tetangga, seperti Jepang, Sin-
gapura, dan Malaysia, saat ini 

tengah menghadapi puncak 
kasus ketiga.

Sebab itu, masyarakat 
diminta tidak kendorkan 
melaksanakan prokes dalam 
kehidupan sehjari-hari. Dis-
iplin melaksanakan prokes, 
terutama memakai masker saat 
berada di luar rumah, dapat 
menghindari penularan virus 
Cobid-19. Bila masyarakat 
Indonesia secara ketat melak-
sanakan prokes, maka Indone-
sia dapat terhindar dari ledakan 
gelombang ketiga.

Prof  Wiku Adisasmito 
mengatakan, saat ini pemer-
intah Indonesia terus melaku-
kan upaya pencegahan kenai-
kan kasus Covid-19 dengan 
menggencarkan vaksinasi 
Covid-19 di sejumlah daerah.

“Pemerintah Indonesia 
terus meningkatkan berbagai 
upaya pencegahan Covid-19, 
termasuk vaksinasi. Saat ini 
Indonesia termasuk dalam 
lima besar negara dengan 
jumlah penduduk yang divak-
sinasi terbanyak, yaitu 106 juta 
orang,” katanya.

Lebih lanjut, Wiku juga 
meminta semua pihak agar 
tidak lengah, karena sejumlah 
negara di dunia sedang meng-
hadapi puncak ketiga.

“Indonesia harus menja-
dikan puncak ketiga sebagai 
peringatan,” ujarnya.  ber

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen,
Masyarakat Tetap Diminta Patuhi Prokes

INDONESIA NOL ZONA MERAH
Warga berjalan di trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (20/10). Ber-
dasarkan data Satgas COVID-19 pada (17/10) seluruh wilayah di Indonesia 
nol zona merah namun masyarakat harus tetap menerapkan disiplin 
protokol kesehatan.

IDN/ANTARA

anggota DPR terpilih periode 
2019-2024. Namanya terser-
et setelah KPK menangkap 
mantan Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Wa-
hyu Setiawan. Dalam perkara 
itu, KPK menyatakan Harun 
sebagai tersangka yang diduga 
memberi suap senilai Rp 900 
juta.

Informasi soal keberadaan 
Harun masih simpang siur 
hingga kini. Pada konferensi 
pers 24 Agustus 2021, Depu-
ti Penindakan dan Eksekusi 
KPK, Karyoto mengklaim tahu 
lokasi Harun.

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara
Tersangka Penistaan Agama M Kece

JAKARTA (IM) - Ke-
jaksaan Agung mengemba-
likan berkas perkara tersangka 
perkara dugaan penistaan 
agama Muhammad Kasman 
alias Muhammad Kece kepada 
penyidik Bareskrim Polri. Se-
bab, berkas perkara yang telah 
diserahkan sebelumnya belum 
lengkap baik secara formiil 
maupun materiil.

“Telah diberikan petunjuk 
P-18 pada 6 September 2021 
dan P-19 pada 8 September 
2021 oleh tim jaksa peneliti 
untuk dilengkapi oleh tim 
penyidik Bareskrim Polri,” 
kata Kepala Pusat Penerangan 
Hukum Kejaksaan Agung 
Leonard Eben Ezer Siman-
juntak dalam keterangannya, 
Selasa (19/10).

Leonard mengungkap-
kan, dalam berkas perkara 
yang diserahkan penyidik 
polisi ke kejaksaan, M Kece 

dijerat dengan Pasal 45a ayat 
(2) jo Pasal 28 ayat (2) UU 
Nomor 19 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE) 
dan/atau Pasal 156 dan/atau 
Pasal 156 huruf  a KUHP.

M Kece ditetapkan seb-
agai tersangka kasus dugaan 
penistaan agama pada Agus-
tus 2021. Penangkapan dan 
penetapan tersangka terhadap 
M Kece bermula dari video 
ceramahnya yang viral di media 
sosial.

