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Jokowi Kemungkinan Lantik
Kepala Otorita IKN Pekan Ini?
JAKARTA (IM) - Tekateki soal sosok Kepala Otorita IKN Nusantara bakal
segera diketahui. Apakah
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) bakal melantik Kepala Otorita IKN Nusantara
pada pekan ini?
“Lagi menunggu juga.
Mudah-mudahan minggu
ini. Tapi saya belum bisa
memastikan,” kata Tenaga
Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong, Minggu (6/3)
Wandy belum bisa memastikan sosok Kepala Otorita IKN yang bakal dipilih
Jokowi. Selain itu, dia mengatakan rancangan susunan
Otorita IKN saat ini masih
dimatangkan.
“Iya betul. Tinggal difinalkan,” kata Wandy saat
ditanya soal susunan Otorita
IKN.
Untuk diketahui, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses
operasional Otorita IKN
Nusantara. Lembaga baru
tersebut diharapkan bisa
segera terealisasi.
“Memang amanat UU
tentang IKN menyebutkan Otorita IKN beroperasi
paling lambat tahun 2022.
Namun tidak berarti bahwa
proses operasionalnya baru
akan terjadi di akhir tahun,”
kata Tenaga Ahli Utama

Kantor Staf Presiden Wandy
Tuturoong dalam keterangan
tertulis.
Menurut Wandy, pemerintah sudah mempertimbangkan sejumlah hal agar
proses operasional Otorita
IKN bisa dipercepat. Aturan
rinci proses transisi telah
diatur dalam UU No 3/2022
tentang IKN.
“Intinya Otorita IKN
akan dibantu oleh kementerian/lembaga dalam melakukan persiapan dan pembangunan IKN sampai tahun
2023, hingga akhirnya bisa
lebih penuh pengendaliannya. Itu diatur di pasal 36 ayat
2-4,” ujarnya.
Wa n d y m e n g a t a k a n
proses pendirian lembaga
baru terutama yang setingkat
kementerian memerlukan
tahapan-tahapan dan membutuhkan waktu. Proses itu
mulai dari penetapan struktur
dan kewenangan lembaga
melalui Perpres, pengangkatan pimpinan atau kepala
yang diatur dalam Keppres,
hingga pengisian Struktur
Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan pemenuhan anggarannya. Dia lantas
mencontohkan pembentukan
Kantor Staf Presiden yang
membutuhkan waktu 3-4
bulan untuk bisa sepenuhnya
beroperasi.  han
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WORKSHOP SOSIALISASI KURIKULUM
Sejumlah guru mengikuti Workshop Sosialisasi
Kurikulum di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (5/3).
Sosialisasi kurikulum oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tersebut
untuk pemulihan pembelajaran serta penyampaian kebijakan kurikulum kepada seluruh ekosistem pendidikan dan pemerintah daerah agar
dapat diimplementasikan dengan baik.
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SOSIALISASI BPOM DI TEGAL
Anggota DPR RI Dewi Aryani
(kedua kanan) bersama Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM
Jawa Tengah Novi Eko Rini (kiri)
dan Kepala Desa Bumiharja
Imam Sukamto (kanan) mengikuti sosialisasi waspada obat
tradisional mengandung bahan
kimia dan kosmetik tanpa ijin
di Desa Bumiharja, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah, Minggu
(6/3). Sosialisasi yang diikuti
masyarakat tersebut untuk mengetahui obat dan makanan
terdaftar BPOM secara online
serta melindungi masyarakat
dari kejahatan obat, kosmetik
dan makanan.

Presiden Jokowi Diminta Tak Biarkan Isu
Perpanjangan Jabatan Presiden Jadi Bola Liar
Pernyataan Jokowi yang menyatakan
akan mematuhi konstitusi dianggap
belum menjawab kegaduhan politik terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.
JAKARTA (IM) - Guru
Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta Azyumardi Azra meminta Presiden Joko Widodo
tidak membiarkan bola liar isu
perpanjangan masa jabatan
presiden terus bergulir. Menurut Azyumardi, Jokowi perlu
mengambil sikap tegas secara
eksplisit.
“Presiden Jokowi harus
tidak membiarkan bola liar
isu politik terus menciptakan
kegaduhan,” kata Azyumardi,
Minggu (6/3).
Di sisi lain, Azyumardi
meminta supaya mantan Gu-

bernur DKI Jakarta tersebut
mendorong partai politik mulai
mempersiapkan diri dalam
menghadapi Pemilu 2024.
“Sebaliknya mendorong
parpol dan lembaga terkait
untuk konsolidasi dan menyiapkan Pemilu 2024 sebaikbaiknya sesuai waktu,” terang
Azyumardi.
Azyumardi mengatakan,
pernyataan Jokowi yang menyatakan akan mematuhi
konstitusi belum menjawab
kegaduhan politik terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024. Pernyataan

