
Jokowi ke MA: Kurangi Hambatan Hukum 
Demi Percepatan Pembangunan Ekonomi
Jokowi yakin upaya hukum yang efek-
tif oleh MA dapat mewujudkan kese-
jahteraan sosial. Sementara itu, MA 
mencatat, sepanjang 2021 ada 19.408 
perkara yang masuk ke MA dan 99,10% 
perkara telah diputus.

JAKARTA (IM) – Presi-
den Joko Widodo (Jokowi)  
berharap Mahkamah Agung 
(MA) melakukan upaya strat-
egis untuk mengurangi ham-
batan-hambatan hukum agar 
pemerintah bisa melakukan 
percepatan pembangunan 
ekonomi.

Kepala Negara menyam-
paikan hal ini saat memberikan 
sambutannya pada Sidang 
istimewa laporan tahunan 
Mahkamah Agung RI tahun 
2021 secara virtual pada hari 
ini Selasa (22/2).

“Kami berharap Mahka-
mah Agung terus melakukan 
upaya-upaya strategis dalam 
mengurangi hambatan-ham-
batan hukum untuk percepa-
tan pembangunan ekonomi 
antara lain melalui percepatan 
penanganan perkara perdata 
melalui mekanisme gugatan 
sederhana, mendorong konsis-
tensi putusan serta melakukan 
reformasi pelaksanaan putu-
san,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi  juga 

berharap MA konsisten dalam 
memperkuat akses keadilan 
bagi kelompok rentan.

“Yaitu perempuan, anak 
dan penyandang disabilitas 
melalui penguatan pengaturan, 
pelayanan dan akses disabili-
tas disetiap lini pengadilan,” 
jelasnya.

Jokowi yakin upaya hukum 
yang efektif  oleh MA dapat 
mewujudkan kesejahteraan 
sosial hingga mempercepat 
tranformasi di Tanah Air.

“Kami menyakini upaya 
penegakan hukum yang efektif  
oleh Mahkamah Agung akan 
berkontribusi mewujudkan 
kesejahteraan dan kestabilan 
sosial memperkuat sistem 
demokrasi dan mempercepat 
tranformasi menuju Indonesia 
maju yang kita cita-citakan,” 
kata Presiden.

99,10 % Perkara Diputus
Sementara itu, MA men-

catat, sepanjang 2021 ada 
19.408 perkara yang masuk ke 
MA. Dari jumlah itu, sebanyak 
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adalah sebesar 99,10 persen 
atau lebih tinggi dari Indikator 
Kinerja Utama yang ditetap-
kan, yaitu sebesar 70 persen,” 
tandasnya.  han

90%.
“Berdasarkan data peny-

elesaian perkara tersebut, maka 
rasio produktivitas memutus 
Mahkamah Agung tahu. 2021 
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99,10% perkara telah diputus. 
Ketua Mahkamah Agung, Mu-
hammad Syarifuddin merinci, 
dari 19.408 perkara umum 
yang masuk, sebanyak 19.209 
kasus yang masuk tahun 2021, 
dan 199 lainnya merupakan 
sisa kasus pada tahun sebel-
umnya.

“Dar i  j umlah  beban 
perkara tersebut Mahkamah 
Agung selama tahun 2021 
berhasil memutus sebanyak 
19.233,” kata Syarifuddin saat 
memberikan laporan Tahunan 
Mahkamah Agung, disiarkan 
di Sekretariat Presiden, Selasa 
(22/2).

Syarifuddin kemudian 
mengatakan, dari perkara yang 
berhasil diselesaikan tersebut 
tersisa 175 perkara yang belum 
diselesaikan.

Jumlah tersebut, tambah, 
Syarifuddin merupakan catatan 
rekor terendah yang pernah 
dicapai dalam sejarah Mahka-
mah Agung.

“Jumlah sisa perkara terse-
but merupakan rekor terendah 
yang pernah yang pernah dica-
pai dalam sejarah Mahkamah 
Agung,” tuturnya.

