
PELUNCURAN KPU-CSIRT
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra (ketiga kiri) bersama 
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (ketiga 
kanan) dan masing-masing jajaran berfoto bersama dalam peluncuran 
KPU-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Jakarta, Ju-
mat (21/1). KPU bersama BSSN resmi meluncurkan KPU-CSIRT yang ber-
tujuan untuk mengamankan sistem pemilihan umum dari kejahatan siber.
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VAKSINASI ANAK
DI PEKANBARU

Menteri Dalam Negeri Tito Kar-
navian (tengah) didampingi 
Gubernur Riau Syamsuar (ketiga 
kiri) dan Wali Kota Pekanbaru 
Firdaus (ketiga kanan) meninjau 
vaksinasi COVID-19 untuk anak di 
SDN 36 Pekanbaru, Riau, Jumat 
(21/1). Vaksinasi anak usia 6-11 
tahun terus dilakukan sebagai 
upaya percepatan vaksinasi CO-
VID-19 sekaligus persiapan dalam 
pembelajaran tatap muka 100 
persen.
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Setelah Pembahasan yang Super Singkat,
Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan
Naskah akademik ibu kota baru na-
manya Nusantara, yang bangun ngaku 
nasionalis, tapi satu pun ga ada refe-
rensinya produk akademisi Indonesia di 
dalamnya.

milihan kata.
Mengacu dari  dokumen 

yang diunggah laman resmi 
DPR RI, naskah akademik 
RUU IKN terdiri dari 6 bab 
yang tertuang dalam 175 
halaman. Terdapat logo Ke-
menterian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN/Bappenas) 
pada halaman depan naskah 
tersebut. Selain itu, tertulis 
pula keterangan Juni 2021 pada 
sampul naskah.

Sementara, kata pengantar 
naskah akademik ditulis oleh 
Menteri PPN/Bappenas Su-
harso Monoarfa.

Sejarawan JJ Rizal ikut 
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JAKARTA (IM) - Ran-
cangan Undang-Undang ten-
tang Ibu Kota Negara (RUU 
IKN) yang disahkan  sebagai 
undang-undang melalui rapat 
paripurna DPR, Selasa (18/1) 
lalu, hingga kini masih terus 
menuai kritikan dari berbagai 
kalangan.

Selain mengkritik soal kilat-

nya pengesahan RUU menjadi 
UU. Kini, masyarakat me-
nyoroti naskah akademik RUU 
ibu kota negara baru tersebut.

Di media sosial Twitter, 
banyak pihak mengkritik sub-
stansi naskah tersebut. Misal-
nya terkait dengan landasan 
sosiologis, referensi penulisan 
naskah, hingga diksi atau pe-
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mengkritisi naskah tersebut 
karena  nihilnya referensi 
produk akademisi dalam neg-
eri pada naskah akademik daan 
pembuatan UU IKN tersebut.

“Ini naskah akademik ibu 
kota baru namanya Nusantara, 
yang bangun ngaku nasionalis 
Soekarno, tapi satu pun ga ada 
referensinya produk akademisi 
Indonesia. Ini ibu kota sampai 
modal akademiknya pun modal 
asing,” tulis Rizal melalui akun 
Twitter miliknya, @JJRizal, 
Kamis (20/1).

Kritikan juga dilontarkan 
warga net  yang juga menyoroti 
soal referensi naskah akademik 
yang jumlahnya sangat sedikit.

Berdasar penelusuran, ref-
erensi naskah akademik RUU 
IKN dituangkan dalam 2 hala-
man daftar pustaka. Terdapat 
17 referensi yang ditulis dalam 
daftar pustaka, yang seluruhnya 
mengacu pada produk akade-
misi asing.

Hal lain yang juga diso-
roti warganet yakni landasan 
sosiologis naskah akademik 
yang dinilai dangkal dan tak 
menjabarkan permasalahan. 
Kemudian, persoalan lainnya 
yang juga dikritisi ialah terkait 
pemilihan kata yang dinilai tak 
akademis.

