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KSAU Tegaskan RSAF Merupakan
Mitra Penting TNI AU di Kawasan
JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Udara
(KSAU) Marsekal Fadjar
Prasetyo melaksanakan kunjungan bilateral ke Singapura,
Senin (3/1). Dalam kunjungan ini, Fadjar bertemu Chief
Of The Republic of Singapore Air Force (RSAF) Mayor
Jenderal Kelvin Khong di
Markas Besar RSAF.
Fa d j a r m a n g a t a k a n ,
RSAF adalah mitra penting
TNI AU di kawasan.
“Singapura adalah negara
tetangga yang sangat baik. Selain itu, Angkatan Udara Republik Singapura adalah mitra
penting kami di kawasan
dalam rangka bersama-sama
menjaga stabilitas keamanan
dan perdamaian di kawasan,”
ujar Fadjar dalam keterangan tertulis yang diterima
wartawan, Rabu (5/1).

Dalam pertemuan ini,
Fadjar menyampaikan berbagai kerja sama yang telah
terjalin dengan baik selama
ini. Kerja sama itu baik antar
kedua angkatan udara maupun antar negara.
Fadjar berharap hubungan baik ini tetap terpelihara
dan semakin solid untuk kemajuan bersama. Selain itu,
Fadjar turut menyampaikan
ucapan terima kasih kepada
Kelvin atas segala bantuan
dan konstribusi pemerintah
Singapura dan RSAF dalam
membantu dan mendukung
Indonesia dalam misi-misi
kemanusiaan. Termasuk pada
saat kedua negara sedang
mengatasi pandemi Covid-19.
Kedua pimpinan Angkatan
Udara juga membahas sejumlah agenda kerja sama
militer. Q han

Ketua DPD RI Dukung Realisasi Tiga
Kesepakatan dengan Singapura
MAMUJU (IM) - Ketua DPD RI AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti mendukung rencana Presiden Joko
Widodo untuk merealisasikan
penandatangan tiga kesepakatan bersejarah antara Indonesia dan Singapura.
Ke t i g a ke s e p a k a t a n
tersebut, dua di antaranya
sudah digagas sejak tahun
2007 silam. Yakni, kerjasama
pertahanan dan perjanjian
ekstradisi. Sedangkan satu
lagi, kesepakatan yang tergolong baru, yakni Flight
Information Region (FIR).
“Ketiga perjanjian tersebut, khsususnya dua yang sudah digagas cukup lama sangat penting bagi kedaulatan
dan kemnadirian Indonesia
sebagai suatu negara. Terutama menyangkut perjanjian ekstradisi bagi kejahatan
keuangan dan ekonomi,”
ujar LaNyalla, yang berada
di Mamuju, Sulawesi Barat,
Rabu (5/1).
Menurut LaNyalla, selama ini Indonesia kesulitan

melakukan penindakan kejahatan dan maupun ekstradisi
karena belum adanya perjanjian dengan negara tetangga
tersebut. “Isu ini memang
cukup sensitif. Karena itu,
meskipun sudah digagas
dalam kesepahaman sejak
2007, tapi sampai sekarang
belum terealisasi. Karena itu
saya dukung penuh upaya
Presiden Jokowi mewujudkan
rencana itu,” tukasnya.
Seperti diketahui, perjanjian ekstradisi IndonesiaSingapura ini dirancang pada
tahun 2007 dengan pola retroaktif atau berlaku surut
selama 15 tahun.
Pemberlakuan azas retroaktif itu disebabkan berbagai hal. Salah satunya adalah
banyak pelaku kejahatan di
Indonesia pada masa lalu
yang telah menjadi warga
negara Singapura. Namun
sejak digagas, hingga hari ini
Singapura dan Indonesia belum juga menemui titik temu
untuk merealisasikan melalui
penandatanganan. Q mei
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AUDIENSI BNPB KE KPK
Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata (kiri) bersama Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI
Suharyanto (kanan) saling memberi salam seusai mengadakan
audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1).
BNPB melakukan audiensi ke
KPK untuk berkonsultasi dalam
meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana berbasis
kinerja dan pencegahan tindak
pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya terkait pengelolaan dana
siap pakai (DSP) penanganan
darurat bencana.

