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MENSOS BERI BANTUAN SOSIAL 
DI KONAWE SELATAN

Menteri Sosial Tri Rismaharini 
(kiri) memberikan mainan kepada 
anak penderita anus anterior di 
Panti Jompo Minaula Ranooha 
Kecamatan Ranomeeto, Konawe 
Selatan, Sulawesi Tenggara, Ju-
mat (18/3). Kunjungan Mensos di 
Panti Jompo Minaula Ranooha itu 
untuk memberikan bantuan sosial 
kepada penghuni panti dan pe-
nyandang disabilitas serta mem-
berikan edukasi cara menjual hasil 
kerajinan agar bisa dirasakan para 
penerima manfaat.
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PEMBERANGKATAN SATGAS SATUAN ORGANIK
PRAJURIT YONIF 142 KE PAPUA

Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi (tengah) didam-
pingi istri memberikan ucapan selamat kepada prajurit usai memimpin 
upacara pengantaran Satgas Satuan Organik Papua Yonif Raider 142/
Ksatria Jaya di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan, 
Jumat (18/3). Sebanyak 400 prajurit Yonif 142/Ksatria Jaya diberangkat-
kan menuju Papua dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni-520 untuk 
menjalankan tugas menjaga keamanan bersama dengan satuan-satuan 
lainnya selama sembilan bulan.

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) sedang 
mendalami proses pembelian 
bahan material yang digunakan 
dalam proyek pembangunan 
Gereja Kingmi Mile 32 di 
Mimika, Papua. Sebab aada 
dugaan bahwa material yang 
digunakan tidak sesuai dengan 
spesifi kasi yang ditentukan. 

Terkait hal ini penyidik 
KPK mengorek keterangan 
adri anggota DPRD Kota 
Malang, Jawa Timur, periode 
2009-2014, Budiyanto Wijaya 
dan pihak swasta dari PT 
Master Steel, Jessi. Mereka 
diperiksa di Gedung Merah 
Putih KPK, Kamis (17/3).

“Para saksi dikonfirmasi 
mengenai proses pembelian 
bahan material yang digunakan 
dalam proyek pembangunan 
Gereja Kingmi Mile 32 yang 
diduga tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang ditentukan 
disertai adanya dugaan aliran 
sejumlah uang bagi pihak-
pihak yang terkait dengan 
perkara ini,” ujar Pelaksana 
Tugas Juru Bicara KPK Ali Fi-
kri, melalui keterangan tertulis, 
Jumat (18/3).

Hingga saat ini, tim penyidik 
masih mengumpulkan alat bukti 
dugaan korupsi di Mimika de-
ngan memeriksa saksi-saksi yang 
terkait dengan perkara tersebut. 
KPK belum dapat menyam-
paikan pihak-pihak yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka dan 
pasal apa yang akan disangkakan 
dalam kasus ini. 

“Pengumuman tersangka 
akan dilakukan saat upaya 

paksa penangkapan atau pe-
nahanan telah dilakukan,” ujar 
Ali Tribunnews sebelumnya 
melaporkan, pembangunan 
Gereja Kingmi Mile 32 meru-
pakan proyek Pemkab Mimika 
yang sudah dilakukan sejak 
tahun 2015. Pembangunan 
gedung Gereja Kingmi Mile 
32 hingga saat ini telah meng-
habiskan anggaran lebih dari 
Rp 250 miliar yang bersumber 
dari APBD Mimika tahun ang-
garan 2015, 2016, 2019, 2021, 
dan akan berlanjut tahun ang-
garan 2022 ini. Tahap pertama 
pembangunan Gereja Kingmi 
telah menghabiskan dana Rp 
46,2 miliar di tahun 2015. Pem-
bangunan tahap dua di tahun 
2016 menghabiskan dana Rp 
65,6 miliar. 

Pada tahap tiga pemba-
ngunan tahun 2019, Pemkab 
Mimika mengeluarkan dana Rp 
47,5 milar. Baca juga: Terkait 
Kasus Pembangunan Ge-
reja Kingmi di Mimika, KPK 
Panggil Eks Anggota DPRD 
Kota Malang Pemkab Mimika 
kemudian menganggarkan 
proyek pembangunan Gereja 
Kingmi Mile 32 kembali me-
lalui APBD-Perubahan 2021 
senilai Rp 44 miliar. 

