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Tes Wawancara untuk Calon Anggota
KPU dan Bawaslu Dinilai Bermasalah
Setidak-tidaknya terdapat empat per-
masalahan serius yang dianggap me-
nyimpang selama proses wawancara 
dilakukan terhadap para calon anggota 
KPU dan Bawaslu.

Peneliti Konstitusi dan 
Demokrasi Inisiatif  (Kode Ini-
siatif) Ihsan Maulana, sekaligus 
koordinator Koalisi Masyara-
kat Sipil Kawal Pemilu 2024, 
mengapresiasi keterbukaan 
tim seleksi yang menyiarkan 
secara langsung tes wawancara 
melalui Youtube.

Namun, dia mengatakan 
ada beberapa kebijakan dan 
tindakan anggota timsel se-
lama proses wawancara yang 
dapat menjauhkan dari upaya 

Setidak tidaknya terdapat empat per

JAKARTA (IM) - Koalisi 
Masyarakat Sipil Kawal Pe-
milu 2024 menilai ada empat 
permasalahan serius dalam 
pelaksanaan tes wawancara 

anggota Badan Pengawas Pe-
milu (Bawaslu) dan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan 
yang diselenggarakan pada 26-
30 Desember 2021.

IDN/ANTARA

REALISASI BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

Anggota DPR Fraksi PPP Illiza 
Sa’aduddin Djamal (tengah) me-
nyalurkan bantuan rehab rumah 
melalui program Bantuan Stimu-
lan Perumahan Swadaya (BSPS) 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
di Aceh Besar, Aceh, Sabtu (1/1). 
Program BSPS yang bertujuan 
meningkatkan kualitas rumah 
layak huni dan memberikan ke-
sempatan kerja bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang 
terdampak pandemi COVID-19 
tersebut telah merehabilitasi 
11.566 unit rumah sejak 2009 
hingga 2021.

PEMULIHAN PSIKOLOGIS PENGUNGSI
GUNUNG SEMERU

Relawan dari Universitas Gajah Mada (UGM) 
memberikan materi pemulihan psikologis 
pada anak pengungsi erupsi Gunung Semeru 
di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Supitu-
rang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu 
(1/1). Pemulihan psikologis anak tersebut ren-
cananya terus dilakukan hingga akhir Januari 
2022 karena anak-anak pengungsi masih 
ketakutan melihat awan mendung dan petir 
pascaerupsi luncuran awan panas guguran 
(APG) Gunung Semeru.

IDN/ANTARA

menghasilkan kemandirian 
lembaga penyelenggara pemilu 
sebagaimana ketentuan Pasal 
22E ayat (5) UUD 1945.

“Setidak-tidaknya terdapat 
empat permasalahan serius 
yang dianggap menyimpang 
selama proses wawancara ber-
langsung,” ujar Ihsan dalam 
keterangan pers, Minggu (2/1).

Pertama, kata Ihsan, timsel 
tidak berimbang dengan ber-
lebihan memuji calon tertentu. 
Ihsan menyinggung nama 
Bahtiar, sekretaris timsel yang 
juga Direktur Jenderal Politik 
dan Pemerintahan Umum 
Kementerian Dalam Negeri. 

Ia menganggap Bahtiar 
menunjukan kecenderungan 
pilihan kepada calon tertentu 
dengan memuji hal yang tidak 
berkaitan dengan pendala-
man kapasitas dan integritas 
calon.

“J ika memang puj ian 
tersebut bagian dari strategi 
mendalami calon, seharusnya 
juga dilakukan secara merata 
kepada calon-calon yang lain. 
Apalagi terdapat berbagai kerja 
sama yang pernah dilakukan 
Direktorat Jenderal Politik 
dan Pemerintahan Umun 
dengan calon bersangkutan 
sebagaimana diakui Dirjen,” 
tuturnya.