Lewat akun YouTube-
nya, M Kece menyampaikan 
ceramah dengan nada mer-
endahkan dan melecehkan 
Nabi Muhammad serta agama 
Islam. Seorang warga pun 
melaporkan video tersebut 
atas dugaan penistaan agama 
ke Bareskrim Polri.  han

Ia menuturkan bahwa Ha-
run berada di luar negeri. Di 
sisi lain, mantan penyidik KPK 
Ronald Sinyal menegaskan bah-
wa Harun berada di Indonesia.

“Kalau menurut data yang 
saya punya ada di Indonesia, 
saya dapat info update-nya sam-
pai Agustus,” ungkap Ronald  
beberapa waktu lalu.

Hanya saja Ronald eng-
gan membeberkan di mana 
lokasi Harun berada. Ia juga 
tak bisa melakukan penindakan 
karena sudah berstatus non-
aktif  karena disebut tak lolos 
TWK.  han

PENGUMUMAN 
RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI 

SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3
PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku manajer investasi (“Manajer 
Investasi”) REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 
3 (“SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3”), dengan ini mengumumkan 
rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3. 
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian 

SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3 telah sepakat untuk melakukan 
pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3 sebagaimana 
termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED 
FUND USD 3 tertanggal 19 Oktober 2021, yang antara lain menyatakan 
bahwa Manajer Investasi telah melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak 
Mempengaruhi Mekanisme Proteksi atas seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA 
CAPITAL PROTECTED FUND USD 3 yang telah diterbitkan dikarenakan proteksi 
sebesar 100% (seratus persen) atas pokok investasi sesuai mekanisme proteksi 
telah tercapai dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang 
Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3, serta telah 
menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran atas Pelunasan 
Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi kepada seluruh 
Pemegang Unit Penyertaan dan Bank Kustodian telah melakukan pembayaran 

Unit Penyertaan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 

CAPITAL PROTECTED FUND USD 3 per tanggal 23 Agustus 2021. 
2. Pada tanggal 21 Oktober 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana 

pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3, kepada Otoritas 

3. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan 
ditandatanganinya akta pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 
USD 3 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 21 Oktober 2021
Manajer Investasi selaku Likuidator 

SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND USD 3
PT Syailendra Capital 

JAKARTA (IM) - Deputi 
Bidang Koordinasi Peningka-
tan Kualitas Kesehatan dan 
Pembangunan Kementerian 
Koordinator Bidang Pemban-
gunan Manusia dan Kebuday-
aan (Kemenko PMK) Agus 
Suprapto mengatakan, road 
map atau peta jalan terkait 
perubahan status pandemic 
Covid-19 menjadi endemic 
dibuat agar laju penularan 
Covid-19 dapat dikendalikan 
dan aktivitas masyarakat bisa 
kembali normal.

“Tahap persiapannya yaitu 
preventifnya harus kuat, misal-
nya vaksinasi harus 70 persen, 
protokol kesehatan tetap ber-
jalan dengan baik dan menjadi 
kebiasaan dalam perilaku ma-
syarakat,” kata Agus, dalam Fo-
rum Dialog bersama Komite 
Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN), dikutip dari siaran 
pers, Rabu (20/10).

Selain itu, program 3M 
yaitu menggunakan masker, 
mencuci tangan, dan menjauhi 
kerumunan serta 3T (tracing, 
treatment, dan testing) juga 
harus bisa dijalankan petugas-
petugas yang kompeten dan 
bisa dipercaya.

Menurutnya, hal tersebut 
sudah menjadi pertanda untuk 
memasuki masa persiapan 
dan transisi dari pandemi jadi 
endemi.

Menurut Agus, persiapan 
memasuki masa transisi dan 
hidup berdampingan dalam 
situasi Covid-19 adalah den-
gan selalu menjaga protokol 
kesehatan secara ketat dan 
menyesuaikan hidup dengan 
kebiasaan baru.

“Apa yang dikatakan hidup 
berdampingan dalam situasi 
pandemi Covid-19 yaitu kita 

harus menyesuaikan dan me-
nyadari situasi hidup bersama 
Covid-19 dengan menjaga pro-
tokol kesehatan secara ketat 
dan memasuki endemi,” ka-
tanya.