Lebih lanjut, Syarifud-
din mengatakan atas capaian 
tersebut Mahkamah Agung 
juga telah melewati indikator 
kinerja utama yang ditetapkan 
sebesar 70%. Saat ini, kinerja 
produktivitas memutus Mah-
kamah Agung tercatat sebesar 

PERPANJANGAN
PPKM JAWA-BALI

Pekerja menyeberang jalan 
di kawasan Karet Kuningan, 
Jakarta, Selasa (22/2). Peme-
rintah menetapkan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) di Jawa-
Bali kembali diperpanjang 
hingga 28 Februari 2022 seba-
gai salah satu langkah anti-
sipatif penanggulangan CO-
VID-19 di tengah merebaknya 
varian Omicron di Indonesia. 

JAKARTA (IM) - Pen-
gadilan Negeri Jakarta Pusat 
(PN Jakpus) menggelar si-
dang lanjutan dengan terda-
kwa Ferdinand Hutahean, 
Selasa (22/2).

Da lam pers idang an 
kali ini, tim Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) menghadirkan 
Ketua Umum DPP Komite 
Nasional Pemuda Indonesia 
(KNPI), Haris Pertama seb-
agai saksi.

Saat tampil di persidan-
gan, wajah Haris Pertama 
masih terlihat dibalut perban. 
Diketahui, Haris baru saja 
dianiaya oleh Orang Tak 
Dikenal pada Senin (21/2) 
kemarin.

Haris Pertama datang ke 
PN Jakarta Pusat ditemani 
oleh rekan-rekannya dari 
DPP KNPI. Haris mengaku 
akan menjelaskan alasan 
dirinya melaporkan Ferdi-
nand Hutahaean ke pihak 
kepolisian hingga akhirnya 
saat ini diadili di pengadi-
lan. Diketahui, Ferdinand 
dilaporkan ke polisi karena 
cuitannya di Twitter.

“Ya kita akan jelaskan 
tentang bagaimana saya se-

bagai Ketua Umum KNPI 
melaporkan Bung Ferdinand 
dalam kasus SARA ya, karena 
memang apa yang ditulis 
Bung Ferdinand ini sangat 
mengandung SARA yang 
kental dan juga memprovo-
kasi masyarakat di tingkat 
bawah,” kata Haris di PN 
Jakarta Pusat, Jalan Bungur 
Besar Raya, Selasa (22/2).

Diketahui sebelumnya, 
Ferdinand Hutahaean didak-
wa dengan empat empat pasal 
sekaligus. Pertama, terkait 
dengan penyebaran berita 
bohong di media sosial yang 
berpotensi membuat onar di 
masyarakat.

Kedua, didakwa telah 
sengaja menyebarkan infor-
masi untuk menimbulkan 
rasa kebencian berdasarkan 
atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA). Ke-
tiga, Ferdinand didakwa telah 
menodai suatu agama.

Keempat, dia didakwa 
menyatakan perasaan per-
musuhan, kebencian atau 
penghinaan di muka umum. 
Perbuatan itu diduga dituju-
kan ke beberapa golongan 
rakyat Indonesia.  han

Wajah Masih Lebam, Ketum KNPI 
Bersaksi dalam Sidang Ferdinand
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BPJS KESEHATAN JADI SYARAT PEMBUATAN SIM
Warga mencari informasi pembuatan Surat Izin 
Mengemudi (SIM) melalui perangkat komputer 
di Jakarta, Selasa (22/2). Pemerintah menetap-
kan Kartu peserta Badan Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi syarat 
untuk pembuatan SIM seperti tercantum dalam 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional.

BANDUNG (IM) – 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
Jawa Barat kekeh menuntut 
hukuman mati terhadap ter-
dakwa pemerkosaan belasan 
santriwati hingga hamil dan 
bahkan ada yang melahirkan, 
Herry Wirawan.

Hal itulah yang menjadi 
alasan pihak Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) Kejati Jabar 
mengambil langkah banding 
atas vonis penjara seumur 
hidup yang dijatuhkan majelis 
hakim kepada predator seks 
itu.

