
SOSIALISASI EMPAT PILAR
MPR DAN CATATAN

AWAL TAHUN
Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo memberikan pidato-
nya pada acara Sosialisasi Em-
pat Pilar MPR RI dan Catatan 
Awal Tahun di Kompleks Par-
lemen, Jakarta, Selasa (11/1). 
Dalam pidatonya Bambang 
Soesatyo mengapresiasi kin-
erja peme rintah dan tenaga 
kesehatan dalam menangani 
pandemi COVID-19 selama le-
bih kurang dua tahun terakhir.
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Yahya Waloni Divonis 5 Bulan Penjara,
Jaksa Masih Pikir-pikir Ajukan Banding
Ustadz Yahya Waloni terbukti secara 
sah melakukan tindak pidana dengan 
sengaja memberikan informasi yang 
dapat menimbulkan rasa kebencian 
pada kelompok masyarakat tertentu.

Penuntut Umum (JPU), yang 
sebelumnya menuntut 7 bulan 
penjara.

Menanggapi putusan mej-
elis hakim yang menghukum 
Yahya Waloni 5 bulan penjara, 
Jaksa masih piker-pikir apakah 
akan mengajukan banding.

“Jadi penuntut umum 
punya hak untuk menuntut, 
dan hak untuk memutuskan. 
Makanya tadi JPU, saya me-
wakili agar kami pikir-pikir. 
Nanti kami konsultasikan den-
gan pimpinan,” ujar Jaksa Bar-
ingin Sianturi, Selasa (11/1).

Menurutnya, pihaknya 
bakal melakukan pertimban-
gan atas vonis 5 bulan penjara 
Yahya Waloni yang dijatuhkan 
hakim itu bersama dengan 
pimpinannya. Pihaknya tidak 
menutup peluangan menga-
jukan banding atas putusan 
tersebut.

“Ada (banding), semua 
kemumgkinan ada, nanti kami 
teliti lagi sejauh mana pertim-
bamgan majelis hakim, mana 
celah-celahnya. Kemungkinan 
kami ada banding, kemungki-
nan bisa terima,” tuturnya.

Pertimbangan Hakim
Majelis hakim dalam per-
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JAKARTA (IM) – Majelis 
hakim PN Jakarta Selatan 
memberikan vonis 5 bulan 
penjara pada Ustadz M Yahya 
Waloni terkait kasus ujaran 
kebencian. Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) pun mengatakan 
masih pikir-pikir apakah bakal 
mengajukan banding atau 
tidak.

“Menjatuhkan vonis terha-
dap terdakwa, pidana penjara 
selama lima bulan,” ujar ketua 
majelis hakim saat memba-
cakan putusan di PN Jakarta 
Selatan, Selasa (11/1).

Hakim menilai, Ustadz 
Yahya terbukti secara sah 
melakukan tindak pidana den-
gan sengaja memberikan infor-
masi yang dapat menimbulkan 
rasa kebencian atau kelompok 
masyarakat tertentu.

Selain vonos penjara 5 
bulan, Ustadz Yahya juga 

dihukum denda Rp50 juta. 
Adapun ketentuannya, jika 
tidak membayar denda, maka 
ia harus menggantinya dengan 
hukuman penjara selama satu 
bulan.

“Dengan ketentuan apa-
bila denda hukuman tidak 
dibayar maka diganti hukuman 
dengan hukuman penjara se-
lama satu bulan,” kata majelis 
hakim.

Sidang tersebut dilak-
sanakan di ruang 3 Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, yang 
mana Ustadz Yahya Waloni di-
hadirkan secara virtual di pen-
gadilan. Adapun Yahya yang 
berada di Rutan Bareskrim 
Polri itu tampak mengenakan 
kemeja putih, peci hitam, dan 
memakai masker.

Vonis yang dijatuhkan 
kepada Yahya Waloni lebih 
ringan dari tuntutan Jaksa 
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timbangannya mengatakan, 
hal-hal yang memberatkan 
salah satunya, perbuatan 
Ustadz Yahya Waloni berpon-
tensi menimbulkan perpeca-
han antarumat beragama.

