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ROADSHOW BUS KPK
JELAJAH NEGERI

ANTI KORUPSI
Wakil Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) Alexander 
Marwata (kanan) bersama Wali 
Kota Palembang (kedua kiri) me-
ninjau isi bus KPK jelajah negeri 
pada kegiatan roadshow bus KPK 
Jelajah Negeri Anti Korupsi di 
halaman kantor wali kota Palem-
bang, Sumatera Selatan, Jumat 
(9/9). Kegiatan yang diseleng-
garakan KPK ini dimulai di Palem-
bang dan akan melintasi sejum-
lah kota di Sumsel serta provinsi 
lain di Sumatera dengan tujuan 
untuk menyebarkan semangat 
antikorupsi dan mengedukasi 
masyarakat mengenai nilai-nilai 
antikorupsi.

BOGOR (IM) - TNI 
Angkatan Laut (AL) mem-
buka 796,3 hektar lahan tidur 
di 77 titik dengan tanaman 
sorgum. Hal ini sebagai upaya 
antisipasi terjadinya krisis 
pangan di Tanah Air. 

Wakil Kepala Staf  Ang-
katan Laut (Wakasal) Laksa-
mana Madya Ahmadi Heri 
Purwono mengatakan, ge-
rakan nasional penanaman 
sorgum merupakan langkah 
antisipasi kelangkaan pangan 
akibat perang Ukraina dan 
Rusia. 

“Kita senantiasa dipe-
ngaruhi lingkungan global, 
situasi internasional, seperti 
perang Ukraina dan Rusia. 
Dampaknya mungkin kelang-
kaan pangan segala macam,” 
kata Heri usai acara Gerakan 
Penanaman Sorgum Nasi-
onal 2022 di Bogor, Jawa 
Barat, Jumat (9/9).

Heri mengatakan, sor-

gum merupakan jenis ta-
naman serbaguna yang bisa 
tumbuh di mana saja, ter-
masuk di lahan tandus. Ia 
juga mengungkapkan bahwa 
sorgum adalah tanaman sehat 
dengan kadar gula rendah.

 “Artinya, produknya 
adalah produk gula rendah 
dan tidak banyak mengan-
dung kolesterol,” ujarnya. 

Sementara itu, Wakil 
Menteri Pertanian Harvick 
Hasnul Qolbi menyebutkan, 
penanaman sorgum untuk 
menjawab tantangan masa 
depan, terutama berkaitan 
dengan kelangkaan pangan. 
Harvick Hasnul menegaskan, 
Indonesia di masa depan 
harus mampu mencapai ke-
daulatan pangan. 

“Kita terus mencari jalan 
keluar agar meningkat dan 
menjadi bangsa yang ber-
wibawa dan dihargai seluruh 
dunia,” ujarnya.  han

TNI AL Buka 796,3 Hektar 
Lahan Tidur dan Tanam Sorgum

Permohonan Perlindungan Kekerasan 
Seksual dan Anak Naik 2 Kali Lipat pada 2021
Tujuh provinsi belum mengajukan perlin-
dungan pada kekerasan seksual dan anak 
adalah Gorontalo, Jambi, Kalimantan Te-
ngah, Maluku, NTT, Sulbar, dan Sulteng.

menengah atau setaraf  SMP 
dan SMA. Hal ini menunju-
kan bahwa usia anak sekolah 
menengah, paling rentan men-
jadi korban kekerasan seksual.

Jika dilihat dari gender, 
perempuan lah yang paling 
banyak melakukan permo-
honan perlindungan yaitu 
sebanyak 370 kasus. Terkait hal 
ini, LPSK menyatakan perlu 
adanya penanganan segera dan 
dinilai genting.

