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101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan
pada 2022, Tujuh di Antaranya Gubernur
Salah satu gubernur yang habis ja-
batannya tahun ini adalah Gubernur 
DKI Jakarta, Anies Baswedan. Masa 
jabatannya akan berakhir pada Okto-
ber tahun ini.

gubernur.
Kemudian, Ayat 11 UU 

Nomor 6/2020 berisi aturan 
bahwa untuk mengisi kekoson-
gan jabatan bupati/wali kota, 
diangkat penjabat bupati/wali 
kota yang berasal dari jabatan 
pimpinan tinggi pratama sam-
pai dengan pelantikan bupati 
dan wali kota.

“Jadi pengisian kekoson-
gan jabatan kepala daerah 
oleh penjabat gubernur, bu-
pati, dan wali kota, berpe-
doman pada peraturan pe-
rundang-undangan di atas,” 
katanya.O-han

Salah satu gubernur yang 
habis jabatannya tahun ini 
adalah Gubernur DKI Ja-
karta, Anies Baswedan. Masa 
jabatannya akan berakhir pada 
Oktober tahun ini. Otomatis 
posisinya akan pelaksana tugas 
karena pilkada DKI Jakarta 
baru akan digelar kembali pada 
2024, berbarengan dengan 
pemilihan presiden dan pemilu 
legislatif.

 Lalu, bagaimana nasib 
karir politik Anies setelah ke-
hilangan jabatan? Analis politik 
dari UIN Syarif  Hidayatullah 

Salah satu gubernur yang habis ja

JAKARTA (IM) - Kepala 
Pusat Penerangan Kemen-
terian Dalam Negeri Benni 
Irwan mengatakan, ada 101 
kepala daerah yang masa ja-
batannya habis pada 2022 ini. 
Dari 101 kepala daerah itu, 7 
di antaranya adalah gubernur. 
Kemudian, 76 bupati dan 18 
wali kota.

“Secara total, di tahun 
2022 terdapat 101 daerah 
yang kepala daerahnya akan 
berakhir masa jabatannya,” 
kata Benni saat dihubungi, 
Senin (3/1).

Benni menyampaikan, 
kekosongan jabatan 101 ke-
pala daerah itu diselesaikan 
dengan pengangkatan penjabat 
kepala daerah. Hal tersebut 
merujuk pada UU Nomor 
10 Tahun 2016 yang telah 
disempurnakan menjadi UU 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Wali Kota.

Para penjabat gubernur, 
bupati, dan wali kota bertugas 
hingga terpilihnya kepala dae-
rah defi nitif  melalui Pilkada 
2024.

“(Untuk mengisi kekoson-
gan jabatan), diangkat penjabat 
gubernur, penjabat bupati, 
dan penjabat wali kota sampai 
dengan terpilihnya gubernur/
wagub, bupati/wabup, serta 
wali kota/wakil wako melalui 
pemilihan serentak nasional 
pada tahun 2024,” ujarnya.

Aya t  10  UU Nomor 
6/2020 mengatur bahwa untuk 
mengisi kekosongan jabatan 
gubernur, diangkat penjabat 
gubernur yang berasal dari 
jabatan pimpinan tinggi madya 
sampai dengan pelantikan 

IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN BUPATI KUANSING NONAKTIF
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif 
Andi Putra (kiri) usai menjalani pemeriksaan di 
gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 
Jakarta, Senin (3/1). Andi Putra menjalani 
pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan 
suap terkait perpanjangan izin Hak Guna 
Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing 
Provinsi Riau.

IDN/ANTARA

Jakarta, Adi Prayitno, menilai 
Anies akan menghadapi jalan 
terjal jika ingin mencalonkan 

Evakuasi 2 Warga yang Terjebak Banjir
Lahar Dingin Semeru Berlangsung Dramatis

LUMAJANG (IM) - Se-
banyak dua warga Lumajang 
yang sempat terjebak banjir 
lahar dingin Gunung Semeru 
berhasil dievakuasi. Mereka 
terjebak di area lahan milik 
Arsad Subekti, di tepian aliran 
Sungai Regoyo, Dusun Krajan, 
Desa Bades, Kecamatan Pasi-
rian, Lumajang.

Kepala Bidang (Kabid) 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Lumajang Joko Sambang 
mengatakan, dua warga yakni 
Suara (65) warga Dusun Krajan 
dan Buang (50) warga Dusun 
Purut, Desa Bades, Kecamatan 
Pasirian, Lumajang, dievakuasi 
oleh tim gabungan dari BPBD, 
Basarnas, TNI, polri dan rela-
wan kebencanaan.