Tak hanya itu, Pemkab 
Mimika juga mengalokasikan 
anggaran melalui APBD 2022 
sebesar Rp 50 miliar untuk 
kelanjutan pembangunan Ge-
reja Kingmi. KPK sejauh ini 
juga telah memeriksa proses 
keikutsertaan perusahaan yang 
turut mengerjakan proyek 
pembangunan Gereja Kingmi 
tersebut.  han

Material Pembangunan Gereja Kingmi 
di Mimika Diduga Tak Sesuai Spesifi kasi

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengumumkan hasil 
seleksi makalah atau policy 
brief dan bahan presentasi 
calon pimpinan tinggi (JPT) 
madya dan pratama di ling-
kungan KPK. Nama-nama 
yang dinyatakan memenuhi 
persyaratan itu berhak mengi-
kuti tahap selanjutnya itu 
tertuang dalam berkas Pen-
gumuman Nomor B/004/
PANSELKPK/03/2022. 

Ketua Panitia Seleksi 
(Pansel) Adrianus Meliala 
mengatakan, dari 149 kandi-
dat yang mengikuti tahapan 
itu, ada 64 kandidat yang 
dinyatakan lolos dan akan 
mengikuti tahap berikutnya. 

“Total kandidat yang 
akan mengikuti tahap selan-
jutnya ada 64 orang,” terang 
Adrianus dalam konferensi 
pers, di Gedung Merah Putih 
KPK, Jakarta, Jumat (18/3).

Adrianus menjelaskan 
dari 64 nama itu, 12 kandi-
dat akan merupakan calon 
pengisi jabatan tinggi madya 
dan 52 kandidat lainnya akan 
mengisi jabatan tinggi prata-
ma. Ia menyebutkan, ada 
enam nama kandidat yang 
lolos secara administrasi un-
tuk menduduki posisi Deputi 
Bidang Koordinasi dan Su-
pervisi KPK. Dari enam 
nama itu, ada dua nama yang 
berasal dari KPK, dua nama 
dari Polri, satu nama dari 
Kejaksaan RI dan satu nama 
dari Kementerian PUPR. 

Kemudian, juga ada enam 
nama yang lolos secara ad-

ministrasi menduduki posisi 
Deputi Bidang Pendidikan 
dan Peran Serta Masyarakat. 
Satu dari Kementerian Sekre-
tariat Negara, satu dari Badan 
Riset dan Inovasi Nasional, 
satu dari KPK, satu dari 
Pemprov Riau, satu dari Pem-
prov Sulawesi Tenggara dan 
satu dari Pemprov Sulawesi 
Selatan. Sementara itu, pada 
posisi Direktur Penyidikan 
ada enam nama yang lolos 
seleksi administrasi. satu 
berasal dari KPK dan lima 
kandidat berasal dari Polri

Selanjutnya, juga ada 
enam nama yang lolos seleksi 
makalah atau policy brief  
untuk menduduki posisi Di-
rektur Koordinasi dan Super-
visi Wilayah IV. Tiga orang 
berasal dari Kejaksaan RI, 
dua orang dari Polri dan satu 
orang dari KPK.

Daftar lengkap nama-
nama calon pejabat tinggi 
madya dan pratama KPK 
yang lolos seleksi seleksi 
makalah atau policy brief  
dapat diakses oleh masyara-
kat lewat laman https://jpt.
kpk.go.id/. 

Nama-nama yang lolos 
seleksi administrasi selan-
jutnya akan mengikuti tahap 
seleksi berikutnya yaitu ases-
men kompetensi manajerial 
dan sosial kultural. Tahapan 
berikutnya akan dilaksanakan 
pada Senin hingga Kamis 
atau dari tanggal 21-24 Ma-
ret 2022 di kantor Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), 
Cililitan, Jakarta, pukul 07.30 
WIB.  han

64 Kandidat Calon Pejabat Tinggi 
di KPK Lanjut ke Tahapan Berikutnya

JAKARTA (IM) – Dua 
pelaku bajing loncat (bajilo) 
alias asmoro yang merampas 
ponsel milik sopir truk di Ja-
lan Cakung Cilincing, Jakarta 
Utara, Rabu (16/3) kemarin 
telah ditangkap tim dari Unit 
Reskrim Polsek Cilincing. 
Kedua tersangka adalah ini-
sial DD dan WS.

Menurut Kapolsek Ci-
lincing Kompol Robinson 
Manurung, dua pelaku yang 
ditangkap sempat viral gegara 
mengambil barang berharga 
milik sopir truk.

“Setelah kejadian (viral) 
di media sosial .  Kemu-
dian, anggota kita men-
dalami identitas para pelaku 
tersebut, melintas di TKP 
ternyata kedua pelaku terse-
but masih ada di TKP,” kata 
Robinson saat press release 
di Mapolsek Cilincing pada 
Jumat (18/3).