LPSK mencatat hal me-
narik terkait profil pelaku 
kekerasan seksual terhadap 
perempuan dan anak. Perilaku 
perbuatan keji ini paling ba-
nyak dilakukan oleh orang 

yang dikenal oleh para korban, 
sebanyak 34 persen pelaku 
merupakan teman korban; 24 
persen keluarga; 20 persen dari 
lingkungan terdekat; 9 persen 
pendidik.

Walau begitu, terdapat 
beberapa pelaku yang meru-
pakan tokoh masyarakat/
agama serta pejabat di instansi 
pemerintahan. Salah satu fak-
tor penyebab terjadinya banyak 
kasus kekerasan seksual adalah 
adanya relasi yang timpang 
antara pelaku dan korban, bisa 
antara guru dan murid, atasan 
dengan pegawai di bawahnya, 
orang tua dan anak dan seba-
gainya.  han

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemilihan Umum (KPU) 
akan memberlakukan surat 
keterang an catatan kepolisian 
(SKCK) sebagai dokumen 
pendaftaran calon anggota De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) 
RI Pemilu 2024. 

Komisioner KPU RI Idham 
Holik mengatakan, soal per-
syaratan SKCK ini akan diatur 
dalam Peraturan KPU (PKPU) 
tentang Pencalonan Anggota 
DPR, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota.

 “KPU akan tetap men-
syaratkan SKCK sebagai ba-
gian dari persyaratan penca-
lonan bakal caleg (calon ang-
gota legislatif),” kata Idham 
kepada wartawan, Jumat (9/9).

Idham menjelaskan, per-
syaratan pendaftaran calon 
anggota DPR RI telah diatur 
dalam Undang-undang No-
mor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu. Walau UU Pemilu 
tak mengatur detail tentang 
kewajiban calon anggota DPR 
melampirkan SKCK dari poli-
si. Namun perihal dokumen 
SKCK diatur dalam PKPU 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pencalonan Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota.

 “(Syarat SKCK) diatur 
dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf  
g PKPU Nomor 20 Tahun 
2018,” ujarnya. 

Pasal 8 Ayat (1) huruf  
g PKPU Nomor 20 Tahun 
2018 berbunyi, Kelengkapan 
administratif  bakal calon ang-
gota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 7 ayat 1 dibuktikan de-
ngan (g) surat keterangan 
catatam kepolisian. Baca juga: 
IKN Tak Gelar Pemilu 2024, 

Sedianya, kata Idham, Pas-
al 240 Ayat (1) huruf  h dan 
Ayat (2) huruf  d UU Pemilu 
juga menyiratkan pentingnya 
dokumen SKCK sebagai syarat 
pendaftaran calon anggota 
DPR. 

Pasal 240 Ayat (1) huruf  h 
mengatur tentang syarat calon 
anggota DPR harus sehat jas-

mani dan rohani serta bebas 
dari penyalahgunaan narkotika. 
Sementara, Pasal 240 Ayat (2) 
huruf  d memuat soal syarat 
administratif  calon anggota 
DPR berupa surat keterangan 
sehat jasmani dan rohani serta 
surat keterangan bebas dari 
penyalahgunaan narkoba. 

Selain merujuk pada ke-
tentuan UU, lanjut Idham, 
persyaratan SKCK dalam do-
kumen pendaftaran calon 
anggota DPR juga mengacu 
pada amar Putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor 2/
PUU-XX/2022. 

Beleid tersebut merupakan 
putusan dari uji materi UU 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pilkada yang pada pokoknya 
membolehkan mantan narapi-
dana mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah sepanjang meng-
umumkan statusnya sebagai 
eks napi. 

I dham me l an ju tkan , 
merujuk Pasal 249 Ayat (3) 
UU Pemilu, KPU berwenang 
mengatur lebih lanjut proses 
verifikasi bakal calon ang-
gota DPR melalui PKPU. 
Oleh karenanya, ketentuan 
mengenai syarat SKCK akan 
diatur dalam PKPU tentang 
Pencalonan Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota. 

