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Pertama di RI, Operasi Prostat 
Pakai Teknologi Robotik
Pencapaian yang membanggakan, 
penanganan kanker prostat dengan 
teknologi robotik.

berkonsultasi dengan dr. Agus 
Rizal A. H Hamid, Sp.U (K), 
FICRS, PhD di RSU Bunda Ja-
karta. Pada Desember 2021, dr. 
Agus Rizal beserta team kem-
bali berhasil melakukan operasi 
robotic radical prostatectomy, 
yakni operasi pengangkatan 
prostat dengan teknologi ro-
botik di RSU Bunda Jakarta.

Sebuah pencapaian yang 
membanggakan, sekaligus 
menjadi awal bagi penanganan 
kanker prostat dengan meng-
gunakan teknologi mutakhir di 
Indonesia. “Teknologi robotik 

membantu operasi sulit yang 
membutuhkan presisi yang 
tinggi,” kata dr.Agus Rizal 
dalam rilisnya, Selasa (4/1).

Kepala RSU Bunda Ja-
karta, dr. Amir Hamigu, MM, 
MARS menambahkan, RSU 
Bunda Jakarta secara proaktif  
terus meningkatkan kualitas 
dokter dan pelayanan dengan 
mengirimkan dokter-dokter 
kami dari berbagai spesi-
alisasi ke luar negeri untuk 
mendapatkan pelatihan dan 
keterampilan prosedur medis, 
termasuk tindakan bedah 

Bunda kini telah berkembang 
dengan adanya layanan bedah 
robotik untuk kasus urologi, 
khususnya kanker prostat.

Pasien dengan gangguan 
prostat yang menginginkan 
tindakan invasif  minimal den-
gan masa penyembuhan yang 
lebih singkat dapat datang dan 

JAKARTA(IM) - RSU 
Bunda Jakarta sebagai pelopor 
bedah robotik di Indonesia se-
jak tahun 2012, hingga saat ini 
telah melayani lebih dari 500 
kasus bedah robotik. Tidak 
hanya dalam bidang kedokter-
an kebidanan dan kandungan, 
layanan bedah robotik di RSU 
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JAKARTA (IM) - Ge-
jala kolesterol tinggi pada 
kaki sering tak disadari 
oleh penderita. Padahal, 
gejala ini bisa menjadi tanda 
peringatan sebelum terjadi 
masalah kesehatan serius 
seperti penyakit jantung 
atau stroke . 

Dilansir dari Express, 
Rabu (5/1/) jika terlalu ba-
nyak kolesterol jahat me-
numpuk, itu dapat mengaki-
batkan beberapa komplikasi 
kesehatan yang serius, ter-

masuk penyakit arteri perifer 
atau PAD.

Bagi mereka yang men-
galaminya, gejala bisa sangat 

menyakitkan atau memalukan. 
Rambut rontok di kaki dan 
kaki Anda adalah salah satu 
gejala yang harus diwaspa-

nan jika melihat warna kulit 
berubah seperti membiru 
atau pucat. Kuku kaki yang 
rapuh atau tumbuh lam-
bat juga merupakan gejala 
PAD. Gejala-gejala ini akan 
berkembang seiring waktu. 
Jika gejala ini memburuk, 
itu bisa menjadi tanda dari 
sesuatu yang serius yang 
memerlukan perawatan. 
Anda harus menemui dok-
ter umum jika mengalami 
nyeri kaki yang berulang saat 
berolahraga.  tom

dai. Selanjutnya, Anda harus 
waspada jika mengalami mati 
rasa atau kelemahan pada kaki 
atau melihat otot-otot di kaki 
mengecil (menyusut). 

Gejala yang menyakitkan 
termasuk bisul, yang kemudian 
tidak sembuh-sembuh di kaki. 
Gejala PAD yang tidak biasa 
yang berlaku untuk pria adalah 
disfungsi ereksi. Meski Anda 
memiliki kondisi ini, bukan 
berarti memiliki penyakit arteri 
perifer. Selanjutnya, Anda harus 
mempertimbangkan kemungki-

