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Panglima Bakal Pidanakan Oknum TNI 
yang Tendang Aremania di Kanjuruhan
Oknum TNI yang melakukan kekerasan 
terhadap Aremania bakal dijerat pasal 
351 KUHP tentang penganiayaan. Kom-
andannya pun akan diperiksa.

erang masyarakat.
“Kalau seperti yang di 

video ya, beberapa oknum, 
itu kan mereka menyerang 
masyarakat atau individu yang 
tidak juga menyerang mereka. 
bahkan juga membelakangi. 
Jadi ya sangat-sangat engga 
bagus,” kata Andika.

M a n t a n  K S A D  i t u 
menjelaskan bahwa sesuai 
prosedur, anggota TNI dalam 
sebuah pertandingan sepak 
bola hanya ikut bantu menjaga. 
Dan biasanya diarahkan oleh 
pimpinan Polri yang berjaga 
pada pertandingan tersebut.

“Protapnya kita sebagai 
lapisan ketiga. Di polisi itu 
kan ada SOP, jadi misal terjadi 
emergency, respons awal itu 
siapa? apakah sabhara, yang 
terakhir itu seingat saya Bri-
mob, yang ketiga. Nah kita itu 

keempat, biasanya begitu. Tapi 
itu yang menggerakkan adalah 
pimpinan Polri di situ ya,” kata 
Andika.

Dikatakan Andika, apa 
yang dilakukan 5 oknum pra-
jurit TNI itu tidak merespon 
masalah. Kekerasan yang di-
lakukan malah memperparah 
masalah dan menyalahi aturan 
saat tragedi Stadion Kanju-
ruhan.

“Lebih kepada tindakan 
yang dilakukan ini lho, yang 
dilakukan prajurit ini kan sama 
sekali tidak apa ya, tidak mere-
spons terhadap masalah yang 
terjadi,” ujarnya.

“Masalah yang terjadi orang 
lagi jalan di depannya, itu diberi-
kan tindakan kekerasan seperti 
yang kita lihat di video kan itu 
menyalahi sekali ya,” katanya 
Andika.  mei

JAKARTA (IM) - Pang-
lima TNI Jenderal Andika 
murka dengan tindakan yang 
dilakukan oknum TNI saat 
melakukan tendangan Kungfu 
kepada suporter Arema saat 
tragedi Stadion Kanjuruhan, 
Malang, Jawa Timur. 

Andika Perkasa bakal 
mempidanakan oknum ang-
gota TNI tersebut.

“Saya berusaha untuk ti-
dak etik. Karena etik ini apa-
bila tadi, ada memang syarat-
syaratnya. Bagi saya itu sudah 
sangat jelas, itu pidana,” ujar 

Andika di Komplek Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 
(5/10).

Nantinya, kata Andika, 
oknum TNI yang melakukan 
kekerasan tersebut bakal di-
jerat pasal 351 KUHP tentang 
penganiayaan.

“Pasti, pasti (sanksi tegas), 
ya sesuai pasalnya. mlminimal 
pasal 351 KUHP. minimal ya, 
ayat 1. Belum lagi itu nanti 
KUHP M pasal 126, (ter-
kait) melebihi kewenangannya 
dalam bertindak. Itu minimal. 
Jadi kita akan terus, dan mas-

ing-masing pasal kan ada anca-
man hukumannya,” tegasnya.

Terkait pimpinan TNI 
yang mengarahkan oknum 
tersebut, Andika juga akan 
memeriksa. Dirinya akan men-
gusut arahan dari pimpinan 
terhadap oknum TNI tersebut.

“Kalau misalnya kom-
andan-komandannya tidak 
memberikan briefing yang 
jelas soal apa tindakannya 
kalau rusuh, kalau kerusuhan 
berarti tak melaksanakan per-
intah. Berarti tanggung jawab 
tak dilaksanakan, tidak melak-
sanakan perintah. Berarti pasal 
126 KUHP M, misalnya. Dan 
ini kan pidana. KUHP M ini 
pidana,bbukan hanya etik atau 
disiplin,” kata Andika.

Menurut Andika Tindakan 
oknum TNI yang menendang 
Aremania itu sama saja meny-

JAKARTA (IM) - Pre-
siden Joko Widodo (Jokowi) 
menjenguk para korban aki-
bat tragedi Stadion Kanjuru-
han, Malang, di rumah sakit.