Polisi yang Tilang dan Kuras Bensin
Pemotor Bukan Tindakan Diskresi
Pelanggar lalu lintas biasanya hanya
dikenakan sanksi tilang. Namun polisi
bisa menyita kendaraan jika surat-surat
tidak lengkap. Penyitaan kendaraan itu
bukan dalam arti bensinnya yang dikuras.
JAKARTA (IM) - P
Pakar
k
Hukum Tata Negara Bivitri
Susanti menilai tindakan polisi
menguras bensin pengendara
motor yang sudah ditilang bukan bentuk tindakan diskresi.
Menurutnya, pelanggaran lalu
lintas sudah memiliki kerangka
hukum yang jelas Undangundang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas (Lalin)
dan Angkutan Jalan.
“Menurut saya apa yang di-

bisa di
dillakukan
k k polisi
li i itu
i tidak
id k bi
katakan sebagai diskresi karena
yang terjadi adalah pelanggaran lalu lintas yang kerangka
hukumnya jelas,” kata Bivitri saat dihubungi wartawann
pada Rabu (5/1).
Bivitri menjelasakan, diskresi diatur dalam Pasal 1
angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi
adalah keputusan dan/atau

tindakan yang ditetapkan dan/
atau dilakukan oleh pejabat
pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam
hal peraturan perundangundangan yang memberikan
pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/
atau adanya stagnasi pemerintahan. Bivitri menegaskan,
kewenangan diskresi seringkali terbit jika suatu program
pemerintah tidak berjalan
optimal atau mengarah kepada
stagnasi akibat dari peraturan
yang berlaku tidak lengkap
atau tidak jelas.
Selain itu, ia menyebut,
ber dasarkan aturan pelanggar lalu lintas biasanya hanya
di kenakan sanksi tilang. Ia
menambahkan, polisi bisa

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunggu
kendaraan usai menjalani karantina di kompleks
Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta,
Rabu (5/1). Pemerintah mengurangi masa
karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri di
Indonesia menjadi 7 sampai 10 hari dari sebelumnya 10 hingga 14 hari karena kasus COVID-19
di Indonesia sudah mulai menurun.

Pomal Periksa Prajurit yang Diduga Terlibat
Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia
JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut
(KSAL) Laksamana Yudo
Margono mengungkapkan,
Polisi Militer TNI Angkatan
Laut (AL) saat ini sedang
memeriksa seorang prajurit
yang diduga terlibat dalam
kasus pengiriman pekerja
migran ilegal ke Malaysia.
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas
temuan Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) yang menduga adanya keterlibatan prajurit
TNI AL dan TNI Angkatan
Udara.
“Sekarang ini kami
periksa di Pomal. Kami akan
dalami dulu,” ujar Yudo seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-59 Korps
Wanita TNI Angkatan Laut
(Kowal) di Mabes TNI AL,
Jakarta, Rabu (5/1).
Yudo lbih lanjut menjelaskan bahwa prajurit tersebut
mengontrakkan rumah pribadinya kepada seseorang yang
ternyata digunakan sebagai
tempat penampungan pekerja migran ilegal. Kepada
penyidik, prajurit itu mengaku tidak mengetahui bahwa
rumah tersebut digunakan
sebagai tempat penampungan
pekerja migran ilegal.
“Masa orang rumahnya
dikontrak enggak tahu siapa
yang ngontrak, terus digunakan ilegal masa kamu enggak tahu? Makanya ini masih
didalami,” terang Yudo.
Yudo juga memastikan,
rumah yang dikontrakan

