
RAKER MENTERI PPN/
BAPPENAS DENGAN

PANSUS RUU IKN
Menteri Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional (PPN)/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) Suharso 
Monoarfa (kiri) bersama Ang-
gota DPR fraksi Demokrat 
Hinca Panjaitan (kanan) ber-
siap mengikuti rapat panitia 
kerja dengan Panitia Khusus 
(Pansus) Rancangan Undang-
Undang Ibu Kota Negara (RUU 
IKN) di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Kamis (13/1). Rapat 
Panitia Kerja (Panja) tersebut 
untuk mendengarkan laporan 
dari tim perumus (timus) dan 
tim sinkronisasi (timsin) yang 
menyangkut kepindahan Ibu 
Kota Negara.
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Jangan Ada Lagi Pembongkaran Ilegal
Boks Kargo Motor di Ajang MotoGP 2022
Jokowi mewanti-wanti aksi pembong-
karan ilegal boks kargo berisi motor 
pabrikan Ducati pada gelaran World 
Superbike (WSBK) 2021 November lalu, 
tak terulang di ajang MotoGP 2022.

“Jangan sampai isu-isu 
kecil seperti kemarin di Su-
perbike, ada kesalahan dalam 
membongkar logistik tanpa 
seizin tim, sehingga menjadi 
suaranya menjadi ke arah yang 
negatif,” katanya.

Kepala Negara Jokowi 
mengingatkan, persiapan pe-
nyelenggaraan ajang bala-
pan internasional itu sangat 
berkejaran dengan waktu. 
Pre-season test akan digelar 
satu bulan lagi tepatnya 11-13 
Februari 2022.

Sementara, MotoGP dis-
elenggarakan 18-20 Maret 
2022. Jokowi pun menyoroti 
sejumlah hal krusial seperti 
kelancaran moda transpotasi 
dari bandara menuju ke Man-
dalika. Ia ingin bandara dan 
moda transportasi benar-benar 
disiapkan, tidak hanya untuk 
menyambut para pembalap, 
tetapi juga penonton.

Kedua, presiden ingin per-
luasan, penataan, dan penghi-

Jokowi mewanti wanti aksi pembong

JAKARTA (IM) - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) me-
wanti-wanti jajarannya untuk 
menyiapkan gelaran MotoGP 
2022 dengan sebaik mungkin. 
Ia tidak ingin ada hal-hal buruk 
terjadi dalam ajang balapan 
yang akan digelar di Sirkuit 
Mandalika, Lombok, Nusa 
Tenggara Barat (NTB).

“Persiapan pelaksanaan 
MotoGP 2022 di Mandalika 
NTB ini betul-betul harus 
terlaksana dengan baik tanpa 
ada isu-isu yang nggak baik,” 
kata Jokowi saat menggelar 
rapat terbatas persiapan Mo-
toGP 2022 yang ditayangkan 

Instagram resmi Sekretariat 
Kabinet, Kamis (13/1).

Secara khusus, Jokowi 
menyinggung peristiwa pem-
bongkaran ilegal boks kargo 
berisi motor pabrikan Ducati 
pada gelaran World Superbike 
(WSBK) 2021 November lalu. 
Peristiwa itu mendapat kritik 
banyak pihak. Sebab, menurut 
regulasi, boks kargo dan logis-
tik tim hanya boleh dibuka Bea 
Cukai atau tim sendiri untuk 
mencegah manipulasi dan 
spionase dari tim lain.

Jokowi pun mewanti-wanti 
supaya peristiwa serupa tidak 
terulang kembali.
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jauan jalan menuju Mandalika 
terus dikebut.

“Di dalam sirkuit sendiri 
percepat betul mengenai pem-
benahan fasilitas dan infra-
struktur di dalam sirkuit yang 
terhitung jangan mepet-mepet 
waktu pelaksanaan mulai dari 
royal box, paddock, maupun 
pitpool bagi pembalap dan 
ofi sial,” kata.

Terkait pembenahan fasili-
tas sirkuit, Jokowi memerin-
tahkan supaya pembenahan 
drainase dipercepat. Ia tidak 
ingin ada masalah terkait hal 
ini, misalnya karena curah 
hujan yang tinggi. Jokowi juga 
menginstruksikan supaya pem-
bangunan tribun penonton 
segera dilakukan.

Hal lain yang ia soroti 
yakni terkait pengaspalan kem-
bali sirkuit, kebutuhan listrik, 
hingga relokasi warga yang ma-
sih tinggal di kawasan sirkuit.