D a l a m  k u n j u n g a n 
itu, Jokowi ingin memas-
tikan bahwa para korban 
mendapatkan perawatan yang 
maksimal.

“Baru saja saya men-
jeguk para korban tragedi 
di  Stadion Kanjuruhan 
Malang. Saya ingin memas-
tikan bahwa yang dirawat di 
rumah sakit ini mendapat-
kan pelayanan yang pa-
ling baik,” ujar Jokowi saat 
jumpa pers secara daring, 
dari Malang, Rabu (5/10).

Jokowi mengaku berbin-
cang-bincang dengan para 
korban untuk mengetahui 
situasi sebenarnya pada saat 
malam usai pertandingan 
Arema FC lawan Persebaya 
Surabaya itu.

“Tadi saya juga berbin-
cang-bincang dengan satu 
dua tiga empat pasien korban 
di Stadion Kanjuruhan untuk 

mengetahui situasi di malam 
pertandingan 1 Oktober yang 
lalu,” jelasnya.

Dengan berbincang de-
ngan korban, Jokowi ingin 
mengetahui akar masalah 
se  sungguhnya penyebab tra-
gedi di Kanjuruhan.

“Saya benar-benar ingin 
tahu akar masalah penyebab 
tragedi ini. Sehingga ke de-
pan kita bisa mendapatkan 
sebuah solusi terbaik dan kita 
tahu sudah dibentuk tim pen-
cari fakta independen yang 
diketuai oleh Pak Menko 
Polhukam (Mahfud MD),” 
kata Jokowi.

Jokowi pun berpesan 
ke pada para korban yang di-
rawat agar menjaga semangat 
dan segera sembuh lebih 
cepat.

“Tadi saya sampaikan 
saya berpesan kepada para 
pasien korban di stadion 
Kanjuruhan agar tetap se-
mangat dan segera sembuh 
sehingga bisa beraktifitas 
kembali,” ujar Kepala Ne-
gara.  han

Presiden Jokowi Jenguk Korban 
Tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit

KIRAB ALUTSISTA TNI
DI MALIOBORO

Gubernur D.I Yogya-
karta Sri Sultan HB X 
(ketiga kiri) menaiki 
alutsista TNI saat kirab 
di Jalan Malioboro, 
Yo g  y a k a r t a ,  R a b u 
(5/10). Kirab itu me-
nampilkan berbagai 
macam kendaraan 
tempur milik TNI dan 
dihadiri oleh ribuan 
warga itu guna me-
nyambut HUT ke-77 
TNI.

MASA BERLAKU PASPOR RI MENJADI SEPULUH TAHUN
Petugas menunjukan Paspor Republik Indonesia (RI) yang sudah jadi di 
Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tangerang, Tangerang, Banten, Rabu 
(5/10). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 
melalui Direktorat Jendral Imigrasi memberlakukan aturan baru masa 
berlaku Paspor RI menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun, yang 
tertuang dalam Pasal 2A Permenkumham RI Nomer 18 tahun 2022 yang 
diundangkan pada, Kamis (29/9).
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JAKARTA (IM) - Tim 
Gabungan Independen Pen-
cari Fakta (TGIPF) tragedi 
Kanjuruhan telah melakukan 
rapat perdananya, di kantor 
Kementerian Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan (Kemenkopolhu-
kam), Jakarta Pusat, Selasa 
(4/10) malam.

Ketua TGIPF Sekaligus 
Menkopolhukam, Mahfud 
MD menyebut, pihaknya 
bakal segera merekomendasi-
kan penjatuhan sanksi kepada 
pihak-pihak yang terbukti 
melakukan pelanggaran di 
tragedi Kanjuruhan yang 
telah menewaskan lebih dari 
100 orang.

“Tim akan merekomen-
dasikan penjatuhan sank-
si bagi pihak-pihak yang 
melakukan pelanggaran. Se-
lain itu, Tim juga akan mer-
ekomendasikan sinkronisasi 
regulasi baik regulasi FIFA 
dan peraturan perundangan 
kita,” ujar Mahfud dalam 
akun instagram @mahfud-
md, Kamis (5/10).

Lebih lanjut, Mahfud 

menuturkan, nantinya per-
aturan tersebut tidak hanya 
ditujukan kepada suporter 
maupun tim sepak bola. Na-
mun, bagi aparat keamanan 
hingga offi cial.