Jokowi terkait masalah tersebut
masih normative. Tidak dengan tegas menolak wacana
tersebut.
“Per nyataan Presiden
Jokowi bahwa ia taat, tunduk,
dan patuh pada konstitusi masih normatif, tidak cukup tegas
menjawab kegaduhan politik
tiga parpol yang mengusulkan
penundaan Pemilu 14 Februari
2024,” ungkapnya.
Menurutnya, sejauh ini
Jokowi tidak secara tegas menyatakan sikap menolak wacana yang diusulkan elite partai
politik. Usulan penundaan
pemilu pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar.
Sebenarnya Jokowi telah
angkat bicara soal isu perpan-

jangan masa jabatan presiden
dari dua periode menjadi tiga
periode yang berembus awal
tahun 2021 lalu. Selang beberapa hari isu itu bergulir,
Jokowi langsung menyampaikan bantahan.
Jokowi menyebut, ia telah
berulang kali menyampaikan
penolakan terhadap usulan
perpanjangan masa jabatan
presiden. Sikap ini, kata dia,
tidak akan pernah berubah. Ia
pun mengaku tidak berniat dan
tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.
“Saya tegaskan, saya tidak
ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga
periode,” ujar Jokowi.
Kepala Negara memastikan bahwa ia bakal patuh

pada konstitusi atau UndangUndang Dasar 1945 yang
mengamanatkan bahwa masa
jabatan presiden maksimal 2
periode.
“Itu yang harus kita jaga
bersama-sama,” katanya.
Terkait per panjang an
masa jabatan Presiden Jokowi
dan penundaan Pemilu 2024,
Partai Golkar dan PAN juga
mengeluarkan narasi yang
sama, yaitu menudukung
memperpanjang masa jabatan
presiden atau menunda Pelaksanaan Pemilu 2024.
Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi
di MPR/DPR, yakni PDI-P,
Nasdem, Demokrat, PKS,
PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.  han

Pangkostrad Maruli Simanjuntak
Unjuk Kemampuan Sniper
JAKARTA (IM) - Panglima Kostrad (Pangkostrad)
Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak dan perwira tinggi
Kostrad menerima brevet
Kehormatan Intai Tempur
(Taipur). Penyematan dilakukan oleh Komandan Batalyon
Satria Sandi Yudha Kostrad
Mayor Inf Asis Kamaruddin Raha di Daerah Latihan
Kostrad, Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (5/3).
Sebelum disematkan brevet Taipur, para peserta terlebih dahulu mengikuti aplikasi
latihan Taipur, antara lain kemampuan menembak sniper
dan menembak reaksi, menembak menggunakan senjata

tradisional sumpit, memanah
dan diakhiri dengan PJD.
Dalam arahannya, Maruli
mengucapkan selamat datang
dan selamat bergabung sebagai warga prajurit Taipur
kehormatan kepada perwira
tinggi yang telah melaksanakan
kegiatan tersebut.
“Ini sebagai bentuk penerimaan serta pengukuhan para
perwira tinggi menjadi bagian
dari keluarga besar prajurit Intai tempur kehormatan
Kostrad,” kata Maruli dalam
keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (6/3).
Adapun penyematan brevet Kehormatan Taipur kepada para Pati jajaran Kostrad

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang arti
penting keberadaan prajurit
Taipur. Selain itu juga sekaligus
menumbuhkan rasa memiliki terhadap Satuan Taipur
Kostrad.
Maruli berharap setelah
menerima brevet kehormatan
ini akan tumbuh semangat kebersamaan, rasa kebanggaan terhadap satuan pengintai tempur.
“Serta jiwa korsa dan soliditas sesama prajurit Taipur
Kostrad tetap terbangun dan
terpelihara sehingga semangat
dan nilai-nilai luhur yang telah
dibangun oleh para pendahulu
dapat kita lanjutkan dengan
lebih optimal,” katanya.  mei