Menurut Idham, ketentuan 
dalam UU Pemilu dan amar 
Putusan MK menjadi landasan 
KPU mengatur syarat SKCK 
sebagai dokumen pendaftaran 
calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabu-
paten/kota. 

“Ketentuan yang terdapat 
di dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf  
g PKPU Nomor 20 Tahun 
2018 dan materi amar Putusan 
MK Nomor 2/PUU-XX/2022 
nanti akan dijadikan materi 
dalam draf  PKPU Pencalo-
nan Anggota Legislatif,” kata 
Idham. 

“Tidak ada perubahan 
norma, karena Pasal 240 ayat 
(1) huruf  h dan ayat (2) huruf  
d UU Nomor 7 Tahun 2017 
tidak ada peruban,” katanya. 
 mei

KPU akan Syaratkan SKCK untuk 
Pendaftaran Calon Anggota DPR

JAKARTA (IM) - Ber-
dasarkan laporan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Ko-
rban (LPSK) tahun 2021, 
permohonan perlindungan 
dalam tindak pidana kekerasan 
seksual dan anak meningkat 
hampir dua kali lipat dibanding 
PADA tahun 2020.

Berdasa rkan  ca t a t an 

LPSK, dalam kurun waktu 
empat tahun terakhir cende-
rung mengalami peningkatan. 
Tahun 2018 tercatat 305 per-
mohonan dan melambung 
naik ditahun 2019 sejumlah 
359 permohonan. Terdapat 
penurunan pada tahun 2020 
sejumlah 245 permohonan.

“Lalu pada 2021 mengalami 

peningkatan 2 kali lipat dengan 
pengajuan tertinggi berasal dari 
Jawa Barat yaitu 100 permo-
honan,” mengutip dari laporan 
tahunan 2021 milik LPSK.

Meski demikian, ternyata 
hingga saat ini masih ada 
tujuh provinsi yang belum 
mengajukan perlindungan 
pada kekerasan seksual dan 
anak. Daerah tersebut yaitu 
Gorontalo, Jambi, Kalimantan 
Tengah, Maluku, Nusa Teng-
gara Timur, Sulawesi Barat dan 
Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 172 korban 
kekerasan seksual merupa-
kan anak dengan pendidikan 
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GERAKAN NASIONAL PENANAMAN SORGUM TNI AL
Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya Ahmadi 
Heri Purwono (kanan) bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) 
Harvick Hasnul Qolbia (kiri) menunjukkan tanaman sorgum yang akan 
ditanam pada acara Gerakan Penanaman Sorgum Nasional 2022 di Cariu, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/9). TNI AL menanam sorgum 
secara serentak di 77 lokasi di Indonesia untuk mendukung kebijakan 
pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mempersilakan Rek-
tor Universitas Lampung 
(Unila), Karomani mem-
bongkar keterlibatan sejum-
lah pihak yang diduga ikut 
menerima suap penerimaan 
mahasiswa baru di kam-
pusnya. 

Menurut Kepala Bagian 
Pemberitaan KPK Ali Fikri, 
Karomani bisa mengungkap 
pihak-pihak lain yang diduga 
terlibat dalam perkara ini. 

“Bila tersangka Karo-
mani akan terbuka dan 
berterus terang serta menge-
tahui ada dugaan keterlibatan 
pihak-pihak lain, silakan sam-
paikan langsung di hadapan 
tim penyidik,” kata Ali dalam 
pesan tertulisnya kepada 
wartawan, Jumat (9/9).

Namun  Ali mengingatkan 
agar Karomani memberikan 
keterangan dengan jujur. Sikap 
tersebut akan mempe ngaruhi 
pertimbangan hakim dalam 
mempertimbangkan keputus-
an di persidangan kelak. 

Selain itu, kejujuran 
Karomani juga akan mem-
buat kasus ini menjadi terang. 
KPK berharap Karomani 
dan pihak-pihak terkait 
yang terlibat dalam dugaan 
suap ini bersikap kooperatif  
mengikuti proses penyidikan 
yang sedang berjalan. 