“Menimbang, hal yang 
memberatkan dapat men-
imbulkan perpecahan umat 

beragama,” ujar hakim.
Sedangkan hal yang merin-

gankan dalam vonis tersebut, 
kata hakim, Ustadz Yahya 
telah meminta maaf. Selain itu, 
Ustadz Yahya juga mempunyai 
tanggungan pada keluarganya 
sehingga Yahya divonis 5 bulan 
penjara.  han

JAKARTA (IM) - Rapat 
Paripurna Pembukaan Masa 
Persidangan III DPR, tahun 
2021-2022, Selasa (11/1) mel-
antik dua Pergantian Antar-
waktu (PAW) anggota DPR.

Keduanya adalah, penyanyi 
Harvey Malaiholo yang meng-
gantikan Jimmy Demianus Ijie 
dari Fraksi PDI Perjuangan 
(PDIP) dan Dian Istiqomah 
menggantikan Abraham Lung-
gana (Haji Lulung) dari Fraksi 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
yang meninggal dunia beberapa 
waktu lalu.

“Kami beritahukan pula 
bahwa pimpinan dewan telah 
menerima petikan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia 
Yaitu nomor 41 dan 46 P tahun 
2021 tertanggal 24 September 
2021 tentang Peresmian Peng-
gantian Antarwaktu Aggota 
DPR dan anggota Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR) 
sisa masa jabatan tahun 2019-
2024,” kata Wakil Ketua DPR, 
Muhaimin Iskandar , selaku 
Pimpinan Sidang di Ruang 
Rapat Paripurna DPR, Jakarta, 
Selasa (11/1).

“Yang per tama yaitu, 
saudara Harvey Malaiholo 
dari Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan daerah 
pemilihan Papua Barat meng-
gantikan sudara almarhum 
Jimmy Demianus ijie. Yang 
kedua, saudara Dian Istiqomah 
dari Fraksi Partai Amanat 
Nasional daerah pemilihan 
DKI Jakarta III menggantikan 
saudara almarhum Haji Abra-
ham Hunggana/Haji Lulung,” 
katanya melanjutkan.

Sesuai dengan Peraturan 
DPR No. 1 tahun 2020 tentang 
Tata Tertib DPR (Tatib), se-
belum memangku jabatannya, 
anggota PAW tersebut dilantik 
oleh Pimpinan DPR dalam 
Rapat Paripurna DPR. “Selan-
jutnya sesuai dengan ketentuan 
pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR 
RI Nomor 1 tahun 2020 ten-
tang Tata Tertib yang berbunyi, 
anggota pengganti antar waktu 
sebelum memangku jabatannya 
mengucapkan sumpah janji 
secara bersama-sama yang di-
pandu oleh pimpinan DPR RI 
dalam rapat paripurna DPR,” 
kata Muhaimin.  han

Artis Harvey Malaiholo Dilantik Jadi
Anggota DPR Bersama PAW Haji Lulung

KPK Tahan Eks Kepala Divisi I
PT Waskita Karya, Adi Wibowo

JAKARTA (IM) - Kepala 
Divisi I PT Waskita Karya Per-
sero Tbk tahun 2008-2012, Adi 
Wibowo, ditahan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK), 
Selasa (11/1). Adi Wibowo 
ditetapkan sebagai tersangka ka-
sus dugaan korupsi pengadaan 
dan pelaksanaan pekerjaan kon-
struksi pembangunan gedung 
kampus Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri (IPDN) Kabu-
paten Gowa, Sulawesi Selatan.

Penetapan tersangka dilaku-
kan tahun 2018. Pembangunan 
kampus IPDN merupakan 
proyek pada Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
tahun anggaran 2011.

“Untuk mempercepat 
proses penyidikan, tim pe-
nyidik melakukan upaya paksa 
penahanan pada tersangka AW 
(Adi Wibowo) selama 20 hari 
pertama,” ujar Wakil Ketua 
KPK, Nurul Ghufron, dalam 
konferensi pers di Gedung 
Merah Putih KPK, Jakarta, 
Selasa (11/1).

Adi Wibowo ditahan mulai 
tanggal 11 hingga  30 Januari 
2021 di Rumah Tahanan Neg-
ara (Rutan) KPK pada Pomdam 
Jaya Guntur. Dalam kasus itu, 
KPK juga menetapkan Kepala 
Konstruksi VI PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk tahun 2011, 
Dono Purwoko, dan Pejabat 
Pembuat Komitmen Pusat 
Administrasi Keuangan dan 
Pengelolaan Aset Sekretariat 
Jenderal Kementerian Dalam 
Negeri (AKPA), Dudy Jocom, 
sebagai tersangka.

