
RAKER JAKSA AGUNG
DENGAN KOMISI III DPR

Jaksa Agung ST Burhanuddin 
bersiap mengikuti rapat kerja 
dengan Komisi III DPR di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, Ja-
karta, Senin (17/1). Rapat kerja 
tersebut membahas soal 
evaluasi kinerja dan capaian 
Kejaksaan tahun 2021 dengan 
pagu anggaran sebesar Rp8.8 
trilliun serta membahas ren-
cana kerja dan target-target 
capaian Kejaksaan tahun 2022 
dengan pagu anggaran sebe-
sar Rp10 trilliun.
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Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon
Pangkostrad Sudah Mengerucut
Dua sosok disebut calon kuat untuk 
meng isi jabatan Pangkostrad, yakni 
Pang  dam Udayana Mayjen Maruli Siman-
juntak dan Pangdam Siliwangi Mayjen 
Agus Subiyanto.

pek ketahanan negara.
“Bagaimana kita dapat 

mendayagunakan seluruh sum-
ber daya nasional di dalam 
membangun sumber kekuatan 
ketahanan negara,” terangnya.

Sementara itu, ditanya soal 
dua sosok yang mengerucut 
menjabat posisi Pangkostrad, 
Pangdam Udayana Mayjen 
Maruli Simanjuntak dan Pan-
gdam Siliwangi Mayjen Agus 
Subiyanto, Hasto enggan men-
gomentarinya.

PDI-P, kata Hasto, lebih 
memilih untuk menyerahkan 
sepenuhnya kepada Presiden 
Jokowi.

“Ini menjadi konsen PDI 
Perjuangan, terkait nama-nama 
yang akan diputuskan, kami 
serahkan seluruhnya kepada 
Bapak Presiden,” ujarnya.

Seperti diketahui, posisi 
Pangkostrad nyaris dua bu-
lan mengalami kekosongan 
selepas Jenderal Dudung Ab-
durachman menjabat KSAD. 
Selama kekosangan ini, muncul 
sejumlah nama yang digadang-
gadang bakal menjadi pe-
mimpin satuan tempur terbe-
sar TNI AD, yakni Pangdam 
Udayana Mayjen Maruli Si-
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JAKARTA (IM) - Sek-
retaris Jenderal DPP PDI-P 
Hasto Kristiyanto menilai tak 
lama lagi jabatan Panglima 
Komando Cadangan Strategis 
Angkatan Darat (Pangkostrad) 
yang kini kosong, bakal terisi.

Hal itu diyakini Hasto me-
lihat proses komunikasi yang 
tengah berjalan antara Pres-
iden Joko Widodo (Jokowi), 
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa dan Kepala Staf  An-
gkatan Darat (KSAD) Jen-
deral Dudung Abdurachman 
dalam menentukan sosok 
Pangkostrad.

“Proses yang telah di-
lakukan antara Presiden Joko 
Widodo dan Panglima TNI 
dengan Kepala Staf  Angka-
tan Darat sudah mengerucut 
terkait siapa yang akan dipu-
tuskan untuk mengisi jabatan 
strategis tersebut,” kata Hasto 

saat  ditemui di Sekolah Partai 
PDI Perjuangan, Jakarta, Senin 
(17/1).

Hasto menuturkan, PDI-
P menilai posisi Pangkostrad 
merupakan jabatan yang san-
gat strategis. Untuk itu, Hasto 
menilai bahwa dalam menen-
tukan sosok Pangkostrad harus 
pula membicarakan soal politik 
pertahanan.

“Politik pertahanan itu 
dibagun untuk memastikan 
survive bangsa ini,” ucapnya.

Posisi Pangkostrad, kata 
Hasto, juga haruslah dipilih 
sosok yang mampu memban-
gun sumber kekuatan ketah-
anan negara. Ia pun berkaca 
dengan adanya ketegangan 
di Laut Cina Selatan. Menu-
rut Hasto, hal itu seharusnya 
membuat Indonesia memer-
lukan kerja konsolidasi dalam 
memperkuat keseluruhan as-
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manjuntak dan Pangdam Sili-
wangi Mayjen Agus Subiyanto.

