
HUT KE-49 PDI PERJUANGAN
Ketua Umum DPP PDI Per ju -
ang  an Megawati Soekarnoputri 
tampil di layar saat menyam-
paikan pidato politiknya dalam 
peringatan HUT Ke-49 PDIP di 
kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, 
Senin (10/1). Peringatan yang 
digelar secara daring dan lu ring 
tersebut mengangkat tema 
Bangunlah Jiwa dan Badannya 
untuk Indonesia Raya.

2 PolhukamINTERNATIONAL MEDIA, SELASA 11 JANUARI 2022

Sindir Kebijakan Presiden Jokowi,
Megawati: Masa Alat Suntik Impor
Megawati mengingatkan Presiden 
Jokowi adanya kerentanan sistem 
kesehatan nasional Indonesia akibat 
ketergantungan pada impor dan hal itu 
terjadi sejak dulu.

bergantung pada impor.
“Desain kebijakan dalam 

masa pandemi terjadi pada 
situasi darurat. Desain yang 
mengedepankan “ambeg 
parama arta”, mendahulukan 
yang lebih penting. Jadi meli-
hat urgent dan priority,” kata 
Megawati dalam pidato HUT 
ke-49 PDIP yang disiarkan 
daring, Senin (10/1).

Megawati mengatakan, 
PDIP mencatat adanya keren-
tanan sistem kesehatan nasi-

Megawati mengingatkan Presiden

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum (Ketum) PDI Per-
juangan (PDIP), Megawati 
Soekarnoputri menyentil Pre-

siden Joko Widodo (Jokowi) 
soal kebijakan masa pandemi, 
khususnya terkait sistem ke-
sehatan nasional yang terlalu 
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onal akibat ketergantungan 
pada impor. Dia mengingatkan 
Jokowi bahwa itu terjadi se-
jak dulu, bahkan sampai alat 
suntik dan berbagai jenis alat 
kesehatan (alkes) pun impor.

“Dari dulu ya itu lagi lho 
ya Pak Jokowi. Ga usah yang 
megah-megah dulu lah ya. Tapi 
kan, masa alat suntik atau apa 
dan lain sebagainya itu masih 
saja dari luar. Masa gituan 
saja kita enggak bisa bikin ya. 
Menurut saya lagi lho,” kata 
Megawati.

Presiden RI ke-5 ini men-
egaskan, bahwa dirinya menan-
yakan langsung kepada orang-
orang pinter, karena orang In-
donesia itu banyak yang pinter. 
Seharusnya, hal-hal berkaitan 
keselamatan rakyat Indonesia 
bisa percaya pada kekuatan 
bangsanya sendiri, dalam hal 
ini kemandirian kesehatan.

“Kalau dalam elemen yang 
begitu strategis terkait den-
gan keselamatan masyarakat 
bangsa dan negara, Indonesia 
masih belum menjalankan 
beridiri di atas kaki sendiri, 
maka bagaimana jalan per-
caya pada kekuatan sendiri itu 
dibangkitkan,” tegas Megawati.

Oleh karena itu, Megawati 
menambahkan, dalam upaya 
membangun jalan berdiri di 
atas kaki sendiri itu, maka 
sekali lagi dirinya mengucap-
kan beribu terima kasih dengan 
dibentuknya Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN).

“Itu harus mampu menjadi 
tulang punggung kemajuan 
bangsa. Sebab tidak ada bangsa 
besar maju tanpa penguasaan 
terhadap ilmu pengetahuan 
dan teknologi,”  tandasnya.

Bikin UU Sesuai UUD 45
Lebih lanjut Megawati 

mengatakan, titik kulminasi 
dari perjuangan bangsa terjadi 

ketika para pendiri bangsa 
berkumpul merumuskan ke-
seluruhan gagasan terbaik 
bagi bangsa dan negara Indo-
nesia melalui sebuah sidang 
yang disebut Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Ke-
merdekaan (BPUPK) sebelum 
Indonesia berdiri.

“Dalam sidang BPUPK 
itulah keputusan strategis ten-
tang falsafah dasar, padangan 
hidup bangsa, Pancasila dis-
epakati secara aklamasi dalam 
sidang penuh semangat keneg-
arawan itu. Itulah mukadimah 
dan batang tubuh UUD 1945, 
dirumuskan dengan sangat 
visioner,” katanya.

Karena putrinya Puan Ma-
harani menjabat Ketua DPR, 
Megawati sering mengatakan 
kepada Puan apakah pembuat 
Undang-Undang (UU) sudah 
lupa dengan UUD 1945, untuk 
itu Fraksi PDIP di DPR dalam 
membuat UU selalu mengacu 
pada UUD 1945.

