
RAKER TNI DAN DPR
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa (kanan) didampingi Ke-
pala Staf Angkatan Laut (Kasal) 
Laksamana TNI Yudo Margono 
(kiri) berdiskusi dengan stafnya 
sebelum rapat kerja bersama 
Komisi I DPR di kompleks Par-
lemen, Jakarta, Senin (24/1). 
Rapat tersebut membahas 
capaian ‘minimum essential 
forces’ (MEF), dinamika ke-
amanan di Laut China Selatan, 
dan penyelesaian masalah kon-
fl ik di Papua serta Papua Barat.
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AMPG Nilai Spekulasi Ray Rangkuti
soal Capres Golkar Tak Berdasarkan Fakta
Pernyataan Direktur Eksekutif Lingkar 
Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, 
bahwa Golkar akan mendukung Anies di 
Pilpres 2024, merupakan penyataan spe-
kulasi saja tanpa didasari fakta.

pribadi, acara keluarga, sama 
sekali tidak ada hubungan-
nya dengan aktivitas politik. 
Acara tersebut juga bukan 
merupakan ajang Golkar untuk 
mendukung Anies maju di 
Pilpres 2024 seperti disam-
paikan pengamat politik Ray 
Rangkuti,” ujar Ilham.

Mantan Ketua DPRD 
Kabupaten Bogor itu juga 
menyebut, pilihan untuk men-
capreskan Airlangga tak lepas 
dari kinerjanya sebagai Menko 
Perekonomian dan Ketua 
Komite Penanganan Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasi-
onal (KPCPEN) yang mampu 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Karena itu, Golkar 
yakin pilihan terhadap Air-
langga tidak salah. Sebab, dari 
waktu ke waktu suara Partai 
Golkar maupun Airlangga 
terus meningkat.

“Padahal, kami belum se-
cara resmi melakukan deklarasi 

Pernyataan Direktur Eksekutif Lingkar

JAKARTA (IM) – Ketua 
Umum Angkatan Muda Partai 
Golkar (AMPG), Ilham Per-
mana, mengatakan, pihak luar 
boleh saja menganalisis ten-
tang Golkar. Namun, analisis 
tersebut hendaknya didasari 
fakta.

“Selain itu, yang paling 
tahu Partai Golkar tentu hanya 
orang-orang yang ada di Gol-
kar. Faktanya, hingga saat ini 
kalangan internal Partai Golkar 
masih bersuara bulat untuk 
memajukan Airlangga Har-
tarto sebagai calon presiden 
di Pilpres 2024,” kata Ilham, 
Senin (24/1).

Ilham mengkritisi spekula-
si Direktur Eksekutif  Lingkar 
Madani (LIMA) Indonesia, 
Ray Rangkuti, yang pada Jumat 
(21/1) menyebut, kehadiran 
Anies Baswedan kediaman 
Wakil Ketua Umum Partai 
Golkar, Nurdin Halid, sebagai 
tanda dukungan Golkar untuk 
Anies. Ray juga menyebut, ele-
ktabilitas Airlangga yang masih 
sangat rendah tidak realistis 
untuk maju di Pilpres 2024.

I lham mengingatkan, 
Anies hadir sebagai pribadi 
dalam acara keluarga Nurdin 
Halid, yang bukan acara partai. 
“Acara mappaci adalah acara 
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Airlangga. Mesin partai juga 
belum benar-benar digerak-
kan,” kata Wakil Ketua Umum 
Wushu tersebut.

Ilham menilai pandangan 
Ray untuk yang berspekulasi 
bahwa Anies akan dimajukan 
dalam pencapresan 2024 ber-
tentangan dengan penilaian-
nya tentang mantan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud) tersebut.

Komentar senada dilontar-
kan Ketua DPD Golkar Kota 
Bekasi Nofel Saleh Hilabi. Dia 
mengkritik keras pernyataan 
Direktur Eksekutif  Lingkar 
Madani (LIMA) Indonesia, 
Ray Rangkuti yang menyebut 
elektabilitas Airlangga Har-
tarto masih sangat rendah 
tidak realistis untuk maju di 
Pilpres 2024.

“Partai Golkar dari pengu-
rus pusat, daerah serta kader 
Partai Golkar sangat solid 
mendukung Ketua Umum 
DPP Partai Golkar Airlangga 
Hartarto pada Pilpres 2024,” 
ujarnya.

