
VAKSINASI COVID-19 UNTUK 
ANAK USIA 6 – 11 TAHUN

Sejumlah pelajar didampingi 
orangtuanya antre menjalani vak-
sinasi COVID-19 di Sekolah Dasar 
Negeri, Desa Lampeunerut, Ka-
bupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 
(14/1). Dalam rangka mendukung 
pembelajaran tatap muka (PTM) 
secara normal, pemerintah me-
nargetkan sasaran vaksinasi 
COVID-19 untuk anak kelompok 
usia 6 -11 tahun sebanyak 26,7 
juta orang.
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Penyidik KPK Cecar Alex Noerdin soal
Duit Rp1,5 Miliar yang Dibawa Anaknya
Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) yang 
merupakan putra kandung mantan Gu-
bernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, 
ditetapkan sebagai tersangka suap 
bersama tiga orang lainnya.

Putra kandung mantan Gu-
bernur Sumatera Selatan, Alex 
Noerdin tersebut ditetapkan 
bersama tiga orang lainnya.

Ketiga orang lainnya terse-
but yakni, Kadis PUPR Musi 
Banyuasin bernama Herman 
Mayori (HM), Kabid SDA/
PPK Dinas PUPR Kabupaten 
Musi Banyuasin bernama Eddi 
Umari (EU),  serta Direktur 
PT Selaras Simpati Nusantara 
bernama Suhandy (SUH).

Dodi  Reza ,  Her man, 
dan Eddi ditetapkan sebagai 
penerima suap. Sedangkan 
Suhandy, pemberi suap. Dodi 
Reza diduga telah menerima 
sejumlah uang suap dari Su-
handy melalui Herman Mayori 
dan Eddi Umari, terkait empat 
paket pekerjaan infrastruktur 
di Musi Banyuasin.

Adapun, komitmen fee 
yang dijanjikan Suhandy un-
tuk Dodi Reza terkait empat 
proyek tersebut, sebesar Rp2,6 
miliar. Suhandy diduga baru 
menyerahkan uang senilai 
Rp270 juta sebagai realisasi 
komitmen 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 
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JAKARTA (IM) - Mantan 
Gubernur Provinsi Sumatera 
Selatan, Alex Noerdin, di-
periksa penyidik Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). 
Ia dicecar seputar uang uang 
Rp1,5 miliar yang dibawa 
anaknya, Dodi Reza Alex No-
erdin, yang merupakan Bupati 
Musi Banyuasin.

Uang tersebut diamankan 
KPK saat menggelar operasi 
tangkap tangan (OTT).

“Alex Noerdin diperiksa 
di Kantor Kejaksaan Negeri 
Palembang, yang bersangku-
tan hadir dan dikonfirmasi 
antara lain terkait uang sitaan 
sejumlah Rp1,5 miliar yang 
dibawa oleh tersangka DRA 
saat dilakukan penangkapan 
oleh Tim KPK,” ujar Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya, Jumat (14/1).

Selain memeriksa Alex 
Noerdin, tim penyidik juga 
mencecar soal aliran uang 

kepada Dodi Reza Alex Noer-
din. Hal tersebut dikonfi rmasi 
usai memeriksa Erlin Rose 
Diah Arista yang berstatus 
mahasiswa, Yuswanto sebagai 
pengelola PT Bangka Cakra 
Karya, PT Fajar Indah Satya-
nugraha, PT Bahana Pratama 
Konstruksi dan PT Karya 
Mulia Nugraha, Sandy Swardi 
dan Erini Mutia Yufad sebagai 
Komisaris PT Perdana Abadi 
Perkasa.

“Sedangkan Soesilo Ari-
bowo (advokat) diperiksa di 
gedung Merah Putih KPK, 
yang bersangkutan hadir dan 
Tim Penyidik juga melakukan 
pendalaman materi terkait 
uang sitaan Rp1,5 miliar milik 
tersangka DRA,” kata Ali.

KPK  menetapkan Bu-
pati Musi Banyuasin nonak-
tif, Dodi Reza Alex Noerdin 
(DRA) sebagai tersangka kasus 
dugaan suap terkait pengadaan 
barang dan jasa di daerahnya. 
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tim KPK.
Uang Rp270 juta itu, meru-

pakan realisasi awal dari komit-
men fee sebesar Rp2,6 miliar. 
Sementara itu, KPK masih 
menelusuri asal-usul uang 
Rp1,5 miliar yang juga turut 
diamankan saat menangkap 

Dodi Reza Alex Noerdin dan 
ajudannya di Jakarta. Uang 
Rp1,5 miliar itu diduga juga 
hasil tindak pidana korupsi 
yang berkaitan dengan jabatan 
dan wewenang Dodi Reza Alex 
Noerdin sebagai Bupati Musi 
Banyuasin.  han

JAKARTA (IM) - Gu-
bernur Sumatera Utara (Su-
mut) Edy Rahmayadi dil-
aporkan ke Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) atas 
dugaan penerimaan gratifi ka-
si dan laporan harta kekayaan 
pejabat negara (LHKPN).