Warganet menyayangkan 
hal ini mengingat proyek pe-
mindahan ibu kota negara 
menelan biaya yang tidak se-
dikit, bahkan mencapai ratusan 
triliun. Sementara, sebelumnya 
Tenaga Ahli Utama Kantor 
Staf  Presiden (KSP) Wandy 

Tuturoong mengklaim bahwa 
perumusan naskah akademik 
RUU IKN melibatkan pemer-
intah, DPR, dan para ahli.

 Ia pun menepis anggapan 
yang menyebutkan bahwa 
pembahasan dan pengesahan 
RUU IKN menjadi UU san-
gat singkat dan terburu-buru. 
Wandy mengklaim, perumusan 
UU IKN sudah melalui proses 
diskusi yang matang dan kom-
prehensif.

“Ini yang harus diketahui 
oleh publik, bahwa komunikasi 
dengan pemerintah, khususnya 
Bappenas dalam persiapan draf  
RUU, Perpres, bahkan rancan-
gan masterplan sudah berlang-
sung lama, sejak periode lalu,” 
kata Wandy melalui keterangan 
tertulis, Rabu (19/1).

Oleh karenanya, Wandy 
menilai, saat ini yang terpen-
ting ialah mengawal proses 
selanjutnya agar pandangan 
berbagai pihak bisa diakomo-
dir dalam proyek pemindahan 
ibu kota.

“Kerja sama penuh an-
tara seluruh elemen masyarakat 
bersama dengan pemerintah 
sangat dibutuhkan untuk men-
dukung kesuksesan peminda-
han ibu kota baru ini,” katanya.

Adapun UU IKN terdiri 
dari 11 bab dan 44 pasal yang 
memuat segala urusan terkait 
pemindahan ibu kota. Pemba-
hasan RUU ini terbilang cepat 
karena hanya memakan waktu 
43 hari, terhitung sejak 7 De-
sember 2021, hingga disahkan 
pada 18 Januari 2022.  han

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memeriksa 
tiga Lurah di wilayah Pemer-
intah Kota (Pemkot) Bekasi 
sebagai saksi kasus suap yang 
menjerat Wali Kota, Rahmat 
Effendi.

Rahmat Effendi diduga 
menerima suap terkait proyek 
pengadaan barang dan jasa 
serta lelang jabatan di lingkun-
gan Pemkot Bekasi.

Tiga Lurah itu adalah Dju-
naidi Abdillah sebagai Lurah 
Telukpucung, Isma Yusliyanti  
sebagai Lurah Perwira, dan 
Ahmad Hidayat sebagai Lurah 
Kaliabang Tengah.

“Yang bersangkutan di-
periksa sebagai saksi untuk 
tersangka RE (Rahmat Ef-
fendi),” ujar Pelaksana Tugas 
Juru Bicara KPK Ali Fikri, 
melalui keterangan tertulis, 
Jumat (21/1).

Selain ketiga Lurah terse-
but, KPK juga mengagen-
dakan pemeriksaan seorang 
aparatur sipil negara (ASN) 
selaku staf  bagian hukum 
Pemkot Bekasi bernama Ina.

KPK menduga bahwa 
Pepen – panggilan untuk 
Rahmat Effendi --menggu-
nakan banyak cara untuk 
memperoleh uang miliaran 
dari hasil intervensi proyek 

pengadaan barang dan jasa 
dari sejumlah pihak swasta. 
Hanya saja uang-uang haram 
itu tidak pernah disetorkan 
langsung kepada Pepen, me-
lainkan melalui orang keper-
cayaannya yang juga aparatur 
sipil negara (ASN).

Dalam suap proyek 
pengadaan lahan, misalnya, 
Kepala Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan Kota Bekasi Jum-
hana Lutfi  diduga jadi menjadi 
kepanjangan tangan Pepen 
untuk menerima Rp 4 miliar 
dari pihak swasta.

Lalu, Camat Jatisampurna 
Wahyudin diduga jadi kepan-
jangan tangan Pepen untuk 
menerima Rp 3 miliar dari 
Camat Rawalumbu Makhfud 
Saifudin.

