
JELANG HUT KE-49 PDIP
Sekjen Partai Demokrasi In-
donesia Perjuangan (PDIP) 
Hasto Kristiyanto (kanan) 
menanam pohon pada acara 
bersih-bersih lingkungan, 
penanaman dan pemelihara 
tanaman di Cakung, Jakarta, 
Minggu (9/1). Kegiatan yang 
digelar di 15 titik Daerah Ali-
ran Sungai (DAS) Ciliwung 
tersebut dalam rangka me-
nyambut HUT PDIP yang ke-
49 pada Senin (10/1).
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Mensesneg Tegaskan Belum Ada Calon
Penjabat Gubernur DKI Gantikan Anies
Mensesneg Pratikno menegaskan 
hingga saat ini belum ada calon pen-
jabat Gubernur DKI Jakarta untuk 
gantikan posisi Anies Baswedan. Se-
bab Kepala daerah yang habis masa 
jabatannya bukan hanya DKI saja.

penjabat kepala daerah. Ia 
memastikan bahwa hingga kini 
belum ada satu pun yang ditun-
juk sebagai penjabat gubernur, 
bupati, maupun wali kota.

“Wah, nanti itu kan Pj, Pj 
kan banyak di daerah lain juga 
banyak, tapi belum ada sama 
sekali. Nanti prosesnya juga 
lewat Kemendagri (Kement-
erian Dalam Negeri),” katanya.

Heru juga sebelumnya 
telah angkat bicara. Menurut-
nya, banyak calon lain yang 
lebih pantas menjadi penjabat 
Gubernur DKI.

“Masa jabatan gubernur 
DKI masih (sampai) akhir 
2022. Masih lama,” ujar Heru 
saat dikonfirmasi wartawan, 
Kamis (6/1).

“Tentunya banyak calon-
calon yang mungkin lebih 
pantas. Biasanya dari pejabat 
Kementrian Dalam Negri 

Mensesneg Pratikno menegaskan

JAKARTA (IM) - Nama 
Kepala Sekretariat Presiden 
(Kasetpres) Heru Budi Har-
tono belakangan santer disebut 
akan menjadi calon penjabat 
(Pj) Gubernur DKI Jakarta 
setelah masa jabatan Anies 
Baswedan berakhir.

Sebagaimana diketahui, 
masa jabatan Anies usai pada 
akhir tahun 2022, sedangkan 
Pilkada baru akan digelar di 
2024. Terkait hal itu, pihak 
Istana angkat bicara. Menteri 

Sekretaris Negara (Mensesneg) 
Pratikno mengatakan, hingga 
kini belum ada calon penjabat 
Gubernur DKI.

“Oh nggak, belum ada, 
belum ada, belum ada,” kata 
Pratikno melalui tayangan 
YouTube Sekretariat Presiden, 
Sabtu (8/1).

Pratikno mengatakan, ke-
pala daerah yang masa jabatan-
nya berakhir tahun ini tidak 
hanya DKI. Oleh karenanya, 
nantinya akan ada banyak 
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(Kemendagri),” kata Heru 
menambahkan.

Adapun masa jabatan 
Anies beserta wakilnya, Ah-
mad Riza Patria, habis pada 
Oktober 2022. Setelah masa 
jabatannya habis, posisi gu-
bernur akan diisi oleh Pj yang 
dipilih melalui Kemendagri, 
kemudian diusulkan ke Pres-
iden Joko Widodo.

 Ketua Fraksi PDI Per-
juangan (PDI-P) Gembong 
Warsono menilai Heru adalah 
sosok yang sangat mengenal 
DKI Jakarta. Kriteria semacam 
itu, kata dia, diperlukan bagi 

seorang Pj di DKI Jakarta, 
mengingat masa menjabatnya 
akan cukup lama, yakni sejak 
Oktober 2022 hingga 2024.

“Kalau secara pribadi, Pak 
Heru baik, penguasaan persoa-
lan Jakarta saya kira oke. Tapi 
apakah pilihan jatuh kepada 
Pak Heru? Kan kita enggak 
tahu,” kata Gembong.