Kedua, timsel tidak men-
dalami isu krusial kepemiluan. 
Menurut Ihsan, dalam melaku-
kan pendalaman terhadap 
peserta, timsel tidak menggali 
lebih dalam melalui pertanyaan 

lebih teknis kepemiluan, sep-
erti soal pemutakhiran daftar 
pemilih dan refleksi Pemilu 
2019 dan Pilkada 2020.

“Padahal pendalaman ter-
hadap isu kepemiluan penting 
untuk memastikan kapasi-
tas calon terkait isu pemilu, 
kepemiluan, dan demokrasi,” 
katanya.

Ketiga, lanjut Ihsan, timsel 
terkesan menyudutkan calon 
tertentu lewat beberapa per-
tanyaan yang diajukan kepada 
calon anggota.

Keempat, beberapa calon 
tertentu terkesan tidak kom-
peten dalam isu kepemiluan. 
Padahal, menurut Ihsan, calon 
anggota yang lolos hingga ke 
tahap III semestinya memiliki 
kemampuan dan pengetahuan 
soal kepemiluan yang baik.

 Ihsan berharap, catatan 
koalisi ini dapat membantu 
timsel calon anggota KPU-
Bawaslu yang independen dan 
berintegritas.

“Sebab bukan tidak mung-
kin dalam masa pandemi dan 
keserentakan pemilu, tantan-
gan demokrasi kian berat,” 
ujar Ihsan.

Adapun Koalisi Masyara-
kat Sipil Kawal Pemilu 2024, 
antara lain, terdiri atas Kode 
Inisiatif, Perkumpulan untuk 
Pemilu dan Demokrasi (Per-
ludem), Pusat Studi Konstitusi 
(Pusako) Fakultas Hukum Uni-
versitas Andalas, dan Network 
for Democracy and Electoral 
Integrity (Netgrit).  han

BOLTIM (IM) - Mantan 
Bupati Bolaang Mongondow 
Timur (Boltim) Sehan Salim 
Landjar mengalami luka di hid-
ungnya karena digigit tersangka 
berinisial AJ. Kuasa hukum 
korban, Hendro Kristian Silow, 
menduga bahwa sebelum diani-
aya, kliennya disekap di kedia-
man tersangka.

“Kuat dugaan ada penyeka-
pan,” kata Hendro kepada 
wartawan di Manado, Minggu 
(2/1).

Hendro mengatakan, se-
cara resmi, kliennya telah mem-
berikan kuasa kepadanya pada 
Jumat 31 Desember 2021. 
Sehan Salim memberikan kuasa 
kepadanya untuk mengawal 
proses pidana dugaan pen-
ganiayaan yang sementara ini 
berlangsung di Polda Sulut.

“Itu dalam hal dugaan den-
gan sengaja menahan meram-
pas kemerdekaan orang, karena 

seperti diketahui ada dugaan 
klien kami itu ditahan beberapa 
jam oleh terlapor,” jelasnya.

Hendro mengatakan pi-
haknya akan serius mengawal 
proses hukum yang sedang di-
tangani di Polda Sulut. Hen-
dro meminta polisi bekerja 
profesional supaya kasus ini 
bisa diungkap. “Proses pidana 
yang sementara berlangsung 
sekarang ini akan kami awa-
si juga. Termasuk dalam hal 
pihak-pihak lain yang dapat 
ditarik sebagai terlapor ataupun 
sebagai saksi pada saat melihat, 
mendengar dan mengalami 
peristiwa pidana yang dialami 
oleh klien kami,” ujarnya.

Hendro mengaku akan 
melakukan upaya hukum ter-
hadap oknum atau pihak-pihak 
lain yang melihat dan berada di 
TKP tapi dengan sengaja mem-
biarkan tersangka menganiaya 
korban. “Karena ada pidananya 

bagi siapa saja yang melihat 
namun membiarkan. Ada juga 
ancaman pidana apabila ada 
pihak lain dalam tanda kutip 
melakukan pembiaran suatu 
tindak pidana nyawa seseorang 
misalnya dalam pengaturan 
di dalam pasal 531 KHUP,” 
katanya.