 Wahyudin juga diduga 
menerima Rp 100 juta, men-
gatasnamakan sumbangan ke 
salah satu masjid yang berada 
di bawah yayasan milik kelu-
arga Rahmat Effendi.

Pepen dibekuk dalam op-
erasi tangkap tangan (OTT). 
Total ada 13 orang selain 
Pepen yang ikut ditangkap 
pada 5 dan 6 Januari 2022. 
Dari hasil OTT ini, KPK 
menyita barang bukti berupa 
uang tunai dengan jumlah Rp 
5 miliar.  han

Tiga Lurah Diperiksa Jadi Saksi
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa
Penerbang Utamakan Keselamatan

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Staf  Angkatan Udara 
(KSAU) Marsekal Fadjar 
Prasetyo menekankan in-
struktur dan siswa Sekolah 
Penerbang (Sekbang) TNI 
AU mengutamakan safety 
atau keselamatan.

Hal itu disampaikan Fadjar 
ketika meninjau kegiatan lati-
han siswa Sekbang TNI AU 
A-99 dan Sekbang TNI A-7 di 
Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, 
Kamis (20/1) malam.

“Perhatikan safety, karena 
merupakan faktor utama 
dalam operasional maupun 
latihan penerbangan, apalagi 
terbang malam dalam kondisi 
musim hujan seperti saat ini,” 
ujar Fadjar dalam keterangan 
tertulis Dinas Penerangan 
Angkatan Udara (Dispenau), 
Jumat (21/1).

Fadjar juga meminta 
bahwa semua instruktur dan 

siswa Sekbang TNI harus 
selalu mengutamakan kes-
elamatan pada saat latihan, 
terutama ketika latihan ter-
bang malam. Adapun lati-
han terbang malam tersebut 
diikuti 41 orang instruktur 
penerbang, 23 orang siswa 
Sekbang TNI AU A-99, dan 
3 siswa Sekbang TNI A-7 
menggunakan 9 pesawat KT-
1B Wongbee.

Kehadiran pucuk pimpi-
nan TNI AU di Lanud Adi 
Sutjipto ini disambut oleh 
Komandan Lanud Adi Sutji-
pto Marsma TNI M Yani 
Amirullah beserta pejabat 
jajarannya. Agenda Fadjar 
di Lanud Adi Sutjipto, juga 
untuk menghadiri peringatan 
HUT ke-50 Federasi Aero 
Sport Indonesia (FASI) yang 
dipusatkan di shelter bravo, 
Wingdikterbang Lanud Adis-
utjipto, Jumat (21/1).  mei

KPK Periksa Ajudan dan Sekjen DPC Demokrat
terkait Kasus Suap Bupati PPU Abdul Gafur

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik  Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memeriksa 
ajudan Bupati Penajam Paser 
Utara (PPU) Abdul Gafur, 
Surya Yudrian. Surya diperiksa 
sebagai saksi kasus suap pen-
gadaan barang dan jasa serta 
perizinan di Kabupaten Pena-
jam Paser Utara, Kalimantan 
Timur tahun 2021-2022.

“Pemeriksaan dilakukan di 
Kantor Mako Brimob Polda 
Kaltim,” ujar Pelaksana Tugas 
Juru Bicara KPK Ali Fikri, 
melalui keterangan tertulis, 
Jumat (21/1).

Selain Ajudan, penyidik 
lembaga antirasuah itu juga 
memeriks Sekjen DPC De-
mokrat, Syamsudin alias Aco,  
seorang PNS bernama Justan, 
dan bendahara Korpri, Agus 
Suyadi.

Direktur Perumda Benuo 
Taka, Herianto dan pegawai 
PT Boreneo Putra Mandiri, 
Hajrin Zainudin juga turut 
diperiksa sebagai saksi.