Gejala Kolesterol Tinggi pada Kaki yang Sering Tak Disadari

86,6 Persen Masyarakat Miliki 
Antibodi Terhadap Covid-19

JAKARTA (IM) - Satu-
an Tugas (Satgas) Penanga-
nan Covid-19 menyampai-
kan 86,6 persen masyarakat 
Indonesia di 100 kabupaten/
kota memiliki antibodi ter-
hadap Covid-19.”Hasil sero 
survei di 100 kabupaten/
kota di sebagian wilayah 
aglomerasi maupun non 
aglomerasi sepanjang bulan 
November-Desember 2021 
menunjukkan 86,6 persen 
populasi yang daerahnya di 
survei telah memiliki antibodi 
SARS-CoV-2, baik akibat 
telah terinfeksi sebelumnya 
atau karena vaksinasi,” ujar 
Juru Bicara Nasional Satgas 
Penanganan Covid-19 Wiku 
Adi Sasmito dalam konfer-
ensi pers yang diikuti secara 
daring di Jakarta, Rabu (5/1).

Kemudian, lanjut dia, 
sebesar 73,2 persen popula-
si dari daerah yang disurvei 
ternyata juga memiliki anti-
bodi meski belum pernah 
terdeteksi positif  maupun 
tervaksinasi Covid-19. Wiku 
mengharapkan, masyarakat 
dapat terus meningkatkan 
disiplin protokol kesehatan 
di semua lini kehidupan.

Menurutnya, hal itu 
menjadi semakin penting 
mengingat beberapa sek-
tor mulai melaksanakan 
aktivitasnya.Di samping itu, 
lanjut dia, meningkatkan 
rasio testing dan tracing dari 

kontak erat di komunitas demi 
menskriningkasus Omicron 
yang berpeluang masih berkeli-
aran di sekitar masyarakat juga 
menjadi hal penting.

Wiku menambahkan, se-
jauh ini telah ditemukan kasus 
Omicron di 132 negara dengan 
total sebanyak 408.651 kasus.
Indonesia per tanggal 2 Janu-
ari 2022, disampaikan, sudah 
mencatatkan 152 kasus varian 
Omicron yang mayoritas ber-
asal dari pelaku perjalanan luar 
negeri dengan rentang gejala, 
yaitu tanpa gejala sampai den-
gan gejala ringan.

“Walau begitu sampai kini 
kasus varian Omicron dapat 
ditangani dengan baik di pintu 
kedatangan di mana 23 persen 
di antaranya sudah sembuh 
dan telah menyelesaikan karan-
tinanya,” tuturnya.

Ia mengatakan, pemerintah 
pusat terus berkoordinasi den-
gan pemerintah daerah segera 
menyusun rencana kontijensi 
dan antisipasi jika sewaktu-
waktu terjadi lonjakan kasus. 
”Dengan terus memantau data 
dan fakta yang ada di lapangan 
berdasarkan hasil keputusan 
bersama dalam rapat kabinet 
terbatas ditetapkan durasi 
wajib karantina dari wilayah 
dengan angka transmisi lokal 
varian Omicron yang ter-
golong tinggi menjadi 10 hari, 
dan negara lainnya menjadi 
tujuh hari,” paparnya.   tom

SAMBUNGAN

Bursa Cagub DKI,...
Pilkada 2024.

Ia menilai capaian presta-
si yang dimiliki Risma se-
lama menjadi wali kota Sura-
baya akan menjadi catatan 
tersendiri bagi partai. Namun, 
ia menegaskan sampai saat 
ini belum ada pembahasan 
khusus soal calon yang akan 
diusung PDI-P pada Pilkada 
DKI Jakarta tahun 2024.

“Karena kan masih lama 
juga. Ini kan politik kan dina-
mis, masih ada berapa tahun. 
Jadi terlalu dini kalau saya 
bicara soal sosok yang akan 
dimajukan di DKI Jakarta,” 
ujarnya kepada wartawan, 
Selasa (4/1).

Selain Risma, kata Gem-
bong, partainya juga memiliki 
banyak kader terbaik untuk 
bisa dimajukan dalam Pilkada 
DKI Jakarta tahun 2024.

“PDI Perjuangan me-
miliki banyak kader yang 
berpotensi untuk kita ma-
jukan di DKI Jakarta. Kita 
punya kader-kader yang me-
miliki kualifi kasi diharapkan 
mampu menjawab persoalan 
Jakarta,” ucapnya.