tersebut merupakan rumah
pribadi, bukan rumah dinas
milik TNI AL.
“Kalau (rumah dinas)
seperti itu langsung enggak
usah Pomal lagi, langsung
saya DKP, pecat, karena ini
sudah mencoreng citra TNI
AL. Ya karena ini rumah
pribadi, tentunya mereka
mempunyai hak untuk membela diri,” ungkap Yudo.
Yudo menambahkan, pihaknya akan menegakkan
hukum apabila prajurit tersebut terbukti terlibat dalam
kasus ini.
“Entah hukumannya
pidana atau disiplin, ya tentunya dari hasil pemeriksaannya
Pomal,” katanya.
Kepala BP2MI Benny
Rhamdani sebelumnya menduga ada keterlibatan anggota
TNI AU dan TNI AL dalam
pengiriman pekerja migran
ilegal ke Malaysia. Dugaan
ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim
khusus terhadap peristiwa
tenggelamnya kapal yang
mengangkut pekerja migran
ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu.
Hasil investigasi, pengiriman pekerja migran ilegal itu
dilakukan secara terorganisasi. Kapal pengangkut pekerja
migran ilegal itu kemudian
mengalami kecelakaan pada
15 Desember 2021 lalu sekitar pukul 05.00 WIB. Selain
puluhan orang meninggal
dunia, ada belasan orang yang
selamat dan beberapa masih
belum ditemukan. Q han

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Firman Shantyabudi menilai,
terkadang sebagai penegak
hukum, polisi kerap dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan melakukan diskresi.
“Sebagai aparat, polisi kadang
dihadapkan pada situasi di
mana harus lakukan diskresi
kepolisian,” kata Firman saat
dihubungi, Selasa (4/1).
Dalam video itu, perekam
selaku orang yang ditilang sempat menanyakan tujuan polisi
menguras tangki bensinnya.
Petugas kepolisian yang berada
di video itu menyebutkan alasan tangki bensin dikuras agar
motor tidak bisa jalan. Perekam pun heran karena polisi
sudah menilang dirinya. Q han

Terkendala NIK, Ribuan Tahanan
KPK Panggil 12 Saksi Terkait Kasus di Sumsel Belum Diberikan Vaksin

TPPU Bupati HSU Abdul Wahid

PENGURANGAN MASA KARANTINA
PERJALANAN LUAR NEGERI

menyita kendaraan jika memang surat kelengkapan tidak
lengkap. Namun, penyitaan
kendaraan itu bukan dalam
arti bensin yang dikuras. Bivitri mengatakan, pengurasan
bensin kendaraan dalam proses
tilang tidak memiliki justifikasi.
“Kalau pun tujuannya untuk membuat motor tidak
dikemudikan lagi, silahkan
sesuai prosedur motornya atau
surat-suratnya disita. Tapi bukan bensin dikuras, itu tdk ada
justifikasinya,” ujarnya.
Sebelumnya, beberapa hari
lalu beredar video di media
sosial yang memperlihatkan
polisi menilang sejumlah pengendara motor sport. Selain
menilang, polisi juga menguras
bensin dari kendaraan tersebut.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) akan memeriksa 12
orang saksi terkait dugaan
tindak pidana pencucian uang
(TPPU) yang dituduhkan kepada Bupati nonaktif Hulu
Sungai Utara (HSU) Abdul
Wahid.
Ke-12 saksi tersebut adalah
PPAT Maulana Firdaus, Tahuddin Noor (pensiunan
(PNS), Noor Elhamsyah
(pedagang mobil bekas), H.
M. Ridha (staf Bina Marga),
Barkati (mantan ajudan Bupati
Hadi Hidayat; dan Direktur PT
Prima Mitralindo Utama).
Lalu, Ferry Riandy Wijaya
( seorang sales), Muhammad
Muzakkir (kontraktor), dan
empat dari pihak swasta, yakni
Muhammad Fahmi Ansyari,
H. Farhan, Abdul Halim, serta
Abdul Hadi.
“Pemeriksaan dilakukan
di Polres Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan,” kata
pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK
Ali Fikri dalam keterangannya,
Rabu (5/1).
KPK sebelumnya telah
menetapkan tiga orang sebagai
tersangka kasus dugaan suap
terkait proyek irigasi di Hulu
Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah
Plt Kadis Pekerjaan Umum
(PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini
(MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).
KPK juga telah mene-