 Abdul Gafur ditangkap 
dalam operasi tangkap tangan 
(OTT) yang dilakukan tim 
KPK di Jakarta dan Kaliman-
tan Timur,  Rabu (12/1) lalu. 
KPK telah menetapkan enam 
orang jadi tersangka terkait 

dugaan suap pengadaan ba-
rang dan jasa serta perizinan 
di Kabupaten PPU. KPK juga 
menetapkan Bendahara DPC 
Partai Demokrat Balikpapan 
Nur Afifah Balqis, Plt Sek-
retaris Daerah PPU Mulyadi 
dan Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata Ruang PPU 
Edi Hasmoro sebagai ter-
sangka.

Kemudian, Kepala Bidang 
Dinas Pendidikan, Pemuda, 
dan Olahraga PPU Jusman, 
serta pihak swasta bernama 
Achmad Zudi juga ditetapkan 
sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexan-
der Marwata mengatakan, tim 
KPK mengamankan uang Rp 
1,4 miliar dari penangkapan 
Abdul Gafur di lobi mal ka-
wasan Jakarta Selatan.

“Seluruh pihak yang dia-
mankan beserta barang bukti 
berupa uang tunai sejumlah 
Rp 1 miliar dan rekening bank 
dengan saldo Rp 447 juta serta 
sejumlah barang belanjaan 
dibawa ke gedung Merah Putih 
untuk dilakukan pemeriksaan 
dan permintaan keterangan,” 
ucap ujar Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata di Gedung 
Merah Putih KPK, Jakarta, 
Kamis (13/1).  han

Muhaimin Iskandar Nyapres 2024,
Mengaku Lantaran Diperintah Kiai

JAKARTA (IM) - Ketua 
Umum Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) Muhaimin Is-
kandar mengaku siap menjadi 
calon presiden (Capres) pada 
Pemilihan Presiden 2024 
mendatang, bukan hanya 
karena percaya diri, melaink-
an karena diperintah para kiai.

“Kapan hari saya ditanya 
wartawan kok pak Muhaimin 
percaya diri mau mencalonk-
an diri menjadi Presiden. 
Saya jawab saya bukan hanya 
percaya diri, (tapi) saya di-
perintah oleh kiai-kiai untuk 
maju menjadi calon presiden 
dari berbagai penjuru tanah 
air. Ini bukan soal percaya 
diri, tapi soal perintah,” kata 
Muhaimin dalam siaran pers, 
Jumat (21/1).

Muhaimmin mengatakan, 
tekadnya semakin kuat setelah 
adanya deklarasi dukungan 
dari sejumlah kiai di wilayah 
Tapal Kuda dan Banyuwangi 
agar ia maju sebagai capres. 
Wakil Ketua DPR itu juga 
percaya diri untuk maju se-
bagai capres karena PKB 
merupakan partai Islam den-
gan jumlah pemilih terbanyak 
di Indonesia.

“Bagaimana enggak per-
caya diri, PKB hari ini adalah 
partai Islam terbesar di Indo-
nesia dengan jumlah pemilih 
13 juta lebih. Kurang percaya 
diri apa?” ujar Muhaimin.

“Bahkan di papan tengah 
kita terbesar, bahkan survei-
survei terbaru kita sudah 
meninggalkan papan tengah 
dan kini di papan atas. Tapi 
sayangnya papan atasnya ma-
sih juara dua,” katanya.

Untuk itu, ia memohon 
doa dan dukungan dari para 
kiai, ulama, dan santri serta 
kerja keras seluruh kader 
PKB untuk mewujudkan 
target PKB memenangi Pe-
milu 2024.