Laporan tersebut dilay-
angkan pada Kamis (13/1)  
oleh kelompok yang menye-
but diri Gerakan Semesta 
Rakyat Indonesia, dengan 
Ismail Marzuki sebagai per-
wakilannya.

“LHKPN-nya pada 2019, 
dia sepertinya belum mencan-
tumkan kepemilikan Taman 
Edukasi Buah Cakra seluas 
sekitar 15 hektar lebih di 
daerah Delitua Pamah,” ujar 
Ismail kepada wartawan, 
Jumat (14/1).

Dalam dugaan gratifi-
kasi, Ismail menduga hal itu 
terdapat pada pembangunan 

beronjong yang disebutnya 
tak memiliki izin dari pemer-
intah pusat.

“Ada  pembangunan 
beronjong tanpa ada izin 
dari kementerian. Dia (mem-
bangun) beronjong di pinggir 
sungai, semua harus ada izin 
dari pihak kementerian,” 
katanya.

“Sedangkan dia memban-
gun tanpa ada izin, berarti kan 
ada dugaan indikasi (gratifi -
kasi) di situ,” tambah Ismail.

Plt juru bicara KPK Ali 
Fikri mengonfirmasi bah-
wa laporan tersebut sudah 
diterima oleh KPK. “Setelah 
kami cek di bagian persuratan 
KPK, benar telah diterima su-
rat dimaksud,” ujar Ali. “Beri-
kutnya tentu akan dipelajari, 
analisis, dan verifikasi atas 
materi dan data sebagaimana 
surat dimaksud,” ujarnya. 

 mei

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
Dilaporkan ke KPK soal Gratifi kasi

Danpuspomad Dorong Peningkatan
Zona Integritas di Satuannya

JAKARTA (IM) - Ko-
mandan Pusat Polisi Militer 
Angkatan Darat (Puspo-
mad) Letnan Jenderal TNI 
Chandra Warsenanto Sukotjo 
mendorong prajurit di satu-
annya untuk meningkatkan 
integritasnya.

Dorongan ini seiring di-
lakukannya pencanangan 
ulang zona integritas menuju 
wilayah bebas korupsi (WBK) 
dan wilayah birokrasi bersih 
dan melayani (WBBM) di 
Markas Puspomad, Jumat 
(14/1).

Pencanangan zona integ-
ritas tersebut ditandai dengan 
penandatanganan pakta in-
tegritas yang dipimpin lang-
sung oleh Chandra.

“(Saya) menginginkan 
program perubahan yang 
lebih masif, tepat sasaran 
dan inovasi yang unggul serta 
membangun komitmen pe-
rubahan yang lebih kuat di 
Puspomad,” ujar Chandra 
di Markas Puspomad, Jumat 
(14/1).

Chandra berharap, pen-
canganan ini dapat mela-
hirkan birokrasi yang lebih 
bersih dan akuntabel di Pus-
pomad.

“Birokrasi yang efektif  
dan efisien serta birokrasi 
yang mampu memberikan 
pelayanan publik dapat ter-
capai dan semakin membaik. 
Bukan hanya sekadar untuk 
memperoleh penilaian peng-
hargaan WBK dan WBBM 

saja,” kata jenderal bintang 
tiga tersebut.

Chandra mengatakan, 
setidaknya ada enam bidang 
program yang difokuskan 
dalam program zona integ-
ritas.

Enam bidang tersebut 
meliputi manajemen peruba-
han, penataan tatalaksana, 
penataan sistem manajemen, 
penguatan akuntabilitas, pen-
guatan pengawasan, dan pen-
ingkatan kualitas pelayanan 
publik.

Dalam kesempatan terse-
but, Chandra mengingat-
kan agar prajuritnya segera 
membenahi kekurangan yang 
terdapat di unit kerja masing-
masing.

“Sehingga diharapkan 
kita dapat memperoleh in-
deks kerja yang lebih baik 
di masa yang akan datang,” 
ujarnya.

Selain itu, Chandra me-
mastikan bahwa unit kerja 
yang tak bisa menunjukkan 
performa maksimal akan ada 
konsekuensi besar.

Bahkan, kata dia, tidak 
menutup kemungkinan akan 
ada risiko pergantian pejabat 
terkait.