Namun, Gembong belum 
bisa memastikan apakah Heru 
menjadi calon kuat Pj DKI 
Jakarta. “Soal sosok tentunya 
presiden lebih memahami,” 
kata Gembong saat dihubungi 
wartawan, Kamis (6/1).  han

Emak-emak di Kediri Pukul Bocah
Usia 10 Tahun Hingga Muntah Darah

KOTA KEDIRI (IM) - 
Seorang emak-emak di Kota 
Kediri kini harus berurusan 
dengan pihak kepolisian lan-
taran dilaporkan memukul  
seorang anak berusia 10 ta-
hun. Akibat pemukulan itu 
mengakibatkan si anak di-
rawat di rumah sakit.

Emak-emak itu adalah 
RE (22), warga Kelurahan 
Ngadirejo. Sementara si anak 
yang jadi korban pemukulan 
adalah OS (10). OS meru-
pakan tetangga RE.

Kejadian itu berawal 
saat OS bermain di dekat 
rumah RE. Saat bermain itu, 
OS sempat melewati depan 
rumah RE. Saat itulah OS 
mengejek MSI, anak RE yang 
baru berusia 1 tahun. Ejekan 
itu membuat RE tak terima 
dan emosi terhadap OS.

Kasi Humas Polres Kedi-
ri Kota Iptu Henry kepada 
wartawan, Minggu (9/1), 
RE tak bisa menahan ama-
rahnya, lalu memukul OS. 
RE memukul menggunakan 

tangan kanan sebanyak 3 
kali. Pukulan tersebut men-
genai pipi kanan dan kepala 
belakang OS.

Akibat pukulan itu, OS di-
rawat di rumah sakit Gambiran 
karena mimisan dan muntah 
darah. Orang tua OS pun 
melaporkan RE karena melihat 
keadaaan anaknya seperti itu. 
Orang tua OS melaporkan RE 
pada Sabtu (8/1) sekitar pukul 
23.00 WIB.

Saat ini Sat Reskrim Polres 
Kediri Kota masih melakukan 
penyelidikan terhadap kasus 
kekerasan pada anak tersebut. 
Atas perbuatannya, RE bisa 
dijerat dengan Pasal 80 UU 
RI No.35 th.2014 tentang 
perubahan atas UU RI No.23 
Tahun 2002 tentang perlind-
ungan anak.

“Saat ini masih dilakukan 
penyelidikan dan pemerik-
saan oleh Sat Reskrim Polres 
Kediri Kota. Petugas baru 
menerima laporan pada Sabtu 
(8/1) pukul 23.00 WIB,” kata 
Henry.  han

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum Partai Gelora Anis 
Matta menyebut kader par-
tainya kini ada di seluruh 
Indonesia. Saat ini, Partai 
Gelora tengah melakukan 
persiapan untuk verifikasi 
partai politik (parpol) oleh 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) pada April 2022 men-
datang.

“Struktur Partai Gelora 
saat ini sudah siap untuk 
melakukan verifi kasi parpol 
yang nanti insyaAllah dimulai 
tahun ini,” kata Anis Matta 
dalam konferensi pers di 
Jakarta, Minggu (9/12).

Anis menyebut, Partai 
Gelora kini ada di 34 provinsi 
di Indonesia dan tersebar di 
7.000 kecamatan. Anis pun 
mengeklaim, saat ini tercatat 
ada sekitar 600.000 kader 
Partai Gelora yang tersebar 
di Indonesia.

“Tiap hari ada 1000 sam-
pai 2000 anggota. Dari stru-
tur kader sudah siap verifi ka-
si, DKI sudah ada di seluruh 
kelurahan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia juga men-
gatakan, Partai Gelora bakal 
mengajukan judicial review 
atau uji materi Undang-un-
dang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). 
Pasal yang akan digugat, yakni 
terkait dengan ambang batas 
atau threshold baik untuk 
pemilihan presiden maupun 
parlemen.

“Gelora bakal melaku-
kan judicial review untuk 
threshold baik presiden dan 
parlemen. Juga judicial review 
untuk pemisahan pemilu leg-
islatif  dan eksekutif, mudah-
mudahan bulan ini atau bulan 
depan akan mengajukan ke 
MK,” kata Anis Matta.  mei

Anis Matta Klaim Kader Gelora
Kini Ada di Seluruh Indonesia

Puan Desak Pemerintah Segera
Turunkan Harga Minyak Goreng

JAKARTA (IM) - Ket-
ua DPR RI Puan Maharani 
mendesak pemerintah segera 
mengendalikan harga kebu-
tuhan pokok yang melam-
bung tinggi, khususnya minyak 
goreng. Menurutnya, harga 
kebutuhan pokok yang tinggi 
menambah beban rakyat di 
masa pandemi Covid-19.