“Yang terakhir untuk 
kesiapan fasilitas penunjang 
seperti hotel maupun home-
stay, restoran, hati-hati,” kata 
Jokowi.

“Kemarin waktu Superbike 
ada masalah yang berkaitan 
dengan makan, dengan warung 
maupun restoran yang kurang, 
ini betul-betul tolong disiapkan 
dan dihitung betul fasiltias 
penjualan suvenir, UMKM ini 
yang melibatkan pengrajin-
pengrajin yang ada di NTB dan 
provinsi yang lain,” tuturnya. 

 han

JAKARTA (IM) - Mantan 
Presiden RI Susilo Bambang 
Yudoyono (SBY) bertemu 
dengan menteri pertahanan 
(Menhan) Prabowo Subianto, 
saat sama-sama menghadiri 
pengukuhan Terawan Agus 
Putranto sebagai profesor 
kehormatan ilmu pertahanan 
bidang kedokteran militer 
pada Fakultas Manajemen 
Pertahanan Unhan Sentul, 
Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum (Wa-
ketum) DPP Partai Gerindra, 
Habiburokman menduga 
kedua tokoh tersebut me-
nyinggung dinamika politik 
di Tanah Air belakangan ini. 
Apalagi, Pemilu 2024 sudah 
semakin dekat. Namun un-
tuk mengonfi rmasi soal hal 
ini, Habiburokman mengaku 
tak punya keberanian untuk 
memastikan kepada Prabowo 
Subianto secara langsung. (

“Kita tafsirkan (saja) ka-
lau 2 tokoh besar, sama-
sama partai besar bertemu 
masa hanya ngomong soal 
hobi, naik kuda, atau main 
drum band, ya nggak gitu 
juga,” kata Habiburokman 
di Gedung Nusantara II, 
Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Kamis (13/1).

Anggota Komisi III DPR 
itu menyambut positif  perte-
muan antara kedua tokoh na-
sional tersebut. Apalagi, SBY 
maupun Prabowo merupakan 
sahabat yang sudah terjalin 
sejak lama.

“Mereka teman sejak 
perwira remaja, kemudian 
sama-sama berkarir di militer, 
sama-sama masuk di politik. 
Banyak sekali kerja sama di 
berbagai Pilkada, Pemilu. 
Teman, sahabat yang bagus 
sekali, gak ada masalah,” 
tndasnya.  han

Momen SBY dan Prabowo Saling
Memberi Hormat di Unhan

Giliran Alex Noerdin Diperiksa KPK
Terkait Kasus Suap Anaknya

JAKARTA  (IM) -  Gili-
ran mantan Gubernur Provin-
si Sumatera Selatan, Alex 
Noerdin, diperiksa penyidik 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), Kamis (13/1).

Alex diperiksa sebagai 
saksi terkait kasus suap yang 
menjerat anaknya, Bupati 
Musi Banyuasin nonaktif, 
Dodi Reza Alex Noerdin 
(DRA) yakni kasus dugaan 
suap terkait pengadaan barang 
dan jasa di daerahnya.

“Hari ini (13/1) pemer-
iksaan saksi TPK pengadaan 
barang dan jasa di Kabu-
paten Musi Banyuasin tahun 
anggaran 2021. Pemeriksaan 
dilakukan di Satbrimobda Su-
matera Selatan,” ujar Plt Juru 
bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya, Kamis (13/1).

Selain memeriksa Alex 
Noerdin, tim penyidik memer-
iksa seorang mahasiswa ber-
nama Erlin Rose Diah Arista. 
Kemudian  pengelola PT 
Bangka Cakra Karya, PT 
Fajar Indah Satyanugraha, PT 
Bahana Pratama Konstruksi 
dan PT Karya Mulia Nugraha 
bernama Yuswanto,  Komisa-
ris PT Perdana Abadi Perkasa 
bernama Sandy Swardi. Ikut 
juga diperiksa  Advokat Soesi-
lo Ariwibowo dan seorang Ibu 
rumah tangga bernama Erini 
Mutia Yufada.

Sebagaimana diketahui, 
KPK telah menetapkan Bu-
pati Musi Banyuasin nonaktif, 
Dodi Reza Alex Noerdin 
(DRA) sebagai tersangka 
kasus dugaan suap terkait 
pengadaan barang dan jasa 
di daerahnya. Putra kandung 
mantan Gubernur Sumatra 
Selatan, Alex Noerdin tersebut 
ditetapkan bersama tiga orang 

lainnya. Ketiga orang lain-
nya tersebut adalah Herman 
Mayori (Kadis PUPR Musi 
Banyuasin), Eddi Umari (Ka-
bid SDA/PPK Dinas PUPR 
Kabupaten Musi Banyuasin), 
serta Direktur PT Selaras 
Simpati Nusantara bernama 
Suhandy.