“Berhasil dievakuasi pada 
Senin (3/1) dini hari sekitar 
pukul 01.15 WIB. Bapak 
Suara dievakuasi terlebih da-
hulu, dikarenakan usia yang 
sudah tua,” kata Joko, saat 
dikonfirmasi wartawan, Senin 
(3/1) pagi.

Proses evakuasi berjalan 
dramatis sebab area sekitar 
sungai masih berarus deras 
sehingga tak memungkinkan 
untuk menyeberangi sungai. 
Proses evakuasi kedua warga 
menggunakan tali yang diikat 
di pohon kelapa dan tubuh 
keduanya.

“Untuk evakuasi meng-
gunakan dengan cara penye-
brangan secara menggantung 
dengan tali yang dibentangkan 
dan diikat di pohon kelapa,” 
kata Joko.

Demikian juga saat proses 
evakuasi k Buang berlangsung 
dramatisdss. Suasana dingin 
dan gelap yang hanya bergan-

tung pada lampu senter dan 
lampu dari sumber genset 
membuat petugas sempat 
kesulitan.

“Pukul 01.45 WIB pada 
Senin dini hari, evakuasi ke 
dua, Bapak Buang dengan cara 
yang sama sampai di sisi utara 
Sungai Regoyo,” ungkapnya.

Beruntung proses evakuasi 
kedua warga ini berhasil den-
gan lancar, kedua warga dipas-
tikan selamat kendati sempat 
terjebak selama beberapa jam 
sejak banjir lahar dingin Gu-
nung Semeru pada Minggu 
sore 2 Januari 2022.

“Korban diantar ke rumah 
masing - masing oleh petu-
gas kesehatan. Pukul 04.30 
WIB, Kegiatan evakuasi selesai 
dalam keadaan aman dan Lan-
car, serta ke dua korban dalam 
keadaan selamat,” katanya.

Joko menambahkan, se-
lama proses evakuasi  debit 
air Sungai Regoyo tak kunjung 
surut. Ia memprediksi banjir 
lahar dingin akan kembali 
terjadi, mengingat intensitas 
hujan tinggi di kawasan Gu-
nung Semeru.

Sebelumnya diberitakan 
pada Minggu siang (2/1), ban-
jir lahar dingin bermaterialkan 
batu dan lumpur menerjang 
sekitar pukul 15.00 WIB. Ban-
jir ini tak hanya dilaporkan 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) memutus 
akses jembatan yang ada di 
aliran Sungai Regoyo.

Tetapi beberapa rumah 
di sekitar aliran sungai juga 
tertimbun material banjir lahar 
dingin. Banjir lahar dingin ini 
disebabkan curah hujan tinggi 
di seputaran lereng dan se-
bagian wilayah di Kabupaten 
Lumajang.  mei

diri pada Pilpres 2024. Sebab, 
Anies sudah kehilangan pang-
gung politiknya.  han

JAKARTA (IM) - Seban-
yak lima orang anggota Panitia 
Khusus Rancangan Undang-
Undang Ibu Kota Negara 
(RUU IKN) melakukan kun-
jungan kerja ke Kazakhstan 
bersama Kementerian Per-
encanaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bap-
penas).

“DPR itu mendampingi 
dalam hal ini bersama Bap-
penas berangkat untuk studi 
ke daerah Kazakhstan yang 
pernah juga pindah ibu kota,” 
kata Wakil Ketua DPR Sufmi 
Dasco Ahmad di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Senin (3/1).

Dasco mengatakan, dari 
56 anggota Pansus RUU IKN 
yang terdiri dari 30 anggota 
tetap dan 26 anggota peng-
ganti, hanya 5 orang yang 
berangkat ke Kazakhstan ber-
sama Bappenas. Pansus RUU 
IKN sudah membagi tugas 
untuk melakukan kunjungan 
kerja karena ada sebagian ang-

gota pansus lainnya yang akan 
berkunjung ke Kalimantan 
Timur.

Politikus Partai Gerindra 
itu pun mengakui bahwa DPR 
memang menunda semua 
kunjungan ke luar negeri, 
kecuali untuk memenuhi un-
dangan mewakili parlemen 
serta melakukan kunjungan 
dalam rangka tugas negara 
yang penting.

 Saat ditanya soal urgen-
si studi banding di tengah 
tingginya kasus varian Omi-
cron, Dasco menyebut, kun-
jungan kerja ke Kazakhstan itu 
sudah direncanakan sejak lama 
dan DPR hanya ikut rombon-
gan Bappenas.