Dalam menjalankan ak-
sinya, tersangka WS berperan 
merampas ponsel korban. 
Sementara DD berperan 
mengancam korban dengan 
senjata tajam jenis badik.

“Jadi kedua tersangka 
mempunyai peran masing-
masing, WS merampas hand-
phone dari korban, yang DD 
mengancam korban pakai 
badik,” ucap Robinson.

Adapun dari kasus ini, 
polisi mengamankan barang 
bukti seperti handphone 
Vivo Y91 C milik sopir box 
yang diambil para pelaku dan 
senjata tajam jenis badik yang 
dipakai pelaku dalam beraksi.

Atas kejahatannya, ked-

ua pelaku dijerat Pasal 365 
KUHP tentang pencurian 
dengan kekerasan. Sementara 
itu, pelaku DD polisi mene-
tapkan pasal subsidair UU 
Darurat Nomor 12 Tahun 
1951.

Berdasarkan rekaman 
video yang beredar di media 
sosial, terlihat jelas si pelaku 
awalnya bergerak di tengah 
kemacetan. Bajilo tersebut 
kemudian menghampiri truk 
boks merah yang kacanya 
sedang terbuka.

Pelaku yang mengena-
kan jaket hitam, celana jins, 
lalu menaiki sisi kanan alias 
bagian kemudi truk tersebut. 
Pelaku berupaya merampas 
handphone yang sedang di-
pegang sang sopir truk.

Sementara di tangan 
k i  r inya  tampak pe laku 
menggenggam senjata tajam 
saat merampas handphone 
korban. Aksi tarik-tarikan 
antara si bajilo dan sopir truk 
itu pun terjadi.

Namun, korban tak kuasa 
menahan handphonenya 
lantaran pelaku terus bersi-
keras menarik dan akhirnya 
berhasil merampas barang 
berharga milik si sopir truk.

Pada saat yang bersa-
maan, sopir truk yang mere-
kam video tersebut menyebut 
bahwa kejadian itu bertempat 
di dekat TPU Semper.

“Lur, lur, lur. Asmoro, 
asmoro. Sopir truk hapenya 
kecokot. Ini di Budi Dharma 
(jalanan dekat TPU Sem-
per),” ungkap si perekam 
video.  lus

Dua Bajing Lonjat Rampas 
Ponsel Sopir Truk di Cilincing

Soal 110 Juta Warganet Ingin Pemilu Ditunda, 
Faisal Basri Minta Pertanggungjawaban Luhut
Ketika pejabat publik mengumbar data 
ke publik harus berani mempertang-
gungjawabkan klaim dari data tersebut. 
Jika tidak berani, maka data yang diung-
kapnya merupakan sebuah kebohong-
an besar. 

hananya aturan main harus 
jelas,” katanya. 

Diberitakan, wacana pe-
nundaan Pemilihan Umum 
atau Pemilu 2024 santer disu-
arakan oleh elite politik In-
donesia. Sebelumnya, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) telah 
menetapkan bahwa Pemilu 
2024 akan digelar pada 14 
Februari 2024. Namun, sejum-
lah pihak menyuarakan bahwa 
pemilu sebaiknya ditunda dan 
memperpanjang masa jabatan 
Presiden Joko Widodo menjadi 
tiga periode. 

Terbaru, Luhut Binsar Pan-
djaitan mengeklaim mayori tas 
masyarakat menginginkan 
Pemilu 2024 ditunda. Dalam 
sebuah tayangan YouTube, 
Luhut bahkan mengeklaim 
memiliki big data 110 juta 
warganet yang meminta supaya 
Pemilu 2024 ditunda. Ia juga 
menepis tudingan sejumlah 
pihak yang meragukan validitas 
data tersebut, maupun tudin-
gan yang menyebut bahwa big 
data itu tidak benar. 

“Ya pasti adalah, masa 
bohong,” kata Luhut usai 
menghadiri acara Kick-off  
DEWG Presidensi G-20 2022 
di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 
Selasa (15/3).  han

tika seorang pejabat publik 
berani mengumbar data ke 
publik, sudah sepatutnya pe-
jabat tersebut berani memper-
tanggungjawabkan klaim dari 
data tersebut. jika tidak berani 
bertanggungjawab, maka data 
tersebut merupakan sebuah 
kebohongan besar. 

“Kebohongan besar apa-
lagi dilakukan pejabat negara 
tentu saja sangat haram lah,” 
tegasNYA.