Sementara  Partai Nas-
dem berencana mengusung 
Bendahara Umum Nasdem 
Ahmad Sahroni sebagai 
calon gubernur DKI Jakarta 
pada pemilihan gubernur 
tahun 2024. Ketua Teritorial 
Pemenangan Pemilu Partai 
Nasdem Wilayah Jawa 1 Ef-
fendi Choirie mengatakan, 
Partai Nasdem bakal menun-
juk Sahroni sebagai calon 
gubernur DKI Jakarta secara 

aklamasi.
“Namanya Ahmad Sahroni, 

dan meskipun belum ada rapat 
resmi untuk membahas itu, tapi 
insya Allah semuanya aklamasi 
kalau dia mau maju menjadi 
gubernur DKI,” kata Choirie 
saat dihubungi wartawan, Rabu 
(5/1).

Sahroni disebut telah men-
gantongi berbagai syarat se-
hingga layak untuk dicalonkan 
sebagai orang nomor orang 
satu di Ibu Kota. Pertama, 
Sahroni sudah memiliki partai, 
yakni Nasdem, yang menduduki 
7 kursi di DPRD DKI Jakarta. 
Kedua, wakil ketua Komisi III 
DPR itu punya pengalaman 
politik DPR selama dua periode.

Selain itu, Sahroni juga di-
anggap memiliki pengalaman 
hidup yang panjang dari miskin 
hingga akhirnya sukses, serta 
mempunyai penampilan yang 
menarik. “Sehingga syarat-syarat 
untuk itu, modal, penampilan, 
pengalaman, pengetahuan itu 
cukup, itu Sahroni. Yang lain be-
lum ada, ya Sahroni lah DPP itu 
kira-kira ya aklamasilah ya. Me-
narik, keren orangnya, muda,” 
kata Choirie.

Choirie mengatakan bahwa 
partainya juga akan membuka 
komunikasi dengan partai-partai 
lain untuk membangun koalisi 
demi dapat mengusung Sahroni 
sebagai calon gubernur. Ia meya-
kini, partai-partai lain akan ter-
tarik mengusung Sahroni karena 
pria yang menjabat sebagai ketua 
pelaksana Formula E Jakarta 
itu memiliki kepribadian yang 
baik.  mar

Semeru Erupsi Lagi,...
sebanyak tiga kali dengan 
jarak luncur 4.000 sampai 
5.000 meter.

Meski aktivitas Semeru 
cenderung meningkat, na-
mun statusnya hingga 5 

Januari 2022 masih di level 3 
(Siaga). Masyarakat dilarang 
beraktivitas diradius 13 kilo-
meter dari puncak Semeru dan 
dilarang beraktivitas di jalur la-
har sejauh 17 kilometer.  osm

robotik ini. 
“Ke depannya tidak me-

nutup kemungkinan teknologi 
robotik akan diaplikasikan 
untuk berbagai bidang spesi-
aliasi, termasuk bedah obgyn, 
bedah urologi, bedah umum 
tiroid hingga bedah digestif,” 
kata Amir.

RSU Bunda Jakarta meru-
pakan salah satu unit usaha dari 
PT Bundamedik Tbk (BMHS) 
yang memiliki berbagai layanan 
lengkap dan teknologi modern 
dengan standar ACHS Interna-
tional (ACHSI).  tom

SAMBUNGAN DARI HAL 1Wali Kota Bekasi ‘Pepen’ Terjaring OTT,...
elusuran dari laman elhkpn.
kpk.go.id, Rahmat Effendi 
mempunyai total harta kekay-
aan sebesar Rp6.383.717.647 
(Rp6,3 miliar). Laporan harta 
kekayaan itu, disetorkan Rah-
mat Effendi pada 18 Februari 
2021 untuk periodik 2020. 

Dari laporannya terse-
but, mayoritas harta kekayaan 
Rahmat Effendi berbentuk 
tanah. Rahmat Effendi tercatat 
memiliki 39 bidang tanah 

Pepen sebelum ditangkap sem-
pat memamerkan gung  Penga-
dilan Negeri (PN) Kota Bekasi 
yang rampung di revitalisasi. 

“Wajah baru pengadilan 
negeri Kota Bekasi. Seman-
gat, semakin tersinergitas un-
tuk sebuah pelayanan warga 
Kota Bekasi,” ujar Bang Pepen 
dalam laman Instagram @
bangpepen03 dikutip, Rabu 
(5/1).