Dodi Reza, Herman, 
dan Eddi ditetapkan sebagai 
penerima suap. Sementara 
Suhandy, pemberi suap.

Dodi Reza diduga telah 
menerima sejumlah uang suap 
dari Suhandy melalui Her-
man Mayori dan Eddi Umari, 
terkait empat paket pekerjaan 
infrastruktur di Musi Banyua-
sin. Adapun, komitmen fee 
yang dijanjikan oleh Suhandy 
untuk Dodi Reza terkait em-
pat proyek tersebut, sebesar 
Rp2,6 miliar.

Suhandy diduga baru me-
nyerahkan uang senilai Rp270 
juta sebagai realisasi komit-
men fee untuk Dodi Reza 
kepada Herman Mayori dan 
Eddi Umari. Namun, uang 
itu belum sempat diserahkan 
Herman Mayori dan Eddi 
Umari kepada Dodi Reza 
karena keburu ditangkap oleh 
tim KPK.

Uang Rp270 juta itu, 
merupakan realisasi awal dari 
komitmen fee sebesar Rp2,6 
miliar. Sementara itu, KPK 
masih menelusuri asal-usul 
uang Rp1,5 miliar yang juga 
turut diamankan saat menang-
kap Dodi Reza Alex Noerdin 
dan ajudannya di Jakarta. 
Uang Rp1,5 miliar itu diduga 
juga hasil tindak pidana ko-
rupsi yang berkaitan dengan 
jabatan dan wewenang Dodi 
Reza Alex Noerdin sebagai 
Bupati Musi Banyuasin.  han

Partai Demokrat Sebut Belum
Pikirkan soal Pencapresan 2024

JAKARTA (IM) - Kepala 
Badan Komunikasi Strategis 
Partai Demokrat Herzaky 
Mahendra Putra menegaskan 
bahwa partainya belum me-
mikirkan pencalonan presiden 
untuk pemilihan Presiden 2024 
mendatang.

Hal itu disampaikan Herza-
ky merespons elektabilitas Ketua 
Umum Partai Demokrat Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 
yang masih rendah dibanding-
kan sejumlah tokoh lain.

“Sampai saat ini belum 
ada pembicaraan mengenai 
capres-cawapres di internal 
kami karena Mas AHY sendiri 
menegaskan bahwa saat ini 
kita fokus bantu rakyat karena 
Covid dan ekonomi,” kata 
Herzaky dalam program Satu 
Meja Kompas TV, Rabu (12/1) 
malam.

Herzaky melanjutkan, isu 
pencapresan juga erat kaitan-
nya dengan masalah momen-
tum. Ia mencontohkan, pada 

2011 nama Joko Widodo tidak 
diperhitungkan untuk menjadi 
presiden karena saat itu masih 
menjabat sebagai wali kota 
Solo.

Oleh karena itu, menurut 
Herzaky, dalam jangka waktu 
dua tahun menuju 2024 akan 
ada banyak kejutan yang bisa 
mempengaruhi peta politik ke 
depan. “Termasuk juga bisa 
jadi yang sebelumnya elekta-
bilitas tinggi tapi ketika tidak 
lagi, katakanlah, memegang 
jabatan publik, bisa drop,” ujar 
Herzaky.

Selain soal momentum, 
Herzaky juga mengakui bahwa 
tiket untuk maju sebagai calon 
presiden terbatas karena ad-
anya ambang batas pencalonan 
presiden sebesar 20 persen. Ia 
pun menilai ketentuan tersebut 
tidak relevan karena perolehan 
suara yang dihitung untuk am-
bang batas pencalonan adalah 
perolehan suara partai politik 
pada 2019 lalu.  han

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Pusat Studi Konsti-
tusi (Pusako) Fakultas Hu-
kum Universitas Andalas, Feri 
Amsari mengatakan, Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi) 
dapat mengeluarkan peraturan 
pemerintah pengganti un-
dang-undang (perppu) untuk 
memperpanjang masa jabatan 
kepala daerah hingga 2024.

Setidaknya ada tiga dasar 
presiden untuk mengeluar-
kan perppu terpenuhi. Ke-
tiga dasar itu yakni adanya 
kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum 
secara cepat berdasar undang-
undang, undang-undang yang 
dibutuhkan belum ada sehing-
ga terjadi kekosongan hukum, 
atau terdapat undang-undang 
tapi tak memadai.