19 Agus mengatakan, 
dalam penanganan pandemi 
Covid-19, pemerintah telah 
berupaya semaksimal mungkin 
melalui stimulus kebijakan fi s-
kal bagi kelompok menengah 
ke bawah.

Hal tersebut dilakukan 
dengan berbagai program 
bantuan yang telah diberikan 
kepada masyarakat. Stimulus 
kebijakan fi skal untuk kelom-
pok menengah ke bawah, kata 
dia, menjadi fokus pemerintah 
melalui bantuan sosial maupun 
bantuan lainnya.

 “Tujuannya mempertah-
ankan mereka untuk tetap 
bisa hidup, mempertahankan 
mereka untuk tetap bisa meng-
gerakkan ekonomi di bawah 
dan itulah yang mempunyai 
resiliensi yang kuat di masa 
pandemi,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang 
Penanganan Kesehatan Satgas 
Covid-19 Alexander Ginting 
mengatakan, penurunan level 
pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
yang saat ini dilakukan akan 
diikuti pemulihan di berbagai 
aktivitas.

“Mulai dari pemulihan 
ekonomi, pendidikan, sosial 
budaya dan pemulihan aktivi-
tas lainnya tetapi tidak berarti 
adanya pelonggaran,” katanya.

Pemerintah juga mengim-
bau masyarakat untuk selalu 
menjaga, mengawasi, dan ber-
peran aktif  mencegah serta 
mengendalikan Covid-19. Tu-
juannya, agar kasus tidak kem-
bali meningkat.  mar

Agar Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19,
Jadikan Prokes Ketat sebagai Kebiasaan Baru

JAKARTA (IM) – Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
akan memasifkan  vaksinasi 
Covid-19 hingga akhir tahun 
2021 atau Desember. Hal itu 
ditujukan untuk mengejar 
herd immunity atau keke-
balan komunal agar rakyat 
terlindungi dari virus ini.

“Kemarin saya dapat info 
kita sudah menyuntikkan 171 
juta dosis ke rakyat kita dan 
target kita nanti sampai di 
akhir Desember, akhir tahun 
itu minimal 270 juta dosis,” 
ucapnya saat meresmikan 
Asosiasi Pemerintah Ka-
bupaten Seluruh Indonesia 
(APKASI) Otonomi Expo 
2021 di Istana Kepresidenan 
Bogor, Jawa Barat, Rabu 
(20/10).

Menurut Jokowi, vaksina-
si dan penerapan protokol ke-
sehatan ketat menjadi syarat 
wajib yang harus dilakukan 
sebelum membuka sektor 
sosial-ekonomi. Dukungan 
daerah untuk mewujudkan 
capaian ini amat penting.

“Jadi masih banyak sekali 

dalam dua bulan lebih ini yang 
harus kita lakukan berkaitan 
vaksin. Saya terima kasih 
sebesar-besarnya atas dukun-
gan bapak ibu saudara bupati 
semuanya dalam pelaksanaan 
vaksinasi di daerah,” tuturnya.

Selain memastikan aksel-
erasi vaksinasi dan prokes, 
Jokowi juga mengimbau bu-
pati yang hadir di acara ini un-
tuk tetap mengecek ketersedi-
aan obat-obatan dan kesiapan 
rumah sakit. Hal itu penting 
karena pandemi menghadir-
kan ketidakpastian.

“Cek juga kesiapan obat 
dan rumah sakit meskipun 
saya tahu BOR-nya sudah 
rendah, semuanya sekali lagi, 
kita harus sudah mengak-
tifkan ekonomi kita dan selalu 
siaga menghadapi semua hak 
yang tidak pasti,” jelasnya.

“Karena dunia global 
betul-betul penuh dengan 
keragu-raguan dan penuh keti-
dakpastian, penuh dengan 
kompleksitas masalah yang 
sebelumnya belum pernah ter-
jadi,” pungkas Jokowi.  han

Presiden Jokowi: 270 Juta Rakyat
Harus Tervaksinasi Akhir Tahun
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