Nofel  menambahkan, 
pihaknya akan all-out dan 
menjadi garda terdepan un-
tuk memenangkan Airlangga 
Hartarto sebagai presiden di 
2024. Nofel juga telah menu-
runkan timnya di seluruh Kota 
Bekasi untuk menaikan tingkat 
elektabilitas dan popularitas 
Airlangga.

“Bagi kami, siapa pun 
cawapresnya, Presidennya 

Airlangga Hartarto harga mati. 
Kami akan memenangkan 
Airlangga Hartarto di Pilpres 
2024,” ujarnya.

Nofel mengutip temuan 
survei Warna Research Center 
(WRC) yang menyebut Partai 
Golkar di bawah kepemimpi-
nan Airlangga Hartarto, men-
jadi partai yang tertinggi paling 
disukai oleh masyarakat.

“Sudah jelas hasil sur-
vei menyebut, 67,3% merasa 
suka dan dekat kepada partai 
Golkar dikarenakan kader 
kader Golkar sangat membawa 
kesejukan di masyarakat dan 
sangat terkenal sebagai partai 
yang punya pengalaman dalam 
pemerintahan,” ujarnya.

“Pak Airlangga sampai saat 
ini trennya terus meningkat. 
Artinya ada ruang yang luas 
bagi Airlangga untuk menin-
gkatkan akselerasi popularitas 
kepada pemilih. Seperti di 
Kota Bekasi, di mana rata-rata 
kaum milenial di sana tertarik 
dengan fi gur Pak Airlangga. 
Hal ini Saya rasakan saat saya 
turun ke bawah,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia me-
minta Ray Rangkuti untuk 
tidak sembarangan berbicara 
tanpa metode dan riset yang 
jelas.

“Anda (Ray Rangkuti) jadi 
pengamat haruslah didasarkan 
analisa berbasis data, den-
gan riset, bukan berspekulasi 
berdasarkan undangan akad 
nikah,” tutur Nofel.  han

JAKARTA (IM) – Ha-
kim Pengadilan Negeri Sura-
baya, Itong Isnaeni Hidayat 
(IIH), sempat protes saat 
ditetapkan sebagai tersangka 
oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Itong me-
nyebut konstruksi perkara 
dugaan suap yang dibeberkan 
pimpinan KPK terhadap 
dirinya tidak benar dan hanya 
omong kosong belaka.

Wakil Ketua KPK, Nurul 
Ghufron memaklumi protes 
Itong saat ditampilkan ke 
publik sebagai tersangka. 
Ghufron mempersilakan 
Itong untuk membantah 
atau menyangkal dugaan per-
buatan suapnya. Terpenting, 
KPK telah mengantongi dua 
alat bukti permulaan yang cu-
kup untuk menetapkan Itong 
sebagai tersangka.

“KPK memaklumi atas 
sanggahan dari tersangka 
tersebut, yang jelas KPK se-
belum menetapkan tersangka 
melalui prosedur yang ketat 
berjenjang dalam memastikan 
prasyarat adanya dua alat 
bukti permulaan terpenuhi,” 
kata Ghufron saat dikonfi r-
masi, Senin (24/1).

Ghufron enggan ambil 
pusing atas sangkalan Itong. 
Kata Ghufron, KPK sudah 
terbiasa dibantah atau disang-
kal oleh para tersangka atas 
penetapan tersangkanya.

“Ya tidak apa-apa, itu hak 
dari tersangka untuk mem-
bantah dan biasa tersangka 
menyangkal tuduhan dr pen-
egak hukum walau ada be-
berapa juga yang mengakui,” 
terangnya.

Itong sempat emosi saat 
ditampilkan ke publik dengan 
mengenakan rompi tahanan 
KPK. Itong tidak terima 
ditetapkan sebagai tersangka 
oleh KPK. Apalagi, disangka 
telah menerima suap terkait 
pengurusan perkara.

Itong ditetapkan sebagai 
tersangka penerima suap 
oleh KPK. Ia diduga telah 
menerima suap terkait pen-
gurusan perkara yang sedang 
berproses di Pengadilan Neg-

eri Surabaya. Itong ditetapkan 
sebagai tersangka bersama 
dua orang lainnya.

