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PRESIDEN MINTA UANG RAKYAT JANGAN DIBELANJAKAN PRODUK IMPOR

ePaper

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan konstitusi 
memandatkan, tujuan utama bernegara adalahmelindungi 
segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum, dan ikut 
mewujudkan perdamaian dunia. 
Mandat konstitusi ini harus diwujudkan 
dan agar menjadi kenyataan.

WAKIL KETUA MPR TEGASKAN KONSTITUSI HARUS 
DITEGAKKAN DEMI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

TELKOMSEL MELALUI MAXSTREAM RILIS 
FILM ORISINAL ‘MENGEJAR SURGA’

Anggota Badan Legislasi 
(Baleg) DPR Luluk Nur Hamidah 
menekankan pendampingan 
psikologis selama pemeriksaan 
korban dalam Rancangan 
Undang-Undang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (RUU TPKS) 
harus diperhatikan. 
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LANYALLA TERUSIK POLEMIK PERUSAHAAN 
PATUNGAN GOJEK DAN TOKOPEDIA

“Kami di DPD RI akan 
mendalami kejanggalan 
dan potensi kerugian 
negara yang terjadi 

terkait bisnis tersebut. Kita akan lakukan 
FGD, kemudian rapat dengar pendapat 
dengan memanggil pihak terkait seperti 
OJK, Kementerian BUMN dan lainnya,” 
tegas LaNyalla ketika menerima audien-
si aktivis lintas profesi yang tergabung 
dalam Poros Peduli Indonesia (Populis) 
di rumah dinas Ketua DPD, Jakarta, 
Sabtu (28/5/2022).

Polemik bisnis GoTo itu dijelaskan 
oleh salah satu aktivis Populis yang mer-
upakan ekonom, Anthony Budiawan. 
Menurutnya GoTo berpotensi merugikan 
karena nilai investasi Telkomsel di GoTo 

yang diperkirakan mencapai US$450 
juta, atau setara dengan Rp6,4 triliun, 
tidak menguntungkan.

“Anak perusahaan Telkom itu justru 
menanggung rugi sampai 50 persen 
dari total investasi yang dilakukannya, 
setelah harga saham GoTo anjlok sejak 
IPO,” jelas dia.

Anthony mengatakan, sekarang ini 
harga saham sudah rendah sementa-
ra tingkat kepercayaan perusahaan 
menurun. Di sisi lain pemegang saham 
sudah dapat untung dari jual sahamnya 
di bursa. Investor terakhir akan terbakar.

“Jadi setelah GoTo IPO pada April 
2022, mereka perlu dana cash lagi, 
sehingga harus tarik dana baru. Sehing-
ga seperti skema Ponzi, tarik dana baru 

yang tujuannya hanya untuk menutupi 
kerugian operasional,” tambah Anthony. 

Belum lagi soal konflik kepentingan 
dalam bisnis itu. Pasalnya komisaris uta-
ma dari GoTo adalah saudara kandung 
dari Menteri BUMN. “BUMN memberi-
kan modal kepada perusahaan milik 
saudaranya yang jumlahnya triliunan 
rupiah. Secara logika apa tidak terjadi 
konflik kepentingan?” katanya.

Anthony setuju DPD mendalami pole-
mik bisnis GoTo itu untuk menyelamatkan 

keuangan negara. “Setiap aksi korporasi 
BUMN pada emiten tertentu seharusn-
ya berdasar pertimbangan bisnis dan 
berdampak baik bagi rakyat, juga bisa 
dipertanggungjawabkan,” tukas dia.

Selain Anthony Budiawan, aktivis 
Populis yang hadir adalah Koordinator 
Presidium Populis M. Sabilly, Hendi dan 
M. Hatta Taliwang. Sedangkan Ketua 
DPD didampingi Staf Khusus Ketua DPD 
Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. 

v (PERS RILIS DPD RI)

Upaya menghadapi potensi ben-
cana alam di Tanah Air harus terus di-
tingkatkan. Setiap daerah di Indonesia 
harus memiliki kajian risiko dan renca-
na penanggulangan, untuk menghada-
pi bencana alam di Tanah Air.

“Kesiapan daerah menghadapi po-
tensi bencana alam harus terus diting-
katkan di tengah dampak perubahan 
iklim yang menyebabkan kondisi cuaca 
ekstrim di berbagai daerah di Indo-
nesia,” kata Wakil Ketua MPR Lestari 
Moerdijat dalam keterangan yang di-
terima di Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 
periode 1 Januari 2022 hingga 18 Mei 
2022 terjadi 1.552 kali bencana alam di 
Indonesia. Namun, hingga saat ini baru 
50 persen kabupaten/kota di Tanah Air 
yang memiliki kajian risiko dan rencana 
penanggulangan bencana di daerahnya.

Menurut Rerie, dengan potensi 
terjadinya bencana alam yang tinggi 

di Indonesia, penting bagi pemerintah 
pusat dan setiap pemerintah daerah 
memiliki langkah antisipasi terhadap 
bencana yang terukur. Memiliki kajian 
risiko dan rencana penanggulangan 
bencana yang baik di setiap daerah, 
ujar Rerie, merupakan langkah stra-
tegis dalam upaya kita mengantisipasi 
sejumlah potensi bencana di Tanah Air.

Selain itu, Anggota Majelis Tinggi 

Partai NasDem itu berharap agar 
nilai-nilai solidaritas dan gotong-royong 
setiap anak bangsa harus terus ditan-
amkan, agar dorongan untuk sigap 
bahu membahu membantu para korban 
bencana alam, semakin besar.

Dengan kesiapan setiap daerah 
dalam mengantisipasi bencana alam 
dan solidaritas masyarakat yang tinggi, 
Rerie berharap, potensi bencana alam 
yang ada di Indonesia dapat dihadapi 
dengan baik.

Di tengah tingginya potensi benca-
na alam di tanah air, Rerie mengajak 
seluruh lapisan masyarakat untuk ikut 
menjaga kelestarian alam dan lingku-
ngan tempat tinggal, lewat membiasa-
kan diri menjaga kebersihan lingkungan.

Kepedulian bersama antara para 
pemangku kepentingan dan masyar-
akat harus dibangun, tegas Rerie, agar 
kewaspadaan kita dalam menghadapi 
potensi bencana alam di tanah air terus 
meningkat. v (PERS RILIS MPR RI)

Tingkatkan Upaya Penanggulangan Bencana Alam 
di Tanah Air dengan Langkah Antisipatif

Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terusik 
dengan polemik bisnis perusahaan patungan Gojek 

dan Tokopedia ( ). Selain tidak transparan, 
diragukan akuntabilitasnya, bisnis tersebut kental 

konflik kepentingan. Oleh karena itu, LaNyalla akan 
menugaskan Komite IV DPD untuk mendalami 

persoalan tersebut.

 Wakil Ketua MPR RI, 
Lestari Moerdijat
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“S ya merasa sangat bangga karena 
ditunjuk sebagai salah satu juri pada 
pemilihan Puteri Indonesia 2022. Saya 
senang berkesempatan melihat ban-

yaknya perempuan-perempuan Indonesia yang tak 
sekadar cantik, tapi juga inspiratif, penuh dedikasi, 
menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki banyak 
wawasan,” kata Puan dalam keterangan yang diteri-
ma di Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Puan menjadi juri bersama Menteri Kesehatan Budi 
Gunadi Sadikin, aktris Anya Geraldine, Komisaris Uta-
ma PT Aviasi Pariwisata Indonesia Triawan Munaf, dan 
Ketua Bidang Organisasi Yayasan Puteri Indonesia, 
Kusumadewi Sutanto. Selain itu, ada pula Puteri Indo-
nesia 2019 Frederika Alexis Cull, Miss International 
2019 Sireethorn Leeramwat, Direktur PT Mustika Ratu 
Tbk sekaligus Ketua Panitia Pemilihan Puteri Indonesia 
2022 Kusuma Ida Anjani, dan Ketua Bidang Komu-
nikasi Yayasan Puteri Indonesia Mega Angkasa.

Dalam ajang kecantikan bergengsi itu, Puan 
mendapat giliran memberi pertanyaan di babak 6 
besar. Ia memberi pertanyaan untuk Melanie There-
sia yang merupakan finalis Puteri Indonesia dari Jawa 
Barat. 

Proses seleksi pemilihan Puteri Indonesia terbilang 
cukup ketat. Para finalis lainnya mendapat pertan-

yaan seperti soal kecantikan modern, makna sembo-
yan Bangsa Indonesia ‘Bhinneka Tunggal Ika’, hingga 
isu Indonesia yang akan menjadi presidensi G20, 
permasalahan stunting, dan kebijakan pelonggaran 
protokol kesehatan.

Setelah tahap selanjutnya, terpilihlah Laksmi 
Shari De Nefee Suardana sebagai Puteri Indonesia 
2022. Finalis asal Bali itu menggantikan Roro Ayu 
Maulida Putri untuk mengemban tugas sebagai Puteri 
Indonesia. Sementara itu, dr Cindy May MC.Guire 
(DKI Jakarta 5) terpilih sebagai Runner Up 1 sebagai 
Puteri Indonesia Lingkungan dan Adinda Cresheilla 
(Jawa Timur) terpilih menjadi Runner up 2 sebagai 
Puteri Indonesia Pariwisata.

Puan pun mengucapkan selamat kepada seluruh pe-
menang. “Secara khusus, saya mengucapkan selamat 
kepada Laksmi Shari De Nefee Suardana yang terpilih 
menjadi Puteri Indonesia 2022. Selamat mengemban tu-
gas untuk mempromosikan Indonesia hingga ke kancah 
internasional,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Meski Laksmi keluar sebagai juara, perempuan 
pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu 
menilai ke-44 finalis Puteri Indonesia merupakan 
pemenang. Puan mengatakan, mereka adalah p rem-
puan-perempuan pilihan terbaik untuk daerahnya 
masing-masing. v (PERS RILIS DPR RI). 

PUAN MEMUJI SELURUH 
FINALIS PUTERI INDONESIA 
DARI SELURUH PROVINSI

HNW Apresiasi Badan 
Pengkajian MPR 
Hadirkan PPHN 

Melalui UU

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meng-
apresiasi kesepakatan bulat Rapat Pleno Badan 
Pengkajian MPR yang terdiri atas fraksi partai-par-
tai politik dan kelompok DPD di MPR, tidak meng-
amandemen UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi mewujudkan rekomendasi MPR 
periode sebelumnya yaitu menghadirkan Pokok-
Pokok Haluan Negara (PPHN). Badan Pengkajian 
MPR menyepakati untuk hadirkan PPHN cukup 
melalui Undang-Undang saja. Sesuai sikap Gerin-
dra, Golkar, Partai Demokrat, dan PKS.

Menurut HNW, sikap Badan Pengkajian MPR 
ini sudah sangat tepat. Apalagi di tengah kondisi 
politik yang tak kondusif, yang menghadirkan 
kegaduhan publik seperti isu amendemen Konsti-
tusi untuk penundaan pemilihan umum dan per-
panjangan masa jabatan presiden yang digulirkan 
segelintir kelompok belakangan ini.

Lebih lanjut HNW mengatakan, sikap hati-hati ini 
memang perlu dilakukan. Apalagi, salah satu fraksi 
di MPR, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
(FPKS) sudah menyampaikan, bahwa PPHN cukup 
diakomodasi ke dalam Undang-Undang, tidak perlu 
dimasukan ke UUD NRI 1945 sehingga membutu-
hkan amendemen. Selanjutnya, hasil kesepakatan 
rapat pleno Badan Pengkajian MPR ini akan dise-
rahkan ke pimpinan MPR. Kemudian dilakukan rap-
at gabungan di MPR, untuk pengambilan keputusan 
terhadap hasil rapat tersebut.

Oleh karenanya, lanjut HNW, dengan ada-
nya kesepakatan Badan Pengkajian MPR dari 
semua fraksi dan DPD, maka sudah semestinya 
kegaduhan terkait amendemen UUD NRI 1945 
untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa 
jabatan presiden harus segera diakhiri. Ini penting 
agar tidak menimbulkan kegaduhan yang menyita 
energi bangsa. Karena pintu amendemen UUD 
untuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa 
jabatan Presiden, praktis sudah tertutup. Maka 
mestinya kegaduhan-kegaduhan itu dihentikan 
saja. Manuver perpanjangan masa jabatan presi-
den tiga periode ini juga penting segera disudahi, 
agar semua pihak fokus kepada persiapan pelak-
sanaan Pemilu 2024.