Selain itu, Faisal menilai 
bahwa masa depan Indonesia 
saat ini sedang dipertaruhkan. 
Menurutnya, kemajuan mau-
pun kemunduran suatu negara 
dipengaruhi oleh banyak fak-
tor. Misalnya, geografi s, seja-
rah, budaya, hingga sumber 
daya alam. Namun, dari sede-
ret faktor tersebut, yang tak 
kalah penting adalah kepastian 
institusi. Menurutnya, institusi 
ini sebagai pondasi berjalannya 
segala “aturan main”.

“Kita ingin membangun 
gedung pencakar langit, mem-
bangun kemegahan istana dan 
macam-macam pondasinya 
harus kokoh. Kalau tidak, 
mudah hancur, mudah rusak,” 
KATANYA.

 “Oleh karena itulah maka 
institusi ya kalau bahasa seder-

ditunda. 
“Pejabat publik itu tidak 

bisa bicara sembarangan, pe-
jabat publik yang mengumbar 
data bahkan dijadikan alasan 
untuk mengubah konstitusi itu 
wajib mempertanggungjawab-
kan ke publik,” kata Faisal dalam 
diskusi publik bertajuk “Bersi-
hkan Indonesia Atas Wacana 
Penundaan Pemilu dan Perpan-
jangan Periode Jabatan Presiden 
Dalam Konteks Demokratisasi 
Energi”, Jumat (18/3).

 “Jadi kalau wacana untuk 
internal ya jangan disampaikan 
ke publik,” lanjutnya. 

Faisal menyatakan, ke-

JAKARTA (IM) - Eko-
nom senior Institute for De-
velopment of  Economics and 
Finance (INDEF) Faisal Basri 
menyatakan, pejabat publik 
tak bisa berbicara sembarang-
an. Hal itu disampaikannya 

menyusul aksi klaim Menteri 
Koordinator Bidang Kemari-
timan dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pan-
djaitan yang menyatakan punya 
big data 110 juta warganet 
menginginkan Pemilu 2024 

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. LINTAS LIMA LESTARI 
LAKSANA, suatu perseroan terbatas mana yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing 
(PMA), berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”) tertanggal 10 Maret 2022, nomor 64, yang 
dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, 
para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut :
--- Menyetujui untuk meningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula 

Rp.718.850.000.000,00 menjadi Rp 1.074.725.000.000,00 yang penyetoran sahamnya 
dilakukan dengan cara menerbitkan sebanyak 355.875.000 saham baru dalam Perseroan 
yang seluruhnya diambil bagian  dan disetor dengan cara mengkonversi hutang kepada 
Perseroan oleh POLYCHEM CAPITAL LIMITED sebesar Rp. 355.875.000.000,00 satu dan 
lain berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian (Berlaku Sebagai Perjanjian Yang Dapat 
Dikonversi Menjadi Modal)  tertanggal 2 November 2021, yang dibuat dibawah tangan, 
bermaterai cukup.

Satu dan lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 
tanggal 25 Pebruari 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Maret 2022
Direksi Perseroan
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SIDANG VONIS UNLAWFULL KILLING
ANGGOTA FPI

Terdakwa unlawful killing anggota Laskar 
FPI Ipda M Yusmin Ohorella menjalani sidang 
putusan yang digelar secara virtual di Jakarta, 
Jumat (18/3). Majelis Hakim PN Jakarta Selatan 
memvonis bebas kedua terdakwa meski dak-
waan primer jaksa terbukti, perbuatan terda-
kwa tidak dapat dikenai pidana karena masuk 
dalam kategori pembelaan terpaksa dan 
pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

PENGUMUMAN HASIL AKHIR LIKUIDASI
PT DINAMIKA MEDIA FOKUS

Untuk memenuhi ketentuan pasal 152 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 
tentang perseroan terbatas, dengan ini diumumkan bahwa PT DINAMIKA 
MEDIA FOKUS (dalam likuidasi) - “Perseroan”, berkedudukan di Jakarta 
Selatan telah selesai melaksanakan tahapan pembubaran dan likuidasi, 
termasuk menerima, menyetujui dan mengesahkan neraca likuidasi akhir 
perseroan, pemberesan dan pembayaran kewajiban dan utang kepada 

perizinan perseroan serta pelepasan dan pembebasan tanggung jawab 
secara penuh kepada likuidator perseroan.