Dalam unggahan tersebut 

orang nomor satu di Kota 
Bekasi itu mengenakan sera-
gam dinas lengkap dan meng-
gunakan masker berswafoto 
di depan Gedung PN Kota 
Bekasi bersama jajaran Pemkot 
Bekasi. Terlihat Bang Pep-
en bersama jajaran Pemkot 
melambaikan tangan ke arah 
jepretan kamera. 

Punya Harta Rp6,3 Miliar
Berdasarkan hasil pen-

yang tersebar di Kabupaten 
dan Kota Bekasi serta seunit 
di Bogor, Jawa Barat. Tanah 
yang dilaporkan merupakan 
hasil sendiri tersebut, jika 
ditotal keseluruhan senilai 
Rp6.346.002.000 (Rp6,3 mil-
iar).

 Rahmat Effendi juga ter-
catat memiliki harta kekayaan 
lainnya yang bergerak senilai 
Rp170 juta. Sayangnya, ia tak 
merinci harta bergeraknya 

tersebut. Tak hanya itu, pemilik 
nama panggilan Bang Pepen 
ini juga mempunyai kas atau 
setara kas senilai Rp610 juta. 

Kendati demikian, Bang 
Pepen ternyata juga dilapor-
kan memiliki utang menca-
pai Rp1,5 miliar. Sehingga, 
jika dikalkulasikan secara ke-
seluruhan, harta kekayaan 
Rahmat Effendi berjumlah 
Rp6.383.717.647 (Rp6,3 mil-
iar).  mar

Operasi Pembesaran Penis Gagal,...
man mati kepada Nomura, dia 
membuat ancaman mengeri-
kan, mengatakan kepada ha-
kim bahwa mereka akan “me-
nyesali” keputusan mereka.

“Saya meminta keputusan 
yang adil... Anda akan menye-
sali ini seumur hidup Anda,” 
katanya kepada Hakim Ketua 
Ben Adachi kala itu.

Kasus ini berkaitan dengan 
satu tuduhan pembunuhan, 

dari pihak Nomura,” kata jaksa.
Perawat wanita - anggota 

tim bedah selama operasi - diti-
kam oleh tersangka pembunuh 
bayaran Yoshinobu Nakata. 
Namun Nakata membantah 
bersekongkol menyerang per-
awat di kota Fukuoka, Jepang. 
Dilaporkan juga bahwa No-
mura juga diketahui telah men-
jalani perawatan hair removal 
di klinik yang sama.

Menurut Asia Times, di 
masa lalu, bos top yakuza dan 
anteknya jika membunuh ses-
eorang bisa loloas dari jeratan 
hukum dengan cara membayar 
dengan uang besar, meminta 
maaf  secara diam-diam kepada 
keluarga korban.

Namun dalam kasus No-
mura hal itu tidak berlaku. 
Ketika Pengadilan Distrik 
Fukuoka menjatuhkan huku-

tiga tuduhan percobaan pem-
bunuhan dan sejumlah tudu-
han lainnya. Namun kasus per-
awat yang merawat Nomura 
usai operasinya menjadi kasus 
yang cukup menonjol.

Asia Times melaporkan 
bahwa perawat itu membuatnya 
marah ketika dia mengabaikan 
keluhannya tentang rasa sakit 
dengan mengatakan. “Ini tidak 
mungkin lebih menyakitkan 

daripada mendapatkan salah 
satu tato yakuza itu,” ujarnya.

Nomura menjadi bos ma-
fi a pertama yang dijatuhi hu-
kuman mati. Geng kekerasan 
Nomura adalah cabang paling 
terkenal dari Yakuza, kelom-
pok mafi a lama Jepang yang 
berasal dari samurai kuno. 
Diperkirakan lebih dari 25.000 
orang Jepang adalah anggota 
kelompok tersebut.  osm

Satu Hakim Beda Pendapat soal Penghitungan...
pai audit pemeriksaan 31 Maret 
2021 tidak diperhitungkan 
penjualan sesudah masa akhir 
pemeriksan itu,” paparnya.

Kemudian  Mulyono men-
gungkapkan bahwa hasil in-
vestasi itu juga tidak disita 
sebagai barang bukti untuk 
perkara ini. Mulyono menye-
but, auditor tidak memasukan 
hasil investasi yang dalam 
penguasaaj PT Asabri saat ini 
dalam perhitungan.