Ghufron menjelaskan, Ke-
mendagri merencanakan empat 
paket pekerjaan pembangunan 
Gedung Kampus IPDN pada 

tahun anggaran 2011. Salah satu 
pekerjaan itu adalah pemban-
gunan gedung kampus IPDN 
Gowa, Sulawesi Selatan dengan 
nilai kontrak Rp 125 miliar.

Ad i  Wibowo d idug a 
melakukan pengaturan bagi 
calon pemenang lelang. Pen-
gaturan itu di antaranya dengan 
meminta pihak kontraktor lain 
mengajukan penawaran di atas 
nilai proyek PT Waskita Karya. 
Adi Wibowo juga diduga meny-
usun dokumen kontraktor lain 
sedemikian rupa sehingga tidak 
memenuhi persyaratan dan 
nantinya mempermudah PT 
Waskita Karya dimenangkan.

“Agar pembayaran bisa 
dilakukan 100 persen, tersangka 
AW kembali diduga memalsu-
kan progres pekerjaan hingga 
mencapai 100 persen, di mana 
fakta di lapangan hanya menca-
pai progres 70 persen serta ad-
anya pencantuman perubahan 
besaran denda yang lebih ringan 
dalam kontrak pekerjaan,” pa-
par Ghufron.

Adi Wibowo juga diduga 
menyetujui pemberian sejum-
lah uang maupun barang bagi 
pejabat pembuat komitmen 
(PPK) maupun pihak-pihak lain 
di Kemendagri.

“Akibat perbuatan tersang-
ka AW dkk, diduga telah men-
gakibatkan kerugian keuangan 
negara sekitar sejumlah Rp 27 
miliar dari nilai kontrak sebesar 
Rp 125 miliar,” kata Ghufron.

Atas perbuatannya, Adi 
Wibowo disangkakan telah 
melanggar Pasal 2 Ayat (1) 
atau Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  han

JAKARTA (IM) - Menteri 
BUMN Erick Thohir melapor-
kan mantan Direktur utama 
PT Garuda Indonesia berini-
sial AS, yang diduga terlibat 
korupsi pengadaan pesawat 
ATR-72-600, ke Kejaksaan 
Agung.

“Hari adalah yang men-
jadi permasalahannya adalah 
soal Garuda Indonesia,” kata 
Jaksa Agung ST Burhanuddin 
di Kejagung, Jakarta Selatan, 
Selasa (11/1).

Jaksa Agung menyebut, 
persoalan yang tengah diseli-
diki adalah kasus pembelian 
pesawat ATR-72-600.

“Laporan Garuda untuk 
pembelian ATR--72-600. 
Dirut dalam pembelian ATR-
72-600 zaman direkturnya 
AS,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam beber-

apa kesempatan, Erick Thohir 
kerap menyinggung perma-
salahan keuangan Garuda 
Indonesia. Erick mengatakan 
terjadi tindak pidana korupsi 
yang dilakukan manajemen 
sebelumnya. Pelaku atau okn-
umnya kini sudah ditangani 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

“Apa bedanya Garuda dan 
Jiwasraya? Kan mirip-mirip, 
ada oknum di penjara (ko-
rupsi), Jiwasraya ini direstruk-
turisasi, hari ini, ke depan para 
pensiunan sudah mendapatkan 
lagi pembayaran yang sudah 
mulai lancar lagi. Daripada 
kemarin enggak dibayar sama 
sekali,” ungkapnya.

Erick menyebut, restruk-
turisasi Garuda merupakan 
proses penyelamatan yang 
paling menyedihkan. Pasalnya, 

pemegang saham harus berha-
dapan dengan banyak kreditur, 
lessor, dan vendor dengan 
dinamika yang berbeda-beda. 
Meski begitu, Garuda harus 
melewati proses tersebut jika 
ingin tetap terbang.

“Konteksnya ada tiga, 
pertama Garuda harus me-
lewati restrukturisasi yang 
sangat menyedihkan, itu harus. 
Kalau tidak sampai kapan 
pun Garuda tak akan take off. 
Restrukturisasi ini seperti tadi, 
di Jiwasraya, harus restrukturi-
sasi, kalau tidak berat gitu lho,” 
katanya.