HNW juga berharap Presiden Jokowi betul-
betul tegak lurus melaksanakan Konstitusi dengan 
menertibkan para pembantunya di kabinet dan 
relawannya, agar tidak lagi mengeluarkan wa-
cana yang melanggar UUD NRI 1945. Seperti 
penundaan Pemilu atau memperpanjang masa 
jabatan presiden. v (PERS RILIS MPR RI)

Ketua DPR Puan Maharani menjadi salah satu juri dalam ajang pemilihan 
Puteri Indonesia 2022. Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 

diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, 
Jumat (27/5/2022). Ia pun memuji seluruh finalis Puteri Indonesia dari 

seluruh provinsi di Indonesia.

 Wakil Ketua MPR RI, 
MPR Hidayat Nur Wahid
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WAKIL KETUA MPR TEGASKAN KONSTITUSI HARUS 
DITEGAKKAN DEMI MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

“Konstitusi seharusnya 
mampu menghadirkan 
kesejahteran kepada 
rakyat. Kita negara 

besar, sumber alam kita melimpah. 
Batubara, nikel, timah, emas, minyak, 
semuanya ada. Konstitusi kita sudah 
memandatkan aset perekonomian kita 
harus dibangun dengan asas kekelu-
argaan, bukan hanya untuk segelintir 
orang,” ujar Gus Jazil pada acara Doa 
Bersama Ulama dan Habaib Halalbiha-
lal Bersama Gus Muhaimin di Dyandra 
Convention Center, Surabaya, Minggu 
(22/5/2022).

Dikatakan Gus Jazil, dalam keteran-
gan yang diterima di Jakarta, Senin, pada 
berbagai forum, tema soal ketuhanan, 
moralitas, persatuan maupun demokrasi 
sangat sering didengungkan. Tetapi 
lebih dari itu, ada hal yang tidak kalah 
penting untuk diangkat, yakni bagaimana 
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Kita 
butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu masalah ter-
besar yang dihadapi bangsa ini adalah, 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-
nesia. Kekayaan alam Indonesia yang 
luar biasa belum bisa menjadi sumber 
kesejahteraan bagi sebagian besar 
rakyat. ”Kesenjangan sosial masih kita 
rasakan. Yang kaya makin kaya, yang 
miskin makin miskin. Kesenjangan jarak 
kesejahteraan antara si kaya dan miskin 
masih sangat jauh,” katanya.

Gus Jazil mengingatkan, apa yang 
disampaikan Ibnu Khaldun bahwa salah 
satu sebab runtuhnya sebuah negara 
karena mengabaikan hukum dan tidak 
tegaknya keadilan. “Undang-Undang 
Dasar yang kita sebut sebagai norma 
tertinggi konstitusi kita, terkadang 
dikalahkan dengan UU yang lain, yakni 
UUD, ujung-ujungnya duit,” urainya.

Menurutnya, bangsa ini tidak boleh 
dikelola dengan cara-cara yang tidak 
benar. “Kita harus ingatkan bahwa 
bangsa ini sudah memiliki landasan 
hukum Pasal 33 Undang-Undang 1945 
yang menjadi dasar sistem perekonomi-
an nasional. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat,” paparnya.

Namun, diakuinya perjuangan untuk 
mewujudkan keadilan sosial bukanlah 
perkara mudah. Perjuangan politik dan 
ekonomi, sesungguhnya muaranya 
adalah untuk mewujudkan kesejahtera-
an sosial. ”Tasharruf imam ala 
ra’iyyah manuthun bil 

maslahah. Kebijakan seorang pemimpin 
terhadap rakyatnya mestinya hendak 
didasarkan pada kemaslahatan umum,” 
tutur Gus Jazil.

Gus Jazil mengatakan, perjuangan 
para ulama, para santri dalam mendiri-
kan Negara Kesatuan Republik Indone-
sia (NKRI) hingga hari ini sungguh luar 
biasa jasanya. Namun peran santri, 
baik dari sisi ekonomi maupun politik 
masih sangat minim bahkan segelintir. 
”Hanya sedikit sekali para santri yang 
kemudian lahir menjadi pengusaha, 
menjadi politisi yang andal atau me-
nguasai asset-aset besar atau mampu 
menggerakkan ekonomi yang lebih 
besar,” katanya.

Keadaan santri yang dipinggirkan 
oleh kekuatan besar di luar santri, 
kata Gus Jazil, harus menjadi kesa-
daran para santri untuk terus berjuang 
agar memiliki kemampuan dan ke-
mandirian dalam setiap gerak. Dalam 
setiap upaya untuk dapat memberikan 
sumbangan yang terbaik kepada 
bangsa ini.

”Politik hari ini lebih bercorak dan 
condong pada pasar dan transaksi, 
dimana kekuasaan bercorak traksak-
sional. Ini benar-benar sangat mengkha-
watirkan, Praktik money politics begitu 
marak. Kami berkeyakinan jika kondisi 
seperti ini terus berlanjut maka para 
santri akan terpinggirkan,” katanya.

Menurutnya, untuk memenangkan 
keadaan, para santri harus memiliki 
tekad yang sama, kekuatan dan satu 
barisan untuk mobilisasi kekuatan 
politik. Kekuatan yang dapat melawan 
keadaan, melawan kapitalisme dan 
oligarki. Harus kita akui sejak era Refor-
masi, kaum santri, kaum nahdliyin sudah 
dapat menduduki posisi-posisi strategis. 
Baik menjadi menteri, pimpinan MPR, 
pimpinan DPR, gubernur dan wali kota.

Di hadapan para kiai para ulama 
para hababib, Gus Jazil mengajak 
kalangan santri untuk meneguhkan 
keyakinan pada suatu sat nanti, kaum 
santri akan dapat memimpin negeri ini. 
”Mudah-mudahan dengan keyakinan 
dan doa serta perjuangan kita semua, 
kepemimpinan Indonesia dapat kita 
rebut menjadi kekuatan yang mampu 
memberikan kesejahteraan, kemakmu-
ran untuk rakyat Indonesia,” tuturnya.

Gus Jazil mengaku sangat optimistis 
dengan integritas dan moralitasnya, 
para santri akan mampu memimpin 
Indonesia yang berpihak kepada rakyat, 
bukan berpihak kepada ‘orang-orang 
kuat’, orang-orang kaya, dan orang-

orang yang menyalahgunakan konsti-
tusi. v (PERS RILIS MPR RI)

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan konstitusi memandatkan, 
tujuan utama bernegara adalahmelindungi segenap tumpah darah 

Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan 
umum, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. Mandat konstitusi ini harus 

diwujudkan sekuat tenaga dan diperjuangkan agar menjadi kenyataan.

Wakil Ketua MPR 
Jazilul Fawaid
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PRESIDEN MINTA UANG RAKYAT 
JANGAN DIBELANJAKAN PRODUK IMPOR

“Ini uang rakyat, APBN, 
APBD, di BUMN, ini uang 
rakyat. Jangan kita belikan 
barang-barang impor. Keliru 

besar sekali kita kalau melakukan itu,” 
ucap Presiden saat memberikan pen-
garahan pada acara Evaluasi Aksi 
Afirmasi Peningkatan Pembelian dan 
Pemanfaatan Produk Dalam Negeri 
Dalam Rangka Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta 
Convention Center (JCC), pada Selasa 
(24/5/2022).

Presiden secara tegas menginstruk-

sikan jajarannya untuk menggunakan 
produk-produk dalam negeri dan tidak 
membeli barang-barang impor. Selan-
jutnya, Kepala Negara mendorong 
agar produk-produk lokal dapat segera 
masuk pada katalog elektronik lokal 
yang diluncurkan oleh Lembaga Kebija-
kan Pengadaan Barang/Jasa Pemerin-
tah (LKPP).

“Yang punya e-Katalog Lokal baru 
46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 
34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal 
untuk membangun e-Katalog Lokal ini 
syaratnya sudah nggak kayak dulu. 

Dulu memang rumit sekarang sangat 
simpel,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara mendor-
ong peningkatan kualitas dari pro-
duk-produk dalam negeri agar segera 
masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan 
diharapkan dapat menggerakkan pere-
konomian di daerah.

“Nanti makin banyak produk-produk 
lokal, produk-produk unggulan daerah 
itu semuanya masuk ke e-Katalog. Dan 
itu akan memacu ekonomi daerah dan 
itu saya pastikan membuka lapangan 
kerja yang banyak di daerah tanpa 

kita sadari,” ucap Kepala Negara.
Lebih lanjut, Presiden menekankan 

jajarannya untuk dapat merealisasikan 
komitmen pembelian dan pemanfaatan 
produk dalam negeri tersebut.

“Komitmennya berapa? Mana yang 
sudah realisasi? Inilah yang namanya 
aplikasi platform yang ingin kita ban-
gun, agar sekali lagi jangan sampai 
uang rakyat itu dibelikan produk-produk 
impor,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut 
antara lain Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung, Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia 
Perry Warjiyo, Kepala Badan Penga-
wasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua 
Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, 
dan Gubernur DKI Jakarta Anies Bas-
wedan. v (PERS RILIS BMPI SETPRES)

Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus 
berupaya memulihkan ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya 

memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan

anggaran BUMN untuk membeli barang impor.
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Presiden Jokowi Sebut 
Buya Syafii Maarif 

Guru Bangsa

Presiden Joko Widodo menyebut sosok Buya 
Syafii Maarif sebagai guru bangsa yang hidup 
dalam kesederhanaan. Demikian disampaikan 
Presiden Jokowi usai bertakziah dan menyampai-
kan belasungkawa secara langsung atas wafatnya 
almarhum di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, 
Jumat (27/5/2022).

“Beliau adalah kader terbaik Muhammadiyah 
yang selalu menyuarakan tentang keberagaman 
dan selalu menyuarakan tentang toleransi umat 
beragama dan beliau juga selalu menyampaikan 
pentingnya Pancasila bagi perekat bangsa,” ucap 
Presiden saat menyampaikan sambutan dalam 
prosesi penghormatan terakhir bagi almarhum.

Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indone-
sia untuk mendoakan almarhum agar mendapat 
tempat terbaik di sisi Allah Swt.

“Kita semua adalah milik Allah dan hanya ke-
pada-Nya lah kita akan kembali. Mari kita berdoa 
bersama semoga almarhum Buya Syafii Maarif 
diberikan tempat yang terbaik disisi-Nya dan 
diampuni segala dosa-dosanya, aamiin ya rabbal 
alamin,” ujar Presiden.

Tiba di lokasi sekitar pukul 15.05 WIB, Pre-
siden langsung menunaikan ibadah salat asar 
berjemaah. Setelahnya, Presiden melakukan salat 
jenazah berjemaah dengan imam Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Haedar Nashir. Presiden Jokowi 
juga mengikuti prosesi penghormatan terakhir bagi 
almarhum.

Selanjutnya, Presiden Jokowi berpamitan 
dengan istri almarhum, kemudian turut mengantar-
kan jenazah keluar masjid menuju mobil jenazah. 
Setelahnya, Presiden bersama dengan rombongan 
menuju Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto untuk kem-
bali bertolak ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden saat bertakziah 
yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan 
Hamengkubuwono X. v (PERS RILIS BPMI SETPRES)

“Hasil Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 
2022 merupakan bekal awal dalam 
penyampaian rencana kerja Kejak-
saan tahun 2023 pada Kementerian 

Keuangan dan Bappenas dalam Forum Trilateral 
Meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 
Mei 2022 mendatang,” kata Jaksa Agung Muda 
Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng 
Rukmono yang juga Ketua Umum Musrenbang 
Kejaksaan RI Tahun 2022.

Dalam keterangan yang disampaikan Puspenkum 
Kejagung, JAM-Pembinaan juga mengungkapkan, 
tujuan dilaksanakannya Musrenbang Kejaksaan 
RI Tahun 2022 adalah menyusun, menyempurna-
kan dan mengintegrasikan draf rencana kerja dan 
anggaran Kejaksaan satu tahun ke depan, yang 

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yang 
ditetapkan pada pagu indikatif Kejaksaan, melalui 
forum musyawarah seluruh satuan atau unit kerja 
Kejaksaan, baik pusat atau daerah.

Sasaran tujuh prioritas nasional. Nantinya, 
sebagai bahan Jaksa Agung dalam menghadiri 
Musrenbang atau Rapat Koordinasi Pembangunan 
Pusat Berdasarkan Siklus Perencanaan dan Pe-
nganggaran.