“Dari tiga alasan perppu, 
presiden dapat mengeluarkan 
perppu,” ujar Feri saat di-
hubungi, Kamis (13/1).

Feri berpendapat, perpan-
jangan masa jabatan kepala 
daerah hingga Pemilu Seren-
tak 2024 menjadi opsi paling 
baik. Pada tahun 2022 ini, ada 
101 kepala daerah yang masa 

jabatannya akan habis. Tujuh 
di antaranya adalah gubernur 
yang salah satunya yaitu DKI 
Jakarta.

“Menurut saya, itu opsi 
paling baik dengan memper-
panjang masa jabatan kepala 
daerah menuju Pemilu Seren-
tak 2024,” ucapnya.

Feri mengungkapkan, salah 
satu alasannya, proses pemban-
gunan dan tata kelola kebijakan 
daerah dapat terus berlanjut. 
Kemudian, menghindari pra-
sangka masuknya kepentingan 
politik pemerintah pusat dalam 
berbagai kebijakan daerah yang 
dapat dimanfaatkan presiden 
dan partai koalisi pemerintah 
menuju Pemilu 2024.

“Dan tidak membebani 
sumber daya manusia pada 
kementerian dan lembaga di 
pusat dan daerah karena pe-
jabat eselonnya ditarik untuk 
pekerjaan lain,” katanya.

Wakil Gubernur DKI Ja-
karta Ahmad Riza Patria, pada 
Selasa (11/1), mengatakan, 
Presiden Jokowi bisa men-
gubah aturan agar ia dan 
Gubernur Anies Baswedan 
bisa menjabat sampai Pemilu 

Serentak 2024. Namun, apa-
pun pilihannya, ia berharap 
DKI Jakarta nantinya dipimpin 
oleh orang yang mengerti pem-
bangunan Jakarta dan dapat 
melanjutkan apa yang sudah 
dibangun di masa kepemimpi-
nan Anies.

“TNI-Polri bisa jadi men-
jadi kepala daerah yang ada 
(penjabat), atau kepala daerah 
yang ada diperpanjang (masa 
jabatan), itu semuanya mung-
kin. Semuanya di politik serba 
mungkin,” kata Riza.

Sementara itu, Kepala 
Pusat Penerangan Kement-
erian Dalam Negeri Benni Ir-
wan mengatakan kekosongan 
jabatan 101 kepala daerah itu 
akan diisi dengan mengangkat 
penjabat kepala daerah. Para 
penjabat gubernur, bupati, dan 
wali kota bertugas hingga ter-
pilihnya kepala daerah defi nitif  
melalui Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut merujuk pada 
Pasal 201 UU Nomor 10 Ta-
hun 2016 yang telah disempur-
nakan menjadi UU Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota.  mei

Presiden Bisa Terbitkan Perppu untuk
Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi III DPR Habi-
burokhman menyarankan 
Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keaman-
an (Menko Polhukam) Mahfud 
MD, untuk melaporkan adanya 
seorang direktur jenderal yang 
dimintai setoran hingga Rp 40 
miliar oleh menteri ke aparat 
penegak hukum.

“Saya enggak tahu ya itu 
hoaks atau benar, kalau ini kan 
beliau paham hukum, laporkan 
saja ke penegak hukum kalau 
ada informasi yang jelas, ada 
bukti,” kata Habiburokhman 
di Kompleks Parlemen, Ja-
karta, Kamis (13/1).

Politikus Partai Gerindra 
itu berpendapat, pejabat publik 
semestinya tidak boleh mem-
beri informasi yang belum 
terverifi kasi. Oleh karena itu, 
ia menyarankan agar Mahfud 
melaporkan dugaan permin-
taan setoran tersebut kepada 
penegak hukum jika memang 
ada buktinya.

“Kalau saya jadi di posisi 
beliau, ada informasi tersebut, 
apalagi saya Menko Polhu-
kam, saya tanyakan buktinya, 
saya tanyakan saksinya, saya 
laporkan ke penegak hukum 
terkait,” ujar Habiburokhman.

Ia pun menilai tak masalah 
apabila temuan tersebut dil-
aporkan kepada Presiden Joko 
Widodo untuk ditindaklanjuti.

“Itu kan haknya presiden 
untuk mengevaluasi para men-
teri. Saya hanya mengandaikan 

jika saya Menko Polhukam 
saya akan berlaku seperti itu,” 
katanya.