“Sekarang, saya sering, keb-
etulan kan putri saya ketua DPR. 
saya suka bilang begini, sebet-
ulnya kita ini apa sudah lupa 
sama UUD 1945 ya? Saya selalu 
mengatakan kepada fraksi saya, 
mbok ya kalau apa pun yang 
mau dituangkan ke dalam UU 
itu selalu melihat dulu di UUD 
1945 itu,” ujarnya.

Presiden RI ke-5 ini men-
egaskan, bahwa UUD 1945 
merupalan sumber dari segala 
perundang-undangan, tapi dia 
melihat UU yang ada sep-
erti tidak berhubungan dengan 
UUD 1945.

“Supaya, sekarang antara 
UUD 1945 itu di situ sumber 
segala perundangan, tapi terus 
di bawahnya itu seperti apa 
kayak tidak berhubungan atau 
kurang berhubungan. Menurut 
saya,” kata Mega.  han

KPK Serahkan Jenazah Wabup
Nonaktif OKU kepada Pihak Keluarga

PALEMBANG (IM) - 
Wakil Bupati nonaktif  Kabupat-
en Ogan Komering Ulu, Johan 
Anuar, meninggal dunia,  Senin 
(10/1). Kabar duka tersebut 
dibenarkan kuasa hukumnya, 
Titis Rachmawati.

“Iya meninggal.Tapi saya 
hubungi keluarganya dulu. Nanti 
saya hubungi lagi,” ujar Titis 
saat dihubungi wartawan, Senin 
(10/1).

Dari informasi yang di-
himpun, Johan Anuar meng-
hembuskan napas terakhir di 
RS Siti Khadijah Palembang. 
Rencananya, almarhum akan 
dimakamkan di Baturaja, OKU.

Plt juru bicara bidang penin-
dakan KPK, Ali Fikri, saat diko-
firmasi, membenarkan bahwa 
Johan Anuar, meninggal dunia 
karena sakit.

“Informasi yang kami teri-
ma yang bersangkutan (Johan 
Anuar) meninggal dunia karena 
sakit,” ujar Ali Fikri saar dikon-
fi rmasi, Senin (10/1).

Ali mengatakan, penahanan 

Johan sempat dibantarkan oleh 
Majelis Hakim tingkat kasasi. 
Johan pun sempat menjalani 
perawatan medis.

“Selama ini sesuai penetapan 
majelis hakim tingkat kasasi, 
terdakwa sedang menjalani pen-
gobatan dan dibantarkan di RS 
dengan pengawalan dari petugas 
KPK,” kata Ali.

KPK pun menyerahkan 
jenazah Johan Anuar kepada 
pihak keluarga guna prosesi 
pemakaman. “Saat ini segera 
dilakukan penyerahan jenazah 
kepada pihak keluarga,” kata Ali.

Dalam pekara yang men-
jerat Johan Anuar, Majelis Ha-
kim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Palembang 
yang dipimpin Erma Suharti 
menjatuhkan hukuman 8 ta-
hun penjara. Pada persidangan  
yang digelar pada Selasa 4 Mei 
2021, majelis hakim mengatakan 
bahwa Johan Anuar terbukti 
melakukan korupsi lahan ku-
buran di Kabupaten OKU. 
“Mengadili, menyatakan ter-
dakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan terbukti melakukan 
korupsi secara bersama-sama,” 
ujar hakim Erma Suharti dalam 
persidangan secara virtual.

Vonis yang dijatuhkan ha-
kim tersebut hampir sama den-
gan tuntutan JPU KPK pada 
sidang beberapa waktu lalu. 
Tidak hanya kurungan badan, 
Johan Anuar juga divonis mem-
bayar denda Rp500 juta subsider 
6 bulan kurungan, serta diwajib-
kan membayar uang pengganti 
sebesar Rp3,2 miliar.  han

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
disebut sudah memberi ma-
sukan kepada Ketua Umum 
PDI-P, Megawati  Soek-
arnoputri, soal sosok calon 
presiden yang sebaiknya di-
usung oleh PDI-P.

“Pak Jokowi juga mem-
berikan masukan-masukan 
kepada Ibu Ketua Umum 
agar arah pemerintah ke 
depan ini senapas (dengan 
pemerintahan Jokowi),” kata 
Sekretaris Jenderal PDI-P 
Hasto Kristiyanto dalam 
jumpa pers, Senin (10/1).