“Terkait tema, itu merupakan tajuk nasional yang 
mengandung makna pemulihan dan bangkitnya 
ekonomi negara pasca pandemi masih menjadi 
prioritas pembangunan, dengan memberikan ke-
sempatan yang seluas-luasnya bagi kementerian dan 
lembaga termasuk Kejaksaan RI,” tandas JAM-Pem-
binaan. v (PERS RILIS PUSPENKUM KEJAGUNG)

Presiden Joko Widodo

MUSRENBANG KEJAKSAAN 
BAHAN JAKSA AGUNG HADIRI 
RAKOR PEMBANGUNAN PUSAT

Kejaksaan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) Tahun 2022, yang diikuti secara langsung maupun virtual, 
di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/5/2022). Musrenbang yang 
berlangsung hingga Rabu (25/5/2022) itu mengangkat tema ‘Peranan 

Kejaksaan Dalam Mendukung Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi 
yang Inklusif Dan Berkelanjutan’.
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MENGENANG FAHMI IDRIS 
SEBAGAI SOSOK INSPIRATIF

“Jauh sebelum terkenal 
sebagai politisi, Fahmi 
Idris terlebih dahulu terjun 
menjadi pengusaha sejak 

tahun 1967. Bersama rekan-rekan-
nya dari aktivis Eksponen 66, beliau 
mendirikan PT Kwarta Daya Pratama 
pada tahun 1969. Di periode tahun 
1979, almarhum turut melahirkan dan 
menjadi Direktur Utama Kongsi Dela-
pan (Kodel Group), sebuah perusahaan 
konglomerasi yang ia dirikan bersama 
beberapa tokoh seperti Aburizal Bakrie, 
Soegeng Sarjadi, Abdul Latief dan Pont-
jo Sutowo. Keberadaan Kodel Group 
yang me ngelola usaha agrobisnis, 
perdagangan, perbankan, perminya-
kan, hingga hotel, sangat membantu 
membuka banyak lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat, termasuk menguatkan 
perekonomian nasional,” ujar Bamsoet 
saat memberikan sambutan pelepasan 
jenazah Almarhum Prof Dr Fahmi Idris 
ke pemakaman mewakili keluarga seka-
ligus pimpinan Institusi MPR/DPR/DPD 
RI, tempat dimana almarhum pernah 
mengabdikan diri sebagai politisi sebe-
lum menjadi Menteri di rumah duka di 
Kawasan Mampang Prapatan Jakarta, 
Minggu (22/5/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan 
Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, 
HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, 
kepiawaian Fahmi Idris dalam berbisnis 
tidak lepas dari kepiawaiannya mem-
bangun jaringan sejak mahasiswa. 
Tercatat almarhum pernah aktif se-
bagai pimpinan Himpunan Mahasiswa 

Islam, Ketua Senat Fakultas Ekonomi 
UI (1965-1966), dan Ketua Laskar 
Ampera Arief Rachman Hakim (1966-
1968). Tidak heran jika Fahmi juga 
pernah dipercaya menjadi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro-
yong (DPR-GR) dari kalangan mahasis-
wa (1966-1968).

“Pada 3 Maret 1986, di hadapan 
Ketua Umum Golkar Sudharmono, 
Fahmi Idris bersama sejumlah eksponen 
66 menyatakan dirinya secara resmi 
masuk Golkar. Karena kepiawaiannya 
di dunia ketenagakerjaan, perindus-
trian, dan perekonomian, tidak heran 
pada saat reformasi 1998 bergulir, 
Fahmi Idris dipercaya oleh Presiden 
BJ Habibie sebagai Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (21 Mei 1998-
20 Oktober 1999). Kemudian dalam 
pemerintahan Presiden SBY, Fahmi Idris 

juga kembali dipercaya menjadi Men-
teri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (20 
Oktober 2004 – 5 Desember 2005), 
serta Menteri Perindustrian (5 Desem-
ber 2005 – 20 Oktober 2009).

Wakil Ketua Umum SOKSI dan 
Kepala Badan Hubungan Penegakan 
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 
KADIN Indonesia ini menerangkan, 
sosok Fahmi Idris juga dikenal sangat 
‘haus’ ilmu pengetahuan.

Pada 9 April 2022 lalu, Fahmi Idris 
dikukuhkan sebagai Profesor dalam 
rapat senat terbuka civitas akademika 
Universitas Negeri Padang (UNP), 
setelah sebelumnya menyampaikan 
orasi Ilmiahnya berjudul ‘Penguatan 
Humanistic Management Model Dalam 
Organisasi Bisnis’, dengan Sub Tema 
‘Meraih Kesuksesan Dengan Memanu-
siakan Manusia’.

“Walaupun sosok Fahmi Idris tidak 
lagi bersama kita, namun jejak peng-
abdian, pengetahuan, kerja keras dan 
semangatnya tetap akan hidup menem-
ani kita semua. Sosok Fahmi Idris telah 
menjadi kebanggaan, bukan hanya 
bagi keluarganya pribadi maupun ke-
luarga besar Partai Golkar, melainkan 
juga menjadi kebanggaan bagi bangsa 
Indonesia. Almarhum telah menga-
jarkan dan menunjukan kepada kita, 
bahwa kesuksesan tidak bisa diraih se-
cara instan. Butuh konsistensi dan kerja 
keras. Lebih penting lagi, dalam meraih 
kesuksesannya tidak bisa dilakukan se-
orang diri melainkan butuh kerjasama 
dengan berbagai pihak. Selamat jalan 
Bang Fahmi. Semangat perjuangan 
dan keteladanmu tetap membara di 
dada kami,” pungkas Bamsoet. 

v (PERS RILIS MPR RI)

Ketua MPR RI sekaligus 
Wakil Ketua Umum Partai 

Golkar Bambang Soesatyo 
turut berduka cita atas 
wafatnya tokoh senior 

bangsa sekaligus tokoh 
senior Partai Golkar, 

Fahmi Idris, yang wafat 
pada Minggu (22/5/2022), 

sekitar Pukul 10.00 WIB 
di RS Medistra, Jakarta. 

Dirinya mengenang 
almarhum Fahmi Idris 

yang pernah menjabat 
Ketua Fraksi Partai Golkar 

di MPR RI ini sebagai so-
sok yang menginspirasi, 
baik sebagai pengusaha, 

politisi, pejabat 
pemerintahan, hingga 

sebagai akademisi.
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Analisis Icw Terkait Tren Vonis Korupsi Dinilai Salah Kaprah
KPK menilai analisis ICW terkait tren 

vonis kasus korupsi 2021 salah kaprah. 
“dari analisis yang salah kaprah terse-
but, maka kesimpulan prematur yang 
dihasilkan pun bisa dipastikan keliru. Ter-
utama pembahasan pada aspek pidana 
badan, jumlah uang pengganti, maupun 
tuntutan pidana tambahan lainnya,” 
kata PLT Jubir KPK Ali Fikri menanggapi 
temuan ICW terkait penindakan terh-
adap terpidana korupsi sepanjang tahun 
lalu yang belum memberikan efek jera, 
yang diungkapnya, Senin (23/5/2022).

Ali berpendapat, kesalahan analisis 
ICW terletak saat mencampuradukkan 
Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) de-
ngan Pasal penyuapan dan gratifikasi. 

Padahal, untuk menghitung besarnya 
kerugian negara kasus yang dianalisis 
seharusnya hanya yang dijerat dengan 
Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tipikor.

Ali juga menyinggung pemahaman 

pasal-pasal tindak pidana korupsi yang 
tidak bisa disamaratakan pada pena-
nganan kasus tindak pidana korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum 
Kejaksaan Agung Ketut Sumedana juga 

tanggapi statemen ICW yang menyebut, 
tahun 2021, Korps Adhyaksa menjadi 
lembaga yang paling banyak memberi-
kan tuntutan ri ngan, mulai 0-4 tahun 
penjara ke para koruptor. Ketut menga-
takan catatan itu merupakan kewena-
ngan ICW untuk memberikan penilaian.

“Itukan penilaian mereka kita tidak 
bisa membatasi,” ujar Ketut Sumeda-
na, Senin (23/5/2022). Menurut dia, 
jajaran Korps Adhyaksa tetap bekerja 
secara maksimal untuk memberikan 
kinerja yang lebih baik. Ia juga menga-
takan, catatan ICW itu akan dijadikan 
bahan instrospeksi jajaran.

Semua kita jadikan bahan introspeksi 
dan motivasi kedepan untuk kinerja 
kejaksaan lebih baik,” ujar Ketut. v

GAGASAN PKB BENTUK KOALISI BARU
PILPRES 2024 DISAMBUT DINGIN

Selain NasDem, PKB juga membu-
ka kemungkinan untuk berkoalisi 
dengan Partai Demokrat. Asalkan, 
PKB yang memimpin poros koalisi 

dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar 
atau Cak Imin sebagai calon presiden. 
“Atau juga katakanlah Demokrat, jadi PKB 
ingin memimpin poros itu,” kata Jazilul.

Ajakan PKB merangkul Partai Nasdem 
guna membentuk koalisi Pilpres tampak-
nya bertepuk sebelah tangan. Wakil Ketua 
Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menga-
takan, partainya tidak tertarik bergabung 

dalam koalisi yang diwacanakan oleh 
PKB. Partai NasDem tidak tergiur apabila 
pembentukan koalisi tersebut dengan tujuan 
kepentingan dan dominasi satu kelompok 
partai yang salah satunya mensyaratkan 
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar se-
bagai calon presiden.

Pria yang akrab disapa Mat Ali itu 
menuturkan, jika seperti itu, maka PKB 
dinilai ingin membentuk koalisi untuk dirinya 
sendiri. Padahal, sebuah koalisi lahir dari 
berbagai macam aspirasi dan pikiran partai 
politik yang tergabung.  v

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB 
 melemparkan gagasan atau ide pembentukan 

koalisi baru terkait Pilpres 2024 dengan 
menggandeng  partai Nasdem. “Sangat mungkin 

kita bentuk koalisi baru, karena PKB partai
 tengah. Artinya masih ada partai tengah lain, 

misalkan Nasdem, setuju jalan, jadi,” ujar Jazilul 
di Gedung DPR, beberapa hari lalu.

Plt Jubir KPK Ali Fikri
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ANGGOTA TNI AKTIF PENJABAT KEPALA DAERAH 
PEMBANGKANGAN BERBAGAI ATURAN

“Penempatan perwira 
aktif TNI/Polri dalam 
jabatan sipil merupakan 
bentuk pembangkan-

gan terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan,” kata peneliti 
KontraS, Rozy Brilian dalam konferensi 
pers secara darinG, di Jakarta, Jumat 
(27/5/2022).

Ia menilai penunjukan ini akan 
membuka potensi malaadministrasi beru-
pa penyalahgunaan wewenang dan 
prosedur pembuatan kebijakan yang 
bermasalah. “Potensi malaadministrasi 
ini dikhawatirkan akan bergerak lebih 
dalam lagi ke ranah sipil apabila terus 
dibiarkan,” ujar Rozy.

Mantan Mendagri yang kini MEN-
PAN-RB Tjahjo Kumolo menegaskan per-
wira TNI-POLRI aktif dapat menjadi pen-
jabat (PJ) kepala daerah. Menurut nya, 
tidak ada yang salah dengan keputusan 
mendagri saat ini tito karnavian me-
netapkan kepala Bin Sulawesi Te ngah 
Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin 
sebagai PJ Bupati Seram Bbarat.

“Keputusan yang dibuat Mendagri 
tidak ada yang salah. Dasar hukumnya 
kuat dan sudah benar,” ujar Tjahjo 
yang kini menjabat Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan RB). Tjahjo menga-
takan penunjukan itu sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang 
Badan Intelijen Negara.

Mendagri Tito Karnavian melantik 5 
penjabat (pj) kepala daerah dan satu 
wakil bupati di Papua. Mereka yang 
dilantik yakni Pj Bupati Sarmi Markus 
Oktovianus Mansnembra, Pj Bupati 
Mappi Michael Gomar, Pj Bupati Ndu-

ga Namia Gwijangge, Pj Bupati Lanny 
Jaya Petrus Wakerkwa, dan Pj Wali 
Kota Jayapura Frans Pekey. Selain 
para penjabat, Mendagri juga melantik 
Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mans-
nembra menjadi Bupati Biak Numfor 

di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor 
Pusat Kemendagri, Jumat (27/5). Tito 
menuturkan, para Pj kepala daerah 
tersebut dipilih melalui proses Tim 
Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presi-
den Jokowi. v

Oesman Sapta Odang Kembali Terpilih Aklamasi Ketua Umum Gebu Minang
Oesman Sapta Odang (OSO) kembali terpilih 

secara aklamasi menjadi Ketua Umum Gerakan 
Ekonomi dan Budaya (GEBU) Minang periode 
2022-2027 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) 
VII, yang digelar di Kota Padang Sumatera Barat 
pada 25-27 Mei 2022.