Keduanya tergolong sama-
sama mempunyai kedekatan 
dengan Presiden Joko Widodo 

karena Maruli dan Agus Subi-
yanto merupakan eks Kom-
andan Pasukan Pengamanan 
Presiden (Danpaspampres). 

 han

JAKARTA (IM) - Kan-
tor Staf  Presiden (KSP) akan 
berkoordinasi dengan Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 
terkait beredarnya surat kes-
ediaan vaksin dan menang-
gung risiko pascavaksin anak 
yang diterima orangtua/wali 
murid.

Langkah ini menindak-
lanjuti arahan Presiden Joko 
Widodo dalam Rapat Terba-
tas (Ratas) evaluasi PPKM 
pada Minggu (16/1)  sore.

“Presiden memerintah-
kan jangan ada lagi sekolah 
yang meminta tanda tangan 
orang tua/wali murid yang 
menyatakan sekolah tidak 
bertanggung jawab bila ter-
jadi hal-hal tertentu akibat 
vaksin anak,” kata Tenaga 
Ahli Utama Kantor Staf  
Presiden, Abraham Wiroto-
mo, di Gedung Bina Graha 
Jakarta, Senin (17/1)..

Abraham menjelaskan, 
Presiden menyampaikan ara-
han tersebut setelah men-
dengar laporan Kepala Staf  

Kepresidenan (KSP) Moel-
doko soal keluhan masyara-
kat terkait surat pernyataan 
kesediaan vaksin. Dalam 
surat itu disebutkan, segala 
risiko pascavaksin ditanggung 
orangtua/wali murid.

“KSP menerima keluhan 
itu. Intinya, masyarakat me-
nilai surat pernyataan yang 
diberikan sekolah bentuk pe-
maksaan. Karena itu, kemarin 
dalam Ratas, Bapak KaStaf  
melaporkannya ke Presiden 
dan langsung mendapat re-
spons,” tuturnya.

Penanganan gejala pasca-
vaksin anak sepenuhnya tang-
gung jawab negara, termasuk 
soal biaya. Untuk peserta 
JKN ditanggung BPJS, dan 
non-JKN ditanggung APBN. 
Dia juga memastikan, sampai 
saat ini Komnas KIPI belum 
menerima laporan adanya 
gejala pascavaksin yang beru-
jung pada kematian.

“Bila ada temuan, orang 
tua/wali diharapkan melapor 
ke puskesmas atau RS ter-
dekat,” tutur Abraham.  han

Presiden Minta Sekolah Tak Paksa Ortu
Teken Surat Tanggung Risiko Vaksinasi

IJRS Prediksi Hakim Bakal Menolak
Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri

JAKARTA (IM) - In-
donesia Judicial Research 
Society (IJRS) memperki-
rakan, hakim PN Tipikor 
yang menangani perkara ka-
sus korupsi pengelolaan dana 
PT Asabri yang merugikan 
negara  hingga Rp22,788 
triliun, tak bakal menjatuhkan 
vonis mati pada terdakwa 
Heru Hidayat.

“Harapannya Hakim 
menjatuhkan vonis sesuai 
Perma Nomor 1 Tahun 2020 
itu saja. Kalau hukuman mati 
dalam kasus Asabri ini, tidak 
masuk (tidak bisa diterapkan) 
jika hakim merujuk pada Per-
ma Nomor 1 Tahun 2020,” 
ujar Direktur IJRS, Dio Ashar 
Wicaksana pada wartawan, 
Senin (17/1).

Secara prinsip dan yuri-
dis-positivis, tuntutan huku-
man mati terhadap terdakwa 
kasus Asabri Heru Hidayat 
tak bisa diterapkan. Maka 
itu, hakim Pengadilan Tipikor 
tidak akan menjatuhkan vonis 
hukuman mati terhadap Heru 
Hidayat.