Sebelumnya diberitakan, 
Kapolres Kotamobagu AKBP 
Irham Halid membantah tudin-
gan membiarkan mantan Bupa-
ti Bolaang Mongondow Timur 
(Boltim), Sehan Salim Landjar, 
saat dianiaya pria berinisial AK. 
Dia menyebut pelaku saat ini 
sudah diamankan dan ditahan.

“Kalau dikatakan ada pem-
biaran, mana mungkin itu? 
Karena saya berapa kali menen-
gahi, menarik tangan pelaku. 
Kemudian berapa kali saya 
menyampaikan masalah utang 
piutang selesaikan baik-baik,” 
kata Irham, Jumat lalu.  han

Pengacara Duga Eks Bupati Boltim Sempat
Disekap Sebelum Digigit Hidungnya

JAKARTA (IM) - Ketua 
Komisi Nasional Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi (Kom-
nas KIPI) Prof  Hindra Irawan 
Satari menyebut bahwa sampai 
saat ini belum ada kasus menin-
ggal yang disebabkan vaksinasi 
Covid-19. Berdasarkan data per 
30 November 2021, terdapat 
363 KIPI serius.

Pernyataan Hindra mere-
spons terkait adanya pem-
beritaan yang menyebut me-
ninggalnya dua anak pasca-
penyuntikan vaksin Covid-19 
baru-baru ini.

“Data Komnas KIPI 
hingga 30 November 2021 
menunjukkan sebanyak 363 
KIPI Serius yang dilaporkan 
di seluruh provinsi di Indone-

sia. Namun kasus meninggal 
belum ada,” tuturnya melalui 
keterangan tertulis, dikutip, 
Minggu (2/1).

Ihwal dengan laporan kasus 
meninggal yang diduga akibat 
vaksinasi di Kabupaten Jom-
bang dan Kabupaten Bone, 
pihaknya telah melakukan audit 
bersama dengan Komda KIPI 
dan Dinkes setempat.

Berdasarkan investigasinya, 
kata Hindra, kedua anak itu 
meninggal tidaklah berkaitan 
dengan vaksinasi Covid-19.

“Kasus Kematian di Ka-
bupaten Jombang disimpulkan 
unclassifi able atau tidak cukup 
data. Sementara kasus kematian 
di Kabupaten Bone disimpul-
kan koinsiden dengan penyakit 

jantung bawaan,” bebernya.
Di kesempatan yang sama, 

Juru Bicara Vaksinasi Kement-
erian Kesehatan Siti Nadia Tar-
midzi mengatakan, antisipasi 
terjadinya KIPI merupakan 
salah satu fokus perhatian 
pemerintah. Oleh karena itu, 
pihaknya bekerja sama dengan 
Komnas KIPI di tingkat Nasi-
onal dan Komda KIPI untuk 
terus memantau dan memberi-
kan edukasi kepada masyarakat.

“Bagi penerima vaksinasi 
yang merasakan adanya efek 
samping pasca vaksinasi dapat 
langsung datang ke fasilitas 
pelayanan kesehatan tempat 
dilakukannya vaksinasi untuk 
melapor, tidak diperlukan syarat 
apapun” ujar Nadia.  mei

Dua Anak Meninggal Setelah Divaksin,
Komnas KIPI: Tidak Terkait Covid-19

MAMBERAMO (IM) 
- Dalam menjaga situasi Ka-
mtibmas di wilayah Papua agar 
tetap aman dan terkendali teru-
tama saat pergantian tahun,

Satgas Pamrahwan Yonif  
RK 751/VJS bersama aparat 
Koramil dan Polsek, beberapa 
waktu lalu menggelar apel 
gabungan dalam rangka men-
jaga situasi Kamtibmas di 
wilayah Papua agar tetap aman 
dan terkendali terutama saat 
pergantian tahun.