Ketua Umum terpilih, yang diwakili Irjen Pol 
(Purn) Marwan Paris di Padang, Jumat (27/5/2022) 
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua 
pengurus DPW dan DPD Gebu Minang se-Indone-
sia pada OSO untuk kembali memimpin DPP Gebu 
Minang.

Ia mengatakan OSO terpilihnya secara aklamasi 
sebagai Ketua Umum DPP Gebu Minang, bukan ka-
rena ambisi. Tapi karena kecintaannya pada Gebu 
Minang, kecintaan pada ranah minang.

“Soal kecintaan Ketum kita pada Gebu Minang, 
sangat luar biasa. Mungkin karena itu kembali 

dipercaya oleh DPW dan DPD se Indonesia untuk 
kembali memimpin organisasi orang minang terbesar 
di Indonesia ini,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan terima kasih dari 
Ketua Umum terpilih kepada semua peserta Munas, 
khususnya atas kepercayaan yang diberikan.

Sementara tokoh Minang, Prof. Fasli Djalal 
berharap Gebu Minang semakin eksis dan kompak, 
khususnya dalam mengayomi perantau-perantau 
minang yang banyak bermata pencaharian sebagai 
pedagang.

Ketua panitia pengarah Alirman Sori mengata-
kan Munas VII ini yang paling sukses selama diband-
ing munas sebelumnya karena dari awal pembukaan 
hingga penutupan, semangat peserta tak pernah 
kendor. v

Komisi untuk orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) menyebut penunjukan anggota TNI aktif 
sebagai penjabat (PJ) kepala daerah, merupakan pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan.
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BERKAS PERKARA TIPIKOR 
FASILITAS EKSPOR CPO AKAN 

DILIMPAHKAN TAHAP I

“Mudah-mudahan pertengahan 
bulan depan (Juni) sudah 
tahap 1,” kata Supardi di 
Gedung Bundar, Kejaksaan 

Agung, Jakarta, Jumat (27/5/2022).
Hingga kini, kata Supardi, pemeriksaan 

saksi-saksi masih berjalan, seperti meminta ke-
terangan beberapa saksi perkara CPO. Namun, 
itu disebut tidak dipublikasi oleh Pusat Penerangan 
Hukum Kejaksaan Agung. Menurut dia, pemerik-
saan saksi-saksi guna memperkuat penyelesaian 
berkas perkara lima tersangka CPO.

Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi guna 
memperkuat penyelesaian berkas perkara 5 
tersangka.

Tak hanya itu, Supardi tidak menutup ke-
mungkinan pihaknya melakukan pengembangan 
dengan menyasar tersangka lain, selain 5 orang 
yang sudah ditetapkan tersangka.

Namun, pihaknya saat ini berkonsentrasi 
penuh untuk melimpahkan tahap I perkara korupsi 
CPO secepatnya.

Kalau persoalan pengembangan ya itu kami 
lihat nanti, dalam arti perkara ini paling tidak 
selesai dulu,” ujarnya.

Ia pun belum bisa memastikan keterangan 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dibutuh-

kan dalam penyidikan perkara tersebut atau tidak.
“Kami lihat nanti relevansi dengan kebutuhan 

untuk pembuktian saja,” kata Supardi.
Pemeriksaan saksi terakhir yang dirilis Puspen-

kum Kejaksaan Agung adalah Direktur Presiden 
Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) 
inisial AHP pada Jumat (27/5).

Kejagung menetapkan 5 tersangka dalam 
perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO 
dan produk turunannya, termasuk minyak goreng 
yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai 
Maret 2022.

Salah satu tersangka adalah Indrasari Wisnu 
Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan 
Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perda-
gangan.

Kemudian, 4 orang lainnya dari pihak 
swasta, yakni Master Parulian Tumanggor 
selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, 
Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita 
Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stan-
ley MA.

Berikutnya, Picare Tagore Sitanggang selaku 
General Manager di Bagian General Affair PT 
Musim Mas serta Pendiri dan Penasihat Kebija-
kan/Analisa PT Independent Research and Advi-
sodry Indonesia Lin Che Wei. v 

GUBERNUR JABAR MINTA 
DOA MASYARAKAT UNTUK 

PUTRA SULUNGNYA
Gubernur jawa barat ridwan kamil meminta doa 

kepada masyarakat agar putra sulungnya emmeril kahn 
mumtadz segera ditemukan dalam keadaan selamat. Eril 
terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Swiss, Kamis 
(26/5/2022) dan hingga kini belum ditemukan.

“Mohon doanya agar putra kami, Emmeril Kahn 
Mumtadz, dapat segera ditemukan dalam keadaan 
baik dan selamat,” kata Ridwan dalam keterangannya 
yang disampaikan Kepala Bagian Materi dan Komu-
nikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman, Sabtu 
(28/5/2022).

Ridwan mengatakan saat ini tim pencarian dan per-
tolongan di Swiss masih melakukan pencarian. Ia juga 
menyampaikan terima kasih atas perhatian dan duku-
ngan doa dari seluruh elemen di Jawa Barat. “Sampai 
saat ini Tim SAR Swiss masih melakukan pencarian,” kata 
Ridwan.

POLRI lakukan koordinasi dengan kepolisian swiss ter-
kait kasus hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil (RK), Emmeril Kahn Mumtadz (Eril). Kadiv Humas 
POLRI Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya sudah 
menanyakan perkembangan kejadian itu kepada Kepoli-
sian Swiss.

“Secara informal, kita menanyakan melalui jalur P To 
P (Police To Police) ke pihak Swiss perkembangan pen-
anganan hal tersebut,” kata Dedi, Jumat (27/5/2022). 
Dedi mengatakan, pihaknya juga telah meminta identitas 
korban kepada Polda Jawa Barat. Nantinya, Divisi Hubu-
ngan Internasional Polri akan mengajukan yellow notice 
atau pencarian orang ke Interpol Swiss. v

Direktur penyidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus (Dirdik 
Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan, berkas perka-

ra dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude 
Palm Oil (CPO) akan dilimpahkan tahap I pada Juni 2022.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. (DOKUMEN PUSPENKUM KEJAGUNG)
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YLBHI Kritisi RKUHP Yang Bisa Picu Perkawinan Anak Di Masa Mendatang
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad 
Isnur mengkritik rancangan Undang-Un-
dang Hukum Pidana (RKUHP), yang 
bisa picu peningkatan perkawinan anak 
di masa mendatang. Kekhawatiran itu 
muncul dengan menyoroti pasal 417 
ayat (2) yang membuat perzinaan 
masuk delik aduan dengan pihak-pihak 
yang bisa melaporkan adalah suami 
atau istri, orangtua, dan anak.

Isnur menilai pengaduan berdasar-
kan pengakuan orangtua berpotensi 
meningkatkan praktik perkawinan anak 
di Indonesia. “Karena pasal ini akan 
berpotensi memberikan kewenangan 
kepada orangtua untuk memperoleh 

legitimasi melaporkan anaknya apa-
bila ada kekhawatiran,” kata Isnur 
dalam catatan kritis RKUHP, Jumat 
(27/5/2022).

Rancangan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RKUHP) tidak menyoroti 
tanggung jawab pemerintah dalam 
mengentaskan gelandangan. Dalam 
RKUHP, pemerintah justru mengenakan 
denda pada orang-orang yang meng-
gelandang. Direktur YLBHI Muhammad 
Isnur membandingkan pasal 432 RKU-
HP dengan pasal 505 ayat (1) Kitab 
UU Hukum Pidana versi lama. “Pasal ini 
disalin dari KUHP lama dan dimasukkan 
ke RKUHP tanpa adanya evaluasi,” kata 
Isnur. v

GUBERNUR PAPUA MINTA PENGHENTIAN IZIN 
PENAMBANGAN BLOK WABU INTAN JAYA

Hal ini diungkapkan Enembe saat merespons 
laporan hasil penelitian situasi di Intan Jaya 
terkait rencana penambangan Blok Wabu 
oleh Amnesty International Indonesia di 

Kantor Badan Penghubung Pemprov Papua, Jakarta 
Selatan.

“Kami telah meminta Kepada Menteri ESDM RI 
untuk menghentikan sementara proses administrasi 
WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) 
Blok Wabu hingga terciptanya situasi keamanan 
bagi masyarakat setempat,” kata Lukas, Jumat 
(27/5/2022).

Di sisi lain, Lukas Enembe meminta perhatian 
pemerintah atas peristiwa yang menimpanya berupa 
teror, intimidasi dan upaya pembungkaman selama 
memimpin Papua. Lukas mengaku kerap dipotret, 
diawasi, dan diikuti oleh orang tak dikenal. Ia meminta 
Jokowi melihat persoalan yang menimpanya sebagai 
masalah besar. “Jokowi lihat ini, ini masalah besar. 
Setiap hari (saya) dibungkam, diintimidasi, kemana 
saya pergi saya diintimidasi,” kata Lukas.

Surat itu menyatakan Pemerintah Provinsi Papua 
akan berkoordinasi kembali setelah situasi keamanan 
di Intan Jaya membaik.

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia me-
minta pemerintah Indonesia menangguhkan rencana 
eksploitasi cadangan emas Blok Wabu di Kabupaten 
Intan Jaya, Papua. Amnesty International Indonesia 

menilai rencana penambangan emas Blok Wabu 
meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran Hak Asasi 
Manusia.

itu dinyatakan Direktur Eksekutif Amnesty Interna-
tional Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan 
pers tertulisnya pada Jumat (25/3/2022). Usman 
menegaskan penambangan Blok Wabu baru layak 
dilakukan jika pemerintah telah berkonsultasi dengan 
Orang Asli Papua selaku masyarakat adat di wilayah 
yang akan ditambang, termasuk mendapatkan Persetu-
juan atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan 
PADIATAPA atas rencana tambang itu.

Pada 21 Maret 2022, Amnesty International Indone-
sia mempublikasikan laporan berjudul “Perburuan Emas: 
Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperpa-
rah Pelanggaran HAM di Papua”. Laporan itu menyim-

pulkan risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 
di Papua akan meningkat jika pemerintah memaksakan 
penambangan Blok Wabu dalam waktu dekat.

Hal itu didasari analisa atas eskalasi kekerasan dan 
pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya sejak 
pemerintah mengumumkan rencana penambangan 
Blok Wabu.

“Kami meminta agar temuan dan rekomendasi 
tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, 
termasuk Presiden Joko Widodo. Kami berharap 
bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat segera me-
nindaklanjuti yang kami sampaikan, terutama menge-
nai perlunya konsultasi yang bermakna dengan OAP 
setempat untuk mendapatkan persetujuan atas dasar 
informasi, awal, dan tanpa paksaan atas rencana 
penambangan di Blok Wabu,” kata Usman. v

Gubernur Papua Lukas Enembe 
meminta Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 

menghentikan sementara proses 
pemberian izin penambangan 
Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.



12
RABU, 1 JUNI 2022

“Tiba-tiba Presiden memerintahkan saya 
untuk mengurus minyak goreng. Jadi se-
jak tiga hari lalu, saya mulai menangani 
masalah kelangkaan minyak goreng,” 

kata Luhut saat membuka Perayaan Puncak Dies Na-
talis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan 
melalui YouTube GAMKI Balikpapan.

Luhut berharap persoalan minyak goreng ini 
segera tuntas. “Kita berharap itu bisa nanti tidak 
terlalu lama kita selesaikan,” ujarnya. Jubir Kemenko 
Marves Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta 
langsung oleh presiden untuk membantu memastikan 
ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan 
Bali.

“Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presi-
den untuk membantu memastikan ketersediaan dan 
distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa 
dan Bali,” kata Jodi, Senin (23/5/2022). Kata Jodi, 
dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut tak sendiri. 
Dia berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian se-
bagai koordinatornya. bantuam modal usaha kepada 
warga Desa Sidorejo.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic 
and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai 

penunjukan Luhut menunjukkan bahwa kementerian 
teknis yang ditugaskan untuk mengatasi masalah 
ini telah gagal menyelesaikan tugasnya. “Ini berarti 
kementerian teknis gagal setelah uji coba berbagai 
kebijakan termasuk pelarangan ekspor CPO, kenapa 
menteri teknisnya tidak diganti?” kata Bhima, Rabu 
(25/2/2022). 