“Ini kan sudah diren-
canakan pada waktu rapat 
pansus, dan ini kita kan ikut 
Bappenas, bersama Bappenas. 
Kalau misalnya pergi sendiri-
sendiri tidak efektif, nah ini 
kan juga supaya efi sien. Berapa 
lamanya, saya pikir enggak 
lama itu,” ujar Dasco.

Dasco pun mengaku tidak 
tahu kapan kunjungan kerja 
itu dilaksanakan dan siapa saja 
anggota Pansus RUU IKN 
yang ikut terbang ke negara 
beribukota Nur Sultan itu.

“Tanggalnya yang ngatur 
bagian Pansus. Dari 56 (ang-
gota) hanya 5 (orang yang 
berangkat), namanya enggak 
hafal saya,” ujarnya.

Menurut informasi, kun-
jungan Pansus RUU IKN ke 
Kazaakhstan pada 3-6 Januari 
2022. Hal ini diketahui dari 
unggahan Duta Besar Indone-
sia untuk Kazakhstan, Fadjroel 
Rachman di akun Instagram-
nya, Minggu (2/1).

Ia menyebutkan, Ketua 
Pansus IKN DPR Ahmad Doli 
Kurnia Tandjung dan Sekre-
taris Kementerian PPN/Bap-
penas Himawan Hariyoga dan 
rombongan akan meninjau ibu 
kota Kazakhstan di Nur Sul-
tan. Namun, Minggu petang, 
unggahan itu tak terlihat lagi 
di Instagram Fadjroel.  mei

Pansus RUU Ibu Kota Negara Studi Banding
ke Kazakhstan Bersama Bappenas

KPK Sita Uang Rp100 Miliar
dari Kasus Korupsi di Bakamla

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengungkapkan bah-
wa pihaknya telah melaku-
kan penyitaan uang sekitar 
Rp100 miliar selama proses 
penyidikan kasus dugaan 
suap terkait pembahasan dan 
pengesahan anggaran proyek 
untuk Badan Keamanan Laut 
(Bakamla) RI. Uang tersebut 
disita dari tersangka korporasi 
yakni PT Merial Esa (ME).

“Tim Penyidik dalam 
proses penyidikan ini, telah 
menyita uang sekitar Rp100 
Miliar yang berada di bebera-
pa rekening bank yang diduga 
terkait dengan perkara,” ujar 
Plt Juru bicara KPK Ali Fikri 
dalam keterangannya, Senin 
(3/1).

KPK, kata Ali, berharap 
uang yang disita dari PT Me-
rial Esa itu dapat dijadikan 
pemulihan aset atau asset 
recovery dari kasus dugaan 
korupsi pada Bakamla.

“Diharapkan uang yang 
disita tersebut bisa dijadi-
kan sebagai bagian dari aset 
recovery dari tindak pidana 
dimaksud,” kata Ali.

Sebagai informasi, penyi-
dik  KPK telah merampung-
kan berkas penyidikan ter-
sangka korporasi PT Merial 
Esa (ME). Berkas penyidikan 
PT Merial Esa telah dilim-
pahkan tim penyidik KPK ke 
tahap penuntutan.

Tim Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) pada KPK telah 
menerima berkas penyidikan 
tersebut. Selanjutnya tim 
jaksa akan segera menyusun 
surat dakwaan dalam rentang 
waktu 14 hari, sebelum nanti-
nya disidangkan.

“Pelaksanaan tahap II 
dengan tersangka PT ME 
diwakilkan Direktur Utama 
bersama perwakilan dari staf  
pemasaran. Persidangan akan 
dilaksanakan di Pengadilan 
Tipikor pada PN Jakarta 
Pusat,” kata Ali.

Sebagaimana diketahui, 
KPK telah menetapkan PT 
Merial Esa (ME) sebagai ter-
sangka korporasi dalam kasus 
dugaan suap terkait proses 
pembahasan dan pengesahan 
anggaran proyek pada Badan 
Keamanan Laut (Bakamla). 
PT Merial Esa diduga secara 
bersama-sama atau memberi-
kan serta menjanjikan sesuatu 
kepada penyelenggara negara 
terkait dengan proses pemba-
hasan dan pengesahan ang-
garan dalam APBNP tahun 
2016 untuk Bakamla.

Komisaris PT Merial Esa, 
Erwin Sya’af  Arief  yang 
sudah menjadi terpidana 
dalam kasus ini, diduga telah 
berkomunikasi dengan man-
tan Anggota Komisi I DPR 
RI, Fayakhun Andriadi untuk 
mengupayakan agar proyek 
satelit monitoring (satmon) 
di Bakamla masuk dalam 
APBN-P 2016. Erwin men-
janjikan fee tambahan untuk 
Fayakhun Andriadi jika ber-
hasil meloloskan perminta-
annya.