Diberitakan sebelumnya, 
Mahfud mengungkap adanya 
menteri yang meminta anak 
buahnya untuk “mencarikan” 
uang setoran yang akan masuk 
ke kantong pribadi sang menteri. 
L itu diceritakan Mahfud dalam 
program Aiman Kompas TV 
yang ditayangkan Selasa (11/1).

Saat itu  Mahfud bercerita 
bahwa ada seorang direktur 
jenderal (dirjen) dari suatu 
kementerian yang pernah men-
datangi dirinya untuk menceri-
takan hal tersebut. Kepada 
Mahfud, dirjen itu mengung-
kap bahwa dirinya diminta 
mencarikan uang dari proyek 
perizinan yang ia kerjakan 
untuk disetor ke pimpinannya.

Sayangnya Mahfud tak 
bersedia mengungkap siapa 
sosok dirjen dan pimpinan itu. 
Namun, ia memastikan dirjen 
tersebut kini sudah mundur 
dari jabatannya. “Kan ada yang 
sampai ditangkap, ada dirjen 
kan katanya ini setoran untuk 
menteri. Bahkan ada seorang 
dirjen mundur dari satu ke-
menterian,” kata Mahfud diku-
tip dari YouTube Kompas TV.

“Dia datang ke saya sebe-
lum mundur, Pak saya disuruh 
nyetor, suruh cari uang 40 
miliar dari kedirjenan saya ini 
karena mengurusi perizinan-
perizinan apa gitu. Mundur dia, 
tapi diumumkannya dipecat, 
diberhentikan,” ujarnya.  han

Sebut Ada Dirjen yang Dimintai Setoran
oleh Menteri, Mahfud Mestinya Laporkan

OTT KPK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Tiga orang yang terjaring Ope rasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan suap dan 
gratifi kasi Kabupaten Penajam Paser Utara tiba di Gedung Merah Putih 
KPK Jakarta, Kamis (13/1). KPK mengamankan sebelas orang di Jakarta 
dan Kalimantan Timur dalam OTT pada Rabu (12/1) terkait dugaan tindak 
pidana korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 
salah satunya Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud.
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RAKER KEMENAG DENGAN KOMISI VIII DPR
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi 
(kanan) bersiap mengikuti rapat kerja de-
ngan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Kamis (13/1). Rapat kerja tersebut 
terkait perkembangan kebijakan umrah, serta 
membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPIH) dan pembentukan panja BPIH 
1443H/2022M.
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Ustadz Yusuf Mansur Digugat
Rp98,7 Triliun, Dinilai Wanprestasi

JAKARTA (IM) - Jam’an 
Nurchotib Mansur alias Ustaz 
Yusuf  Mansur digugat senilai 
Rp98,7 triliun karena diang-
gap wanprestasi. Gugatan 
dilayangkan Zaini Mustofa 
melalui ke Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan

Yusuf  Mansur memela-
lui kuasa hukumnya, Ariel 
Muchtar, mengatakan, baru 
mengetahui soal gugatan di 
PN Jakarta Selatan berdasar-
kan pemberitaan media massa.

“Materinya di PN Jaksel, 
sampai saat ini kan kami 
hanya membaca dari media. 
Belum ada panggilan yang 
masuk sampai resmi datang 
panggilan isi gugatan itu ke 
ustaz atau ke kantor kami,” 
kata Ariel dalam keterangan-
nya, Kamis (13/1).

Oleh karena itu, Arie be-
lum dapat menjelaskan secara 
terperinci soal gugatan yang 
dilayangkan Zaini Mustofa 
terhadap Yusuf  Mansur dkk 

soal dugaan ingkar janji itu.
“Saya belum bisa me-

nyampaikan detail mengenai 
apa-apa materi gugatan di 
Jaksel. Yang jelas, berita itu 
sudah sampai karena sudah 
dimuat di media,” ucap Ariel.

Gugatan Zaini terhadap 
Yusuf  Mansur itu tercan-
tum dalam Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara (SIPP) 
PN Jakarta Selatan. Adapun 
gugatan Zaini terhadap Yusuf  
Mansur didaftarkan pada Se-
lasa (11/1) . Dalam perkara 
nomor 28/Pdt.G/2022/PN 
JKT.SEL ini, Yusuf  Mansur 
berstatus sebagai tergugat III.

Selain Yusuf  Mansur, ada 
tiga tergugat lain, yakni PT 
Adi Partner Perkasa (tergugat 
I), Adiansyah (tergugat II), 
dan Baitul Mal Wattamwil 
Darussalam Madani (tergu-
gat IV). Dalam perkara ini, 
Yusuf  Mansur dkk dituntut 
membayar total kerugian Rp 
98,7 triliun.  han
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