Menurutnya, kredibilitas menteri teknis juga ter-
coreng karena kasus korupsi minyak goreng, sehingga 
pengusaha takut dan pedagang juga tidak mau mengi-
kuti arahan Menteri Perdagangan. “Sebelum memberi 
penugasan ke Menko Marves, harusnya Presiden 
evaluasi dulu Mendag dan Menperin,” tutur dia. 

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy 
Yevri Hanteru Sitorus juga berpendapat, penunjuk-
kan Luhut menggambarkan pemerintahan yang tidak 
efektif karena persoalan tersebut mampu diselesaikan 
menteri terkait, yakni menteri perdagangan. Menurut 
Deddy, akar permasalahan minyak goreng bukan 
pada sistem dan mekanisme, melainkan pada pelak-
sanaan, pengawasan, dan penguasaan sawit yang 
bermasalah. Padahal, pemerintah sudah membentuk 
satgas minyak goreng hingga satgas pangan untuk 
mengurus minyak goreng. v

Pertemuan Ketua Umum PBNU Yahya Cho-
lil Staquf (Gus Yahya) dengan Ppanglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa cukup menarik untuk 
disimak, karena ada anggapan, warga nahdliyin 
mulai didekati tokoh-tokoh yang akan maju sebagai 
capres 2024. Sebagai misal, Ketum PKB Muhaimin 
Iskandar mengumpulkan para kiai di Surabaya, 
Jatim. Namun Gus Yahya santai saja menanggapi 
manuver Muhaimin tersebut.

“Monggo (silakan), nanti kan sebentar lagi Pan-
glima (TNI) juga akan mengumpulkan ulama juga,” 
ujar Gus Yahya usai menerima kunjungan Panglima 
TNI Jenderal Andika Perkasa di Kantor PBNU, 
Jakarta, Senin (23/5/2022). Andika pun tertawa 
mendengar selorohan Gus Yahya.

Soal pertemuannya dengan panglima tni, Gus 
Yahya mengatakan pertemuan itu membahas 
pengembangan gerakan bela negara antara Nah-
dlatul Ulama (NU) dan tni.

“Kami berdiskusi intens membangun gerakan 
bela negara. Akan kita kembangkan antara Nah-
dlatul Ulama dan TNI,” ujar Gus Yahya.

Usai pertemuan, Jenderal Andika keluar me-
ngenakan sorban hijau di pundaknya. Ia menyata-
kan kedatangannya untuk bersilahturahmi.

Panglima menyebut kedua belah pihak menya-
takan akan bekerjasama untuk salah satu program 
bela negara.

“Apa yang bisa kita lakukan bersama. Tak lain 
buat negara kita. Dan nanti ada follow up dan ker-
ja sama. Dan liat program kerja dan anggaran,” 
kata dia.

Gus Yahya menyebut pertemuan dengan 
hangat dan dari hati ke hati. “Kami berdiskusi 
intens membangun gerakan bela negara. Akan 
kita kembangkan antara NU dan TNI,” kata Gus 
Yahya.

Dengan nada bercanda, Gus Yahya menyebut 
Panglima Andika layaknya orang NU juga. v

NUSANTARA

TUGAS BARU MENKO 
MARVES LUHUT NGURUS 

MINYAK GORENG

Bertemu Ketua 
Umum PBNU, Isyarat 

Ikut Bursa Capres?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi mendapat tugas khusus 
dari Presiden Jokowi. Kali ini untuk mengurus masalah minyak goreng 
yang sampai sekarang harganya yang masih tinggi dan stoknya masih 

langka di pasaran.
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Menurut Hasto, kerenggangan 
antara Jokowi dan PDIP 
hanya persepsi pihak lain. 
Dia memastikan semua 

kader PDIP yang menjabat sebagai 
kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo 
mematuhi arahan Megawati Soekarnopu-
tri selaku Ketum PDIP. “Renggang dekat, 
jauh dekat itu kan persepsi yang suatu 
skenario politik yang digalang pihak lain,” 
tegasnya dalam acara Festival Kopi yang 
digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 
Jumat (27/5/2022).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menga-
takan, Presiden Jokowi akan diajak berd-
iskusi oleh Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri terkait figur yang bakal 
diusung sebagai Capres pada Pilpres 
2024. Hal itu tak lepas karena Jokowi 
merupakan kader partai berlambang ban-
teng moncong putih tersebut. “Pak Jokowi 
sebagai kader PDIP ya tentu saja secara 
periodik bertemu dengan Bu Mega,” kata 
Hasto.

Sayangnya Hasto tidak menyebutkan 
soal kepastian waktu pertemuan Joko-
wi-Megawati. Ia hanya menjelaskan, pem-
bahasan terkait Pilpres tentu dilakukan se-
cara serius di tempat khusus. “Membahas 
calon presiden dan wakil presiden tidak 
bisa dilakukan di pinggir jalan. Itu harus 
dilakukan di tempat hening. Sehingga 
bisa berkontemplasi untuk melihat secara 
jernih terhadap apa yang dimaksudkan 

oleh Bung Karno dengan amanat pender-
itaan rakyat,” kata Hasto.

Hasto menganggap selorohan Presi-
den Jokowi soal capres di acara Raker-
nas Relawan Projo, Magelang, Jateng, 
Sabtu (21/5/2020), hanya sebatas 
Ice Breaking atau mencairkan suasana 
saja.  “Selorohan Pak Jokowi itu kan Ice 

 Breaking  kalau dalam teori komunikasi 
itu ice breaking. IIce Breaking  ya, Ice 
Breaking,” kata Hasto.

Ia menegaskan, tiket pencalonan pres-
iden di 2024 dari PDIP mutlak di tangan 
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 
Dia mengatakan selama ini Jokowi juga 
intens berkomunikasi dengan Megawa-

ti, salah satunya saat Jokowi bertemu 
Megawati saat Idul Fitri lalu. Keduanya 
membahas isu-isu strategis saat berjumpa. 
“Itu yang dibahas kan hal-hal strategis. 
Membahas calon presiden dan wapres 
tidak bisa dilakukan di pinggir jalan. Itu 
harus dilakukan di tempat hening,” ujar 
Hasto. v

NUSANTARA

JOKOWI AKAN DIAJAK DISKUSI 
OLEH MEGAWATI SOAL FIGUR CAPRES 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah hubunganJokowi dan PDIP tengah merenggang, usai pernyataannya 
dalam Rakernas Relawan Projo di Magelang, Jateng, yang ditengarai memberi sinyal kepada Ganjar Pranowo 
sebagai capres 2024. Hasto juga menegaskan, hubungan PDIP dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga 

baik-baik saja. Dia memastikan tak ada keretakan dalam relasi PDIP dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Menko Polhukam Mahfud MD 
menjelaskan soal Perwira Tinggi (PATI) 
TNI-Polri yang dijadikan Penjabat (PJ) 
Kepala Daerah. Mahfud mengatakan 
Pati TNI-Polri yang bisa jadi pj kepala 
daerah adalah mereka yang ditugaskan 
di luar instansi induknya. 

“Menurut putusan MK, anggota 
TNI-Polri yang tidak aktif secara fung-
sional di institusi induknya, tapi ditugas-
kan di institusi atau birokrasi lain, itu 
bisa menjadi penjabat kepala daerah. 
Misalnya mereka yang bekerja di BNPT, 
Kemko Polhukam, Kemkum-HAM, BIN, 
Setmil, Lemhanas, dan lain-lain. Aturan 

dan putusan MK mengatur begitu,” kata 
Mahfud, Selasa (24/5/2022).

Sebagai contoh, kata Mahfud, Ke-
pala BIN Sula wesi Tengah (Sulteng) 
Brigjen TNI Chandra As’adu ddin 
ditunjuk sebagai pj bupati seram 
bagian barat. Mahfud menyebut 
brigjen chandra sudah lama bertu-
gas di BIN.

“Benar Brigjen Chandra sudah 
ditetapkan sebagai penjabat Bupati. Dia 
memang anggota TNI tapi ditugaskan di 
luar instansi induknya. Brigjen Chandra 
itu sudah lama dipekerjakan di BIN,” 
ujarnya. v

Pati TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Penjelasan Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud md
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NUSANTARA

“Tidak ada (backing koalisi 
baru). Presiden punya kon-
sentrasi full terhadap pem-
benahan terkait dengan 

masalah-masalah yang belum selesai,” 
kilah Ngabalin di Istana Kepreside-
nan, Senin (23/5/2022). Disebutkan, 
masalah-masalah yang saat ini menjadi 
fokus Jokowi antara lain penanganan 
pandemi Covid-19 dan penyelesaian 

program-program strategis nasional 
dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Sementara, politisi PDI Perjuangan 
Masinton Pasaribu mengatakan, PDIP be-
lum berpikir untuk membentuk ko alisi partai 
politik menuju Pilpres 2024. Menurut dia, 
partainya justru fokus mengurus persoalan 
yang dirasakan masyarakat, salah satunya 
kenaikan harga-harga bahan pokok. “Ya 
kerja dulu lah buat masyarakat. Kalau 

semua berpolitik, ya sibuk Capres, yang 
urus rakyat siapa? Yang urus harga-har-
ga naik siapa kalau semua fokus ke 
sana?” kata Masinton, juga Senin.

Menurut Masinton, partainya memi-
lih fokus bekerja membantu masyarakat, 
karena Pilpres masih jauh. “Kalau 
semua bicara Pilpres yang masih jauh 
tahapannya, siapa yang ngurus rakyat? 
Kalau persoalan rakyat terbengkalai, 

rakyatnya marah entar,” kata Masinton.
Walikota Bogor yang juga Ket-

ua DPP PAN Bima Arya menyebut, 
partainya (PAN) menginginkan 
Gubernur Jawa Ba rat Ridwan Kamil 
diusung sebagai Capres. Dia menga-
takan, PAN bakal be rupaya agar dua 
rekan koalisi, yakni Golkar dan PPP 
me ngusung Ridwan Kamil sebagai 
capres. v IRMAN

CAPE-CAPE DEKLARASI, PRESIDEN MALAH 
TIDAK DUKUNG KOALISI INDONESIA BERSATU

Presiden Jokowi tidak 
mendukung Koalisi 

Indonesia Bbersatu, yang 
belum lama dideklarasikan 

Golkar, PPP, dan PAN. 
Tenaga ahli utama kantor 

Staf Kepresidenan (KSP) 
Ali Mochtar Ngabalin 

menyebut, saat ini 
Presiden Jokowi sedang 

berkonsentrasi penuh
 untuk melakukan 

pembenahan terhadap 
masalah-masalah yang 

belum terselesaikan.

Kapolri Merasa Perlu Pengamanan Dini Agar Tahapan 
Pemilu Dan Pilkada Lancar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo mengatakan penyelengga-
raan pemilu dan pilkada 2024 akan 
lebih kompleks dibandingkan sebelum-
nya. Listyo merasa perlu pengamanan 
lebih awal, agar setiap tahapan pemi-
lu dan pilkada bisa berjalan lancar.

“Tentunya karena kita tahu Pemilu 
tahun 2024 ini jauh lebih kompleks, 
karena memang dari sisi penyeleng-
garaannya yang serentak sehingga 
perlu pengamanan yang lebih awal,” 
kata Kapolri usai menerima audiensi 
KPU di Mabes Polri, Jakarta, Senin 
(23/5/2022).

Dia menyebutkan, setiap agenda 
yang bersifat administrasi hingga 
pengamanan fisik untuk kegiatan di 
lapangan, harus berjalan dengan 
baik. Menurutnya, penyelenggaraan 
pemilu yang lancar menjadi penting 

agar hasil yang didapat melalui ajang 
politik itu dapat dipertanggungjawab-
kan.

Jenderal bintang empat itu menya-
takan saat ini pihaknya dalam posisi 
siap untuk mengamankan Pemilu dan 
Pilkada 2024 agar dapat terseleng-
gara dengan baik, lancar, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
Pengamanan itu, kata dia, mulai 

dari proses awal yang sifatnya admi-
nistrasi sampai dengan hal-hal yang si-
fatnya pengamanan fisik di lapangan, 
baik dari proses tahapan awal sampai 
dengan pelaksanaan. Rangkaian 
kampanye, proses pemungutan suara, 

rekapitulasi di tingkat pusat, hingga 
tahapan bila ada gugatan, katanya.