Puan mengaku telah meng-
ingatkan Presiden Jokowi agar 
meminta jajarannya untuk 
mengendalikan harga sem-
bako.

“Beberapa kebutuhan po-
kok seperti telur, bawang, dan 
cabai harganya belum kem-
bali stabil sejak akhir tahun 
lalu. Bahkan minyak goreng 
pun juga masih mahal meski 
pemerintah sudah memberi 
acuan harga Rp 14 ribu per 
liter,” kata Puan seperti dikutip 
dari keterangan tertulis, Min-
ggu (9/1).

Untuk menstabilkan harga 
minyak goreng yang melam-
bung, Puan meminta pemer-
intah menyalurkan minyak 
goreng murah bersubsidi se-
cara merata. Harga minyak 
goreng di pasaran saat ini 
bahkan mencapai Rp 20 ribu 
per liter.

“Stok minyak subisidi ma-

sih sangat langka di pasaran, 
baik pasar tradisonal maupun 
ritel, sehingga warga masih 
belum merasakan program 
tersebut,” ungkap Puan.

Para pedagang di pasar-
pasar tradisional mengakui 
masih menjual minyak dengan 
harga tinggi lantaran mahal. 
Oleh karena itu, Puan meminta 
Pemerintah melakukan penga-
wasan ketat.

“Penyaluran minyak mu-
rah bersubsidi juga harus mer-
ata di seluruh daerah sehingga 
dapat dirasakan oleh rakyat,” 
tuturnya.

Puan juga mengingatkan 
pemerintah untuk menyiapkan 
petunjuk teknis (juknis) untuk 
pemerintah daerah (pemda) 
mengenai penyaluran sub-
sidi minyak goreng murah. 
Dengan begitu, pemda dapat 
bergerak cepat menerapkan 
program minyak goreng sub-
sidi di wilayahnya.

“Kami juga mendukung 
pemda menggelar sebanyak 
mungkin operasi minyak 
goreng agar dapat membantu 
masyarakat, khususnya warga 
kelas menengah ke bawah yang 
perekonomiannya belum stabil 
dampak Pandemi Covid-19,” 
kata Puan.  han

7 Penyelundup Narkoba 1,2 Ton Divonis Mati,
Tiga di Antaranya Masih Menjalani Hukuman

JAKARTA (IM) - Penga-
dilan Negeri (PN) Meulaboh, 
Aceh, menjatuhkan vonis mati 
terhadap tujuh dari 10 terda-
kwa kasus narkotika jenis sabu 
seberat 1,2 Ton. Sedangkan, 
tiga terdakwa lainnya dihukum 
18 tahun penjara.

Adapun ketujuh orang 
yang divonis mati tersebut 
adalah Syafrizal bin Syafrudin, 
Ir Alwi Abdul Majid bin Abdul 
Majid, Aris Wandi bin Muham-
mad Hasan, Faisal Rizal bin 
Zulkifl i, Burhanuddin bin M 
Saleh, Ubit Hendra bin Lemlo 
dan seorang warga negara 
asing asal Nigeria atas nama 
Okonkwo Nonso Kingsley.

Sementara, ketiga orang 
terdakwa lagi atas nama Mur-
dani bin Ibrahim, Muham-
mad Nur bin Bustamam, dan 
Mansur bin Muchtar dijatuhi 
hukuman penjara selama 18 
tahun penjara dan denda satu 
Rp1 miliar atau subsidair 6 
bulan penjara.

Berdasarkan rilis dari Hu-
mas PN Meulaboh, tiga terda-
kwa di antaranya merupakan 
narapidana yang sedang men-
jalani masa hukuman dalam 
perkara sebelumnya, yaitu 
Terdakwa Okonkwo Nonso 

Kingleys dihukum dengan 
pidana mati, Terdakwa Ir. Alwi 
Abdul Majid bin Abdul Majid 
dihukum dengan pidana penja-
ra selama 12 (dua belas) tahun 
dan Terdakwa Aris Wandi alias 
Adi bin Muh. Hasan dihukum 
dengan pidana penjara seumur 
hidup.