“Kalau Pak Jokowi mene-
tapkan koridor-koridor strat-
egis melalui pembangunan 
infrastruktur dan melalui rev-
olusi mental, maka presiden 
yang akan datang harus dalam 
satu napas itu,” ujarnya.

Hasto mengeklaim bahwa 
partainya tidak akan “grusa-
grusu” dalam penetapan 
calon presiden. Ia men-
gatakan, partai perlu melaku-
kan perhitungan/kalkulasi 
politik secara khusus, melihat 

momentum, dan membentuk 
kerja sama dengan partai-
partai politik lain.

Yang jelas, PDI-P dise-
but menginginkan agar 
pemerintahan yang terben-
tuk pada 2024 mendatang 
berkesinambungan dengan 
pemerintahan Jokowi. “Itulah 
yang dilakukan Ibu Mega-
wati dan sambil menunggu 
itu, partai terus melakukan 
langkah-langkah konsolodiasi 
sehingga kemenangan calon 
presiden bukan kerja orang 
per orang,” kata Hasto.

Sebagai informasi, kader 
PDI-P yang dijagokan dalam 
bursa capres 2024 mengeru-
cut pada dua nama kondang, 
yakni Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo dan Ketua 
DPR Puan Maharani. Meski 
demikian, elektabilitas ked-
uanya terpaut sangat jauh. 
Nama Ganjar terus-menerus 
mendominasi sebagai kam-
piun dalam survei-survei 
lintas lembaga, sementara 
nama Puan bahkan belum 
masuk urutan 5 besar.  mei

Jokowi Disebut Beri Masukan
ke Megawati soal Capres 2024

KPK Periksa Empat Saksi Suap Jual Beli
Jabatan di Kabupaten Probolinggo

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) memeriksa empat 
saksi kasus suap jual beli 
jabatan dan gratifikasi di 
lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten Probolinggo Tahun 
2021. Keempatnya adalah 
Dwi Juli Harsono menjabat 
Direktur PT Energi Bumi 
Sarmello, Edi Yanto yang 
berprofesi sebagai Petani, Go 
Natalia Widjaja  sebagai Ibu 
Rumah Tangga, dan Iwan 
Suryanto  sebagai Komisaris 
PT Indosoy Lestari.

“Hari ini pemeriksaan 
saksi tindak pidana korupsi 
terkait seleksi jabatan dil-
ingkungan pemerintah Ka-
bupaten Probolinggo tahun 
2021 dan tindak pidana ko-
rupsi menerima Gratifi kasi,” 
ujar Plt Juru bicara KPK Ali 
Fikri dalam keterangannya, 
Senin (10/1).

K P K  s e b e l u m n y a 
telah menetapkan Bupati 
Probolinggo Puput Tantri-
ana Sari (PTS) dan suaminya 
anggota DPR RI Hasan Ami-
nuddin (HA) sebagai ter-
sangka dugaan suap jual beli 
jabatan kepala desa (kades) 
di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo Ta-
hun 2021. Selain itu, KPK 
juga menetapkan keduanya 
tersangka perkara gratifi kasi 
dan tindak pidana pencucian 
uang (TPPU).

Dalam perkara dugaan 
suap jual beli jabatan di ling-
kungan Pemerintah Kabu-
paten Probolinggo Tahun 
2021, KPK telah menetap-
kan dua puluh dua orang 
sebagai tersangka.   Sebagai 
tersangka penerima, yakni 
Bupati Probolinggo Puput 
Tantriana Sari (PTS) dan 
suaminya anggota DPR RI 
yang juga pernah menjabat 
sebagai Bupati Probolinggo 
2003-2008 dan 2008-2013 
Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Doddy Kur-
niawan (DK), aparatur sipil 
negara (ASN)/Camat Krejen-

gan, Kabupaten Probolinggo, 
dan Muhammad Ridwan 
selaku ASN/Camat Paiton, 
Kabupaten Probolinggo.

Sementara delapan belas 
orang tersangka sebagai pem-
beri suap, yaitu Sumarto (SO), 
Ali Wafa (AW), Mawardi 
(MW), Mashudi (MU), Ma-
liha (MI), Mohammad Bam-
bang (MB), Masruhen (MH), 
Abdul Wafi (AW), Kho’im 
(KO), Akhmad Saifullah 
(AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), 
Nurul Hadi (NH), Nuruh 
Huda (NUH), Hasan (HS), 
Sahir (SR), Sugito (SO), dan 
Samsudin (SD). Kesemuanya 
merupakan ASN Pemkab 
Probolinggo.