“Sehingga muncul perhi-
tungan kerugian negara yang 
tidak diatur dalam pemeriksaan 
keuangan negara yang adalah 
konsep nyata dan pasti,” ka-
tanya.

Adapun dalam persidan-

terbukti.
“Perhitungan kerugian 

keuangan negara oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
tidak punya dasar yang jelas 
dan tidak memenuhi kerugian 
negara yang nyata dan pasti,” 
kata Mulyono dalam persi-
dangan di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) Ja-
karta, Selasa (4/1).

Menurut Mulyono, BPK 
tidak tepat dalam melaku-
kan penghitungan kerugian 
negara. Alasannya, pihak BPK 
menyebut kerugian Rp 22,7 
triliun dari penghitungan jum-
lah saldo yang dibeli atau 
diinvestasikan pada efek di-
kurangi penjualan saldo per 31 

Desember 2019.
Padahal, laporan audit 

keuangan PT Asabri baru 
keluar 31 Maret 2021. Kedua, 
Mulyono beranggapan, rek-
sadana, surat, dan berbagai 
saham yang dibeli para ter-
dakwa masih berstatus milik 
PT Asabri. Artinya, masih 
aset-aset hasil investasi itu 
masih punya harga jual dan 
bisa menguntungkan untuk PT 
Asabri. Namun, auditor atau 
ahli dalam persidangan tidak 
memasukannya dalam skema 
perhitungan kerugian negara.

“Auditor atau ahli tidak 
konsisten dengan penerimaan 
atas likuidasi saham setelah 31 
Desember 2019, bahkan sam-

gan kemarin, empat majelis 
hakim lainnya yaitu IG Eko 
Purwanto, Saifuddin Zuhri, 
Rosmina, dan Ali Muhtarom 
sepakat terhadap penghitun-
gan kerugian negara yang di-
lakukan oleh BPK atas perkara 
ini.

Empat terdakwa juga telah 
dijatuhi vonis 20 tahun dan 15 
tahun penjara. Vonis itu lebih 
berat ketimbang tuntutan jak-
sa.  Keempat terdakwa kasus 
Asabri yakni Direktur Utama 
PT Asabri periode 2016-2020, 
Letjen (Purn) Sonny Wi-
djaja dan Direktur Utama PT 
Asabri periode 2012- Maret 
2016, Adam Rachmat Damiri. 
Sonny dan Adam divonis 20 

tahun penjara beserta denda 
masing-masing Rp 750 juta 
dan Rp 800 juta. Keduanya 
juga dikenai pidana pengganti 
senilai Rp 64,5 miliar dan 17,9 
miliar.

Lalu, vonis 15 tahun di-
berikan majelis hakim pada 
kedua mantan Direktur In-
vestasi dan Keuangan PT 
Asabri, yakni Bachtiar Effendi 
serta Hari Setianto. Keduanya 
sama-sama dikenakan pidana 
denda Rp 750 juta. Namun, 
Bachtiar mesti membayar 
pidana pengganti senilai Rp 
453,7 juta. Sementara itu, Hari 
diwajibkan menyembalikan 
kerugian negara senilai Rp 
378,88 juta.  mar

gian daerah di Indonesia sudah 
masuk PPKM level 1 atau zona 
hijau. Sementara sisi persen-
tase tenaga kependidikan yang 
sudah divaksinasi, data kami 
mencatat sebanyak 81 persen 
dari 4,5 juta atau sebanyak 
3,606 juta tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan sudah 
menerima vaksinasi.

Bahkan 72 persen atau 
3,26 juta di antaranya sudah 
menerima vaksinasi dosis 2,” 
kata Jumeri pada webinar Ke-
siapan Pelaksanaan Pembelaja-

masa pandemi tetap membuka 
opsi pembelajaran jarak jauh 
atau secara daring serta meli-
batkan keputusan orangtua 
peserta didik.

 “Karena naik (kasus Omi-
cron), ya menurut saya jangan 
100 persen, diberi opsi kembali 
50 persen dan orangtua dapat 
pilihan untuk daring,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, 
Direktur Jenderal PAUD, 
Pendidikan Dasar, dan Pen-
didikan Menengah, Kemen-
terian Pendidikan, Kebu-

dayaan, Riset dan Teknologi 
(Kemendikbud Ristek) Jumeri 
mengatakan, mulai Januari 
2022, semua satuan pendi-
dikan pada wilayah PPKM 
level 1, 2, dan 3 wajib melak-
sanakan pembelajaran tatap 
muka (PTM) terbatas.