“Bagi unit kerja yang tidak 
dapat menunjukkan performa 
positif  dan tidak mau beri-
novasi serta menjadi rumit 
bagi organ lain, maka dari itu 
saya tidak segan-segan untuk 
melakukan pergantian pejabat 
terkait,” tegasnya.  han

Ribuan Buruh ‘Kepung’ DPR,
Tuntut Kenaikan UMP

JAKARTA (IM) – sekitar 
50 ribuann buruh dari Konfed-
erasi Serikat Pekerja Indonesia 
(KSPI) dan berbagai elemen 
serikat buruh lainnya melaku-
kan unjuk rasa di depan pintu 
gerbang utama Gedung DPR/
MPR/DPD Senayan, Jakarta 
Pusat, Jumat (14/1).

Massa aksi disebutkan be-
rasal dari empat konfederasi 
dan 60 federasi, termasuk or-
ganisasi masyarakat, serta ele-
men masyarakat seperti petani, 
nelayan, hingga mahasiswa.

Presiden Konfederasi Seri-
kat Pekerja Indonesia (KSPI), 
Said Iqbal menyebutkan aksi 
tersebut untuk menyampaikan 
empat tuntutan utama. Empat 
tuntutan tersebut diantaranya 
yakni menolak Omnibus Law 
Undang-Undang (UU) Cipta 
Kerja, sahkan RUU Perlind-
ungan Pekerja Rumah Tangga 
(PPRT). Selain itu, buruh 
juga meminta revisi Surat 
Keputusan (SK) Gubernur 
terkait upah minimum kota/
kabupaten (UMK) dengan 
kenaikan antara 5 - 7 persen, 
dan meminta revisi UU Komi-

si Pemberantasan Korupsi 
(KPK).

Aksi tersebut dikatakan 
Said Iqbal dilakukan tidak han-
ya di Gedung DPR Senayan Ja-
karta saja, melainkan serentak 
di sejumlah lokasi yang sudah 
ditentukan di masing-masing 
34 provinsi.

 “Tidak hanya di Jakarta. 
Secara serempak, aksi juga 
akan dilakukan di 34 provinsi,” 
tutup Said Iqbal.

Berdasarkan pantauan di 
lokasi massa buruh terse-
but, mayoritas menggunakan 
masker namun tidak dalam 
posisi benar karena ada di 
bawah dagu. Selain itu keru-
munan tersebut juga memakan 
sebagian jalan Gatot Subroto 
sehingga menimbulkan kepa-
datan lalu lintas

Sementara, ratusan ang-
gota kepolisian dari Polda Met-
ro Jaya tampak berjaga-jaga di 
lokasi baik yang mengenakan 
seragam dinas maupun baju 
hazmat berwarna putih. Akibat 
aksi unjuk rasa tersebut, lalu 
lintas di sekitar lokasi macet 
parah.  mei

JAKARTA (IM) – Posisi 
Panglima Komando Strategis 
Angkatan Darat (Pangkostrad) 
mengalami kekosongan ham-
pir dua bulan selepas ditinggal 
Jenderal TNI Dudung Abdu-
rachman yang dilantik menjadi 
Kepala Staf  Angkatan Darat 
(KSAD) oleh Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

Panglima TNI Jenderal 
TNI Andika Perkasa menegas-
kan, tidak ada tarik menarik 
nama kandidat dalam penun-
jukkan jabatan yang nantinya 
diisi oleh perwira tinggi Bin-
tang 3 tersebut.

“Jadi kalau tarik menarik 
itu enggak ada, ini kan mau 
menyiapkan konsep secara 

keseluruhan,” ungkap Andika 
di Kejaksaan Agung, Jakarta 
Selatan, Jumat (14/1).

Dia menjelaskan, ihwal 
posisi Pangkostrad nantinya 
akan ditentukan oleh Dewan 
Kepangkatan dan Jabatan 
Tinggi (Wanjakti). Wanjakti 
sendiri, sambung Andika, di-
gelar tiap tiga bulan sekali. 
Menurut Andika, penunjukkan 
Pangkostrad cukup memakan 
waktu dikarenakan adanya 
pembaruan dalam Perpres 
Nomor 66/2019 tentang TNI. 
Dimana, dalam aturan itu 
terdapat 28 jabatan baru yang 
belum terealisasi.

“Antara lain adalah pem-
bentukan Komando Armada 

Republik Indonesia, ini di 
bawah Angkatan Laut kemu-
dian dikomandani oleh perwira 
bintang 3, bintang 2 dan se-
terusnya. Total ada 14 jabatan 
perwira tinggi,” tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya 
masih berupaya merampung-
kan peraturan dari Perpres 
yang tersedia. Dia berharap, 
proses Wanjakti dapat ram-
pung dalam pekan depan.