“Keterangan yang jujur 
akan dapat menjadi bahan 
penilaian Majelis Hakim 
nanti pada proses di persi-

dangan,” ujar Ali. 
Saat ini piyidik  KPK ma-

sih mendalami dugaan suap 
di lembaga pendidikan tinggi 
ini. Penyidik  KPK masih 
terus menelusuri pihak-pihak 
yang diduga terlibat dalam 
kasus suap ini. 

Menurut Ali, hal ini men-
jadi salah satu bentuk komit-
men dan kontribusi KPK 
dalam mendorong reformasi 
di sektor pendidikan yang 
antikorupsi. 

“KPK tentu masih terus 
mendalami dan menelusuri 
keterlibatan pihak-pihak lain-
nya dalam dugaan tindak 
pidana korupsi penerimaan 
mahasiswa baru di Unila,” 
kata Ali. 

Karomani sebelumnya 
diduga menerima suap dari 
orangtua mahasiswa yang dia 
luluskan dalam Seleksi Man-
diri Masuk Unila (Simanila) 
Tahun 2022. Jumlahnya  uang 
suap ya diduga menerimanya 
mencapai  Rp 5 miliar lebih. 
Sebagian uang tersebut sudah 
digunakan untuk membeli 
emas batangan dan sebagian 
lagi didepositkan. 

Dalam perkara ini, KPK 
telah menetapkan empat 
tersangka yakni, Karomani, 
Kepala Senat Unila Muham-
mad Basri, dan Wakil Rektor 
I Bidang Akademik Heryandi 
sebagai tersangka penerima 
suap. Kemudian, Andi Des-
fiandi dari pihak keluarga 
mahasiswa sebagai tersangka 
pemberi suap.  han

KPK Persilakan Rektor Unila Bongkar 
Keterlibatan Pihak Lain Menerima Suap

JAKARTA (IM) - Fadel 
Muhammad tidak terima 
diberhentikan dari jabatan 
Wakil Ketua MPR RI dari 
unsur DPD. Ia menganggap, 
Ketua DPD La Nyalla Mat-
talitti bertindak sewenang-
wenang. 

“La Nyalla Mattalitti 
menzalimi saya dengan suatu 
perbuatan-perbuatan yang 
tidak menyenangkan, dan akh-
irnya mengeluarkan SK yang 
meminta saya untuk diberhen-
tikan atau diganti dalam bahasa 
rapat paripurna. Itu diberhen-
tikan dengan alasan yang tidak 
jelas,” ujar Fadel dalam jumpa 
pers di Gedung DPR, Senayan, 
Jakarta, Jumat (9/9).

Ia menjelaskan bahwa 
dirinya tidak pernah diajak 
bicara oleh La Nyalla terkait 
pemberhentiannya itu. Sebab 
itu, , Fadel curiga ada motif  
lain di balik keputusan La 
Nyalla. Sebab, ia sama sekali 

tidak dilibatkan dalam proses 
pemberhentian tersebut. 

“Saya melihatnya ada 
keinginan pribadinya untuk 
kepentingan-kepentingan 
politik. Dan kemudian beliau 
memproses melalui suatu 
proses yang menurut saya 
proses hukumnya yang ile-
gal, dan berlawanan secara 
hukum,” tuturnya. 

Atas dasar itu, Fadel Mu-
hammad memutuskan un-
tuk melakukan perlawanan. 
Perlawanannya ini dilakukan 
demi menjaga lembaga tinggi 
negara. 