Erick menegaskan, pemer-
intah secara masif  terus me-
negosiasikan harga sewa dan 
bunga pesawat dengan lessor. 
Jalan yang ditempuh pun me-
lalui pengadilan dan di luar 
pengadilan.  han

Erick Thohir Laporkan Eks Dirut Garuda Indonesia
Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat ATR-72-600

MENSOS SERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN BANJIR ACEH
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) dan Bupati Aceh Utara Muhammad 
Thaeb (kanan) menyerahkan santunan kepada ahli waris korban bencana 
banjir di Desa Meuria, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara, Aceh, Selasa 
(11/1). Mensos menyerahkan bantuan tanggap darurat senilai Rp1,9 miliar 
untuk membantu 52 ribu lebih korban banjir Aceh Utara, Aceh Timur, 
dan Aceh Tamiang.
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UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG PERS
Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar 
Usman berdiri usai memimpin sidang pengu-
jian materiil Undang-undang Nomor 40 Tahun 
1999 tentang Pers di Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta, Selasa (11/1). Sidang tersebut digelar 
atas permohonan dari Heintje Mandagie, Hans 
Kawengian, dan Soegiharto Santoso untuk 
menguji UU Pers, khususnya Pasal 15 Ayat 2 
huruf f dan Pasal 15 Ayat 5 terkait Dewan Pers. 
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PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND 
PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA FIXED 
INCOME FUND (“SYAILENDRA FIXED INCOME FUND”), dengan ini mengumumkan rencana 
perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA FIXED INCOME FUND terkait hal-hal sebagai 
berikut. 
I. Penerapan ketentuan Kelas Unit Penyertaan ( ) dalam SYAILENDRA FIXED 

INCOME FUND.
 Pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK SYAILENDRA FIXED INCOME 

FUND terkait dengan penerapan Kelas Unit Penyertaan ( ) adalah 
sebagai berikut : 
a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA FIXED INCOME FUND sebagai berikut:

c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan SYAILENDRA FIXED INCOME 
FUND, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik 
untuk SYAILENDRA FIXED INCOME FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit 
Penyertaan,  (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai 
penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-

d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah 
memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA FIXED INCOME FUND akan menjadi Pemegang 
Unit Penyertaan SYAILENDRA FIXED INCOME FUND Kelas A tanpa menyebabkan 

SYAILENDRA FIXED INCOME FUND yang berjalan dan dalam hal Manajer Investasi 

f. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian 
Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya 
berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk penetapan 
ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaaan, batas minimum penjualan 
kembali Unit Penyertaan, batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum 

h. Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.
Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi. 
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 

.

Jakarta, 12 Januari 2022
Manajer Investasi 

PT Syailendra Capital 

Sidang Penembakan 6 Laskar FPI,
JPU Hadirkan Ahli dari PT Pindad

JAKARTA (IM) - Pen-
gadilan Negeri Jakarta Selatan 
kembali menggelar sidang 
lanjutan dugaan kasus Unlaw-
ful Killing atau penembakan 
terhadap 6 anggota Laskar 
FPI. Agenda siding yang di-
gelar pada Selasa (11/1) masih 
pemeriksaan saksi.

Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) kali ini  menghadirkan 
saksi ahli dari PT Pindad dan 
ahli bahasa.

“Sesuai kesepakatan min-
ggu lalu, kami memanggil 8 ahli 
akan dibagi dalam dua tahap,” 
ujar Jaksa di persidangan, Se-
lasa (11/1).

Empat ahli di tahap per-
tama diberi kesempatan untuk 
memberikan keterangannya 
terkait dugaan kasus Unlawful 
Killing Laskar FPI. Keempat 

aksi ahli tersebut, yakni Nana 
Suherman, Hera Rosmiati, dan 
M. Torik Aziz dari PT Pindad 
serta satu ahli bahasa bernama 
Andika Duta Bahari.

Sidang sendiri digelar di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan 
dengan dihadiri Tim Pengacara 
Terdakwa, Tim Jaksa, dan dua 
terdakwa, yakni Briptu Fikri 
Ramadhan dan Ipda M. Yus-
min Ohorella. Sidang dipimpin 
oleh Ketua Majelis Hakim, M 
Arif  Nuryanta dan dimulai 
pukul 10.00 WIB.