Usai Bertemu MBS Bahas IKN Nusantara,
Menko Luhut Panjaitan Bentuk Tim Khusus
JAKARTA (IM) - Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membahas IKN
Nusantara saat bertemu dengan Mohammed bin Salman
(MBS), Sang Pangeran Putra
Mahkota Kerajaan Arab Saudi.
Luhut mengatakan bahwa dia
membentuk tim untuk menindaklanjuti pembahasan dua
negara itu.
“Saya makin merasa optimis ketika mendengar bahwa
beliau ingin Arab Saudi ikut
berkontribusi pada pembangunan IKN Nusantara, serta
yang tak kalah penting, Arab
Saudi akan bergabung dalam
Sovereign Wealth Fund Indonesia (INA)” ucap Luhut,
dalam unggahannya di media
sosial instagram, seperti dilihat

Minggu (6/3).
“Tak mau melewatkan kesempatan baik ini, saya berinisiatif untuk membentuk tim
terpadu yang dalam kurun
waktu minggu depan sudah
berangkat ke Riyadh untuk
‘follow up’ seluruh pembicaraan kita hari ini agar kami
bisa langsung ‘set up’ kunjungan pihak Kerajaan Arab Saudi
ke Indonesia sebelum bulan
Ramadhan,” ujar Luhut.
Luhut menuturkan selama
bertemu dengan MBS tak menyangka bisa disambut hangat
di Kerajaan Saudi. Sebab,
menurut informasi yang dia
terima, MBS jarang menerima
tamu dari luar.
“’Another mystery of life’
bagi saya karena menurut
Dubes Indonesia, Pangeran

Mohammed Bin Salman sangat jarang menerima tamu
dari luar, kecuali tamu dari
negara-negara tetangga teluk,”
ucapnya.
MBS, kata Luhut, menganggapnya sebagai sahabat
bagi Saudi dan secara personal.
Luhut juga menceritakan tidak
ada rasa canggung saat bertukar pikiran dengan MBS.
“Karena saya yakin kami
berdua punya visi dan misi
yang sama, yaitu ingin kedua
negara sahabat ini semakin
maju dan berkembang IPTEK
nya tanpa bergantung lagi pada
energi fosil. Bahkan Pangeran
Mohammed Bin Salman menyetujui semua pesan yang
dititipkan oleh Presiden @
jokowi kepada saya,” paparnya.
 mei

Hari Ini Adam Deni Jalani
Sidang Perdana di PN Jakut
JAKARTA (IM) - Tersangka Adam Deni Gearaka
akan menjalani sidang perdana kasus informasi transaksi elektronik (ITE) besok.
Persidangan itu bakal digelar
di Pengadilan Negeri Jakarta
Utara (PN Jakut).
“Senin besok akan ada
sidang perdana antara Adam
Deni dengan Ahmad Sahroni
di PN Jakarta Utara,” kata pengacara Adam Deni, Susandi,
kepada wartawan, Minggu
(6/3).
Susandi mengklaim, dalam
persidangan besok, Adam

Deni akan didampingi oleh 30
pengacara. Dia berharap keadilan bagi kliennya bisa didapat
saat persidangan besok.
“Senin esok Adam Deni
akan dibela oleh lebih dari
30 pengacara yang tergabung
dalam DPD KAI (Dewan
Pimpinan Daerah Kongres
Advokat Indonesia) dalam
menghadapi proses persidangan pidana di PN Jakarta
Utara. Menurut jadwal sekitar
jam 10-11 siang,” ujarnya.
“Semoga keadilan dapat
ditegakkan dan kebenaran
sesungguhnya dapat terungkap

di persidangan nanti,” katanya
menambahkan.
Seperti diketahui, Adam
Deni ditangkap Bareskrim
pada awal bulan ini atas postingan di media sosial. Adam
Deni kemudian langsung
ditetapkan tersangka dan ditahan di Bareskrim.
Penangkapan Adam
Deni didasari oleh laporan
polisi (LP) bernomor LP/
B/0040/I/2022/SPKT/Direktorat Tindak Pidana Siber.
LP dibuat pada 27 Januari 2022
oleh seseorang berinisial SYD.
 han

