
JAKARTA (IM) - 
Ketua Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) 
Firli Bahuri memaparkan 
kinerja lembaga antira-
suah di bidang asset recovery 
atau pemulihan kekayaan 
negara hasil penanganan 
kasus korupsi, saat Rapat 
Kerja (Raker) dengan 
Komisi III DPR.

“Kita  se lanjutnya 
melihat daripada capai-
an capaian Tahun 2022, 
khususnya asset recovery. 
KPK telah melaksanakan 
bagaimana Peraturan 
Pemerintah 105 Tahun 
2001 tentang Lelang 
Benda Sitaan Negara,” 
kata Firli di Ruang Rapat 
Komisi III DPR, Kom-
pleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Rabu (7/9).

Sepanjang Januari-
Agustus 2022, KPK ber-
hasil memulihkan aset 
negara senilai Rp351,86 
miliar dari 67 perkara yang 
telah dieksekusi.

“Selanjutnya dari asset 
recovery, 67 perkara sudah 
kita lakukan eksekusi dan 
dari 120 perkara, dengan 
mendapatkan nilai aset 
senilai Rp351,86 miliar 
dari satu Januari sampai 
Agustus 2022,” ujarnya.

Dalam kesempatan 
itu, Firli menyampai-

kan terima kasih kepada 
Komisi III DPR karena 
telah memberikan per-
setujuan pada 2021 lalu, 
untuk KPK membangun 
Rumah Benda Sitaan dan 
Barang Rampasan Negara 
(Rupbasan) dengan pagu 
Rp100 miliar. Tetapi, 
karena realisasinya hanya 
Rp63 miliar, pihaknya 
berhasil melakukan peng-
hematan.

“Kami juga terima 
kasih kepada Komisi 
III. Komisi III sudah 
memberikan persetu-
juan tahun 2021 yang 
lalu yaitu pembangunan 
Rumah Benda Sitaan 
dan Barang Rampasan 
Negara. Dan dari pagu 
anggaran waktu itu saya 
ingat Rp100 miliar dalam 
perencanaan RAB-nya 
membutuhkan anggaran 
Rp78 miliar, realisasi 
pembangunan gedung 
atau Rumah Benda Si-
taan dan Barang Ram-
pasan Negara hanya Rp 
63 miliar,” ujarnya.

“Sehingga itu jadi kita 
bisa mampu menghemat 
keuangan negara dari ang-
garan Rp 100 miliar, tapi 
kita manfaatkan hanya 
Rp65 atau Rp63 miliar,” 
tutur Firli menambahkan. 
 mei

Sepanjang 2022, KPK Berhasil 
Pulihkan Aset Negara Rp351,86 Miliar

JAYAPURA (IM) - Ko-
misi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) meringkus Bupati 
Mimika, Eltinus Omaleng 
saat berada di depan pintu 
masuk Swiss-Belhotel, Jaya-
pura, Rabu (6/9) sekitar pu-
kul 11.50 WIT. Dia ditangkap 
saat hendak masuk ke hotel 
tersebut untuk melaksanakan 
kegiatan pemerintah.

Dari informasi yang di-
dapat di lapangan, tersangka 
kasus dugaan korupsi APBD 
kabupaten Mimika tersebut 
langsung dibawa Tim KPK 
yang di-backup oleh Sat Bri-
mobda Polda Papua, ke Mako 
Brimob, Kota Raja, Kota 
Jayapura.

Juru Bicara Polda Papua, 

Kombes Pol Ahmad Mustofa 
Kamal yang dikonfirmasi 
membenarkan adanya pe-
nangkapan terhadap Bupati 
Mimika.

“Ia benar, memang ada 
penangkapan terhadap Bu-
pati Mimika yang merupakan 
tersangka dugaan korupsi 
yang tengah ditangani oleh 
KPK. Untuk lebih jelasnya 
nanti setelah ada laporan 
lengkap,” ungkap Kamal di 
Jayapura, Rabu (6/9)..