Kapolri menerima kunjungan Ketua 
dan Komisioner KPU RI dalam rangka 
silaturahmi sekaligus koordinasi awal 
dengan jajaran kepolisian terkait ren-
cana tahapan KPU dalam menyeleng-
garakan Pemilu dan Pilkada 2024.

 Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari me-
nyampaikan dalam penyelenggaraan 
Pemilu 2024 pihaknya tidak bisa ber-
jalan sendiri perlu kerja sama dengan 
sejumlah pihak termasuk kepolisian.

Ia menyampaikan tahapan pemi-
lu akan dimulai sejak 14 Juni 2022. 
Untuk itu, pihaknya berkoordinasi 
sejak awal dengan kepolisian un-
tuk menyampaikan hal penting di 
antaranya tentang perkembangan 
pe nyelenggaraan tahapan Pemilu dan 
Pilkada 2024. v 
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“Apakah kita berada dalam suatu daru-
rat narkoba atau darurat narkotika? 
Dengan tegas pemerintah menya-
takan, ya. Data yang ada pada 

kami, 271.000 penghuni lapas itu 134.000 adalah 
kejahatan narkotika. Ini di luar yang sedang diproses 
polisi itu 52.000, berarti kalau kita totalkan hampir 
190.000,” kata Edward dalam rapat dengan Komisi 
III DPR, Senin (23/5/2022).

Pakar hukum pidana ini menuturkan, statistik di 
atas tidak dapat dimaknai bahwa jumlah warga 
yang terjerat kasus narkotika betul-betul hanya 
berjumlah 190.000 orang. Sebab, berdasarkan 
teori dari Ddrug Enforcement Association (DEA), 
kasus narkotika yang terungkap dan diproses secara 
hukum hanya satu berbanding tujuh.

“Artinya satu yang terungkap, yang tujuh belum 
terungkap. Jadi kalau ada 190.000 kasus, yang be-
lum terungkap itu 190.000 dikali tujuh, itu menanda-
kan betul-betul adalah suatu darurat narkoba,” ujar 
Eddy. 

Berdasarkan teori tersebut, sambung Eddy, jika 
dalam sebuah kasus kejahatan terungkap satu orang, 
tujuh sisanya belum terungkap. Artinya menurut dia, 
jika jumlah warga yang tertangkap kasus narkoba 
di Indonesia mencapai 190 ribu, tujuh kali lipatnya 

masih bebas.
Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci jumlah 

tersebut hanya pengguna atau termasuk pengedar. 
Oleh karena itu, dia menegaskan Indonesia saat ini 
dalam situasi darurat narkoba.

“Artinya satu yang terungkap yang tujuh belum 
terungkap, jadi kalau ada 190 ribu kasus yang 
belum terungkap itu 190 ribu dikali tujuh,” kata dia 
yang sebelumnya dikenal sebagai Guru Besar Hu-
kum Pidana UGM tersebut.

“Itu menandakan betul-betul adalah suatu darurat 
narkoba atau suatu darurat narkotika yang memang 
ini menjadi perhatian bagi kita semua,” imbuh Eddy.

Lebih lanjut, Eddy memaparkan saat ini jumlah 
penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di In-
donesia setidaknya mencapai 271 ribu. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 134 ribu di antaranya terkait 
kasus narkoba.

Menurut dia, jumlah itu belum termasuk 52 ribu 
lainnya yang kini tengah menjalani proses hukum. 
Dengan demikian, jika ditotal, angkanya mencapai 
190 ribu warga yang terkait kasus kejahatan narko-
ba.

“Ini di luar yang sedang diproses polisi itu 52 
ribu. Berarti kalau kita totalkan hampir 190.000,” 
ucap Eddy. v

PENEGASAN WAMENKUMHAM, 
INDONESIA BERADA DI TENGAH 
SITUASI DARURAT NARKOTIKA

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengakui, Indonesia 
berada di tengah situasi darurat narkotika berkaca dari tingginya 

kejahatan narkotika di tanah air.

Ini Kata Jenderal 
Andika Soal 10 

Prajurit Tersangka 
Dan Penyelundupan 

Senjata
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 

menyebutkan, ada 10 Prajurit TNI yang 
menjadi tersangka kasus kerangkeng manusia 
milik bupati langkat nonaktif, terbit rencana 
perangin angin. “(kasus) langkat masih terus, 
kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 
sembilan, tapi sekarang sudah menjadi 10 ter-
sangka (dari TNI),” kata Andika usai bertemu 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya di 
kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Andika menegaskan, proses hukum yang 
menyangkut prajurit TNI dalam kasus kerang-
keng manusia akan terus berjalan. Sejalan 
dengan itu, Andika juga menginginkan supaya 
para korban mau mengungkapkan semua. Hal 
ini dilakukan supaya mereka yang terlibat sejak 
2011 dapat dimintai pertanggungjawabannya. 
“Sehingga, kita bisa juga membawa mereka 
yang terlibat sejak 2011, kalau saya tidak sa-
lah, itu kan juga dari 2011 atau 2012. Itu juga 
harus bertanggung jawab,” imbuhnya.

Panglima TNI juga akan memproses hukum 
jika prajuritnya terlibat dalam penyelundupan 
delapan pucuk senjata api ilegal semi otomatis 
jenis Uzi dari Filipina dengan tujuan Sangihe, 
Sulawesi Utara. “Kalau ada hubungannya de-
ngan militer pasti saya akan melakukan (proses 
hukum) dan tindak lanjuti,” ujarnya.

Andika mengatakan, kasus penyelunduan 
senjata api tersebut tengah diselidiki pihak ke-
polisian. Dia memberikan kesempatan kepada 
penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus 
penyelundupan senjata ini. Apabila kasus ini 
ternyata berhubungan dengan militer, Andika 
memastikan akan mengambil tindakan tegas. 
“Nanti kalau ada hubungannya dengan militer 
juga kita pasti akan menindaklanjuti,” imbuh-
nya. v

Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej

Panglima tni Jenderal Andika Perkasa
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WULING EXPERIENCE WEEKEND LOKASINYA DI 
THE FORUM ATRIUM MAL KELAPA GADING 3

Wuling Motors hari ini 
menggelar Wuling Expe-
rience Weekend (WEW): 

Experience the Next Inno-
vation, berlokasi di The 

Forum Atrium, Mal Kelapa 
Gading 3, Jakarta Utara. 

Dalam pameran ini, para 
pengunjung dapat menco-

ba beragam inovasi yang 
dihadirkan di kedua lini 
mobil pintarnya, yakni 

Almaz RS ‘Drive Unlimited 
Way’ dan New Cortez ‘In-
novating Comfort Zone’. 
Selain itu, terdapat juga 

unit test drive yang dapat 
dicoba hingga promo me-

narik bagi konsumen yang 
melakukan pembelian 

selama pameran.

“Melalui acara ini kami 
mengajak masyar-
akat Jakarta untuk 
melihat secara 

langsung ragam produk serta inovasi 
berkendara yang disematkan di Almaz 
RS dan New Cortez. Sejalan dengan 
semangat ‘Drive For A Better Life’, kami 
senantiasa mengajak konsumen untuk 
melangkah menuju kehidupan yang 
lebih baik bersama Wuling. Mari kun-
jungi Wuling Experience Weekend dan 
rasakan langsung sensasi berkendara 
bersama produk Wuling dan dapatkan 
berbagai penawaran khusus hingga 29 
Mei 2022,” jelas Kharismawan Awang-
ga, egional Sales Area Manager Wu-
ling Motors, dalam keterangan yang di-
terima di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Pada area pameran, Wuling 
menampilkan 3 unit display yang terdiri 
dari Almaz RS dan New Cortez. Dima-
na Selain itu, terdapat pula experience 
corner yang dapat memberikan informa-
si lengkap kepada pengunjung menge-
nai ragam teknologi Wuling, mulai dari 
Advanced Driver Assistance System 
(ADAS) berupa inovasi yang mem-
berikan kemudahan dan kenyamanan 

selama berkendara pada Almaz RS, In-
ternet of Vehicle (IoV) yang menghubu-
ngkan pengguna dengan kendaraan 
via konektifitas internet melalui aplikasi 
MyWuling+ dan juga head unit, hingga 
Wuling Indonesian Command (WIND), 
perintah suara pintar berbahasa Indone-
sia yang tersemat pada Almaz RS dan 
New Cortez. Kedua lini dapat dicoba 
oleh konsumen di area test drive.

Kemudian, konsumen yang mel-
akukan pembelian selama acara ini 
berlangsung memiliki kesempatan 
untuk mengikuti lucky dip yang 
berhadiah e-wallet 
hingga 
Rp5.000.000 
serta promo 

istimewa seperti cashback spesial dan 
gratis biaya servis berkala selama 4 
tahun atau 50.000 kilometer. Tentu-
nya keseluruhan promo di atas berlaku 
dengan syarat dan ketentuan.

“Tidak ketinggalan, konsumen masih 
dapat menikmati special launching price 
New Cortez yang berlaku sampai de-

ngan 31 Mei 2022. New Cortez meru-
pakan Smart MPV terbaru dari Wuling 
yang kini dilengkapi dengan Internet of 
Vehicle dan Wuling Indonesian Com-
mand, serta memberikan kenyamanan 
lebih berkat adanya multipurpose seat-
tray,” tutup Kharismawan Awangga. 

v (PERS RILIS WULING MOTORS)
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Namun, hal ini tentu harus 
dibarengi dengan kondisi 
ruangan yang nyaman. 
Penataan ruangan yang rapi 

dapat mendukung suasana comfy, seh-
ingga membuat kita betah berlama-lama 
beraktivitas di area dapur dan ruang 
makan. Ternyata, menciptakan suasana 
ruangan yang nyaman itu tidak selalu ri-
bet. Yuk, intip lima tips sederhana untuk 
ciptakan area dapur dan ruang makan 
menjadi rapi dan nyaman dari IKEA!

1. Simpan bahan-bahan makanan  
dengan rapi di wadah
Langkah pertama yang dapat kamu 

lakukan dalam menciptakan dapur dan 
ruang makan yang lebih nyaman ada-
lah menyimpan bahan-bahan makanan 
dengan rapi di dalam wadah. Jangan 
lupa memperhatikan jenis makanan 
yang kamu simpan, ya. Wadah berisi 
bahan makanan yang rentan basi dapat 
kamu simpan di dalam kulkas, sementa-
ra wadah bahan makanan yang lebih 
tahan lama dapat kamu simpan di rak 
atau laci dapur. Dengan menyortir dan 
menaruh bahan-bahan makanan ke 
dalam wadah, kamu dapat memaksi-
malkan ruang penyimpanan sekaligus 
membuat bahan makanan tidak tercecer 
sehingga lebih mudah untuk dicari.

2. Percantik meja makan dengan taplak
Bosan dengan meja makan yang 

begitu-begitu saja? Kamu bisa membuat 

meja makan semakin aesthetic bak resto-
ran bintang lima hanya dengan taplak 
meja. Namun, kamu perlu menyesuai-
kan corak taplak dengan warna meja 
dan desain interior area dapur secara 
keseluruhan, ya. Pastikan agar pola ta-
plak tidak bertabrakan dan tetap enak 
dipandang. Taplak meja polos berwar-
na monokrom, krem, dan cokelat dapat 
menjadi pilihan yang aman dalam 
mendekorasi meja makan agar lebih me-
narik namun tidak terkesan berlebihan.

3. Mencuci piring lebih praktis  
dengan wadah cuci
Apakah kamu sering merasa malas 

untuk mencuci piring dan membiarkan-
nya tertumpuk di tempat cuci piring? 
Apalagi saat terdapat banyak piring, 
gelas, dan alat makan yang mengan-
tre untuk dicuci. Jika dibiarkan terlalu 
lama, kebiasaan ini dapat menimbulkan 
sarang bakteri. Apabila kamu pernah 
mengalami keluhan tersebut, wadah 
cuci dapat mempermudah aktivitas men-
cuci piring. Tak hanya piring, wadah 
cuci juga dapat kamu gunakan untuk 
mencuci bahan makanan saat memasak.

4. Sajikan makanan dengan 
 mangkuk aesthetic

Tak lengkap rasanya jika mena-
ta ruang makan tanpa alat makan, 
terutama piring dan mangkuk. Guna 
mendukung suasana yang lebih anggun, 
kamu dapat memilih alat makan yang 

sesuai dengan tema dan warna meja 
makan. Jika kamu memakai taplak meja 
makan dengan warna polos, kamu 
dapat menggunakan mangkuk bermotif 
dalam menyajikan hidangan berkuah 
untuk menambah warna di dapurmu.