Perkara ini berawal pada 
27 Desember 2021 dimana 
pada saat itu akan dilaku-
kan pemilihan Kepala Desa 
serentak tahap II di wilayah 
Kabupaten Probolinggo. Na-
mun dilakukan pengunduran 
jadwal pemilihan sehingga 
terhitung 9 September 2021 
terdapat 252 Kepala Desa 
dari 24 Kecamatan di Ka-
bupaten Probolinggo yang 
selesai menjabat. Sehingga, 
untuk mengisi kekosongan 
jabatan Kepala Desa tersebut 
maka akan diisi oleh Penjabat 
Kepala Desa yang berasal 
dari para ASN di Pemkab 
Probolinggo dan untuk pen-
gusulannya dilakukan melalui 
Camat.

Namun, ada persyaratan 
khusus dimana usulan nama 
para Pejabat Kepala Desa ha-
rus mendapatkan persetujuan 
Hasan dalam bentuk paraf  
pada nota dinas pengusulan 
nama sebagai representasi 
dari Puput dan para calon 
Pejabat Kepala Desa juga 
diwajibkan memberikan dan 
menyetorkan sejumlah uang.

Puput diduga meminta 
tarif  Rp 20 juta untuk men-
jadi Pejabat Kepala Desa 
ditambah dalam bentuk upeti 
penyewaan tanah kas desa 
dengan tarif  Rp 5juta/hektar. 
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TANGSEL (IM)   - 
Polisi Militer Angkatan Laut 
(POMAL) telah mengamank-
an oknum TNI AL yang di-
duga menganiaya driver ojek 
online (ojol) di Pamulang, 
Tangerang Selatan. Kejadian 
itu memicu solidaritas ratusan 
ojol lainnya yang berdatangan 
ke Mapolsek Pamulang.

Kemarahan itu berhasil 
diredam setelah terjadi me-
diasi di Mapolsek Pamulang. 
Setelahnya, beberapa personil 
POM TNI AL langsung men-
gamankan pelaku.

Danramil 05/Ciputat, 
Kapten Arh Samsuri, men-
erangkan, pemukulan yang 
dilakukan oknum TNI AL 
tersebut dilatarbelakangi 
perselisihan saat berkendara di 
jalan. Baik korban dan pelaku 
pun terlibat adu mulut hingga 
berujung penganiayaan.

“Jadi intinya, pada dasarnya 
adu mulut aja di jalan, mungkin 
saling berhadapan, sama-sama 
nggak mau mengalah terjadi 
adu mulut. Itu aja sepele sih,” 

ungkapnya, Senin (10/1).
Diketahui, pelaku sendiri 

disebut berpangkat Mayor 
TNI. Namun identitas leng-
kapnya belum diketahui secara 
detail. “Kalau informasinya 
Mayor. Kalau inisial saya tadi, 
aduh nggak baca ya (berkas 
laporan),” katanya.

Dia memastikan, proses 
hukum terhadap pelaku sendiri 
terus dilanjutkan lantaran ko-
rban bersikeras tak mau men-
empuh jalur damai. Kini, kata 
Samsuri, kasusnya dilimpahkan 
ke pihak terkait yakni Denpom 
TNI AL.

“Upaya saya, Kapolsek, 
Garnisun, berharap penyele-
saian di tempat. Namun yang 
bersangkutan (korban) tidak 
mau, minta dilimpahkan ke 
yang berwenang. Jadi sekarang 
udah dibawa sama POM AL,” 
ujarnya.

Menurut informasi, Polisi 
Militer Angkatan Laut (Pomal) 
sudah menahan oknum TNI 
AL tersebut untuk dilaku-
kan untuk pemeriksaan lebih 

lanjut.
“Sudah ditahan. Ditahan 

di Rutan Pomal,” ujar Ka-
dispenal Laksma TNI Julius 
Widjojono ketika dihubungi, 
Senin (10/11).

Julius menjelaskan, yang 
bersangkutan dalam kesehari-
annya berdinas di Markas 
Besar TNI AL (Mabesal). Ada-
pun inisial dari pelaku adalah B.

“Dia berdinas di Mabesal, 
inisialnya B,” jelasnya.