Adapun, dua tersangka 
lainnya itu yakni, Panitera 
Pengganti PN Surabaya, 
Hamdan (HD), serta Penga-
cara atau Kuasa PT Soyu Giri 
Primedika (PT SGP), Hendro 
Kasiono (HK).

I tong  dan  Hamdan 
ditetapkan sebagai tersangka 
penerima suap. Sedangkan 
Hendro Kasiono ditetapkan 
sebagai tersangka pemberi 
suap.

Dalam perkara ini, Penga-
cara Hendro Kasiono diduga 
telah kongkalikong dengan 
PT SGP untuk memenang-
kan perkara yang sedang 
berproses di Pengadilan Sura-
baya. Perkara tersebut, yakni 
terkait permohonan pem-
bubaran PT SGP. Di mana, 
Itong Isnaini merupakan 
hakim tunggal yang meny-
idangkan perkara tersebut

Hendro mewakili PT SGP 
diduga berupaya memenang-
kan perkara tersebut dengan 
cara menyuap pejabat Pen-
gadilan Surabaya. Hendro 
berupaya menyuap Hakim 
Itong melalui Hamdan. PT 
SGP diwakili Hendro di-
duga telah menyiapkan uang 
Rp1,3 miliar untuk mengurus 
perkara ini mulai dari tingkat 
pengadilan hingga Mahka-
mah Agung.

Hendro telah menjalin 
komunikasi dengan Ham-
dan. Ada sejumlah imbalan 
uang yang akan diberikan ke 
Hamdan dan Itong jika ber-
hasil memenangkan perkara 
itu sesuai dengan keinganan 
PT SGP. Hamdan menyam-
paikan hal tersebut ke Itong. 
Itong bersedia dan sepakat 
asal ada imbalannya.

Hendro kemudian mere-
alisasikan sejumlah uang 
Rp140 juta untuk Itong me-
lalui Hamdan. KPK lantas 
mengamankan Hamdan dan 
Hendro sesaat setelah adanya 
penyerahan uang Rp140 juta 
yang diduga pelicin penguru-
san perkara.  han

Hakim PN Surabaya Protes KPK
karena Menetapkannya Tersangka

Ledakan Keras di Sibolga,
Sejumlah Orang Terluka

SIBOLGA (IM) – Leda-
kan keras terjadi di salah satu 
gudang yang patut diduga 
dijadikan tempat penyimpanan 
bom ikan di Tangkahan Jalan 
KH Ahmad Dahlan, Kelura-
han Pancuran Bambu, Keca-
matan Sibolga Sambas, Kota 
Sibolga, Sumatera Utara, Senin 
(24/1/2022) pagi.

Sejumlah bangunan yang 
berada di sekitar lokasi po-
rak-poranda akibat ledakan 
tersebut. Sejumlah orang juga 
dilaporkan terluka.

Kapolda Sumatera Utara, 
Irjen Pol Panca Putra Siman-
juntak membenarkan insiden 
ledakan tersebut.

“Iya betul, di Tangakahan 
Beringin Sibolga sekitar pukul 
9:30 WIB pagi tadi. Belum ada 
laporan korban jiwa, tapi ada 
tiga korban luka,” kata Irjen 
Panca.

Panca mengaku saat ini 
polisi sudah turun ke lokasi 

untuk melakukan penyelidikan 
atas insiden ledakan itu. Pi-
haknya juga akan menurunkan 
tim dari Laboratorium Foren-
sik Polri ke lokasi.

“Sejauh ini dugaan kita se-
mentara kedalam bom ikan. 
Belum ada ke arah terorisme. 
Begitu pun nanti kita tunggu ha-
sil pemeriksaan di lapangan. Tim 
dari Polda Sumut dan Polres 
Sibolga sudah di sana. Nanti 
labfor juga,” tandasnya.  lus

JAKARTA (IM) – Jasa 
Raharja melakukan pencai-
ran dana santunan kepada 
para korban meninggal dunia 
dalam kecelakaan maut di 
Balikpapan, Kalimantan Timur 
(Kaltim) yang terjadi beberapa 
waktu lalu. Pencairan dilaku-
kan secara cepat setelah data 
para korban diterima pihak 
Jasa Raharja.

Direktur Operasional PT 
Jasa Raharja Dewi Aryani 
Suzana mengatakan, pem-
berian santunan merupakan 
bentuk kehadiran negara 
dalam melindungi warganya. 
Sebab hal itu sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 1964.