Tota l  komitmen fee 
dalam proyek ini yaitu 7 
persen. Sebesar 1 persennya 
diperuntukkan Fayakhun 
Andriadi. Sebagai realisasi 
commitment fee, Direktur 
PT ME, Fahmi Darmawa-
nsyah, memberikan uang 
kepada Fayakhun Andriadi 
sebesar USD911.480 atau 
setara sekira Rp12 miliar 
yang dikirim secara bertahap 
sebanyak empat kali melalui 
rekening di Singapura dan 
Guangzhou, Tiongkok.

Atas perbuatannya, PT 
Merial Esa disangkakan me-
langgar Pasal 5 ayat (1) huruf  
a atau b atau Pasal 13 Un-
dang-Undang Nomor 31 Ta-
hun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 
20 Tahun 2001 tentang pem-
berantasan Tipikor Juncto 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
atau Pasal 56 KUHP.  han

3 Pelaku Begal di Bogor Ditangkap 
BOGOR (IM) - Polisi 

menangkap tiga kawanan 
begal usai melancarkan ak-
sinya di Jalan Perintis Ke-
merdekaan, Kecamatan Bo-
gor Tengah, Kota Bogor.  
Ketiga pelaku ditahan di 
Polresta Bogor Kota.

Kasatreskrim Polresta 
Bogor Kota Kompol Dhono 
Erwanto mengungkapkan, 
aksi ketiganya berawal ketika 
korban berinisial SAF (16) 
mengendarai sepeda motor 
sekira pukul 02.00 WIB pada 
Sabtu (1/1). Saat melintas di 
Jalan Perintis Kemerdekaan, 
korban dipepet tiga pelaku 
yang juga mengendarai motor 
hingga korban terjatuh.

“Pelaku memukul berkali-
kali kepala korban dan men-
gambil satu unit handphone 
dan dompet korban,” kata 
Dhoni dalam keterangannya, 
Senin (3/1).

Setelah berhasil men-
gambil barang korban, ketiga 
langsung pergi. Sementara 

korban melapor ke Polresta 
Bogor Kota. Berkat laporan 
SAF, polisi melakukan pe-
nyelidikan dan Kemudian 
mengamankan ketiga pelaku, 
yakni AS (25), APP dan SP 
(23) di sebuah rumah di Kota 
Bogor.

“Kami lakukan penge-
jaran dan berhasil melaku-
kan penangkapan di sebuah 
rumah di Kebon Kelapa yang 
dijadikan tempat berkumpul 
para pelaku,” jelasnya.

Dari tangan pelaku, polisi 
juga turut mengamankan 
barang bukti berupa dua unit 
sepeda motor yang digunakan 
untuk aksi begal dan 1 unit 
handphone dan dompet milik 
korban SAF. Atas perbua-
tannya, ketiga pelaku dijerat 
Pasal 365 KUHP tentang 
pencurian dengan kekerasan 
ancaman 12 tahun penjara.

“Pelaku dan barang bukti 
dibawa ke Mapolresta Bogor 
Kota untuk penyidikan lebih 
lanjut,” ujar Dhoni.  lus

JAKARTA (IM) - Men-
teri Koordinator Bidang Per-
ekonomian Airlangga Har-
tarto mengatakan, pember-
lakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) di luar 
Jawa-Bali akan diperpanjang 
selama 14 hari. Perpanjangan 
itu berlangsung pada 4-17 
Januari 2022.

“Untuk luar Jawa-Bali 
akan ada perpanjangan 
(PPKM), waktunya 14 hari, 
yakni 4-17 Januari,” ujar Air-
langga dalam keterangan pers 
secara daring, Senin (3/1).

Airlangga menjelaskan 
bahwa untuk wilayah luar 
Jawa-Bali terdapat peningka-
tan daerah berstatus Level 1. 

Yakni dari 191 kabupaten/
kota menjadi 227 kabupaten/
kota. Lalu, daerah berstatus 
Level 2 menurun dari 169 
kabupaten/kota menjadi 148 
kabupaten/kota.

“Daerah Level 3 turun 
dari 26 kabupaten/kota men-
jadi 11 kabupaten/kota. Un-
tuk daerah berstatus Level 
4 sendiri tidak ada,” ujar 
Airlangga.