“Saya juga melaporkan 
beliau ke polisi dengan per-
buatan yang tidak meny-
enangkan dan nama baik saya. 
Dan saya juga memproses 
ke Badan Kehormatan di 
DPD, karena di DPD sendiri 
ada badan kehormatan yang 
harus dilewati,” kata Fadel 
Muhammad.  mei

Dicopot dari Posisi Wakil Ketua MPR, 
Fadel Laporkan La Nyalla ke Bareskrim

Guna memenuhi ketentuan Pasal 
149 ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007,  
tentang Perseroan Terbatas 
(“UUPT”), dengan ini Likuidator 
PT. BINTANG SAMUDERA 
JAYAMAHE (dalam likuidasi), 
berkedudukan di Kota Batam, 
(selanjutnya disebut “Perseroan”), 
mengumumkan bahwa pencatatan 
atas kekayaan dan/atau urang 
perseoran telah dilakukan dan 
sehubungan dengan tidak adanya 
kewajiban pembayaran kepada 
kreditor, maka Likuidator Perseroan 
akan melakukan pembagian sisa 
kekayaan hasil likuidasi Perseroan 
kepada para pemegang saham 
Peseroan.

10 September 2022
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN 

HASIL LIKUIDASI PT. BINTANG 
SAMUDERA JAYAMAHE (DALAM 

LIKUIDASI)

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 
125 ayat 7 dan 8 juncto Pasal 127 
ayat 8 Undang-undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (“UUPT”), dengan ini 
Direksi PT. TIFIA FINANSIAL 
BERJANGKA (“Perseroan”) 
berkedudukan di Jakarta Selatan, 
memberitahukan bahwa pemegang 
saham mengalihkan seluruh saham 
langsung dari pemegang saham.
Maka dengan ini diberitahukan 
kepada seluruh kreditor Perseroan 
dan / atau pihak-pihak lain yang 
ingin mengajukan keberatan 
atas pengambilalihan saham 
tersebut agar disampaikan kepada 
Perseroan selambat-lambatnya 
3 (tiga) hari sejak tanggal 
pengumuman ini, dengan lewatnya 
waktu tersebut tidak ada keberatan 
yang dilayani.

Jakarta, 10 September 2022
Direksi

PT. TIFIA FINANSIAL 
BERJANGKA
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PEMERIKSAAN ADI JUMAL WIDODO
Komisaris PT Aneka Usaha Kabupaten Pema-
lang yang juga orang kepercayaan Bupati Pe-
malang Adi Jumal Widodo bersiap menjalani 
pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 
(9/9). Adi Jumal diperiksa KPK dalam penyi-
dikan perkara kasus suap jual beli jabatan di 
Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

JAKARTA (IM) – Onggo 
selaku kuasa hukum PT Tuah 
Globe Mining (TGM) me-
nyebut  ada pihak –pihak 
tertentu  yang berupaya meng-
kriminalisaasi perusahaan milik 
kliennya dengan melaporkan 
ke polisi atas tuduhan tindak 
pidana minerba.

Pada bulan Agustus dan 
September 2022, beberapa 
karyawan TGM dimintakan 
keterangan oleh Dittipidter 
Bareskrim Mabes Polri. Bah-
kan salah satu saksi daripihak  
TGM diperiksa dari jam 10 
pagi sampai jam 9 malam.Ia 
dicecar 92 pertanyaan.

Onggo menjaskan, perma-
salahan ini berawal dari peng-
aduan masyarakat yang tidak 
jelas sumbernya ke Bareskrim 
mabes polri pada tanggal 11 
Agustus 2022. Kemudian, pada 
25 Agustus 2022, datang 3 
orang polisi ke lokasi tambang 
batubara milik TGM. Polisi 
tersebut langsung mengambil 
foto dan mewawancarai bebe-
rapa petugas keamanan TGM.