5. Menciptakan suasana elegan  
dengan lampu kabinet
Pencahayaan menjadi salah satu 

elemen yang perlu diperhatikan dalam 
mendekorasi area dapur dan ruang ma-
kan. Kegiatan memasak membutuhkan 
pencahayaan yang terang, terutama 
dalam memotong bahan makanan agar 
terlihat jelas dan aman. Selain penca-
hayaan natural dari sinar matahari, 
kamu perlu menggunakan pencahayaan 
arsitektur di malam hari. Kamu dapat 
mengkombinasikan lampu sorot dengan 
lampu dekoratif seperti lampu gantung 
untuk membuat area dapur lebih terang 
sekaligus menawan. Selain itu, kamu 
bisa menambah pencahayaan pada 
lemari atau kabinet. Bukan sekadar 
memberi penerangan, lampu kabinet 
juga dapat menambah nilai estetika.

Kini, kamu sudah mengetahui be-
berapa trik untuk mengubah suasana 
dapur dan ruang makan menjadi lebih 
rapi, nyaman dan elegan. Semoga tips-
tips sederhana tersebut dapat menjadi 
inspirasi kamu dalam menata area 
dapur dan ruang makan menjadi lebih 
aesthetic.

Kabar gembira! Mid Year Sale IKEA 

kini diperpanjang dengan harga yang 
lebih hemat, bahkan hingga 80 persen! 
Promo ini dapat kamu nikmati dari 19 
Mei 2022 sampai 29 Mei 2022 untuk 
pembelian berbagai furnitur dan produk 
dekorasi rumah lainnya. Produk-produk 
di atas juga masuk ke dalam kategori 
promo Mid Year Sale, lho.

Tentang IKEA
Visi IKEA adalah untuk menciptakan 

kehidupan sehari-hari yang lebih baik 
bagi banyak orang, dengan menawar-
kan rangkaian produk perabot rumah 
tangga yang fungsional, didesain 
dengan baik, dengan harga terjangkau 
sehingga lebih banyak orang dapat 
membelinya.

IKEA didirikan oleh Ingvar Kamprad 
di Småland, Swedia bagian selatan 
pada tahun 1943, saat ia berusia 17 
tahun. Nama perusahaan ini merupa-
kan singkatan dari inisial namanya, IK, 
E kependekan dari Elmtaryd, nama 
peternakan dimana ia tumbuh, dan A 
kependekan dari Agunnaryd tempat 
dimana peternakan itu berada.

Konsep IKEA berbasis pada peng-
etahuan yang menyeluruh tentang 
kebutuhan dan fungsi kehidupan di 
rumah, dengan memadukan pengala-
man penggunaan material dan teknik 
produksi. IKEA memiliki pengalaman 
75 tahun dalam mengembangkan dan 
menampilkan rangkaian produk IKEA.

 v (PERS RILIS IKEA)

TATA RUANG DAPUR YANG NYAMAN, INILAH 
TIPS DARI IKEA YANG JANGAN DILEWATKAN

Area dapur dan ruang 
makan menjadi elemen 
hunian yang tak luput dari 
estetika dalam menata 
desain interior. Tak hanya 
digunakan untuk kegiatan 
memasak dan menyantap 
hidangan, kini semakin 
banyak orang yang meng-
habiskan waktu di area 
dapur dan ruang makan. 
Kedua area tersebut dapat 
menjadi opsi tempat un-
tuk berbincang bersama 
anggota keluarga, beker-
ja, maupun untuk sekadar 
bersantai.
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“Kehadiran film orisinal ‘Mengejar Sur-
ga’ merupakan langkah keberlanjutan 
Telkomsel melalui MAXstream yang 
terus berupaya memperkuat pertumbu-

han industri film Tanah Air melalui upaya-upaya kola-
boratif,” kata Vice President Digital Lifestyle Telkomsel 
Nirwan Lesmana, dalam keterangan yang diterima di 
Jakarta, Selasa (24/5/2022).

“Film orisinal ini menjadi salah satu bukti nyata 
komitmen MAXstream, yang terus meningkatkan 
kualitas dari setiap konten yang dihadirkan, sehingga 
menjadi salah satu dari jajaran film orisinal MAX-
stream yang dapat tayang di luar negeri, yaitu di 
Malaysia dan Brunei. Tentunya ini menjadi salah satu 
capaian penting bagi kami dalam memperkuat industri 
perfilman Indonesia sekaligus menjadikan MAXstream 
sebagai platform over the top (OTT), sekaligus menjadi 
penyedia konten orisinal yang mampu bersaing secara 
global,” paparnya.

Film ‘Mengejar Surga’ yang disutradarai oleh 
Bambang Drias ini berkisah tentang perjuangan Atikah 
(diperankan Jessica Mila) dalam upaya menemukan 
ayahnya bernama Henrik (Jeremy Tho mas). Keinginan 
Atikah untuk bertemu dengan ayahnya berawal setelah 
kekasihnya, Iqbal (Al-Ghazali) me nyampaikan niat 
kepada sang ibu, Ratih (Endhita) untuk menikahinya.

Sebagai muslim, Atikah berharap sosok ayah kan-
dungnya untuk bisa hadir menjadi wali di pernikahan-
nya nanti, kecuali ayahnya sudah tiada. Namun Ratih 
baru memberitahu bahwa ternyata ayah Atikah masih 
hidup. Sang Ayah pergi meninggalkan keluarganya 
sudah lama sekali bahkan sebelum Atikah terlahir di 
dunia. Mengetahui kenyataan itu, Atikah pun bertekad 
untuk menemukan ayahnya di Amsterdam, Belanda. 
Dalam upaya pencariannya, Atikah dibantu oleh 
sahabatnya bernama Fatma (Kimberly Rider).

Terdapat banyak nilai dan pelajaran yang dapat 
dipetik dari perjalanan dan pengalaman lahir-batin 
Atikah dalam menemukan ayahnya, mulai dari cinta 
sejati, kerinduan, kesetiaan, dan harapan yang terus 
diuji dengan keputusasaan. Dengan segala nilai dan 
pesan mendalam yang terkandung di dalamnya, film 
orisinal ‘Mengejar Surga’ ini layak untuk dinantikan 
dan ditonton bersama orang terkasih. Official trailer 
film ‘Mengejar Surga’ sudah dapat disaksikan melalui 
tautan tsel.me/mengejarsurga.

“Kami berharap penayangan “Mengejar Surga” 
ini dapat menjadi spirit baru bagi MAXstream dan 
sineas lokal untuk menghadirkan lebih banyak lagi 
konten-konten berkualitas, yang bukan hanya dapat 
diterima di hati penggemar film Tanah Air, melainkan 
juga oleh penggemar film internasional. Telkomsel 
akan terus mengoptimalkan peran MAXstream dalam 

menjalin kolaborasi dengan lebih banyak lagi si neas 
lokal sehingga mampu memajukan industri perfilman 
Tanah Air,” pungkas Nirwan.

Dirilisnya film orisinal ‘Mengejar Surga’ ini semakin 
melangkapi lebih dari 300 konten orisinal yang telah 
dihadirkan MAXstream. Sejak diluncurkan di tahun 

2018, MAXstream telah menghadirkan variasi konten 
lokal dan internasional berupa MAXstream orisinal 
maupun kolaborasi dari streaming platform kelas dunia 
seperti HBO, Vidio, Viu, tvN, Celestial Movies, Car-
toon Network, Lionsgate Play, Disney+ Hotstar, hingga 
Netflix.v (PERS RILIS TELKOMSEL/MAXSTREAM)

TELKOMSEL MELALUI MAXSTREAM RILIS 
FILM ORISINAL ‘MENGEJAR SURGA’

Sebagai upaya mempertegas komitmennya untuk menjadi The Home of Entertainment, Telkomsel melalui 
MAXstream kembali menghadirkan konten hiburan berkualitas, yang dapat dinikmati seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. Kali ini, MAXstream berkolaborasi dengan rumah produksi Viera dan PT Melon Indonesia 
merilis film orisinal berjudul ‘Mengejar Surga’ yang tayang perdana di bioskop Tanah Air mulai 26 Mei 2022. 

Selain di Indonesia, film bergenre drama religi tersebut juga akan tayang perdana di bioskop Malaysia dan 
Brunei mulai Juni 2022.

ENTERTAINMENT
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“Berkat dukungan Presiden 
Joko Widodo sebagai 
Bapak Otomotif Indo-
nesia, sepanjang tahun 

2022 NTB akan menjadi tuan rumah 
beberapa kejuaraan balap internasio-
nal. Antara lain, FIM Motocross World 
Championship MXGP of Indonesia pada 
24-26 Juni 2022 di Rocket Motor Cir-
cuit, di Samota, Sumbawa. Dilanjutkan 
GT World Challenge Asia pada 21-23 
Oktober 2022 di Pertamina Manda-
lika International Street Circuit. Serta 
World Superbike Indonesia Series pada 
11-13 November 2022 yang juga akan 
dilaksanakan di Pertamina Mandalika 
International Street Circuit, di Lombok. 
IMI NTB punya peran besar menyukses-
kan berbagai kejuaraan internasional 
tersebut, sekaligus mempersiapkan agar 
para atlet balap NTB bisa ikut serta 

meramaikan berbagai kejuaraan balap 
internasional tersebut,” ujar Bamsoet 
dalam pelantikan pengurus IMI NTB 
2022-2026, di Lombok, NTB, Sabtu 
(28/5/2022).

Turut hadir antara lain Wakapolda 
NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, Danrem 
162/WB Brigjen TNI Lalu Rudy Irham 
Srigede, Ketua Koni NTB Morfi Hanafi, 
Sekretaris KONI NTB M Nur Haedin, 
Asisten II Perekonomian dan Pembangu-
nan Setda NTB Mohammad Husni, serta 
Managing Director Mandalika Grand 
Prix Association (MGPA) Bram Subi-
andoro. Hadir pula jajaran IMI Pusat, 
antara lain Direktur Organisasi Nasrul 
Fuad, Komisi Sosial George Alexander, 
Hubungan Antar Lembaga Andrys 
Ronaldi, Komisi Balap Motor Agus 
Hadsoe, serta Komunikasi dan Media 
Hasby Zamri.

Maraknya berbagai kejuaraan inter-
nasional di NTB juga harus dimanfaat-
kan IMI NTB untuk membantu pemerin-
tah provinsi NTB dan masyarakat NTB 
dalam menggerakan sport automotive 
tourism. Sehingga momentum kejuaraan 
internasional, selain untuk meningkatkan 
prestasi balap atlet nasional dan juga 
mengenalkan Indonesia ke mata dunia, 
juga bisa dijadikan sebagai penggerak 
ekonomi rakyat. Sebagaimana telah 
terjadi pada pelaksanaan MotoGP 
pada 18-20 Maret 2022 lalu di Sirkuit 
Mandalika. Hampir 1,6 miliar penonton 
dunia menyaksikannya, menjadi promosi 
yang luar biasa bagi NTB pada khusus-
nya dan Indonesia pada umumnya. 
Kontribusi nyata dari sektor perekonomi-
an juga terlihat dari perhitungan Badan 
Pusat Statistik (BPS) NTB yang melapor-
kan perputaran uang selama gelaran 

MotoGP di Mandalika mencapai Rp 
606,7 miliar.

IMI NTB juga harus aktif menyiapkan 
sumber daya manusia (SDM) terlatih 
yang memiliki dedikasi tinggi terhadap 
penyelenggaraan kejuaraan balap 
level internasional, dari mulai marshal, 
medical, hingga pengelola race con-
trol. Mengingat dari penyelenggaraan 
MotoGP saja, Indonesia telah mendap-
atkan kontrak hingga 10 tahun. Kare-
nanya dibutuhkan banyak SDM dengan 
sertifikasi internasional untuk menyukses-
kan berbagai kejuaraan balap interna-
sional tersebut.

Selain kejuaraan balap internasio-
nal, NTB juga akan menjadi tuan rumah 
berbagai Kejuaraan Nasional (Kejur-
nas). Antara lain Kejurnas Adventure 
Offroad yang telah diselenggarakan 
pada 14 Mei 2022 di Kawasan Man-
dalika. Selain itu, setidaknya akan 
ada lima event balapan seri nasional, 
diantaranya tiga seri drag bike, satu seri 
Kejurnas Motoprix di Kota Mataram 
pada Agustus 2022 dan satu kejurnas 
motocross di Lombok Barat pada No-
vember 2022.