Situasi kota Jayapura 
pasca penangkapan Bu-
pati Mimika, terlihat kon-
dusif, tidak ada pengamanan 
khusus pasca ditangkapnya 
tersangka dugaan korupsi 
tersebut.  mei

Bupati Mimika Tersangka Korupsi 
Diringkus KPK di Kota Jayapura
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KPK PERIKSA
ANIES BASWEDAN

Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan (ketiga 
kiri) menyapa wartawan 
saat t iba untuk men-
jalani pemeriksaan di Ge-
dung KPK, Jakarta, Rabu 
(7/9). Anies Baswedan 
memenuhi panggilan KPK 
untuk dimintai keterangan 
terkait penyelenggaraan 
Formula E.

JAKARTA (IM) - Pesawat 
udara (Pesud) jenis G-36 
Bonanza T-2503 milik TNI 
Angkatan Laut (AL) hilang, 
diperkirakan jatuh  di sekitar 
perairan Surabaya, pada Rabu 
(7/9).

Hal itu diungkap oleh Dis-
pen Koarmada II. Dalam kete-
rangannya disebutkan bahwa 
pesawat latih tersebut jatuh di 
Alur Pelayaran Barat Surabaya 
(APBS).

“Telah terjadi musibah 
kecelakaan jatuhnya Pesawat 
Udara (pesud) jenis G-36 
Bonanza T-2503 milik TNI 
Angkatan Laut yang jatuh di 
Alur Pelayaran Barat Sura-
baya (APBS),” tulis keterangan 
Dispen Koarmada II, dikutip 

MPI, Rabu (7/9).
“Pesawat tersebut meng-

alami kecelakaan saat Konvoi 
KRI melaksanakan latihan 
Anti Serangan Udara (Air 
Defense Exercise), dalam hal 
ini Bonanza berperan sebagai 
penyerang,” jelasnya.

Adapun, penyebab jatuh-
nya pesawat tersebut belum 
dapat dikonfi rmasi lebih lanjut. 
“Penyebab jatuhnya pesawat 
T-2503 masih belum diketa-
hui,” jelasnya.

“Saat ini, TNI Angkatan 
Laut mengerahkan 13 KRI, 1 
KAL,1 Tim Kopaska, dan 1 
Tim Penyelam dan dipimpin 
langsung Pangkoarmada II 
dan Komandan Guspurla 
Koarmada II,” ujarnya.  han

Pesawat Latih Bonanza TNI AL 
Hilang di Perairan Surabaya

JAKARTA (IM) - 
Abdullah Azwar Anas 
resmi dilantik Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) 
resmi melantik Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi pada Rabu (7/9) 
di Istana Negara, Jakarta.

Mantan Bupati Banyu-
wangi ini ditunjuk meng-
gantikan posisi almarhum 
Tjahjo Kumolo yang ber-
pulang akibat sakit infeksi 
paru yang dideritanya.

Pelantikan tersebut 
berdasarkan Surat Kepu-
tusan Presiden Nomor 
91P tahun 2022 Tentang 
pengangkatan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi Kabinet Indo-
nesia Maju periode tahun 
2019-2024.

“Bersediakah saudara 
untuk diambil sumpah 
menurut agama Islam?” 
kata Presiden Jokowi.

 “Demi Allah saya 
bersumpah bahwa saya 
akan setia kepada Un-
dang-Undang  Dasa r 
Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 serta 

akan menjalankan segala 
peraturan Undang-Un-
dang dengan selurus-
lurusnya. Demo Dharma 
bakti saya kepada bangsa 
dan negara. Bahwa saya 
dalam menjalankan tugas 
jabatan akan menjujung 
etika jabatan berker ja 
dengan sebaik-baiknya 
dengan penuh rasa tang-
gung jawab,” demikian 
kutipan pengambilan 
sumpah yang dibacakan 
Presiden Jokowi yang 
diikuti oleh Azwar Anas.

Perlu diketahui, Men-
pan RB sebelumnya yakni 
Tjahjo Kumolo meninggal 
dunia pada Jumat, 1 Juli 
2022. Tjahjo meninggal 
karena sakit dan telah 
mendapatkan perawatan 
intensif  di Rumah Sakit 
Abdi Waluyo Jakarta.