“Jasa Raharja menyatakan 
rasa keprihatinan yang men-
dalam atas musibah ini. Kami 
juga turut berduka cita yang 
mendalam atas warga yang 
meninggal dunia,” kata Dewi 
dalam keterangan tertulis, 
Senin (24/1).

Santunan itu berasal dari 
dana Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 
(SWDKLLJ) yang dibayarkan 
masyarakat setiap tahun pada 
saat membayar pajak kenda-
raan bermotor. Sampai saat 
ini seluruh korban mening-

gal 4 orang sudah diberikan 
santunan.

“Berkat dukungan dan 
sinergi pelayanaan bersama in-
stansi terkait yaitu Kepolisian, 
Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil 
maka seluruh korban mening-
gal dunia telah diserahkan san-
tunan sebesar Rp 50 juta pada 
Jumat (21/1/2022) melalui 
mekanisme transfer ke reken-
ing kepada masing-masing ahli 
waris,” kata Dewi.

“Waktu penyelesaianya 
kurang dari 24 jam sejak ke-
jadian kecelakaan meskipun 
domisili ahli waris berada di 
beberapa provinsi berbeda 
yaitu Jawa Tengah, Banten dan 
Sumatera Utara,” tambahnya.

Khusus warga yang men-
galami luka-luka, Jasa Raharja 
meminta untuk tidak kha-
watir terkait biaya perawatan 
di rumah sakit. Pasalnya, Jasa 
Raharja sudah memberikan su-
rat jaminan kepada rumah sakit 
agar dapat merawat warga yang 
mengalami kecelakaan tersebut 
dengan baik sampai dengan 
biaya maksimal Rp 20 juta.

Sebelumnya, kecelakaan 
maut yang terjadi di simpang 
traffic light Muara Rapak, 
Balikpapan, pada Jumat (21/1) 
pagi. Peristiwa ini diduga ber-

mula saat truk toronton den-
gan nomor polisi KT 8534 
AJ berangkat dari parkirannya 
Jalan Pulau Balang KM13 
Kelurahan Karang Joang, Ke-
camatan Balikpapan Utara, 
pukul 05.00 WIT.

“Dengan muatan kontener 
20 fit yang berisikan kapur 
pembersih air dengan berat 
20 Ton yang hendak di antar 
ke Kampung Baru Balikpa-
pan Barat,” kata Karo Ops 
Polda Kaltim Kombes Pol 
Frans Barung Mangera kepada 
wartawan, Jumat (21/1).

Sesampai di depan Ra-
jawali Foto KM 0,5, supir truk 
sudah mulai menurunkan gigi 
kendaraan dari 4 ke 3. Namun, 
sesampai di depan Bank Man-
diri rem kendaraan sudah tidak 
berfungsi.

“Truk teronton meluncur 
laju dan menabrak yang ada 
di depannya. Pada saat ke-
jadian Trafi c light Muara Rapak 
warna merah,” imbuh Frans.

Setelah itu truk pertama 
kali menabrak sepeda. Berlan-
jut ke kendaraan lainnya yang 
tengah berhenti di traffi c light. 
Total ada 6 kendaraan roda 
4 yang ditabrak, sedangkan 
kendaraan roda dua berjumlah 
14 unit.  mei

Jasa Raharja Berikan Santunan untuk
Korban Kecelakaan Maut di Balikpapan
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PEMILU 2024 DIGELAR 14 FEBRUARI
Ketua KPU Ilham Saputra (kanan) menyampai-
kan paparan dengan didampingi Komisioner 
KPU Pramono Ubaid (kiri) dalam rapat kerja ber-
sama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu 
membahas penyelenggaraan Pemilihan Umum 
(Pemilu) 2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, 
Senin (24/1). Dalam rapat tersebut disepakati 
Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Pemilu 2024 Tak Jadi Digelar
21 Februari, PKS: Apa karena 212

JAKARTA (IM) - Pe-
milihan Umum (Pemilu) 2024 
resmi disepakati oleh Pemer-
intah dan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) digelar pada 
14 Februari 2024. Lantas apa 
pertimbangannya?

Kesepatan diambil dalam 
paparan masing-masing pihak 
dalam rapat bersama Komisi 
II DPR, di Gedung Nusan-
tara, Kompleks Parlemen, 
Jakarta, Senin (24/1). Kes-
epakatan disampaikan Ketua 
KPU RI, Ilham Saputra.