“Semakin memperkuat destinasi 
wisata NTB yang tidak hanya terkenal 
dengan wisata alam berupa pantai dan 
pegunungan hingga wisata budaya. 
NTB kini juga memiliki kekuatan wisata 
dalam bentuk sport automotive tourism,” 
pungkas Bamsoet. v (PERS RILIS IMI)

BAMSOET LANTIK PENGURUS IKATAN MOTOR 
INDONESIA NUSA TENGGARA BARAT

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo 
melantik pengurus IMI Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2022-2026 di bawah 

kepemimpinan Ketua dr Lalu Herman Mahaputra (Dokter Jack). Sekaligus 
mengapresiasi langkah IMI NTB yang memberikan penghargaan kepada dua atlet 

balap motor NTB, Aldias Aqsal Ismaya dan Nyoman Rajendra Shanti Pala, yang 
berhasil mengharumkan NTB karena berhasil meraih medali emas di kelas Standar 

Beregu Cabang Olahraga Balap Motor dalam Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XX 2022 di Papua.
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Dari banyak lokasi yang ada, be-
berapa di antaranya yang pal-
ing terkenal dari dulu sampai 
sekarang. Antara lain, Kawasan 

Pecinan Glodok, yang belakangan lebih 
sering disebut Chinatown Glodok.

Glodok merupakan salah satu 
kawasan pecinan terbesar di Indonesia. 
Kawasan tersebut menjadi salah satu 
penggerak ekonomi di Jakarta sejak 
dulu hingga kini.

Glodok berasal dari bahasa Sunda 
‘Golodog’, yang berarti pintu masuk 
rumah, karena Sunda Kelapa merupa-
kan pintu masuk ke Kerajaan Sunda. 
Namun, ada juga yang menyebutkan 
sebutan ‘Glodok’, diambil dari suara air 
pancur yang keluar dari sebuah bangu-
nan kecil berbentuk segi delapan yang 

dibangun sekitar 1743.
Lokasinya di tengah-tengah halaman 

Stadhuis (kini Museum Sejarah Jakarta). 
Bunyi air ‘grojok..grojok..’ dari pancu-
ran itulah oleh penduduk Tionghoa dieja 
sebagai ‘Glodok’.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta 
yang kini menjadi Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, 
ingin menjadikan kawasan petak sem-
bilan, glodok, sebagai kawasan cagar 
budaya untuk menarik wisatawan asing. 
Hal tersebut untuk menarik kunjungan 

wisatawan, terutama dari wisatawan 
asal Tiongkok.

Jelang perayaan Imlek biasanya 
kawasan Glodok diramaikan sejumlah 
pedagang pernak-pernik Imlek, seperti 
lampion, hiasan pintu, pakaian, ang-
pao, dan boneka-boneka. Ada pula 
Pantjoran Tea House, yang menyedia-
kan delapan teko berisi teh yang bisa 
dinikmati orang secara gratis. Tak jauh 
dari tempat itu, pengunjung bisa mem-
beli berbagai manisan, permen, kacang, 
juga cokelat. v (Liputan6)

KAWASAN PECINAN GLODOK EKSIS 
DAN SELALU MERIAH JELANG HARI RAY

Indonesia memiliki 
sejumlah kawasan pecinan 
yang tetap eksis  hingga 
saat ini. Kawasan pecinan 
atau chinatown ini 
biasanya menjadi pusat 
berbagai acara meriah 
untuk merayakan imlek.

Vihara Dharma 
Bhakti Awal 

Kehadiran Etnis 
Tionghoa 

Di Kampung 
Pecinan Glodok

WISATA

Vihara Dharma Bhakti di jalan 
Kemenangan III, Petak Sembilan, 
Jakarta barat, menandakan awal 
mula keha diran warga keturunan 
Ttnis Tionghoa di Kampung Pecinan 
Glodok, Jakarta Barat. Vihara itu 
kini sudah berusia selama tiga abad 
lebih.

Luasnya mencapai 3.200 meter 
persegi lebih. Vihara itu menjadi sim-
bol Chinatown di Batavia (sekarang 
Jakarta) sejak era pendudukan ko-
lonial Kongsi Dagang Hindia Timur 
Belanda (Vereenigde Oostindische 
Compagnie atau VOC).

Vihara Dharma Bhakti saksi bisu 
atas sejarah pembantaian orang 
Tionghoa oleh tentara kolonial 
VOC. Pada saat itu, vihara yang 
bernama Guan Yin Ting, tak lepas 
dari amukan tentara Belanda de-
ngan membakarnya.

Belum ada sumber sejarah yang 
jelas mengenai pembantaian warga 
keturunan Tionghoa di Kampung 
Pecinan. Akan tetapi, sejarah pem-
bantaian dan pembakaran vihara 
itu terjadi pada tahun 1740.

Pendiri Yayasan Vihara Dhar-
ma Bhakti Tirto Hubaya Wiguno 
mengatakan, vihara itu dibangun 
pada tahun 1650 oleh Letnan Guo 
Xun-Guan. Ia mengisahkan, berdi-
rinya vihara di Glodok, Jakarta itu 
bersamaan dengan terbentuknya 
perkampungan yang didiami oleh 
keturunan Tionghoa, yang sekarang 
dikenal dengan sebutan Kampung 
Pecinan Glodok.

Setelah Vihara Dharma Bhakti 
mendapat musibah pada 1740, 
kemudian direkonstruksi oleh warga 
setempat dipimpin oleh Kapiten Oey 
Tjie pada 1755. Kemudian, nama 
vihara itu berganti nama dari Guan 
Yin Ting menjadi Jin De Yuan/Kim 
Tek Ie. v (Jawapos)

Pantjoran Tea House Pertahankan Tradisi Minum Teh 
Kapitan Gan Djie

Pantjoran Tea House yang ada di 
sudut area Jalan Pancoran Glodok, 
Jakarta Barat masih mempertahankan 
tradisi minum teh. Pengunjung tak hanya 
bisa menikmati seduhan teh, tapi juga 
bisa mempelajari seni menyeduh teh.

Kedai yang bernuansa oriental itu, 
terlihat dari dekorasi lampion dan ukiran 
di pintu, jendela, maupun penyekatnya, 
masih menyimpan beberapa tradisi 
masa lalu. Salah satu nya adalah tradisi 
patekoan. Patekoan memiliki dua suku 
kata yang aslinya terpisah, yaitu ‘pa’ 
yang bermakna ‘delapan’ dan ‘teiko’ 
yang merujuk pada teko.

Tradisi patekoan lekat dengan 
cerita seorang kapitan keturunan 
Tiongkok bernama Gan Djie. Kapitan 
Gan Djie dan istrinya dikenal memiliki 
kepekaan dan kebaikan hati. Saat itu 
Gan Djie dan istrinya mempunyai ke-
biasaan menyajikan delapan teko teh 
gratis di depan kantornya untuk para 

pejalan kaki yang kehausan. Hingga 
saat ini,  tradisi patekoan masih diper-
tahankan di Pantjoran Tea House.

Kedai teh berada di pintu selatan 
dari area Kota Tua Jakarta yang 
menuju ke daerah Pecinan (China 
Town). Gedungnya dibangun sekitar 
1900 dengan nama Winkel The Lun 

Tai (Toko Pojok milik The Lun Thai). 
Pada 1920-an, gedung itu merupakan 
sebuah apotek terkenal, yakni Apoth-
eek Chung Hwa. Banyaknya imigran 
dari Tiongkok membuat kawasan 
tersebut terkenal dengan toko-toko 
obat tradisional. 

v (WEBSITE PANTJORAN TEA HOUSE)
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Pada OPPO INNO Day 2021, 
OPPO mengumumkan MariSilicon 
X, teknologi pencitraan dengan 
Neural Processing Unit, yang 

menjawab tantangan terbesar pengam-
bilan gambar dengan smartphone yaitu 
pengambilan gambar saat malam hari. 
OPPO menetapkan batasan baru dalam 
hal kualitas dengan perangkat yang 
berukuran 6nm architecture, memiliki 
kemampuan pemrosesan data RAW 
secara real-time, dan kinerja AI 4K yang 
20x lebih cepat. Find X5 Pro shines a 
light on the night.

Didukung oleh prosesor generasi 
terbaru, Snapdragon 8 Gen 1 multicore, 
Find X5 Pro tetap stabil saat beroperasi 
dan mumpuni saat digunakan untuk 
game maupun aplikasi yang paling 
kompleks. Find X5 Pro memiliki desain 

futuristik yang melambangkan rasa 
ketenangan dan keindahan abadi.

Dengan bagian belakang keramik 
yang sangat kuat dan asli, Find X5 Pro 
memberikan tampilan yang modern, 
dan elegan sekaligus memberikan tam-
pilan permukaan yang bebas sidik jari 
dan memiliki lengkungan yang sangat 
halus yang berguna untuk melindungi 
modul kamera dengan lembut.

Dengan kemampuan pemotretan 
malam hari yang tak tertandingi, Find 
X5 Pro akan menjadikan OPPO sebagai 
fokus bagi konsumen dan kritikus. De-
ngan estetika futuristik, ColorOS baru, 
kinerja kelas dunia, konektivitas ultra-ce-
pat, dan sistem kamera yang luar biasa, 
Find X5 Pro meningkatkan standar baru 
bagi smartphone. 

v (PERS RILIS OPPO)

OPPO FIND X5 SERIES DENGAN 
KAMERA TERBAIK DI KELASNYA
Perusahaan teknologi OPPO, Kamis (24/2/2022) mengumumkan 
peluncurkan smartphone flagship terbaru dengan teknologi 
pencitraan yang pertama di dunia, OPPO Find X5 Series. OPPO 
memadukan desain eksklusif dengan teknologi dan inovasi kamera 
terbaik di kelasnya.

NOKIA EDGE 2022 PONSEL MIRIP IPHONE DENGAN HARGA MURAH
Nokia yang kini dimiliki Microsoft memunculkan 

seri terbarunya: Nokia Edge 2022. Nokia Edge 2022 
memiliki kapasitas RAM yang besar yaitu 12 GB dan 
desain kamera mirip iPhone.

HP Nokia Edge 2022 hadir dengan SLOT dual 
SIM, kedua SIM mendukung teknologi GSM, 3 G, 
HSPA, LTE, dan 5G. Pada bagian layar, Nokia Edge 
mengusung layar super Amoled 6,8 inci dengan res-
olusi 4 K, serta perlindungan Corning Gorilla Glass 7.

Untuk bagian jeroan, HP Nokia Edge 2022 meng-
gunakan OS Android 12 dengan prosesor Chipset 
Qualcomm Snapdragon 888.

Hp ini memiliki kelengkapan ram 10 sampai 12 gb 
dan rom 256 gb sampai 512 gb. Penyimpanan internal 
dilengkapi dengan kartu microsd untuk memper luas 
memori hingga 512 gb.

Dilengkapi dengan tiga kamera yang terdiri dari 
lensa utama 64 MP, kamera sekunder 16 MP, dan dua 
sensor 2 MP. Terdapat fitur tambahan seperti penga-
turan kamera ganda 32 MP untuk mengambil video 
dan foto selfie yang berkualitas.

HP Nokia Edge 2022mengusung kapasitas bate-
rai yang besar yaitu 7400 mAH. Dengan kapasitas 
sebesar itu akan membuat HP Anda dapat digunakan 
dalam durasi waktu yang cukup lama.

Rumor yang beredar, dengan segala kecanggihan 
dan kelengkapan fiturnya, Nokie Edge dibandrol de-
ngan harga US$490 atau sekitar Rp7 juta.

HP Nokia Edge 2022 merupakan produk terbaru 
Nokia Corporation dengan spesifikasi gahar tetapi 
harga lebih terjangkau.

Perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, 
dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia 
itu merancang HP Nokia Edge 2022 seolah-olah mirip 
dengan iPhone 13.

Bukan rumor belaka, HP Nokia Edge 2022 
memang mirip dengan iPhone 13. Pasalnya, ponsel 
ini memang sudah lama dirancang dan dipersiapkan 
untuk menghasilkan ponsel yang istimewa. Dengan 
Nokia Edge 2022, tampaknya Nokia Corporation 
ingin kembali menyapa konsumen dengan memberi 
kesan manis.v (PERS RILIS PONSEL NOKIA INDONESIA)