Dio menjelaskan, selama 
majelis hakim benar-benar 
berpatokan pada Peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 
dan 3 Undang-Undang Pem-
berantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

Tindak pidana korupsi 
dalam kasus Asabri tidak 
masuk  ka teg or i  t indak 
pidana dalam keadaan ter-
tentu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 ayat (2) UU 
Tipikor dengan ancaman 
hukuman mati.

“Keadaan tertentu terse-
but, seperti bencana nasional, 
kondisi krisis ekonomi-mon-
eter, dan pengulangan tindak 
pidana,” tuturnya.

Dia menambahkan, se-
cara prinsip hukuman mati 
tidak relevan karena tidak 
berdampak pada penurunan 
angka kriminal atau tindak 
pidana.

Pasalnya, hukuman mati 
tidak akan memberikan efek 
jera kapada pelaku tindak 
pidana korupsi.

“Seharusnya yang pal-
ing penting menurut saya, 
kejar asetnya atau bagaimana 
kerugian negara yang terjadi 
akibat perbuatan itu bisa 
kembali ke negara lagi,” kata-
nya.  han

JAKARTA (IM) - Ang-
gota DPR Fraksi Partai Am-
anat Nasional (PAN) Dian 
Istiqomah sempat panik saat 
terjebak di dalam lift Gedung 
DPR RI, Senayan, Jakarta. 
Kejadian yang menghebohkan 
itu bukan kali pertama.

Dian mengatakan, bahwa 
pada hari ini, dirinya sen-
gaja datang lebih pagi ke ruang 
Fraksi PAN yang berada di 
lantai 20, Gedung Nusantara 
I, Kompleks Parlemen, Jakarta. 
Sekitar pukul 07.05 WIB, Dian 
yang didampingi seorang pen-
gamanan dalam (Pamdal) me-
naiki lift P2 VIP.

“Begitu naik, lift turun lagi. 
Di antara lantai 3 dan lantai 2, 
di tengah-tengah. Lumayan 
terjebak di dalam 15 menitan,” 
kata Dian kepada wartawan, 
Senin (17/1).

Anggota dewan peng-
ganti mendiang Haji Lulung 
ini mengaku panik saat ter-
jebak di dalam lift tersebut. 
Setelah berhasil ke luar dari 
lift itu, dia pun memutuskan 
untuk memilih menggunakan 
lift lain.

“Selanjutnya mau pakai 
lift yang panorama, ternyata 
dua-duanya trouble,” ujarnya.

Dian pun meminta agar 
persoalan ini tidak dianggap 
sepele. Menurutnya, harus ada 
tindaklanjut agar memberikan 
rasa aman kepada anggota 
dewan ataupun sejumlah tamu 
yang akan memakai lift di ge-
dung Nusantara I ini.

“Bagaimana solusi untuk 
lift kelihatannya perlu dibicara-
kan serius ini. Keamanan dan 
keselamatan dewan juga harus 
diperhatikan,” tuturnya.  mei

Anggota DPR dari Fraksi PAN Panik
saat Terjebak Dalam Lift Gedung DPR

PEMERIKSAAN MANTAN CAMAT RAWA LUMBU BEKASI
Tersangka mantan Camat Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat, Makhfud 
Saifudin (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan 
di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/1). KPK memeriksa Makhfud Saifudin 
terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang 
jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar 
Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar.
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Demokrat Bantah Kejipratan Uang
Korupsi  Bupati Penajam Paser Utara

JAKARTA (IM) - Ketua 
Dewan Kehormatan Partai 
Demokrat, Hinca Pandjai-
tan, membantah  ada aliran 
uang ke partainya dalam 
kasus dugaan korupsi Bupati 
Penajam Paser Utara, Abdul 
Gafur Mas’ud.

“Enggak ada itu, tidak 
ada, kan kalau kader kan tidak 
harus juga aliran dana ke kita 
kan,” kata Hinca saat dite-
mui di Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Senin (17/1).