“Dan tentu sosialisasi serta 
pemahaman kepada seluruh 
stakeholder sepakbola, aparat 
keamanan, supporter, offi cal, 
dan sebagainya. Semua pihak 
terlibat harus memahami per-
aturan ini,” jelasnya.

Mahfud menegaskan, 
TGIPF juga menekankan 
dan telah disetujui oleh Men-
pora bahwa semua kompe-
tisi PSSI (Liga 1, 2 dan 3) 
dihentikan sementara sam-
pai Presiden menyatakan 
bisa dinormalisasi kembali. 
Terlebih, Mahfud berjanji, 
pihaknya bakal segera mem-
berikan hasil ke Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) terkait 
tragedi Kanjuruhan dalam 
waktu maksimal tiga pekan.

“Insya Allah dalam dua 
hingga tiga pekan ke depan, 
tim sudah dapat menyam-
paikan hasil kerjanya kepada 
Presiden,” ujarnya.  mei

Mahfud Janji TGIPF Tragedi Kanjuruhan 
Laporkan Hasil Kerja ke Jokowi dalam 3 Pekan

Direksi PT. Aries Management Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan 
ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 
11.30 WIB, melalui video konferensi (rincian video konferensi akan diberikan lebih lanjut sebelum 
Rapat) dengan mata acara sebagai berikut:

Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020;
2. Persetujuan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan (yaitu pengunduran diri Bp. Vijay Kumar 

Singh);
4. Persetujuan dan/atau Pengesahan atas keputusan-keputusan yang ada (sepanjang telah 

ditandatangani) atas penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian berikut oleh 
Perseroan, antara lain dengan Bank VTB (Perusahaan Gabungan Publik) (“Bank VTB”), 

a. perjanjian fasilitas hutang (“Essar Energy Debt Facilities Agreement”) yang akan dibuat 
antara, antara lain, (i) Essar Global Limited, (ii) Essar Exploration and Production Holdings 
Limited sebagai Peminjam (iii) perusahaan yang terdaftar dalam Schedule 1 (Parties) 
dari Essar Energy Debt Facilities Agreement sebagai Penjamin yang telah ada, (iv) Essar 
Investment Holding (Mauritius) Limited, (v) VTB Bank (Public Joint Stock Company) sebagai 

VTB Bank (Public Joint Stock Company) sebagai Agen Jaminan, (sebagaimana dapat diubah, 

b. perjanjian fasilitas hutang (“Essar Ports Debt Facilities Agreement”) yang akan dibuat 
antara, antara lain, (i) Essar Global Limited sebagai Induk, (ii) Essar Exploration and 
Production Holdings Limited sebagai Peminjam, (iii) perusahaan yang tercantum dalam 

Facilities Agreement), (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau 

c. perjanjian antar kreditur (“Intercreditor Agreement”) akan dibuat antara, antara lain (i) VTB 
Bank sebagai Essar Energy Agent, (ii) VTB Bank sebagai Essar Energy Lender, (iii) VTB Bank 
sebagai Essar Ports Agent, (iv) VTB Bank sebagai Essar Ports Lender;

d. jaminan dan ganti rugi perusahaan berdasarkan hukum Indonesia sehubungan dengan Essar 
Energy Debt Facilities Agreement dan Essar Ports Debt Facilities Agreement; 

e. perjanjian gadai saham untuk memberikan gadai atas 389.999 saham milik Perseroan di 
PT Manoor Bulatn Lestari untuk kepentingan VTB Bank beserta Surat Kuasa untuk menjual 
saham yang bersangkutan dan Surat Kuasa untuk memberikan suara dimana Perseroan 
menjadi pihak yang terlibat; dan

f. akta-akta, perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dan/atau 
yang diperlukan sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut di atas dan pelaksanaan 

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal 
undangan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Pemberitahuan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 81 ayat 
(1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 6 Oktober 2022
PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA

Direksi

UNDANGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA

PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan 
penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL (“REKSA DANA”)  dengan rincian 
sebagai berikut : 

1. REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 51 yang telah 

REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 51 secara 

miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran    

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian 

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi 
untuk keterangan lebih lanjut.

Jakarta, 6 Oktober 2022
Manajer Investasi

PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A

Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2793 9900
Faksimili: (62-21) 2793 1199

“INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB 
MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI 
MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA 
DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN 
DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI 
OTORITAS JASA KEUANGAN”

BANDUNG (IM) - Ter-
pidana kasus suap dana hibah 
Kementerian Pemuda dan 
Olahraga (Kemenpora), Imam 
Nahrawi keluar dari Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Su-
kamiskin.