Untuk mengisi keko-
songan Kementer ian 
PANRB, Jokowi menun-
juk Menko Polhukam 
Mahfud Md. Mahfud se-
bagai Plt Menteri PANRB. 
Penunjukan Mahfud seb-
agai Plt Menteri PANRB 
itu terhitung sejak 16 Juli 
2022.  han

Presiden Lantik Azwar Anas 
Sebagai Menpan RB yang Baru

Jenderal Dudung Curiga Ada yang Coba 
Membelah Persatuan Kesatuan Internal TNI
Dudung menegaskan bahwa setiap 
anggota TNI dalam seluruh tingkatkan 
tetaplah solid. Perbedaan pendapat 
adalah hal yang lazim terjadi di tiap-tiap 
instansi.

antara Andika dan Dudung 
diungkap pada rapat Komisi I 
DPR Senin (5/9) yang dihadiri 
Andika,  tapi tidak diikuti oleh 
Dudung. Dalam rapat itu, 
KSAD diwakili oleh Wakil 
KSAD Letjen Agus Subiyanto 
sementara KSAU Marsekal 
Fadjar Prasetyo dan KSAL 
Laksamana Yudo Margono 
hadir di rapat. 

Menurut anggota Komisi I 
DPR Effendi Simbolon, kabar 
tidak harmonisnya hubungan 
kedua jenderal tersebut sudah 
menjadi rahasia umum. 

“Ini semua menjadi rahasia 
umum, Pak. Rahasia umum, 
Jenderal Andika. Di mana ada 
Jenderal Andika, tidak ada 
KSAD. Jenderal Andika mem-

buat Super Garuda Shield, 
tidak ada KSAD di situ,” ujar 
Effendi. 

Pol i t ikus  PDI-P pun 
meng aku heran mengapa ke-
dua pimpinan di TNI itu sa-
ling mempertahankan egonya 
masing-masing. 

“Ego Bapak berdua itu 
merusak tatanan hubungan ju-
nior dan senior di TNI,” ucap 
Effendi Simbolon. Semen-
tara itu, Andika menyatakan 
tidak ada masalah dengan 
Dudung. “Ya, dari saya tidak 
ada (masalah) karena semua 
yang berlaku sesuai peraturan 
perundangan tetap berlaku se-
lama ini, jadi enggak ada yang 
kemudian berjalan berbeda,” 
kata Andika.  han

JA K A RTA  ( I M )  - 
Menteri Agama (Menag) RI 
Yaqut Cholil Qoumas ancam 
mencabut izin operasional 
Pondok Pesantren Moderen 
Darussalam Gontor 1, jika 
terbukti lakukan kekerasan 
terhadap santrinya.

Pernyataan Menang ini 
untuk menanggapi kasus 
tewasnya Albar Mahdi, santri 
kelas 5 atau setara kelas 11 
SMA di Pondok Modern 
Darussalam Gontor 1, Desa 
Gontor, Kecamatan Mlarak. 
Albar tewas diduga setelah 
dianiaya.

“Yang bisa kita lakukan 
adalah jika itu terbukti se-
cara sistematis pesantren 
melakukan kekerasan, pel-
ecehan dan seterusnya, kita 
cabut izin operasional nya. 
Karena izin operasional 
pesantren itu ada di ke-
menag,” kata Menag Yaqut 
Cholil Qouma,  usai Acara 
Bincang Kebangsaan di 

Mabes TNI AD, Jakarta 
Pusat, Rabu,(7/9).

“Kita lihat dulu nanti 
dalam kasus ini sistema-
tis atau sanksi. Sanksi kan 
sanksi hukum,” katanya me-
nambahkan.

Yaqut menjelaskan bah-
wa pihaknya telah memiliki 
keputusan menteri agama 
(KMA) mengenai pesantren. 
KMA itu terkait bagaimana 
pesantren harus melindungi 
anak-anak, perempuan, serta 
mengajarkan hal-hal dan 
contoh yang baik.

Walaupun pada kesem-
patan itu, dirinya mengakui 
bahwa Kemenag tak dapat 
melakukan intervensi lebih 
jauh terkait kasus itu. Se-
bab pesantren merupakan 
lembaga independen dan 
tidak struktural di bawah 
kemenag.

