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 GBP 19.753,00 19.403,00

  MATA UANG      JUAL  BELI

Jumat 21 Januari 2022 16.45 WIB 

LvstRupiah

ALAMAT REDAKSI / IKLAN, JALAN GUNUNG SAHARI XI NO. 291 JAKARTA PUSAT 10720 TELP.: 021 - 6397716, FAX.: 6397652 INGIN BERLANGGANAN HUBUNGI TELP.: 021- 626 5566 (DEWI 081212835802)

ASALTAU!

                          
      Bersambung ke hal   11

KPK harus mengevaluasi sistem keaman-
an di Rutan, menyusul Wali Kota non-
aktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen 
melakukan pertemuan secara daring, 
meski tengah mendekam di rutan KPK.

menyebut dengan detail siapa 
pihak yang bertemu secara daring 
dengan Pepen. Meski demikian, Ali 
menjelaskan pertemuan daring bisa 
dilakukan dalam masa pandemi 
Covid-19 dengan tetap mengacu 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
58 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Wewenang, Tugas 
dan Tanggung Jawab Perawatan 

kumnya sesuai jadwal kunjungan 
yang telah ditentukan dengan 
seizin tim penyidik,” sebut Ali 
dalam keterangan tertulis.

“Namun dalam peristiwa 
ini, KPK sangat menyayangkan 
bahwa tahanan dimaksud, diduga 
bertemu secara daring dengan 
pihak-pihak lain sebagaimana ba-
tasan yang diatur dalam ketentuan 
yang berlaku,” katanya.

Namun demikian Ali tidak 

video pertemuan virtual Pepen 
dengan 12 orang kader DPD 
Golkar Kota Bekasi, beredar di 
media sosial.

Pelaksana Tugas Juru Bicara 
KPK Ali Fikri menyebut perte-
muan itu berlangsung di Rumah 
Tahanan (Rutan) KPK, Kamis 
(20/1).

“KPK memberikan hak setiap 
tahanan untuk dapat dikunjungi 
oleh keluarga atau penasihat hu-

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyayangkan pertemuan daring 

yang dilakukan Wali Kota Bekasi 
Rahmat Effendi alias Pepen 
dengan sejumlah pihak. Adapun 

Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan
Secara Daring dari Rutan KPK, Kok Bisa?

FOTO/SETKAB.GO.ID

Mantan Penyidik KPK Stepanus Robin
Tak Banding atas Vonis 11 Tahun Penjara
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sekitar 20 kendaraan, termasuk di 
antaranya sejumlah pengendara 
sepeda motor,  yang berhenti di 
lampu merah Muara Rapak.

Menurut informasi, akibat 

kecelakaan maut itu, lima orang 
korban tewas, di mena 4 di anta-
ranya meninggal di lokasi kejadian 

JAKARTA (IM) - Kecelakaan 
maut terjadi di Balikpapan. Sebuah 
truk tronton dengan muatan se-
berat 20 ton mengalami rem blong. 
Akibatnya, truk tersebut menabrak 

Tragis! Truk Tabrak Belasan Kendaraan,
5 Orang Tewas dan Puluhan Luka-luka

PASANGAN suami istri, Johanes Siswan-
to dan Agnes Sririswanti, warga Cilangkap, 
Jakarta Timur, senangnya bukan main. Setelah 
53 tahun menikah, pasangan yang kini sudah 
menjadi kakek dan nenek ini  akhirnya punya  
akta perkawina. Hal ini setelah mereka mengi-
kuti program Kampung Sadar Administrasi 
Kependudukan (Kamsa).

“Saya ucapkan terima kasih yang mana 
sangat membantu warga. Apa yang dibutuhkan 
untuk kelengkapan administrasi sudah lengkap 
semua,” kata Johanes saat ditemui di Jakarta 
Timur, Jumat (21/1).

Pasangan kakek nenek yang telah dikaruniai 
14 cucu dan dua cicit bukan tidak pernah men-
gurus akta perkawinan mereka. Namun, karena 
proses yang berbelit-belit dan jarak tempuh 
kantor pembutan dirasa sulit ditempuh, maka 
keduanya urung mengurus akta perkawinan.

“Dulu persyaratan sangat banyak dan sulit 
dan karena kami beranggapan bukan pegawai 
negeri, jadi saya pikir kegunaannya nggak ada 
tapi waktu mau ke luar negeri, ngurus paspor, 
ditanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Duk-
capil Jakarta Timur, Nurrahman mengatakan 

53 Tahun Menikah, Pasutri Ini
Baru Punya Akta Perkawinan
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dilan Negeri (PN) Surabaya. Tiga 
tersangka yang terjaring operasi 
tangkap tangan (OTT) itu adalah 
hakim Itong Isnaini Hidayat, 
panitera pengganti Hamdan, dan 

pengacara PT Soyu Giri Primedika 
(SGP) Hendro Kasiono.