Jakarta, 19 Maret 2022
PT DINAMIKA MEDIA FOKUS

( dalam likuidasi )
Ttd. Likuidator

Fraksi Gerindra Minta Pemerintah 
Terbitkan Aturan Larang Ekspor CPO

Krisis itu juga diatasi den-
gan kebijakan evaluasi terha-
dap perusahaan produsen batu 
bara untuk memprioritaskan 
pasokan batu bara dalam ne-
geri. 

“Jika Kemendag mela-
lukan hal yang sama yakni 
mengeluarkan aturan pela-
rangan ekspor minyak goreng, 
pasti persoalan minyak goreng 
ini sudah teratasi jauh-jauh hari 
lalu. Dan masyarakat tidak 
akan berlarut kesulitan antre 
untuk mendapatkan minyak 
goreng,” jelas Wakil Ketua 
MPR itu. 

Diketahui bersama, hingga 
kini persoalan melambung 
harga dan langkanya minyak 
goreng masih terjadi. Berkaitan 
dengan itu, pemerintah telah 
resmi mencabut kebijakan 
HET minyak goreng kemasan 
dengan keluarnya Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 
11 Tahun 2022. 

“Pada 16 Maret telah di-
tentukan Permendag Nomor 
11 Tahun 2022 yang men-
cabut Permendang Nomor 06 
tentang harga eceran tertinggi 
minyak goreng dan Permendag 
Nomor 11 Tahun 2022 terse-
but baru dan sudah diundang-
kan,” kata Mendag Lutfi  dalam 
rapat dengan Komisi VI DPR, 
Kamis (17/3) kemarin.

Sementara itu, pemerin-
tah masih menetapkan HET 
mi nyak goreng eceran di ang-
ka Rp14.000 per liter atau 
Rp15.500 per kilogram.  han

nesia mengalami kenaikan 
harga minyak goreng bahkan 
kelangkaan di pasaran. Pada-
hal, Indonesia adalah produsen 
bahan dasar minyak goreng 
terbesar di dunia. 

“Artinya bahwa ada pihak-
pihak yang bermain terkait 
persoalan minyak goreng ini, 
termasuk soal penetapan harga 
eceran minyak goreng di pasa-
ran. Menteri Perdagangan Mu-
hammad Lutfi  pun mengakui 
itu,” ujarnya. 

Muzani juga memperta-
nyakan pernyataan Mendag 
Lutfi terkait kenaikan harga 
minyak goreng disebabkan 
imbas adanya perang Rusia-
Ukrania. Dalam pandangan-
nya, kelangkaan serta kenaikan 
harga minyak goreng yang 
hampir mencapai 80 persen 
disebabkan ketidakcermatan 
pemerintah dalam memahami 
mekanisme pasar. 

“Negara harus berani ber-
sikap dan menentukan me-
kanisme pasar terkait minyak 
goreng agar para pengusaha-
pengusaha ini tidak lagi ber-
main mencari keuntungan di 
tengah kesulitan masyarakat,” 
imbuhnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Partai Gerindra itu menilai 
kasus minyak goreng saat 
ini sama seperti krisis batu 
bara yang dihadapi Indonesia 
beberapa waktu lalu. Namun, 
krisis itu dapat segera diatasi 
oleh pemerintah dengan cara 
melarang ekspor batu bara. 

JAKARTA (IM) - Fraksi 
Partai Gerindra di DPR me-
minta Kementerian Perda-
gangan (Kemendag) menerbit-
kan aturan pelarangan ekspor 
minyak goreng. Kebijakan 
itu sebagai upaya mengatasi 
kelangkaan minyak goreng 
serta menekan kenaikan harga 
minyak goreng di pasaran.

Sebagai informasi, kini 
harga meniyak goreng di pasar 
sudah mencapai Rp 24.000 per 
liter. Harga langsung melonjak 
setelah pemerintah mencabut 
aturan harga eceran tertinggi 
(HET). 

“Oleh sebab itu, untuk 
menekan harga minyak goreng 
di pasaran adalah dengan me-
larang sementara ekspor CPO 
(Crude Palm Oil) keluar negeri,” 
kata Ketua Fraksi Gerindra Ah-
mad Muzani dalam keterangan-
nya, Jumat (18/3).

Menurut Muzani ,  In-
donesia sebagai produsen 
CPO terbesar di dunia harus 
mengutamakan ketersediaan 
pasokan minyak sawit dalam 
negeri (domestic market obli-
gation). Hal itu dinilai sejalan 
dengan ketentuan Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 berbunyi 
“Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh ne-
gara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran 
rakyat”. 

Di sisi lain, Muzani mem-
pertanyakan mengapa Indo-