“Kami tetap mengang-
gap bahwa kejahatan yang di-
lakukan oleh Herry Wirawan 
itu sebagai kejahatan sangat 
serius, sehingga kami tetap 
konsisten bahwa tuntutan 
kami adalah tuntutan pidana 
mati,” tegas Kepala Kejati 
(Kajati) Jabar, Asep N Muly-
ana di Bandung, Selasa (22/2)

Alasan lainnya, lanjut 
Asep, pihaknya juga mem-
persoalkan hak asuh terhadap 
anak yang dilahirkan oleh 
para santriwati korban ke-
bejatan Herry. Dia menilai, 
pengasuhan yang terbaik 
tetap dilakukan oleh keluarga.

“Kami serahkan dulu 
kepada oran tua kandung 
dari yang bersangkutan, tidak 
serta merta diserahkan begitu 
saja,” katanya.

Pihaknya juga tetap 
menuntut  pembubaran 
yayasan milik Herry. Pasal-
nya, yayasan tersebut dinilai 
menjadi alat untuk melaku-
kan kejahatan sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 39 
KUHP.

“Kalau tidak ada yayasan, 
tidak ada pondok pesantren, 
tidak mungkin orang tua 
menitipkan anaknya ke sana. 
Dan yang paling penting, ini 
termasuk dalam kategori cor-
porate criminal atau dalam 
bahasa akademis disebut 
korporasi misdad, jadi sebuah 
badan hukum yang sejak awal 
dibuat untuk melakukan ke-
jahatan,” ujar Asep.

Berdasarkan pertimban-
gan-pertimbangan tersebut, 
pihaknya mengambil langkah 

banding terhadap vonis ha-
kim. Asep juga memastikan 
bahwa Kejati Jabar konsisten 
dengan tuntutan yang diaju-
kan kepada majelis hakim.

“Kami akan terus kon-
sisten dalam tuntutan yang 
kami ajukan pada prekursor 
kami sebelumnya,” tegasnya.

Sebelumnya,  setelah 
hampir sepekan menimbang 
vonis penjara seumur hidup 
terhadap predator seks Herry 
Wirawan, JPU Kejati Jabar 
akhirnya resmi mengajukan 
banding.

Keputusan banding terse-
but disampaikan JPU Kejati 
Jabar ke Pengadilan Tinggi 
(PT) Bandung melalui Pen-
gadilan Negeri (PN) Bandung 
di Jalan LLRE Martadinata, 
Kota Bandung, Senin (21/2).

K as ipenkum Ke ja t i 
Jabar, Dodi Gazali Emil me-
nyatakan, JPU Kejati Jabar 
memutuskan mengambil 
langkah banding atas vonis 
hakim PN Bandung terhadap 
terdakwa pemerkosa belasan 
santriwati hingga hamil dan 
melahirkan itu.

“Untuk perkara Herry 
Wirawan pada hari ini kita 
mengajukan banding atas 
putusan majelis hakim,” tegas 
Dodi.

Diketahui, oknum guru 
sekaligus pimpinan Pondok 
Pesantren Madani Boarding 
Scholl itu dituntut hukuman 
mati. Akan tetapi, hakim 
hanya memvonis Herry den-
gan hukuman penjara seumur 
hidup.

“Mengadili, menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana 
penjara seumur hidup,” ucap 
hakim dalam. sidang vonis 
Herry Wirawan.

Hakim menilai, Herry 
telah terbukti bersalah sesuai 
dengan Pasal 81 ayat (1), ayat 
(3) Dan (5) jo Pasal 76.D 
UU RI Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Per-
lindungan Anak jo Pasal 65 
ayat (1) KUHP sebagaimana 
dakwaan pertama.  han

Kejati Jabar Banding Tetap Kekeh 
Tuntut Herry Wirawan Dihukum Mati

PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 
ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) 
bersama ini diumumkan bahwa ALVIN 
REYNALDI SETIAWAN, ALYSHA CHANDRA 
SAID, MEIFRIZA dan/atau affiliasinya 
dan/atau pihak lain yang ditunjuk berencana 
untuk melakukan pengambilalihan sebagian 
besar saham pada PT BENUA LAUT LEPAS, 
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan 
(“Perseroan”) dari pemegang saham 
mayoritas Perseroan.