 Pada persidangan sebel-
umnya, Jaksa juga menghadir-
kan sejumlah saksi dari RS Polri 
Kramat Jati, Jakarta Timur. 
Adapun mereka yang melaku-
kan serangkaian visum pada 
jenazah Laskar FPI.  han

JAKARTA (IM) - Kepala 
Staf  Angkatan Darat (KSAD) 
Jenderal TNI Dudung Ab-
durachman memimpin acara 
serah terima jabatan (Sertijab) 
Pangdam Jaya dari  Mayjen 
TNI Mulyo Aji kepada Mayjen 
TNI Untung Budiharto, di 
Mabesad, Jakarta Pusat.

Menurut Dudung, kegiatan 
yang dilakukan Kodam Jaya 
akan selalu termonitor oleh 
pemerintah pusat. Pasalnya, 
hampir 60 persen merupakan 
kegiatan pemerintah pusat, 
dan 40 persen sisanya adalah 
kegiatan pemerintah daerah

“Hal-hal yang positif  mau-
pun negatif  akan secara nyata 
termonitor dan kegiatan Ko-
dam Jaya lebih banyak ketemu 
Presiden daripada Gubernur,” 
ujar mantan Pangkostrad itu 
melalui keterangannya, Selasa 
(11/1).

Dudung menjelaskan, Ko-
dam Jaya merupakan pintu ger-
bang TNI AD, sekaligus TNI 
di seluruh Indonesia. Bilamana 
Jakarta goyang maka akan ber-
pengaruh ke seluruh wilayah 
Indonesia lainnya. Oleh kare-
nanya, KSAD berpesan ke-
pada Mayjen Untung agar 
menyikapi terhadap kegiatan-
kegiatan. Setiap perkembangan 
situasi haruslah diwaspadai.

“Saya percayakan kepada 
Mayjen TNI Untung untuk 
memimpin Kodam Jaya, kenda-
likan seluruh prajurit. Ciptakan 
rasa aman dan tenteram serta 
tetap menyikapi setiap situasi, 
sehingga hal-hal dan langkah 
antisipasi bisa dilakukan sedini 
mungkin,” ungkapnya.

Begitu juga komunikasi 
sosial dengan masyarakat, lan-
jut KSAD, harus betul-betul 

memberdayakan media yang 
ada. Pasalnya, di tiap langkah 
dan kegiatan yang bersinggun-
gan dengan masyarakat akan 
berdampak positif  bagi ket-
erwakilan TNI AD di Jakarta.

“Lakukan inovasi, Imajina-
si dan kreativitas yang positif, 
yang nantinya akan tercermin 
bahwa TNI AD betul-betul 
dicintai dan disayangi oleh 
masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Jenderal 
Dudung berharap kepada 
pejabat yang baru untuk selalu 
menjalin komunikasi dengan 
mengunjungi para Purnawi-
rawan TNI AD, LVRI, PPRI, 
PPAD, PEPABRI. “Kita meru-
pakan generasi penerus, minta 
masukkan dari mereka (para 
Purnawirawan), karena pasti 
ada hal-hal yang bisa dijadikan 
pedoman bagi kita,” tuturnya. .

D i  a k h i r  s a m b u t a n , 
Jenderal bintang empat ini 
mengingatkan untuk selalu 
melakukan pengecekan secara 
langsung terhadap kondisi 
prajurit TNI AD di lapangan. 
Hal ini dipandang perlu lanta-
ran dapat mengatasi kesulitan 
dan kekurangan prajurit ketika 
bertugas.

“Pangdam Jaya tidak akan 
melakukan kegiatan sendirian, 
tetapi akan dibantu oleh Ang-
katan Darat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, 
Mayjen TNI Mulyo Aji akan 
menempati jabatan selanjutnya 
sebagai Sekretaris Kemen-
terian Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan 
(Kemenko Polhukam). Se-
dangkan Mayjen TNI Untung 
Budiarto sebelumnya menjabat 
Staf  Khusus Panglima TNI. 

 han

KSAD Minta Mayjen Untung  Ciptakan
Rasa Aman dan Tenteram di Jakarta

ACARA SERTIJAB PANGDAM JAYA
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