“Kami menduga laporan 
ke Bareskrim ini berasal dari 
ormas yang kerap bawa-bawa 
nama presiden .Anehnya saat 
pemeriksaan diketahui bahwa 
penyidik melakukan pemerik-
saan atas dugaan tindak pidana 
minerba tanpa menjelaskan 
pasal apa yang menjadi obyek 
pemeriksaan. Ini sangat lucu 
sekali, jadi orang diperiksa 
dulu, dicari-cari dulu kesa-
lahannya, baru ditentukan 
Pasalnya. Padahal dalam hu-
kum pidana yang seharusnya 
dilakukan penyidik adalah 

ada dugaan perbuatan pidana, 
menentukan pasal pidana, dan 
memeriksa saksi, kalau yang 
terjadi terhadap TGM saat ini 
adalah terbalik.” kata Onggo 
dalam siaran persnya.

Ini pihak saatTGM me-
lalui kuasa hukumnya sedang 
menye lidiki siapa aktor intele-
ktual yang membuat laporan 
palsu, yang kini ditangani 
Bareskrim Polri. Onggo mene-
gaskan, pihaknya akan me-
nempuh upaya hukum dengan 
membuat membuat laporan 
balik  jika ternyata tuduhan si 
pelapor tidak terbukti.

 “Kami sudah memiliki 
bukti permulaan siapa di be-
lakang ini semua, dan bayang-
kan pada saat Direktur dan 
saksi TGM diperiksa, penyidik 
memaksa saksi membawa 
dokumen legalitas perijinan 
padahal beban pembuktian ada 
pada si pembuat pengaduan 
bukan di TGM.” 

Klien kami sudah menyam-
paikan adanya 22 perijinan 
TGM dalam berita acara, se-
lanjutnya menjadi tugas pe-
nyidik memeriksa kebenaran 
perijinan tersebut di instansi 
terkait sebagaimana yang telah 
disampaikan oleh klien kami. 
Yang lucunya dalam pemerik-
saan setelah berita acara di print 
untuk diperiksa sebelum di-
tandatangani, ternyata muncul 
pertanyaan yang tidak pernah 
ditanyakan sebelumnya. Ada  
apa ini? Untung kami periksa 
terlebih dulu dengan teliti.” 

Kami meminta bapak 
Kadiv Propam dan Karo Pa-
minal mengatensi perkara ini, 

Klien kami hendak memenuhi 
RKAB yang menguntungkan 
negara, jangan Klien Kami 
dihambat hanya karena lapor-
an main-main yang ditang-
gapi tanpa bukti – bukti yang 
konkrit. Dan anehnya jalan 
tambang kami dirusak oleh 
orang suruhan warga negara 
asing pada Juli 2022 dan sam-
pai sekarang perkaranya belum 
berjalan sebagaimana mestinya 
di Polda Kalteng, ada apa ini 
dan siapa di belakang ini semua 
?” Ujar Onggo 

Sebagaimana diketahui 
bahwa TGM pernah dirugikan 
oleh Direktur P.T. Kutama 
Mining Indonesia yang saat ini 
telah divonis 3 tahun penjara. 
Menurut Onggo, patut diduga 
perkara di Bareskrim saat ini 
ada kaitannya dengan perkara 
melawan P.T. Kutama Mining 
Indonesia.

“Dalam pemeriksaan saksi, 
penyidik menanyakan peri-
hal keterkaitan dengan P.T. 
Kutama Mining Indonesia. 
Kami heran, apa kaitanya 
perkara dumas ini dengan Ku-
tama Mining Indonesia? Kami 
menduga ada mafi a tambang 
warga negara asing di belakang 
perkara ini karena saat ini ada 
beberapa warga negara China 
di belakang PT Kutama Mi-
ning Indonesia yang diduga 
mencoba merebut tambang 
TGM dengan cara meng-
kriminalisasi TGM melalui 
ormas-ormas yang telah kami 
identifi kasi dan sedang kami 
periksa keabsahan legalitasnya 
di Kementerian Hukum Dan 
HAM.”  Kata Onggo.  lus

Upaya Kriminalisasi Terhadap Perusahaan 
Tambang Batubara P.T. Tuah Globe Mining