Jumeri menjelaskan, saat 
ini tidak ada daerah yang ma-
suk ke dalam level merah atau 
level 4. Hampir semua daerah 
Indonesia masuk ke dalam level 
2 dan level 1.

“Secara garis besar seba-

ran Tatap Muka Tahun 2022, 
Senin (3/1) kemarin.

Kemudian, pengaturan 
PTM terbatas tahun 2022 yang 
selanjutnya adalah terkait izin 
orangtua. Jumeri mengatakan, 
orangtua/wali peserta didik 
hanya dapat memilih PTM 
terbatas atau PJJ bagi anaknya 
sampai semester satu tahun 
ajaran 2021/2022 berakhir. 
Hal tersebut juga tertuang 
dalam SKB 4 Menteri terbaru 
pada 30 Maret-21 Desember 
2021. Pada poin keenam dise-

butkan,
“Orang tua/wali peserta 

didik dapat tetap memilih pem-
belajaran tatap muka terbatas 
atau pembelajaran jarak jauh 
bagi anaknya sampai semester 
gasal tahun ajaran 2021-2022 
berakhir,” katanya.

Namun ,  apab i l a  ada 
temuan kasus konfi rmasi Co-
vid-19 di satuan pendidikan, 
Pemda dapat menutup satuan 
pendidikan dan menghentikan 
sementara PTM terbatas paling 
cepat 3x24 jam.  mar

IDI Sebut PTM 100 Persen...

Deretan Penjabat yang Bisa Gantikan...
Jadi kita berpedoman ke sana,” 
katanya.

Pasal 19 UU tersebut 
memerinci tentang jabatan 
pimpinan madya dan prata-
ma. Merujuk pasal itu, dere-
tan pimpinan tinggi madya 
yang bisa menjadi penjabat 
sementara gubernur adalah: 
sekretaris jenderal kement-
erian, sekretaris kementerian, 
sekretaris Utama, sekretaris 
jenderal kesekretariatan lem-
baga negara,  sekretaris jen-

wako melalui pemilihan seren-
tak nasional pada tahun 2024,” 
ujar Kepala Pusat Penerangan 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) Benni Irwan.

Menurut Benni, Pasal 
201 Ayat (10) UU tersebut 
menyebutkan bahwa untuk 
mengisi kekosongan jabatan 
gubernur, diangkat penjabat 
gubernur yang berasal dari 
jabatan pimpinan tinggi madya 
sampai dengan dilantiknya 
gubernur defi nitif.

Sementara i tu,  untuk 
mengisi kekosongan jabatan 
bupati/wali kota, diangkat 
penjabat bupati/wali kota yang 
berasal dari jabatan pimpinan 
tinggi pratama sampai den-
gan pelantikan bupati dan 
wali kota. Terkait munculnya 
wacana penunjukan anggota 
TNI-Polri aktif  sebagai pen-
jabat kepala daerah, Benni tak 
menjawab secara tegas.

“Rujukannya sudah jelas, 
Pasal 201 UU 10 Tahun 2016. 

deral lembaga nonstruktural 
, direktur Jenderal,  deputi 
inspektur,  jenderal inspektur 
Utama,  kepala badan staf  ahli 
menteri,  kepala sekretariat 
presiden, kepala sekretariat 
wakil presiden, sekretaris mili-
ter presiden, kepala sekretariat 
dewan pertimbangan presiden, 
sekretaris daerah provinsi dan 
jabatan lain yang setara.

 Sementara itu, yang di-
maksud dengan pimpinan 
tinggi pratama yang berhak 

menjadi penjabat wali kota/
bupati meliputi: direktur, ke-
pala biro, asisten deputi, sek-
retaris direktorat Jenderal, 
sekretaris inspektorat Jenderal, 
sekretaris kepala badan, kepala 
pusat,  inspektur, kepala balai 
besar, asisten sekretariat dae-
rah provinsi, sekretaris daerah 
kabupaten/kota, kepala dinas/
kepala badan provinsi, sekre-
taris Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPD) dan jabatan lain 
yang setara.  mar
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