Dia berujar, Kepala Staf  
Angkatan Laut (KSAL) Laksa-
mana TNI Yudo Margono 
sudah mengatakan penekanan 
kepada para anggotanya untuk 
tidak melawan hukum. Bilamana 
terbukti melakukan pelangga-
ran, maka KSAL akan memberi-
kan sanksi tegas. “Penekanan 
KSAL lalu berkaitan dengan 
Oknum AL yg diduga terlibat 
pelanggaran di Kepri sangat 
jelas, bahwa tidak ada anggota 
TNI AL yang lolos dari hukum. 
Jadi kalau terbukti melakukan 
pelanggaran pasti dijatuhi huku-
man,” bebernya.  han

Oknum TNI AL yang Diduga Aniaya
Driver Ojol Ditahan di Rutan Pomal

Fit and Proper Test Calon Anggota
KPU-Bawaslu Diharapkan Terbuka

JAKARTA (IM) - Direk-
tur Eksekutif  Perkumpulan 
untuk Pemilu dan Demokrasi 
(Perludem), Khoirunnisa 
Nur Agustyati berharap, 
uji kepatuan dan kelayakan 
(fi t and proper test) terha-
dap 24 calon nama anggota 
Komisi Pemilihan Umum 
dan Badan Pengawas Pemilu 
dilaksanakan secara terbuka.

Ia berharap publik juga 
ikut dilibatkan untuk mem-
berikan masukan terkait 
rekam jejak para calon ang-
gota.

“Harapannya adalah 
prosesnya terbuka dan ma-
syarakat bisa berpartisipasi 
dalam memberikan masukan 
terkait rekam jejak para calon 
ini,” kata Khoirunnisa saat 
dihubungi, Senin (10/1).

Khoirunnisa mengamini 
bahwa lobi-lobi antara calon 
anggota dengan partai politik 
tak bisa dihindari. Namun, dia 
menegaskan, jangan sampai 
ada transaksi politik dalam 
pemilihan calon anggota 
KPU dan Bawaslu.

“Karena taruhannya 
terlalu besar untuk Pemilu 
2024,” ucapnya.

Khoirunnisa pun meng-
ingatkan agar DPR dan 
pemerintah tidak salah pilih. 

Ia tidak ingin peristiwa suap 
yang menjerat eks komisioner 
KPU Wahyu Setiawan teru-
lang. Ia berpendapat, secara 
umum, nama-nama yang 
diserahkan kepada presiden 
memiliki pengalaman dalam 
penyelenggaraan pemilu. 
Sebab, sebagian besar adalah 
petahana di tingkat pusat dan 
daerah.

Namun, Khoirunnisa 
mengatakan, perlu ada per-
sonel yang membawa inovasi 
dalam menghadapi Pemilu 
Serentak 2024 yang kom-
pleks.

“Juga dibutuhkan per-
sonel-personel yang bisa 
melakukan inovasi mengha-
dapi kompleksitas penyeleng-
garaan Pemilu 2024,” katanya.

Sebanyak 24 calon nama 
anggota KPU dan Bawaslu 
2022-2027 telah diserahkan 
tim seleksi kepada Presiden 
Joko Widodo pada 6 Januari 
2022. Paling lambat dalam 14 
hari sejak menerima daftar 
nama dari timsel, presiden 
bakal menyerahkannya ke 
DPR untuk menjalani uji 
kelayakan dan kepatutan, 
hingga akhirnya dipilih 7 
anggota KPU dan 5 anggota 
Bawaslu periode 2022-2027. 
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MK UJI MATERIIL UU PILGUB, PILBUP DAN PILWALI
Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) bersama 
Manahan M.P. Sitompul (kiri) bersiap mengikuti sidang uji materiil Un-
dang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (10/1). Sidang terse-
but beragendakan pemeriksaan pendahuluan terkait Undang-Undang 
nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 
nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 
Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang.
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PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN PT. VIN GLOBAL SUKSES
Direksi PT. VIN GLOBAL SUKSES (“Perseroan”), mengumumkan sehubungan dengan 
rencana jual beli saham yang dilakukan oleh para pemegang saham, maka akan dilakukan 
perubahan pemegang saham dan pengendalian Perseroan. Adapun pengambilalihan 

Pemegang Luar Biasa Perseroan.

hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dan apabila ada tanggapan/ keberatan atas 
pengambilalihan saham tersebut dapat disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 

kepada Perseroan dengan alamat :
PT. VIN GLOBAL SUKSES

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

PT. VIN GLOBAL SUKSES
Ttd

Direksi

PENGUMUMAN
PENGAMBIL ALIHAN SAHAM

Berdasarkan Notulen Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham PT GRAHA 
MANASA PROPERTI sebagai Pengganti 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
PT GRAHA MANASA PROPERTI, 
berkedudukan di Kota Mataram, tanggal    
8 Januari 2022, telah diputuskan menyetujui 
pengalihan sebagian besar saham perseroan 
kepada Pihak Ketiga, sehubungan dengan 
hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang 
keberatan silahkan menghubungi Direksi 
perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk 
memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 
tetang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Januari 2022
Direksi

ttd
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