“Kita sudah buat per-
aturan-peraturan semacam 
ini. Tapi kawan-kawan se-

mua, kita harus tahu bahwa 
pesantren itu lembaga yang 
otonomi lembaga yang in-
dependen. Yang tidak bisa 
semua orang asal masuk ke 
dalam nya, enggak bisa,” 
tuturnya.

Dengan demikian, dirin-
ya tengah mempersiapkan 
berbagai pendekatan ber-
beda untuk menyelesaikan 
persoalan tindak kekerasan 
dan pelecehan seksual di 
lingkungan pesantren.

“Pesantren ini memang 
unik, lembaga pendidi-
kan yang unik. Karena itu 
pendekatan kita pun terha-
dap persoalan persoalan di 
pesantren tidak bisa seperti 
kita melakukan pendekatan 
terhadap misalnya di kemen-
terian ke kantor kemenag 
provinsi atau kabupaten, 
enggak bisa. Pendekatan nya 
harus berbeda. Itu yang se-
dang dan terus kita lakukan,” 
katanya.  han

Menag akan Cabut Izin Pesantren Gontor Jika 
Terbukti Lakukan Penganiayaan terhadap Santri

JAKARTA (IM) - Pelak-
sana tugas (Plt) Ketua Umum 
Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) Mardiono mengklaim 
telah mendaftarkan kepeng-
urusan baru partainya ke Ke-
menterian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham).

“Oh kemarin sudah kita 
sampaikan ke Kumham. Su-
dah,” ujar Mardiono saat 
dihubungi wartawan, Rabu 
(7/9).

Ia berkata, seluruh doku-
men dan segala proses pergan-
tian Ketua Umum PPP seperti 
yang diatur dalam AD/ART 
telah diserahkan semua ke 
Kemenkumham.

“Seluruh dokumen proses 
menurut apa yang sudah men-
jadi ketentuan di AD/ART 
sudah kita lalui semua,” terang 
Mardiono.

Baginya, proses peralihan 
Ketua Umum PPP tak instant. 
Ia berkata proses penun jukan 
dirinya sebagai pengganti Su-
harso telah dilalui dengan 
mekanisme panjang. 

“Ini sudah berproses pan-
jang. (Mukernas) Ini sudah me-
lalui kajian yang komprehensif, 
melalui diskusi, ada surat-surat, 
yang kemudian kita lakukan 
rapat-rapat secara berjenjang. 
Itu sudah berproses,” terang 
Mardiono.

Sebelumnya, Musyawarah 
Kerja Nasional (Muskernas) 
yang digelar di Banten, Senin 
(5/9) dini hari, memutus-
kan, memberhentikan Su-
harso Monoarfa dari jabatan 
pimpinan PPP. Pencopotan itu 
terkait kegaduhan yang timbul 
selama Suharso memimpin se-

bagai Ketua Umum PPP.
Kesepakatan itu diambil 

oleh pimpinan Majelis Syariah 
PPP, pimpinan Majelis Kehor-
matan PPP, pimpinan Majelis 
Pertimbangan PPP, pimpinan 
dan lembaga DPP PPP, Banom 
dan Pimpinan wilayah dari 29 
Provinsi.

Sementara Suharso Mono-
arfa masih menyatakandirinya 
sebagai Ketua Umum PPP. 
Hal itu diungkapkan Suharso 
dalam kegiatan bimbingan 
teknis DPRD Fraksi PPP 
Se-Indonesia yang digelar di 
Hotel Redtop, Jakarta Pusat, 
Selasa (6/9).

Kehadiran Suharso diketa-
hui dari sebuah tayangan video 
yang beredar di kalangan awak 
media. Dalam kesempatan itu, 
Suharso menyatakan dirinya 
masih menjabat sebagai Ketua 
Umum Partai.

“Saya adalah Ketua Umum 
Partai Persatuan Pembangun-
an. Apa yang telah dikembang-
kan adalah tidak benar,” kata 
Suharso dikutip dari tayangan 
video yang beredar, Selasa 
(6/9).