Hinca tidak menjawab 
lugas saat ditanya soal status 
Abdul Gafur sebagai calon 
ketua DPD Partai Demokrat 
Kalimantan Timur serta 
sanksi yang akan dijatuh-
kan kepada Abdul Gafur 
dan Bendahara DPC Partai 
Demokrat Balikpapan, Nur 
Afifah, yang telah ditetap-
kan sebagai tersangka oleh 
Komisi Pemberantas Korupsi 
(KPK).

Ia hanya menegaskan, 
Demokrat akan menunggu 

proses hukum yang sedang 
dilakukan oleh KPK terkait 
dugaan korupsi tersebut.

“Begini saja, kalau soal 
dugaan-dugaan tadi kami 
tunggu saja KPK, kami tung-
gu ya,” ujar anggota Komisi 
III DPR tersebut.

KPK sebelumnya me-
nyatakan akan mendalami 
dugaan adanya aliran dana 
kasus suap Andul Gafur ke 
Partai Demokrat. Abdul Ga-
fur merupakan Ketua DPC 
Partai Demokrat Balikpapan 
sedangkan Bendahara DPC 
Partai Demokrat Balikpa-
pan Nur Afi fah Balqis turut 
ditetapkan sebagai tersangka 
dalam kasus itu.

“Apakah ada dugaan ali-
ran dana ke partai, itu tentu 
nanti yang akan didalami 
dalam proses penyidikan, 
tapi informasi sampai saat ini 
belum kami dapatkan,” kata 
Wakil Ketua KPK Alexander 
Marwata, Kamis malam lalu. 

mei

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memeriksa 
Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Bekasi Reny Hendrawati, 
Senin (17/1). Dia dimintai 
keterangannya terkait  dugaan 
suap yang menjerat Wali Kota 
nonaktif, Rahmat Effendi atau 
Bang Pepen.

“Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kota Bekasi Reny Hendrawati 
akan diperiksa sebagai saksi 
untuk tersangka RE (Rahmat 
Effendi),” ujar Plt Juru Bicara 
KPK Ali Fikri dalam keteran-
gannya, senin (17/1).

Selain memeriksa Reny, 
tim penyidik juga mengagen-
dakan pemeriksaan terhadap 
Camat Rawa Lumbu, Bekasi, 
Makhfud Saifuddin. Makhfud 
sendiri sudah ditetapkan se-
bagai tersangka dalam kasus 
yang sama. Namun, status 
Makhfud dalam pemeriksaan 
kali ini adalah saksi.

Selain itu, pemeriksaan ter-

hadap Intan (karyawan swasta), 
Heryanto (ASN-Kabid Per-
tanahan Disperkimtan Kota 
Bekasi), Nurcholis (Kepala 
BPBD), Lisda (Kasi BP3KB), 
Sherly (swasta/bagian keuan-
gan PT Hanaveri dan PT 
Kota Bintang Rayatri), Giyarto 
(PPK), Andi Kristanto (ajudan 
Walkot Bekasi), dan Tita Listia 
(Dinas Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak).

Diketahui, KPK telah 
menetapkan Wali Kota Bekasi 
Rahmat Effendi (RE) dan 
delapan orang lainnya sebagai 
tersangka dugaan suap terkait 
pengadaan barang dan jasa 
serta lelang jabatan di Pemkot 
Bekasi.

Delapan orang tersangka 
itu yakni, sebagai pemberi 
yakni Ali Amril  (Direktur PT 
MAM Energindo). , Lai Bui 
Min alias Anen  dari pihak 
swasta, Suryadi (SY) meru-
pakan Direktur PT Kota Bin-
tang Rayatri dan PT Hanaveri 

Sentosa, dan Makhfud Saifudin 
(MS) sebagai Camat Rawa-
lumbu.

Sedangkan sebagai pener-
ima yakni, Sekretaris Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP 
Kota Bekasi M. Bunyamin 
(MB), Mulyadi alias Bayong 
Lurah Kati Sari, Camat Jati-
sampurna Wahyudin (WY) 
dan Kepala Dinas Peruma-
han, Kawasan Permukiman 
dan Pertahanan Kota Bekasi 
Jumhana Lutfi  (JL). Rahmat 
Effendi diduga menetapkan 
lokasi pada tanah milik swasta 
dan intervensi dengan memilih 
langsung para pihak swasta 
yang lahannya akan digunakan 
untuk proyek pengadaan di-
maksud serta meminta untuk 
tidak memutus kontrak pe-
kerjaan.