Ketiga Terdakwa tersebut 
dalam perkara sebelumnya 
juga dihukum karena telah 
melakukan tindak pidana nar-
kotika. Sidang sendiri berlang-
sung pada 6 Januari 2022 lalu. 
Para terdakwa telah didakwa 
oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan Primer Pasal 114 
Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkoti-
ka, Subsider Pasal 112 Ayat (2) 
Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika.

Kesepuluh Terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meya-
kinkan bersalah melakukan 
tindak pidana permufakatan 
jahat untuk melakukan tindak 
pidana tanpa hak menerima 
Narkotika golongan I dalam 
bentuk bukan tanaman yang 
beratnya melebihi lima gram. 

 mei

TUGU PROKLAMASI CAGAR BUDAYA JAKARTA
Petugas melintasi area Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (9/1). Pemprov 
DKI telah menetapkan 14 cagar budaya sepanjang tahun 2020-2021, salah 
satunya adalah Tugu Proklamasi.
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JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memerik-
sa Bupati nonaktif  Kolaka 
Timur Andi Merya Nur terkait 
dugaan suap dan aliran uang 
terkait pengajuan pinjaman 
dana Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) Tahun 2021.

Andi Merya Nur  diminti 
keterangannya sebagai saksi, 
di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta, Jumat, (7/1).

“Tim Penyidik mendalami 
keterangan saksi tersebut an-
tara lain mengenai dugaan 
persiapan hingga dilakukan-
nya pemberian sejumlah uang 
pada pihak-pihak yang ter-
kait dengan perkara ini untuk 
mendapatkan pinjaman dana 
PEN,” ujar Pelaksana Tugas 
Juru Bicara KPK Ali Fikri, 
melalui keterangan tertulis, 
Sabtu (8/1).

KPK sebelumnya telah 
melakukan penggeledahan di 
tiga lokasi berbeda yaitu di 
Jakarta, Kendari, dan Kabu-
paten Muna.

Salah satu lokasi yang 
digeledah adalah kediaman 
mantan Direktur Jenderal 
(Dirjen) Keuangan Daerah 
Kementerian Dalam Negeri 

Ardian Noervianto.
“Tiga tempat yang dilaku-

kan penggeledahan adalah 
rumah kediaman dari pihak-
pihak yang diduga kuat terkait 
dengan perkara ini,” ujar Ali, 
melalui keterangan tertulis, 
Jumat 31 Desember 2021 lalu.

Adapun bukti yang dite-
mukan dan diamankan dari 
penggeledahan itu, kata Ali, 
adalah berbagai dokumen 
dan alat elektronik yang pu-
nya keterkaitan kuat dengan 
perkara tersebut.

“Bukti-bukti ini akan dite-
laah dan dianalisa untuk ke-
mudian disita dan nantinya 
dikonfirmasi kepada pihak-
pihak yang dipanggil sebagai 
saksi,” ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK juga 
telah telah melakukan pence-
gahan ke luar negeri terhadap 
Ardian Noervianto.

Wakil Ketua KPK Alex-
ander Marwata menjelaskan, 
pencegahan terhadap Ardian 
dilakukan untuk mempermu-
dah proses penyidikan yang 
tengah dilakukan KPK.

“Yang jelas kemarin itu 
ada pencegahan terkait dengan 
dirjen yang sudah diberhenti-
kan oleh Kemendagri itu kan. 

Sudah kita cegah,” ujar Alex 
ditemui di Gedung Merah 
Putih KPK, Jakarta, Rabu  29 
Desember 2021.

“Kenapa kita cegah, tentu 
berkepentingan dengan in-
formasi yang bersangkutan. 
Supaya kalau dipanggil yang 
bersangkutan tetap berada di 
Indonesia,” ucapnya.

Kasus ini  merupakan 
pengembangan atas penyi-
dikan dari operasi tangkap 
tangan (OTT) terkait perkara 
dugaan korupsi pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka 
Timur, Sulawesi Tenggara ta-
hun 2021.