Ilham menyampaikan 
tanggal tersebut juga per-
nah diusulkan dalam rapat 
konsinyering pertama antara 
KPU, pemerintah dan DPR 
RI. Bulan Februari dinilai 
memiliki tingkat risiko lebih 
rendah jika dilaksanakan 
serentak dengan pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Pelaksanaan pemilu ta-
hun 2024 pada bulan Feb-
ruari memiliki tingkat risiko 
yang lebih rendah apabila 
dilaksanakan serentak dengan 
pemilihan (kepala daerah) 
tahun 2024,” ujarnya.

Pihak pemeritnah yang 
diwakilkan Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) Tito Kar-
navian juga sepakat dengan 
usulan pada konsinyering 
pertama tersebut.

“Untuk tanggal, kami kira 
dari pemerintah sepakat 14 
Februari,” tutur Tito dalam 
paparannya.

Tito mengatakan pelaksa-
naan Pemilu pada 14 Februari 
bisa memberikan ruang atau 
jeda waktu cukup menuju 
Pilkada serentak pada No-

vember di tahun yang sama.
“Sehingga masih ada 

space waktu antara Febru-
ari dengan bulan Novem-
ber karena itu memberi ru-
ang yang cukup bila terjadi 
putaran kedua misalnya,” kata 
mantan Kapolri ini.

Sementara itu, Anggota 
Komisi II DPR Fraksi PKS, 
Mardani Ali Seramemin-
ta pemerintah dan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
memberikan penjelasan ke-
pada publik terkait perubahan 
tanggal Pemilu 2024. Semula 
diusulkan 21 Februari ke-
mudian berubah menjadi 14 
Februari.

“Kenapa angka 14 Feb-
ruari yang kita ambil. Saya 
sudah ditanya wartawan apa 
21 Februari (ada isu) 212 apa 
14 Februari itu ada Valentine, 
saya bilang pasti ada jawaban 
yang lebih ilmiah dibanding 
itu,” kata Mardani Ali Sera 
dalam rapat di Gedung Nus-
antara, Jakarta, Senin (24/1).

Kendati dirinya tetap ber-
syukur atas tanggal Pemilu 
2024 yang telah mencapai 
kesepakatan. Menurutnya, 
penjelasan tersebut penting 
sebagai edukasi kepada publik.

Ketua DPP PKS itu pun 
meminta di forum tersebut, 
agar pemerintah maupun 
penyelenggara Pemilu untuk 
menjelaskan secara terbuka 
kepada publik. “Dan ini juga 
menjelaskan kalau di luaran 
banyak isu mundur Pemilu 
saya secara tegas mengatakan 
kita semua sepakat 2024 ses-
uai konstitusi Pemilu per 5 
tahun,” ujarnya.  mei

PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 
PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud 
melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL (“REKSA 
DANA”)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 
52 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan 
Surat No. S-1267/PM.21/2021 tanggal 21 Oktober 2021. Penawaran Umum 
atas Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 52 secara 
terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) 
Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 
(sepuluh miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran  

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai 
Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran. 
Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer 
Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi 
(jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Jakarta, 25 Januari 2022
Manajer Investasi

PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A

Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2793 9900

Faksimili: (62-21_ 2793 11 99

“INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL 
WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN 
UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU 
TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL 
TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN 
PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI 
OTORITAS JASA KEUANGAN”

SIDANG TUNTUTAN AZIS SYAMSUDDIN
Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang tuntutan kasus suap kepada 
mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, 
Jakarta, Senin (24/1). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Wakil 
Ketua DPR tersebut dengan hukuman empat tahun dua bulan penjara, 
denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak 
politik selama lima tahun.
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PENGUMUMAN PEMBUBARAN
Berdasarkan RUPS PT. GIRI AGUNG 
PERKASA (Perseroan) berkedudukan di 
Kota Tangerang tanggal 27 Desember 
2021, Perseroan telah menyatakan bubar 
terhitung mulai tanggal 27 Desember 
2021.

Penyampaian keberatan dapat dilakukan 
dalam waktu 60 hari sejak tanggal 
pengumuman ini.

LIKUIDATOR
Komplek Pergudangan Arcadia 

(Ruko Daan Mogot Arcadia) Blok H-4 no.20
Jl. Daan Mogot Raya, Kel. Batu Ceper, 

Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten.
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