Eks menteri Olahraga 
(Menpora) itu diketahui keluar 
dari Lapas Sukamiskin selama 
tiga hari untuk menjenguk 
orang tuanya yang dikabarkan 
sakit.

Permen Nomor 32 Tahun 
1999, Pasal 52 mengatur Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pema-
syarakatan, setiap naradipada 
berhak mendapat izin keluar 
lapas dalam hal-hal luar biasa.

Dalam penjelasan per-
aturan tersebut, yang dimak-
sud hal-hal luar biasa ialah 
yang sungguh-sungguh luar 
biasa yang sifatnya meliputi 
meninggalnya/sakit keras 
ayah, ibu, anak, cucu, suami, 
istri, adik atau kakak kand-
ung, kemudian menjadi wali 
atas pernikahan anaknya dan 
membagi warisan.

Disebutkan pula bahwa 
narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan dapat diberi 

izin keluar lapas yang mana 
izin keluar lapas tersebut di-
berikan oleh kepala lapas. 
Dalam penjelasannya, yang 
dimaksud diberi izin keluar 
lapas adalah paling lama 24 
jam dan tidak menginap.

Kepa la  Lapas  (K ala -
pas) Sukamiskin Elly Yu-
zar menjelaskan bahwa izin 
yang diberikan kepada Imam 
Nahrawi tersebut didasarkan 
atas pertimbangan pihaknya. 
Pasalnya, lama perjalanan 
yang harus ditempuh Imam 
Nahrawi tak cukup hanya 
24 jam.

“Kalau pergi ke Bangkalan 
melihat orang tua pulang pergi 
dalam satu hari bisa gak? Me-
mang gak bisa. Makanya itu 
ini dihitung perjalanan pulang 
pergi (izin tiga hari),” jelas Elly, 
Rabu (5/10).

Elly pun menyanggah soal 
dasar hukum yang menyebut-
kan jika seorang narapidana 
dapat berpergian di luar waktu 
24 jam. Menurut dia, aturan 
tersebut diberlakukan untuk 
izin dalam kota.

“Itu kalau seandainya per-
jalanan dekat tidak boleh 
menginap. Kalau luar kota 

dihitung waktu perjalanan, 
memakan waktu berapa lama,” 
jelasnya lagi.

Elly juga mengatakan bah-
wa Imam Nahrawi menggu-
nakan perjalanan darat dengan 
pengawalan pihak kepolisian, 
termasuk pihak Lapas Suka-
miskin.

“Kalau kita menghindari 
perjalanan pesawat sebisa 
mungkin perjalanan darat,” 
ujarnya.

Elly meyakinkan, sebelum 
memberikan izin kepada Imam 
Nahrawi, pihaknya sudah 
melakukan verifi kasi kepada 
pihak keluarga untuk memas-
tikan bahwa Imam Nahrawi 
benar-benar menjenguk orang 
tuanya yang sakit itu.

“(Pengajuan izin) Men-
dadak orang sakit gak bisa 
direncanakan. Kita pakai veri-
fi kasi dari sini. Petugas kita 
dapat permohonan petugas 
verifi kasi ke Bangkalan melalui 
video call benar atau gak,” 
terangnya.

“Jadi verifi kasi dulu atau 
gak, tidak serta merta percaya 
begitu saja. Kemudian dari itu 
terima laporan tertulis, benar 
apa gak,” lanjutnya.

Orang Tua Sakit, Imam Nahrawi Dapat Izin ke Luar Lapas 3 Hari
Sebelumnya diberitakan, 

mantan Menpora, Imam Nah-
rawi ke luar dari Lapas Suka-
miskin dengan pengawalan 
polisi.

Terpidana kasus suap dana 
hibah Kemenpora itu keluar 
dari Lapas Sukamiskin untuk 
menjenguk keluarganya yang 
sakit.

Kalapas Sukamiskin, Elly 
Yuzar mengatakan, Imam 
Nahrawi mendapatkan izin 
ke luar Lapas Sukamiskin 
selama tiga hari untuk men-
jenguk keluarganya yang sakit 
di Surabaya.

Menurut Elly, izin yang 
diberikan kepada Imam Nah-
rawi tersebut sesuai aturan dan 
selama di luar lapas mendapat-
kan pengawalan polisi.