Pengambilalihan saham-saham sebagaimana 
dimaksud dalam pengumuman ini merupakan 
pengambilalihan saham yang dilakukan 
langsung dari pemegang saham Perseroan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat 
(7) UUPT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki 
keberatan terkait dengan rencana pengambi-
lalihan Perseroan sebagaimana disebut di 
atas, dapat mengajukan keberatan kepada 
Direksi Perseroan secara tertulis, disertai 
surat-surat pendukungnya dalam jangka 
waktu paling lambat 14 hari setelah tanggal 
pengumuman ini.

23 Februari 2022
Hormat kami,

ALVIN REYNALDI SETIAWAN
ALYSHA CHANDRA SAID

MEIFRIZA

Direksi
PT BENUA LAUT LEPAS

Anggota TNI Penyelamat Korban Begal 
Tolak Tawaran KSAD Jenderal Dudung

bangku kelas 3 SMA.
“Untuk anak rencana kan 

masih sekolah kelas 3 SMA, 
nanti begitu lulus baru nanti 
didaftarkan tes kowad. (Anak) 
yang kedua laki-laki masih 
TK, maunya jadi anggota TNI 
lagi. Karena ada apresiasi dari 
bapak KSAD untuk anak-anak 
saya,” jelasnya.

Dalam per temuannya 
tersebut, jelas dia, KSAD juga 
mengingatkan agar tetap dekat 
dengan masyarakat sekitar.

“Beliau memotivasi kita 
agar selalu dekat dengan ma-
syarakat, memberi bantuan ke 
masyarakat jangan melupakan 
masyarakat. (KSAD) orangnya 
baik enjoy enak sekali, mem-
berikan motivasi ke prajurit,” 
kata Junaedi.  mar

nya) kolonel-kolonel, ‘Saya aja 
belum pernah masuk ruangan 
itu,’ katanya gitu tadi teh. Jadi 
kaya mimpi, kita nggak per-
caya,” jelasnya.

Dalam obrolan itu, salah 
satu yang dibicarakan tentang 
tawaran KSAD kepada Serma 
Junaedi untuk masuk SICAPA.

“Beliau (KSAD) bilang 
gini ke saya, saya mau diseko-
lahkan perwira. ‘Kamu seka-
rang juga masuk pendidikan 
Sicapa’ katanya. Sicapa kan 
calon-calon perwira ya” kata 
Junaedi.

“Cuma saya ngomong, 
‘Izin bapak saya bukannya 
tidak mau, saya berterimakasih 
banyak ke bapak.’ Cuma kami 
mau dilarikan ke anak aja. Jadi 
insha Allah kalau ada rejeki 
anak mau dijadikan Kowad, 
tentara perempuan,” katanya 
kepada Jenderal Dudung saat 
pertemuan itu.

“Saya-nya dinaikkan pan-
gkat satu tingkat jadi Pelda 
tadinya Serma. Itu diajukan 
kenaikan pangkat, luar biasa 
jadi Pelda,” ujarnya.

Dijelaskannya, peluang 
anaknya akan meneruskan per-
jalanan sebagai prajurit TNI, 
kemungkinan akan terwujud 
tahun depan. Pasalnya, anak 
pertamanya saat ini duduk di 

MAJALLENGKA (IM) 
– Serma Junaedi merasa sep-
erti bermimpi saat diundang 
datang ke kantor KSAD, 
Jenderal Dudung Abdurach-
man. Pasalnya, kesempatan 
seperti itu tidak bisa dialami 
oleh semua prajurit, termasuk 
mereka yang bertugas di seki-
tar kantor KSAD sekali pun. 

Serma Junedi yang meny-
elamatkan seseorang dari aksi 
pembegalan bersenjata api ber-
tugas sebagai Babinsa 1 Kora-
mil 1705 Cikijing, mendapat 
kehormatan untuk duduk satu 
ruangan dengan KSAD.

Bagi Junaedi sendiri, dia 
masih belum mempercayain-
ya bisa mendapat kesempatan 
itu. Di usia keprjuritannya 
yang sudah 27 tahun, baru 
kali ini dia mendapat kesem-
patan itu.

“Wah kayak mimpi, kita 
kan dari prajurit 27 tahun, baru 
kali ini nginjak Markas Besar 
Angkatan Darat. Langsung 
ketemu sama bapak lagi,” kata.