tapkan Bupati Hulu Sungai
Utara, Abdul Wahid (AW)
sebagai tersangka dugaan suap
pengadaan barang dan jasa di
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kalsel tahun 2021-2022. Selain
itu, KPK juga telah menetapkan Bupati Hulu Sungai
Utara, Abdul Wahid (AW)
tersangka dalam kasus dugaan
tindak pidana pencucian uang
(TPPU).
Sebelumnya, Abdul telah
ditetapkan sebagai tersangka
suap pengadaan barang dan
jasa di Kabupaten Hulu Sungai
Utara Kalsel tahun 2021-2022.
Ditetapkannya Abdul sebagai tersangka TPPU karena
tim penyidik telah mendalami
dan menganalisa dari rangkaian alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan
perkara suap dan gratifikasi.
Abdul diduga menerima
uang dari Maliki untuk dapat
menempati posisi Plt Kepala
Dinas PUPRP Kabupaten
HSU. Penerimaan uang itu dilakukan Abdul di rumah Maliki
pada sekitar Desember 2018
yang diserahkan langsung oleh
Maliki melalui ajudan Abdul.
Kemudian pada awal tahun
2021, Maliki menemui Abdul
di rumah dinas Bupati untuk
melaporkan terkait plotting
paket pekerjaan lelang pada
Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara
tahun 2021.
Maliki telah menyusun
sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari

para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan
berbagai proyek dimaksud.
Selanjutnya, Abdul, menyetujui
paket plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian
komitmen fee dari nilai proyek
dengan persentase pembagian
fee yaitu 10% untuk Abdul dan
5% untuk Maliki.
Keduanya mendapatkan
Rp 500 juta dari Direktur CV
Hanamas, Marhaini (MRH);
dan Direktur CV Kalpataru,
Fachriadi (FRH).
Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul juga diduga menerima komitmen fee
dari beberapa proyek lainnya
melalui perantaraan beberapa
pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni
Tahun 2019 sejumlah sekitar
Rp4,6 Miliar, Tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar dan
Tahun 2021 sejumlah sekitar
Rp1,8 Miliar.
Atas perbuatannya, Abdul
disangkakan melanggar Pasal
12 huruf a atau Pasal 12 huruf
b atau Pasal 11 dan Pasal 12
B Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Jo. Pasal 64
KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.
Q han
IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN TERSANGKA YOORY CORNELIS
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Yoory Cornelis (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1). Yoory Cornelis diperiksa
sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan korupsi pembelian tanah
di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.

PALEMBANG (IM) Sebanyak 2.191 warga binaan
atau tahanan yang tersebar di
sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan
(Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPK)
Provinsi Sumatera Selatan
(Sumsel), belum diberikan
vaksin Covid-19.
Kepala Kantor Wilayah
(Kanwil) Kementerian Hukum
dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel, Indro
Purwoko mengatakan, saat ini
jumlah tahanan yang tersebar
di sejumlah Lapas dan Rutan
di Sumsel mencapai 15.764
orang.
“Dari jumlah tersebut sebanyak 12.082 orang sudah
divaksin. Sedangkan yang belum divaksin mencapai 3.682
orang, dimana 1.491 orang
tahanan yang belum divaksin
ini terkendala tidak memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujar Indro, Rabu
(5/1).
Untuk menuntaskan program vaksin Covid-19 bagi
Warga Binaan Pemasyarakatan