Aipda Ridwan Khaeri se-
laku Wakil Kepala Polisi Sektor 
(Wakapolsek) Kelila menyam-
paikan bahwa apel gabungan 
yang digelar ini merupakan 
kegiatan rutin yang dilak-
sanakan setiap tahun. Hal ini 
untuk mengatasi perkemban-
gan situasi malam tahun baru 
dan pelaksanaan ibadah agar 
tetap aman.

“Kami dari personel Polsek 

Kelila selalu meminta bantuan 
dari rekan-rekan TNI baik dari 
Koramil dan Pos Satgas un-
tuk memback up kami dalam 
melaksanakan pengamanan 
menjelang malam pergantian 
tahun,” ungkapnya.

Senada dengan apa yang 
disampaikan oleh Wakapolsek, 
Serka Harman selaku Kom-
andan Pos (Danpos) Satgas 
Pamrahwan Yonif  751/VJS 
yang bertugas di Distrik Kelila, 
Kabupaten Mamberamo Ten-
gah, Papua,  menyampaikan 
bahwa kegiatan apel gabun-
gan yang dilaksanakan oleh 
TNI dan Polri  yang ada di 
Distrik Kelila ini bukan hanya 
menjelang tahun baru, tapi saat 
ada kegiatan maupun agenda 
besar kami selalu sama-sama.

“Kami aparat keamanan 
baik dari TNI maupun Polri 
di Distrik Kelila ini sangat 
kompak,  setiap kegiatan yang 

membutuhkan personel ke-
amanan yang banyak selalu 
melibatkan seluruh personel 
keamanan yang ada, sehingga 
sampai saat ini situasi dan 
kondisi di wilayah Distrik 
Kelila tetap aman dan terken-
dali,” kata Danpos.

Ditemui secaraterpisah, 
Letkol Inf  Dedy Dwi Cahyadi 
S.I.P selaku Dansatgas Pam-
rahwan  Yonif   RK 751/VJS 
membenarkan adanya undan-
gan terhadap personel Satgas 
yang ada di Distrik Kelila 
untuk ikut apel gabungan ber-
sama pihak kepolisian.  

“Saya mendapat laporan 
dari Danpos Kelila akan adanya 
undangan apel gabungan terse-
but, selanjutnya saya memerin-
tahkan sebagian personel pos 
untuk ikut apel gabungan siaga 
dalam menjaga keamanan di 
wilayah Distrik Kelila,” ujarnya. 

 mei

TNI dan Polri Eratkan Sinergitas
Jaga Pergantian Tahun di Papua

Fraksi Gerindra Dukung  
Larangan Ekspor Batu Bara

JAKARTA (IM) - Ketua 
Fraksi Gerindra DPR RI 
Ahmad Muzani menilai kepu-
tusan pemerintah melarang 
ekspor batu bara sudah tepat. 
Sebab  harga batu bara kini 
sedang meroket dan akan 
menjadi ancaman bagi supply 
kebutuhan listrik dalam neg-
eri dan energi bagi kebutuhan 
industri.

“Larangan ekspor batu 
bara yang dilakukan pemerin-
tah itu keputusan yang sudah 
benar. Karena harga batu 
bara yang sedang melambung 
tinggi menjadi ancaman bagi 
supply energi PLN untuk 
memenuhi kebutuhan listrik 
nasional. PLN mempunyai 
kewajiban untuk menerangi 
listrik di seantero negeri, 
termasuk menyediakan listrik 
bagi kepentingan industri 
dalam negeri. Kami dukung 
kebijakan itu karena demi 
kepentingan nasional,” kata 
Muzani dalam keterangannya, 
Minggu (2/1).

Menurut Muzani, kepu-
tusan larangan ekspor batu 
bara menunjukkan kalau 
pemerintah saat ini sedang 
mengatasi ancaman krisis en-
ergi yang dihasilkan dari batu 
bara, terutama terkait dengan 

pembangkit listrik dalam 
negeri. Di sisi lain, batu bara 
merupakan sumber energi 
yang didapat dengan harga 
murah dan mudah diperoleh 
sebelum harga batu bara 
melambung tinggi seperti 
sekarang ini.