Proyek-proyek itu antara 
lain, pembebasan lahan seko-
lah di wilayah Rawalumbu seni-
lai Rp21,8 miliar, pembebasan 
lahan Polder 202 senilai Rp25,8 

KPK Periksa Sekda Bekasi Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi

RAPAT KERJA MENTERI AGAMA
DENGAN KOMISI VIII DPR

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meng-
ikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR 
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (17/1). Rapat kerja tersebut membahas 
soal persiapan penyelenggaraan ibadah haji 
1443H/2022 M.
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PENGUMUMAN
Dalam rangka peningkatan modal dari perseroan terbatas        
PT. ARTA KOMUNIKA BERSAMA, berkedudukan di Kota 
Jakarta Selatan (“Perseroan”), diberitahukan bahwa 
peningkatan modal tersebut mengakibatkan perubahan 
saham pengendali saham Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan 
keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari 
sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.

Jakarta, 18 Januari 2022
PT. ARTA KOMUNIKA BERSAMA

Direksi

miliar, pembebasan lahan Pol-
der Air Kranji senilai Rp21,8 
miliar dan melanjutkan proyek 
pembangunan gedung teknis 
bersama senilai Rp15 miliar.

Sebagai bentuk komitmen, 
Rahmat Effendi diduga me-
minta sejumlah uang kepada 
pihak yang lahannya diganti 
rugi oleh Pemerintah Kota 
Bekasi, di antaranya dengan 
menggunakan sebutan untuk 
“Sumbangan Mesjid.

Selanjutnya, para pihak 
swasta yang terlibat meny-
erahkan sejumlah uang melalui 
perantara orang-orang keper-
cayaan Rahmat Effendi yaitu 
Kepala Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertahanan Kota Bekasi Jum-
hana Lutfi  (JL) yang menerima 
uang sejumlah Rp4 Miliar dari 
swasta Lai Bui Min alias Anen 
(LBM).

Lalu,  Camat Jat isam-
purna Wahyudin (WY) yang 
menerima uang sejumlah Rp3 
miliar dari Camat Rawalumbu 
Makhfud Saifudin (MS). Dan 
juga, mengatasnamakan sum-
bangan ke salah satu masjid 
yang berada di bawah yayasan 
milik keluarga Rahmat Effendi 
sejumlah Rp100 juta dari Di-
rektur PT Kota Bintang Ray-
atri dan PT Hanaveri Sentosa, 
Suryadi (SY).

Selain itu, Rahmat Ef-
fendi juga diduga menerima 
sejumlah uang dari beberapa 
pegawai pada Pemerintah Kota 
Bekasi sebagai pemotongan 
terkait posisi jabatan yang 
diembannya di Pemerintah 
Kota Bekasi. Uang tersebut 

diduga dipergunakan untuk 
operasional Rahmat Effendi 
yang dikelola oleh Lurah Kati 
Sari Mulyadi (MY) alias Bay-
ong yang pada saat dilakukan 
tangkap tangan, tersisa uang 
sejumlah Rp600 juta.

Di samping itu juga terkait 
dengan pengurusan proyek 
dan tenaga kerja kontrak di 
Pemerintah Kota Bekasi, Rah-
mat Effendi diduga menerima 
sejumlah uang Rp30 juta dari 
Direktur PT MAM Energindo, 
Ali Amril (AA), melalui M. 
Bunyamin (MB).

AA dkk disangkakan me-
langgar Pasal 5 Ayat (1) huruf  
a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf  b 
atau Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 
Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai penerima Rahmat 
Effendi dkk disangkakan me-
langgar Pasal 12 huruf  a atau 
Pasal 12 huruf  b atau Pasal 
11 dan pasal 12 huruf  f  serta 
Pasal 12B Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 
Ayat (1) ke 1 KUHP.  han
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