Selain itu, secara umum 
Airlangga mengungkapkan, 
status penanganan pandemi 
Covid-19 di Indonesia berada 
di Level 1. Adapun tingkat 
reproduksi kasus positif  Co-
vid-19 di Indonesia kini be-
rada pada angka 0,98.  mei

Airlangga: PPKM Luar Jawa-Bali
Diperpanjang 4-17 Januari 2022

Bawa-bawa Nama Tuhan, Azis Syamsuddin
Bantah Saksi soal Uang Proposal Rp200 Juta

JAKARTA (IM) - Mantan 
Wakil Ketua DPR Azis Syam-
suddin membawa-bawa Tuhan 
saat membantah keterangan 
saksi dalam sidangnya terkait 
suap mantan penyidik KPK 
AKP Stepanus Robin Pattuju 
alias Robin.

Awalnya saksi bernama 
Aan Riyanto yang merupakan 
mantan Kasi Dinas Bina Mar-
ga Lampung Tengah mengaku 
melihat rekannya bernama 
Indra Erlangga menyerahkan 
uang Rp 200 juta yang disebut 
uang proposal terkait pengu-
rusan DAK Lampung Tengah 
ke orang kepercayaannya Azis, 
Edi Sujarwo.

Aan mengaku uang itu 
diserahkan ke Jarwo di Bandara 
Lampung saat mereka menuju 
Jakarta untuk bertemu Azis 
Syamsuddin.

“Iya Saudara Indra Er-
langga yang serahkan Rp 200 
juta ke Edi Sujarwo, Indra itu 
di Dinas Permukiman Lam-
teng. Saya tanya saat itu ‘apa 
bang itu? (dijawab) uang untuk 
Mas Jarwo’,” kata Aan di Pen-
gadilan Tipikor Jakarta, Jalan 
Bungur Besar Raya, Jakpus, 
Senin (3/1).

“Rp 200 juta uang apa?” 
tanya jaksa.

“Uang proposal untuk 
urus DAK Lamteng,” jawab 
Aan.

Menurut Aan, setelah uang 
Rp 200 juta itu diserahkan ke 
Jarwo, Jarwo langsung mem-
berikan uang itu ke Vio yang 
merupakan adik Azis Syam-
suddin. “(Uang Rp 200 juta) 
saya tahu Pak Taufik cerita 
uang sudah diserahkan Pak 
Jarwo ke Vio adiknya terdakwa 
(Azis Syamsuddin),” ujar Aan.

Dari kursi terdakwa, Azis 
Syamsuddin membantah per-
kataan Aan yang menuturkan 
sosok Adik Azis penerima 
uang proposal DAK Lamteng 
Rp 200 juta. Azis mengatakan 
dia anak bungsu dan tidak 
punya adik.

“Saya menyatakan demi 
Allah, demi Rasulullah, dan 
saya bersumpah untuk nama 
keluarga besar saya bahwa 
saya tidak pernah mempunyai 
adik, baik kandung, maupun 
adik angkat, karena saya adalah 
anak paling kecil dari lima ber-
saudara,” ucap Azis.

Azis juga membantah tidak 
pernah mempekerjakan Edi 
Sujarwo atau Aliza Gunado se-
bagai stafnya. Dia membantah 
jika keduanya disebut orang 
kepercayaan.

“Dan saya tidak pernah 
menyatakan bahwa saudara 
Edy Sujarwo maupun Aliza 
Gunado sebagai staf  ataupun 
orang kepercayaan saya,” kata 
Azis.  han

KOWAL GELAR VAKSINASI COVID-19 BAGI MURID SD
Tertua Korps Wanita TNI AL (Kowal) Wilayah Jakarta Laksamana Pertama 
TNI Tresna Kusumawati (kedua kanan) bertanya kepada murid sekolah 
dasar (SD) sebelum mendapatkan vaksin COVID-19 saat serbuan vaksin 
di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah di Rorotan, Jakarta, Senin (3/1). 
Kegiatan vaksinasi tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT ke-59 
Kowal yang dirayakan setiap 5 Januari sekaligus mendukung program 
pemerintah terkait pembelajaran tatap muka (PTM).

IDN/ANTARA

RAPAT TERBATAS
EVALUASI PPKM

Menko Marves Luhut 
B Pan djaitan (kedua 
kiri) berbincang dengan 
Menko PMK Muhadjir 
Effendy (kiri), Menko 
Perekonomian Air-
langga Hartarto (ked-
ua kanan) dan Menko 
Polhukam Mahfud 
MD saat menghadiri 
rapat terbatas terkait 
evaluasi pemberlakuan 
pembatasan ke giatan 
masyarakat (PPKM) di 
Kantor Presiden, Ja-
karta, Senin (3/1). 
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