“Ketika harga batu bara 
dunia lesu, para pengusaha 
batu bara berlomba menjual 
produknya ke PLN, karena 
harga PLN lebih bagus dari-
pada harga dunia. Tapi ke-
tika harga batu bara dunia 
melambung tinggi di bawah 
harga PLN, mereka tidak lagi 
mensupply batu bara pada 
PLN. Ini artinya PLN bisa 
terancam supply batu baru 
yang pada akhirnya mengan-
cam supply listrik baik kepada 
rakyat atau industri,” ujarnya,

“Inilah sikap yang tidak 
fair. Kepentingan nasional 
dikalahkan oleh kepentingan 
dagang. Kalau itu dibiar-
kan, maka ancaman terhadap 
supply listrik bisa menjadi 
persoalan. Demikian juga 
dengan tingkat kompetisi dari 
produk-produk industri kita 
yang bisa terganggu karena 
persoalan supply batu bara 
bagi industri,” lanjut Wakil 
Ketua MPR itu.  mei

JAKARTA (IM) - Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi)  
resmi memperpanjang status 
pandemi Covid-19 di Tanah 
Air. Keputusan ini ditetapkan 
lewat Keputusan Presiden 
(Keppres) Nomor 24 Tahun 
2021 yang diteken pada 31 
Desember 2021.

“Menetapkan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) yang merupakan 
global pandemic sesuai per-
nyataan World Health Orga-
nization secara faktual masih 
terjadi dan belum berakhir 
di Indonesia,” demikian bu-
nyi Keppres tersebut dikutip 
pada Minggu (2/1).

Dalam Keppres, Jokowi 
menimbang, pandemi dan 
penyebaran Covid-19, yang 
dinyatakan sebagai pandemi 
global oleh WHO sejak 11 
Maret 2020 dan ditetapkan 
sebagai kedaruratan kesehat-
an masyarakat berdasarkan 
Keppres Nomor 11/2020 
serta bencana nonalam ber-
dasarkan Keppres Nomor 
12/2020, belum berakhir dan 
berdampak terhadap berbagai 
aspek, termasuk kesehatan, 
ekonomi, dan sosial yang luas 
di Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga 
menimbang, Putusan Mah-
kamah Konstitusi Nomor 
37/PUU-XVIII/2020 yang 
menegaskan pentingnya per-
nyataan presiden atas status 
faktual pandemi Covid-19 di 
Indonesia. Keppres 24/2021 
menyatakan, selama masa 
pandemi, pemerintah melak-

sanakan kebijakan di bidang 
keuangan negara dan stabili-
tas sistem keuangan berdasar-
kan UU Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Per-
aturan Pemerintah Pengganti 
UU Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Covid-19 dan/atau 
dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahay-
akan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi UU.

Kemudian, undang-un-
dang yang mengatur menge-
nai anggaran pendapatan dan 
belanja negara setelah melalui 
proses legislasi dengan DPR, 
termasuk dalam rangka me-
nyetujui pengalokasian ang-
garan serta penentuan batas 
defi sit anggaran guna penan-
ganan pandemi Covid-19 be-
serta dampaknya, dan setelah 
mendapatkan pertimbangan 
dari DPD, serta peraturan 
perundang-undangan terkait 
lainnya.

Berikutnya, dalam rang-
ka penanganan, pengendal-
ian, dan/atau pencegahan 
pandemi Covid-19 beserta 
dampaknya khususnya di 
bidang kesehatan, ekonomi, 
dan sosial, pemerintah dapat 
menetapkan aturan kebijakan 
melalui penetapan skema 
pendanaan antara pemerintah 
dengan badan usaha yang 
bergerak di bidang pembiay-
aan pelayanan kesehatan dan 
skema lainnya.  han

Jokowi Resmi Perpanjang Status
Pandemi Covid-19 di Indonesia
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