Adapun deklarasi du-
kungan dari sejumlah kiai 
di wilayah Tapal Kuda dan 
Banyuwangi disampaikan 
langung oleh Ketua Pengurus 
Cabang Nahdlatutl Ulama 
Banyuwangi KH Ali Makki 
Zaini. “Kader NU yang di-
posisikan di politik praktis 
adalah Gus Muhaimin. Kita 
tidak punya orang lain. Bismil-
lah, kita akan membersamai 
Gus Muhaimin sampai 2024 
nanti,” kata Makki.  mei
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PELEPASAN JENAZAH
PRAJURIT TNI KORBAN KKB

Prajurit TNI berjaga di samping peti jenazah 
Serda Anumerta Miskel Rumbiak saat prosesi 
upacara pelepasan di lapangan Yon Zipur 20 
PPA Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat, 
Jumat (21/1). Serda Anumerta Miskel Rumbiak 
dari Yon Zipur 20/PPA menjadi korban mening-
gal dunia usai kontak senjata dengan Kelom-
pok Kriminal Bersenjata (KKB) Maybrat saat 
perjalanan misi kemanusiaan menuju lokasi 
pembangunan jembatan di Distrik Aifat Timur 
Kabupaten Maybrat.
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JAKARTA (IM) - Partai 
Amanat Nasional (PAN) mem-
pertimbangkan Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil sebagai 
salah satu sosok yang dapat 
didukung pada Pemilihan Pres-
iden (Pilpres) 2024.

Wakil Ketua Umum PAN 
Viva Yoga Mauladi menyam-
paikan hal itu sebagai respons 
terhadap deklarasi Ridwan 
Kamil yang siap maju dalam 
Pilpres.

“Kang Emil (sapaan akrab 
Ridwan Kamil) sebagai fi gur 
yang memiliki elektabilitas 
cukup baik berpotensi masuk 
radar utama untuk dimasuk-
kan sebagai salah satu figur 
di pilpres,” kata Yoga dalam 
keterangannya, Jumat (21/1).

Yoga menilai sosok Rid-
wan Kamil memiliki elekta-
bilitas yang cukup baik untuk 
bertarung di Pilpres. Hanya 
saja, dia menilai keputusan un-
tuk menetapkan Ridwan Kamil 
sebagai fi gur yang didukung 
PAN merupakan wewenang 
Ketum Zulkifl i Hasan.

“Nanti akan diputuskan 
oleh Ketua Umum PAN me-
lalui forum Rakernas. Karena 
dari hasil Rakernas ke-1 PAN, 
Agustus 2021 lalu, memu-
tuskan bahwa ketua umum 
PAN diberi kewenangan untuk 
menentukan langkah-langkah 
strategis di pilpres,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yoga membe-
berkan bahwa ada kedekatan 
antara Zulkifli Hasan dan 
Ridwan Kamil. Kedekatan itu 
bahkan disebut sudah terjalin 
sejak lama.

“Bang Zulkif l i  Hasan 
dan Kang Emil adalah sohib 
dekat, teman dekat sejak lama. 
Makanya bagi PAN, Kang 
Emil kita anggap bukan orang 
lain, tetapi sudah menjadi 
saudara sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, keduanya juga 
disebut beberapa kali melaku-
kan pertemuan bersama. Per-
temuan itu, dikatakan, menga-
gendakan diskusi terkait masa 
depan bangsa. Yoga menam-
bahkan, Ridwan Kamil juga 
memiliki visi misi yang sama 
seperti PAN.

“Makanya menurut saya, 
Kang Emil merasa at home 

bersama Bang Zul dan PAN,” 
tutur Yoga.

Sebelumnya, Ridwan Ka-
mil mengaku bahwa  dirinya 
sudah mantap untuk men-
calonkan diri sebagai presiden 
pada Pilpres 2024. Ia men-
gatakan memang ke manapun 
ia pergi, selalu ada doa dan du-
kungan dari masyarakat supaya 
ia mencalonkan diri di 2024.

 “Selalu ada antara doa, 
ada pertanyaan, tidak bisa 
dihindari, itu yang pertama. 
Kedua, jika gesturnya baik, 
saya aminkan kan begitu ya. 
Tugas manusia tadi adalah 
berusaha berikhtiar, masalah 
takdirnya ada atau tidak bukan 
wilayah manusia,” katanya 
seusai menghadiri Musyawarah 
AMS Perwakilan Bali di Hotel 
Aryaduta Bali, Selasa (18/1). 

 han

PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar
untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024
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