Kedatangan Serma Junaedi 
bersama atasannya di Kodim 
0617 Majalengka, Letkol Inf  
Andik Suswanto, membuat 
‘kaget’ rekan-rekannya sesama 
TNI yang bertugas di Mabes.

“Sampai orang sananya 
itu bilang sama saya, (jabatan-

JAKARTA (IM) – Pe-
nyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) memerik-
sa enam saksi terkait kasus 
dugaan suap proyek pen-
gadaan barang dan jasa serta 
lelang jabatan yang menjerat 
Wali Kota Bekasi nonaktif, 
Rahmat Effendi (RE), Selasa 
(22/2).

Keenam saksi tersebut yak-
ni, Sulatifah; sebagai Lurah Ja-
tikarya, Karyadi sebagai Lurah 
Jatiwarna,  Joni Purwanto seb-
agai Kabag Keuangan PDAM 
Tirta Bhagasasi. Kemudian, 
Reny Hendrawati  yang men-
jabat sebagai Sekda Pemkot 
Bekasi, serta dua pegawai Per-
tanahan pada Dinas Perkimtan 
Pemkot Bekasi, Heryanto 
Suparjan dan Usman.

“Mereka dipanggil dalam 
kapasitasnya sebagai saksi un-
tuk penyidikan tersangka RE,” 
kata Plt Juru Bicara KPK, Ali 
Fikri melalui pesan singkatnya, 
Selasa (22/2).

Sebelumnya, KPK telah 
menetapkan Wali Kota non-
aktif  Bekasi Rahmat Effendi 
sebagai tersangka. Ia ditetap-
kan sebagai tersangka kasus 
dugaan suap terkait pengadaan 
barang dan jasa serta lelang 
jabatan di lingkungan Pemkot 
Bekasi. Effendi ditetapkan 
sebagai tersangka bersama 
delapan orang lainnya.

Empat dari delapan ter-
sangka lainnya merupakan 
tersangka penerima suap ber-
sama-sama Rahmat Effendi. 
Mereka yakni, Sekretaris Dinas 
Penanaman Modal dan PTSP, 
M Buyamin; Lurah Kati Sari, 
Mulyadi; Camat Jatisampurna, 
Wahyudin; serta Kepala Dinas 
Perumahan, Kawasan Permu-
kiman, dan Pertahanan Kota 
Bekasi, Jumhana Lutfi .

Sementara empat tersang-
ka lainnya merupakan pihak 
pemberi suap. Mereka yakni, 
Direktur PT MAM Energindo, 
Ali Amril; pihak swasta Lai Bui 
Min; Direktur Kota Bintang 
Rayatri, Suryadi; serta Camat 
Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang 

Pepen diduga telah menerima 
uang dengan nilai total sebesar 
Rp7,1 miliar terkait proyek 
ganti rugi pembebasan lahan di 
Kota Bekasi. Adapun, sejumlah 
proyek tersebut yakni terkait 
ganti rugi pembebasan lahan 
sekolah di wilayah Rawalumbu 
senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan 
lahan Polder 202 senilai Rp25,8 
miliar. Selanjutnya, proyek 
pembebasan lahan Polder Air 
Kranji senilai Rp21,8 miliar; 
serta proyek pembangunan 
gedung tekhnis bersama se-
nilai Rp15 miliar. Bang Pepen 
diduga meminta komitmen 
fee kepada para pihak yang 
lahannya akan diganti rugi un-
tuk proyek pengadaan barang 
dan jasa.

Rahmat Effendi disebut 
meminta uang ke para pemilik 
lahan dengan menggunakan 
modus ‘Sumbangan Masjid’. 
Uang sebesar Rp7,1 miliar 
tersebut diduga diterima Bang 
Pepen melalui berbagai pihak 
perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi 
juga diduga menerima sejum-
lah uang dari beberapa pegawai 
pada Pemkot Bekasi sebagai 
pemotongan terkait posisi ja-
batan yang diembannya. Bang 
Pepen juga diduga menerima 
suap terkait pengurusan proyek 
dan tenaga kerja kontrak di 
Pemkot Bekasi.  han

KPK Panggil Lurah hingga Pejabat 
Pemkot Bekasi terkait Korupsi Rahmat Effendi