Menanggapi klaim Suharso 
tersebut, Pelaksana tugas (Plt) 
Ketua Umum PPP Mardiono, 
mengatakan bahwa Suharso 
masih dalam kondisi emosi 
dan lelah.

“Iya mungkin karena be-
liau masih emosi atau ya mung-
kin karena beliau masih capek 
karena beliau juga memang 
baru kembali dari tugas luar 
negeri, ya kita memaklumi itu 
semua,” kata Mardiono saat 
dihubungi wartawan, Rabu 
(7/9).  mei

Kubu Mardiono Klaim Sudah Daftarkan 
Kepengurusan Baru PPP ke Kemenkum HAM

JAKARTA (IM) – Kepala 
Staf  TNI Angkatan Darat Jen-
deral Dudung Abdurachman 
menegaskan bahwa perbedaan 
pendapat di sebuah institusi 
adalah hal yang lazim terjadi, 
termasuk di antara dirinya dan 
Panglima TNI Jenderal Andika 
Perkasa. 

Dudung meminta agar 
isu yang menyebutkan adanya 
keretakan hubungan antara 
dirinya dan Panglima TNI tak 
perlu dibesar-besarkan. 

“Pangdam dengan kas-
dam juga pasti ada perbe-
daan pendapat, kapolri dengan 
wakapolri, kasad dan panglima 

ada perbedaan pendapat itu 
biasa, tetapi ini jangan kemu-
dian dibesar-besarkan,” kata 
Dudung di Markas Besar TNI 
AD, Rabu (7/9).

Mantan Panglima Ko-
mando Cadangan Strategis 
Angkatan Darat (Kostrad) 
mengatakan, saat ini ada 
pihak yang mencoba meng-
ganggu persatuan, kesatuan, 
dan soliditas TNI. Namun 
ditegaskannya, hingga saat 
ini TNI tetap solid. 

Jenderal Dudung ingin 
TNI terus menjadi garda ter-
depan yang selalu dicintai oleh 
masyarakat. Namun menurut 

Dudung, yang terpenting teta-
plah harus mencintai masyara-
kat terlebih dahulu.

“Saya sampaikan kepada 
seluruh jajaran TNI Angkatan 
Darat kalian harus dicintai oleh 
rakyat, tetapi kalian harus lebih 
penting TNI Angkatan Darat 
harus mencintai rakyat,” ujar 
Dudung dalam acara Bincang-
bincang Kebangsaan di Mabes 
TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu 
(7/9).

Ia pun meminta jajaran 
TNI Angkatan Darat untuk 
mewaspadai pihak-pihak yang 
ingin membelah persatuan 
internal TNI. 

“Saya perintahkan kepada 
seluruh jajaran, waspada. Pi-
hak-pihak tertentu yang men-
coba mengganggu solidtias 
TNI, jangan main-main, kita 
akan hadapi bersama,” kata 
Dudung. 

Seperti diketahui, pertama 
kali isu ketidakharmonisan 
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PEMBENTUKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN HAM BERAT KASUS MUNIR
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi komisi-
oner Komnas HAM Sandrayati Moniaga (kiri) dan Mohammad Choirul 
Anam (kanan) memberikan keterangan pers pembentukan Tim Ad Hoc 
penyelidikan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan aktivis HAM 
Munir Said Thalib di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/9). Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc pe-
nyelidikan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir Said Thalib 
dengan lima anggota tim ad hoc yang berisi dari dua komisioner Komnas 
HAM Ahmad Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga serta tiga anggota 
dari pihak eksternal salah satunya Direktur sekutif Amnesty International 
Indonesia Usman Hamid.
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LATIHAN PERTAHANAN PANGKALAN
ARMADA SIAGA

Personel TNI Angkatan Laut melakukan 
peran tempur saat Latihan Pertahanan 
Pangkalan Armada Siaga di Koarmada II, 
Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/9). Latihan 
kesiapsiagaan Koarmada II dalam meng-
hadapi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan baik serangan dari laut maupun 
udara itu diikuti seluruh unsur personel 
satuan kerja di Koarmada II.