“Iya benar. Diberikan 
izin selama tiga hari keluar 
dari lapas dengan pengawa-
lan polisi,” ujar Elly, Senin 
(4/10/2022).

Meski begitu, Elly memas-
tikan bahwa Imam Nahrawi 
kini tengah dalam perjalanan 
pulang dari Surabaya untuk 
kembali ke Lapas Sukamiskin.

“Hari ini sudah dalam 
perjalanan kembali ke lapas,” 
katanya.

Diketahui, Imam Nah-
rawi menjadi terpidana kasus 
suap persetujuan dan pencai-
ran bantuan dana hibah Ke-
menpora untuk KONI tahun 
2018 serta gratifi kasi senilai 
Rp8.348.435.682 selama ku-
run 2015-2018.

Suap dan gratifi kasi diteri-
ma Imam Nahrawi melalui 
asisten pribadinya, Miftahul 
Ulum. Imam Nahrawi di-
vonis 7 tahun penjara dan 
denda Rp400 juta subsider 6 
bulan kurungan. Selain itu, 
Imam Nahrawi juga diwajib-
kan membayar uang pengganti 
sejumlah Rp19.154.203.882. 
 han

JAKARTA (IM) – Trage-
di berdarah yang merenggut 
ratusan nyawa suporter Are-
ma di Stadion Kanjuruhan 
pada awal Oktober, meru-
pakan sejarah kelam sepak-
bola Indonesia. Sebanyak 131 
orang tewas termasuk 2 polisi 
dalam tragedi tersebut.

Banyak  warg a  yang 
melakukan aksi vandalisme 
terhadap perlakuan polisi 
yang dinilai melanggar kode 
etik. Bentuk protes tersebut 
tertuang dalam bentuk coret-
coretan di din ding yang be-
rada di sekitar gate 13 Stadion 
Kanjuruhan. Di titik itulah 
terdapat banyak korban yang 
ditemukan.

Coret-coretan itu meru-
pakan bentuk protes ma-
syarakat yang marah atas 
tindakan polisi yang dianggap 
tidak mementingkan nyawa 
orang lain. 

Pasalnya, polisi mem-
bubarkan kericuhan dengan 
menembakkan gas air mata 
ke arah tribun yang men-
gakibatkan para suporter 
berhamburan menuju jalan 
keluar dalam keadaan mata 
yang perih dan sesak dada. 
Dari mulai lansia hingga 
anak-anak. Hal inilah yang 
diduga menjadi penyebab ra-
tusan orang meregang nyawa. 

Di antara coret-coretan 
ada tulisan berupa Kode 
1312 atau ACAB di dinding 
Stadion Kanjuruhan.

Arti kode 1312 atau 
ACAB merupakan akronim 

dari bahasa Inggris yang 
memiliki arti “ All Co** Are 
Bast**” atau ACAB. Disebut-
kan dalam bahasa Indonesia 
ACAB memiliki arti  “Semua 
Polisi adalah ba****”

Akronim 1312 a tau 
ACAB biasanya digunakan 
oleh seorang grafi ti dan pem-
buat tato yang mengarti-
kan sebagai bentuk protes 
perilaku yang tidak etis.

Sebagian orang menu-
liskan kode ACAB dalam 
bentuk nomor berupa angka 
1312 yang mengikuti alfabet 
Inggris.

Dilansir melalui GQ 
Magazine Kode ACAB mun-
cul di Inggris pada abad ke-
20. Pertama kali singkatan 
itu diucapkan oleh pekerja 
yang mogok kerja pada tahun 
1940-an.

Istilah ACAB memasuki 
dunia musik punk dan men-
jadi semboyan bagi gerakan 
anarkis dan anti otoriter 
dari Kota New York ke In-
donesia.

Kode tersebut sudah 
melegenda dan terkenang 
hingga sekarang. Kini istilah 
ACAB atau Kode 1312 arti-
nya bahwa penyalahgunaan 
wewenang tidak dapat terima.

Mengutip Wikipedia, 
Dictionary of  Catphrases 
menyatakan bahwa inisial 
ACAB sudah ada sejak ta-
hun 1970-an, namun untuk 
frasa lengkapnya mungkin 
sudah ada sejak tahun 1940-
an.  han

Arti Coretan 1312 ACAB yang Muncul 
Usai Tragedi Berdarah  di Kanjuruhan