Komisioner KPK Nawawi 

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menetapkan tiga tersangka terkait 
kasus dugaan korupsi penerimaan 
suap pengurusan perkara di Penga-

Terungkap, Suap yang Diterima Hakim
PN Surabaya untuk Bubarkan Perusahaan

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Beramal bukanlah hak khusus orang 
kaya, melainkan wujud kasih sayang 
semua orang yang penuh ketulusan.

(Mas   ter Cheng Y en)

WORLD ECONOMIC FORUM WORLD ECONOMIC FORUM 
Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan Klaus Schwab pada World Economic Forum, Kamis (20/1), secara Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan Klaus Schwab pada World Economic Forum, Kamis (20/1), secara 
virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Indonesia akan mendorong penguatan arsitektur sistem keta-virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. Indonesia akan mendorong penguatan arsitektur sistem keta-
hanan kesehatan dunia.hanan kesehatan dunia.

JAKARTA (IM) - Mantan 
Penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Stepanus Robin 
Pattuju, tidak mengajukan band-
ing atas vonis 11 tahun penjara 
yang dijatuhkan majelis hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Tipikor) terhadap dirinya.

Robin merupakan terdakwa 
kasus penanganan perkara di 
KPK bersama seorang pengacara 
bernama Maskur Husain.

“ Infor mas i  yang  kami 
peroleh, terdakwa Stepanus Rob-
in P dkk (dan kawan-kawan) telah 
menerima putusan majelis ha-
kim,” ujar Pelaksana Tugas Juru 
Bicara KPK, Ali Fikri, melalui 
keterangan tertulis, Jumat (21/1).

Dalam kasus itu, Maskur 
Husain divonis sembilan tahun 
penjara. Majelis hakim meni-
lai, Maskur terbukti melakukan 

tindak pidana korupsi bersama 
Robin Pattuju. Menurut Ali, tim 
Jaksa KPK juga telah mempelajari 
pertimbangan majelis hakim dan 
berpendapat seluruh analisa yuri-
dis fakta hukum di persidangan 
telah dipertimbangkan.

“Untuk itu, KPK juga tidak 
mengajukan upaya hukum band-
ing,” ujarnya.

Dengan tidak mengajukan 
banding, maka perkara Stepanus 
Robin dan Mskur Husein telah 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Sehingga, jaksa eksekutor 
KPK akan segera melaksanakan 
putusan terhadap Robin dan 
Maskur.

“Kami berharap PN Tipikor 
Jakarta Pusat dapat segera me-
ngirimkan salinan petikan putusan 

IDN/ANTARA
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JAKARTA (IM) – Indo-
nesia memasuki gelombang 3 
pandemi virus corona. Hal ini 
ditandai dengan penambahan 
kasus Covid-19 yang signifi kan 
beberapa hari terakhir dan 
meluasnya penularan varian 
Omicron.

Sebelumnya,  pemerintah 
dan para epidemiolog sudah 
memprediksi bahwa kasus 
akan terus menanjak hingga 
mencapai puncak di Februari 
atau Maret ini.

Artinya, Indonesia mau tak 
mau masih harus berhadapan 
dengan eskalasi pandemi. Ka-
sus Covid-19 kembali lewati 
2.000

 Data Satuan Tugas (Sat-
gas) Penanganan Covid-19 
pada Kamis (20/1) mencatat, 

ter jadi penambahan 2.116 
kasus Covid-19 baru dalam 24 
jam. Untuk pertama kalinya 
setelah September 2021, kasus 
Covid-19 harian kembali mele-
wati angka 2.000 dalam sehari.

Sebelumnya, 2.057 kasus 
virus corona tercatat pada 28 
September 2021. Penambahan 
2.116 kasus baru ini menye-
babkan total kasus Covid-19 
di Indonesia kini mencapai 
4.277.644, terhitung sejak ka-
sus pertama diumumkan Pres-
iden Joko Widodo pada 2 
Maret 2020.

Kasus baru virus corona 
itu tersebar di 25 provinsi dan 
Jakarta sebagai daerah tertinggi 
dengan 1.155 kasus. Menyusul 

Jakarta Darurat Omicron, Sudah
1.027 Orang di Jakarta Terpapar

VAKSINASI BOOSTER COVID-19
Petugas kesehatan melayani masyarakat untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga 
atau booster COVID-19 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/1). Presiden Joko 
Widodo mendorong masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster, 
dikarenakan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan 
akibat penyebaran varian Omicron.
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