(WBP) di Lapas dan Rutan,
lanjut Indro, pihaknya akan
bersinergi dengan Kepolisian
Daerah (Polda) Sumsel.
“Kami berkomitmen untuk
siap bersinergi dengan seluruh
mitra dalam program-program
yang bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya program
vaksinasi ini,” ucap Indro.
Indro menegaskan, bahwa
Kanwil Kemenkumham Sumsel siap mengambil peran strategis dan mengerahkan potensi
sumber daya yang dimiliki untuk berpartisipasi penuh dalam
program vaksinasi bagi WBP
dan masyarakat.
“Terutama koordinasi dan
kerja sama dalam pembasmian
peredaran narkoba di wilayah
hukum Sumatera Selatan, termasuk pengawasan narkoba di
UPT Pemasyarakatan, seperti
melaksanakan inspeksi mendadak oleh Tim Satops Patnal
Wilayah maupun UPT minimal
4 kali dalam 1 minggu, dan
pelaksanaan tes urine dilakukan setiap 3 bulan sekali kepada petugas maupun kepada
WBP,” kata Indro. Q han

Viani Limardi Gugat PSI, Minta
Pemecatannya dari DPRD DKI Dibatalkan
JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta Viani
Limardi resmi melayangkan
gugatan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas pemecatannya sebagai anggota PSI.
Viani mengatakan, gugatan
dilakukan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan sudah berjalan sejak November 2021 lalu.
“Sudah dari November
(2021 di Pengadilan Negeri)
Jakpus,” kata Viani saat dihubungi, Rabu (5/1).
Dilansir dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
gugatan tersebut terdaftar
sejak Kamis 21 Oktober 2021
dengan nomor perkara 637/
Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.
Dalam gugatan tersebut, Viani menuntut meminta hakim menyatakan tiga struktur
pimpinan Partai Solidaritas Indonesia yaitu Dewan Pimpinan
Pusat PSI, Dewan Pembina
PSI dan Dewan Pimpinan
Wilayah PSI DKI Jakarta,
melakukan perbuatan melawan
hukum kepada Viani.
Ia juga meminta agar hakim membatalkan surat keputusan yang dibuat DPP PSI
terkait tiga surat peringatan
yang pernah diterima yaitu:
1. Surat Keputusan Nomor: 510/SK/DPP/2021
tentang Surat Peringatan Pertama terhadap Viani Limardi
Anggota DPRD Provinsi DKI
Jakarta, tanggal 25 September

2021.
2. Surat Keputusan Nomor:
511/SK/DPP/2021 tentang
Surat Peringatan Kedua terhadap Viani Limardi Anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta,
tanggal 25 September 2021.
3. Surat Keputusan Nomor: 512/SK/DPP/2021
tentang Surat Peringatan Ketiga terhadap Viani Limardi
Anggota DPRD Provinsi DKI
Jakarta, tanggal 25 September
2021.
Dan juga surat yang dikeluarkan DPP PSI Nomor 513/
SK/DPP terkait pemecatannya sebagai anggota PSI. Q mei
PANGGILAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)
PT WIDJAJA BONGKAR MUAT
Dengan ini Direksi mengundang para
pemegang saham PT WIDJAJA BONGKAR
MUAT, berkedudukan di Jakarta Barat
(Perseroan) untuk menghadiri RUPSLB yang
akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal
: Jumat, 21 Januari 2022.Waktu
: Jam 10.00 s/d selesai
Tempat
: Kantor Perseroan
Jl. Gedong Panjang No. 30 B,
Pekojan, Tambora,
Jakarta Barat;
Dengan acara sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;----2. Memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu
dalam Perseroan. -------------------------------Catatan :
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atau
Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, atau kuasanya, apabila
Pemegang Saham berhalangan hadir.
Demikian agar
memakluminya.

para

pemegang

Jakarta, 6 Januari 2022.PT WIDJAJA BONGKAR MUAT
Direksi Perseroan.

saham