“Kami kebut supaya bisa 
kita keluar kan sekalian dalam 
wanjakti minggu depan ini. 
Sampai dengan hari ini masih 
ada peratuan-peraturan tu-
runan dari Perpres yang harus 
kami penuhi,” kata Andika. 

 han

Kursi Pangkostrad Kosong 2 Bulan,
Ini Kata Panglima TNI Jenderal Andika

JAKARTA (IM) - TNI 
Angkatan Laut melalui Sekolah 
Tinggi Teknologi Angkatan 
Laut (STTAL) berhasil men-
ciptakan drone dua media yang 
bisa terbang di udara dan dapat 
menyelam di air. Drone terse-
but dipamerkan pada acara 
wisuda lulusan STTAL yang 
dihadiri Kepala Staf  Angka-
tan Laut (KSAL) Laksamana 
Yudo Margono di Gedung 
Graha Samudera Bumimoro, 
Surabaya, Jawa Timur, Kamis 
(13/1).

“Keberhasilan tersebut 
perlu diapresiasi dan disyukuri 
sebagai bentuk prestasi yang 
telah dapat dicapai setelah 
melalui suatu perjuangan yang 
cukup lama,” ujar Yudo dalam 
keterangan tertulis, Kamis 
(13/1).

Selain drone dua media, 
juga dipamerkan produk 
teknologi penelitian dosen dan 
mahasiswa STTAL lainnya. 

Antara lain, hybrid drone den-
gan solar cell untuk pengin-
taian, dan riddingbouy dengan 
sistem kendali untuk operasi 
penyelamatan korban jatuh 
di laut.

Kemudian, rancang ban-
gun cone explosive sebagai 
senjata tempur dasar laut den-
gan sistem fi ring device berba-
sis mikrokontroler arduino dan 
lora, hingga alat ukur pasang 
surut sensor pressure dengan 
modul pengiriman data nirka-
bel jarak jauh.

Prototipe produk-produk 
penelitian tersebut nantinya 
akan disinergikan dengan sat-
uan terkait selaku pengguna. 
Nantinya, Dinas Penelitian dan 
Pengembangan Angkatan Laut 
(Dislitbangal) akan melakukan 
pengembangan lebih lanjut 
dan produksi massal guna 
mendukung perkuatan dan 
kemandirian alutsista TNI 
AL.  han

TNI AL Ciptakan Prototipe Drone
yang Bisa Terbang dan Menyelam

Menteri Tjahjo Geram Ada ASN di Sumut
Berjoget Sambil Pegang Botol Miras

JAKARTA (IM)  - Video 
yang memperlihatkan seorang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di Humbang Hasundutan 
(Humbahas), Sumatera Utara 
(Sumut) yang joget sambil 
mengkonsumsi miras, viral 
di media sosial.

Hal itu pun mendapat-
kan kecamanan dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (MenPANRB), Tjahjo 
Kumolo.

Tjahjo menegaskan, se-
bagai ASN harusnya dapat 
menjaga nama baik insti-
tusinya. Ia menegaskan agar 
pimpinan ASN tersebut 
memberikan sanksi.

“Sangat disayangkan. Ha-
rusnya sebagai ASN menjaga 
nama baik korps ASN. Pimpi-
nannya di mana ASN terse-
but bekerja harus dan wajib 
memberikan sanksi,” katanya 
saat dihubungi, Jumat (14/1).

Ditanyakan sanksi apa 
yang patut dijatuhkan, Tjahjo 
menjawab sanksi disiplin 
berat. Meskipun menurutnya 
memang tidak perlu sampai 

dipecat.
“Menurut saya disiplin 

berat. Walau tidak harus sam-
pai dipecat, tindakan tersebut 
sudah memalukan,” tuturnya.

Sebagaimana PP No.94 
tentang Disiplin PNS men-
gatur sejumlah sanksi disiplin 
bagi ASN. Diantaranya seb-
agai berikut:

1. Jenis Hukuman Dis-
iplin Ringan: teguran lisan, 
teguran tertulis,  pernyataan 
tidak puas secara tertulis.

2. Jenis Hukuman Dis-
iplin Sedang: pemotongan 
tunjangan kinerja sebesar 
25% selama 6 bulan,  pemo-
tongan tunjangan kinerja 
sebesar 25% selama 9 bu-
lan, pemotongan tunjangan 
kinerja sebesar 25% selama 
12 bulan.

3. Jenis Hukuman Disip-
lin Berat: penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah selama 
12 bulan,  pembebasan dari 
jabatannya menjadi jabatan 
pelaksana selama 12 bulan, 
pemberhentian dengan hor-
mat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS.  han

UNJUK RASA BURUH DI JAKARTA
Massa dari berbagai elemen buruh melaku-
kan unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Jumat (14/1). Dalam aksi yang digelar 
serentak di 34 provinsi tersebut mereka me-
nolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
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PEMERIKSAAN BUPATI KUANSING NONAKTIF
Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kanan) ber-
jalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung 
KPK, Jakarta, Jumat (14/1). Andi Putra menjalani pemeriksaan lanjutan 
sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap terkait perkara per-
panjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan 
Singingi Provinsi Riau.

IDN/ANTARA
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