Hingga kini, KPK belum 
menyampaikan uraian leng-
kap terkait perkara, siapa saja 
pihak-pihak siapa yang nanti-
nya akan diumumkan sebagai 
tersangka serta apa pasal sang-
kaan yang akan disangkakan.

Lembaga antirasuah itu 
akan mejelaskan konstruksi 
perkara hingga pihak-pihak 
yang bertanggung jawab dalam 
kasus ini pada saat dilakukan 
upaya paksa penangkapan 
dan penahanan pihak-pihak 
yang terkait dengan perkara 
tersebut.  mei

Periksa Bupati Nonaktif Kolaka Timur,
KPK Dalami Aliran Uang Pinjaman Dana PEN
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REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH
Pekerja membersihkan videotron di Jakarta, 
Sabtu (8/1). Pemerintah mencatat per 14 Desem-
ber 2021 pencairan BLT Subsidi Gaji atau Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) yang diperun tukan bagi 
pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta 
realisasinya telah mencapai 84,9 per sen atau 
Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,8 triliun.

Koalisi Perlindungan Data Pribadi Minta
DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP

JAKARTA (IM) - Koalisi 
Advokasi Perlindungan Data 
Pribadi (KA-PDP) meminta 
DPR dan Pemerintah segera 
mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang Perlind-
ungan Data Pribadi (RUU 
PDP). Desakan itu digaung-
kan pasca-dugaan bocornya 
6 juta data pasien Covid-19 
yang dimiliki oleh Kement-
erian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut Anggota KA-
PDP yang juga Direktur 
Eksekutif  Elsam, Wahyudi 
Djafar, urgensi RUU PDP 
harus segera dibahas karena 
instrumen hukum yang ada 
selama ini tidak cukup op-
timal memberikan perlind-
ungan.

“Berbagai aturan belum 
sepenuhnya mengadopsi 
prinsip-prinsip perlindungan 
data pribadi, dan cenderung 
tumpang tindih satu sama 
lain, yang berakibat keti-
dakpastian perlindungan,” 
tutur Wahyudi dalam ket-
erangan tertulis yang diterima 
wartawan, Sabtu (8/1).

Anturan tersebut antara 
lain Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 46 Tahun 2014 
tentang Sistem Informasi 
Kesehatan dan PP Nomor 
71 Tahun 2019 tentang Pe-
nyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik. Ke-
mudian Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informasi 
(Perkemenkominfo) Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Per-
lindungan Data Pribadi dalam 
Sistem Elektronik.

Ia juga menyebut Per-
aturan Presiden Nomor 95 
Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Ele-
ktronik (SPBE).

Ada beberapa hal tentang 
perlindungan data yang tidak 
nampak dalam aturan-aturan 
itu. Pertama, perlindungan 
data sensitif. Kedua, kejelasan 
perlindungan subyek data, 
termasuk mekanisme pemu-
lihan jika terjadi kebocoran 
data.

 “Tantangan besar lainnya 
dalam penanganan kasus ke-
bocoran data pribadi di sektor 
publik selama ini adalah ham-
pir tidak ditemukan adanya 
suatu proses investigasi yang 
dilakukan secara akuntabel,” 
kata dia.

Dalam pandangan Wa-
hyudi fakta ini menunjukan 
pemerintah tidak siap menan-
gani perkara kebocoran data 
yang terus berulang. Wa-
hyudi menyampaikan dengan 
mengesahkan RUU PDP, 
maka instrumen perlind-
ungan pribadi dapat lebih 
komprehensif, sehingga ke-
bocoran data pribadi bisa 
diminimalisir.

“Untuk memast ikan 
efektivitas dalam implemen-
tasinya nanti, legislasi ini 
juga penting menghadirkan 
adanya otoritas perlindungan 
data pribadi yang indepen-
den,” ujarnya.

Diduga 6 juta data pasien 
Covid-19 yang dimiliki Ke-
menkes dijual di forum online 
Raid Forums. Penjual adalah 
anggota forum dengan nama 
akun “Astarte”. Adapun data 
yang dijual mencapai 720 
GB. Data yang bocor diduga 
termasuk hasil pemeriksaan 
radiologi, foto dan identitas 
pasien, hasil CT Scan, hasil 
tes Covid-19, asal rumah 
sakit, dan waktu pengambilan 
gambar.  han
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