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Ketua MPR Bambang Soesatyo Prihatin
Calon Besan Jadi Tersangka Suap di KKP
JAKARTA (IM) – Ketua
MPR Bambang Soesatyo mengaku prihatin terkait penetapan
tersangka Direktur PT Dua
Putra Perkasa, Suharjito, dalam
kasus dugaan suap terhadap
Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo.
Suharjito ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin
ekspor benih lobster yang ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi ( KPK).
Seagai informasi, salah satu
anak Suharjito, Raharditya Bagus Perkasa, telah melamar
Laras Shintya Puteri Soesatyo,
putri Bambang Soesatyo.
“Kalau orangtuanya
melakukan sesuatu, apa yang
kamu rasakan? Iya, itu yang saya
rasakan. Ya intinya tentunya
saya prihatin,” ujar Bamsoet
–paggilan Bambang Soesatyo,
Minggu (29/11).
Bamsoet menuturkan, sebagai orang tua, ia berupaya
menjaga perasaan putrinya
agar tetap tegar. Ia mengaku
memberikan semangat kepada
putrinya agar tetap sabar dan
meyakini rencana pernikahan
putrinya akan tetap terlaksana.
“Tug as saya sekarang
adalah menjaga semangat anak
saya supaya tetap sabar, agar
tetap melaksanakan rencana

pernikahannya pada tahun
depan,” ujar Politisi Golkar ini.
Diketahui Suharjito sukses
membawa PT Dua Putra Perkasa dari perusahaan pengecer
daging lokal menjadi perusahaan yang melayani pelanggan
besar seperti modern market,
distributor, agen serta industri
makanan olahan dan pasar
tradisional di seluruh wilayah
Indonesia.
Bisnis PT Dua Putra Perkasa diawali pada 1998 dengan
melakukan usaha perdagangan
daging sapi. Hingga merambah
ke binis periknan. Selain Suharjito, KPK menetapkan enam
tersangka lainnya, yakni Edhy
Prabowo, staf khusus Menteri
Kelautan dan Perikanan Safri
dan Andreau Pribadi Misata
serta Amiril Mukminin.
Kemudian, pengurus PT
Aero Citra Kargo Siswadi dan
staf istri Edhy Prabowo, Ainul
Faqih. Edhy diduga menerima
uang senilai Rp 3,4 miliar dan
100.000 dollar AS terkait izin
ekspor lobster. Uang itu diperoleh Edhy dari pihak PT
Aero Citra Kargo. Perusahaan
itu diduga menerima uang dari
beberapa perusahaan eksportir
benih lobster, karena ekspor
hanya dapat dilakukan melalui
PT Aero Citra Kargo.  mei

Pilkada Serentak 9 Desember 2020
Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional
JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menetapkan hari pemungutan
suara Pilkada, Rabu 9 Desember 2020 sebagai hari libur
nasional.
Hal ini ditetapkan melalui
Keputusan Presiden Nomor
22 Tahun 2020 tentang Hari
Pemungutan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 sebagai Hari Libur
Nasional. Keppres ini diteken
pada Jumat (27/11).
“Menetapkan hari Rabu
tanggal 9 Desember 2O2O sebagai hari libur nasional dalam
rangka pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota
secara serentak,” demikian
bunyi petikan Keppres tersebut
sebagaimana dikutip, Minggu
(29/11).
Keppres tersebut mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 27 November 2020.
Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia,
meliputi 9 provinsi, 224 kabu-

paten, dan 37 kota. Masa kampanye berlangsung selama 71
hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember
2020. Pada 6-8 Desember 2020
akan diberlakulan masa tenang.
Sementara, hari pemungutan
suara Pilkada rencananya akan
dilaksanakan secara serentak
pada 9 Desember.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya telah
merancang hari pencoblosan
Pilkada 2020 sesuai dengan
protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jika protokol
tersebut diterapkan secara ketat,
ia yakin gelaran pemungutan
suara Pilkada 2020 tak akan jadi
media penularan virus corona.
“Kami ingin membuktikan
bahwa jika tetap pada protokol
Covid, maka kita juga akan
aman dari paparan Covid ketika
datang ke TPS. Karena proses
pemungutan dan perhitungan
suara di TPS kita juga ketat
dalam menerapkan protokol
Covid,” kata Ilham dalam diskusi daring yang ditayangkan
YouTube Kanal KPK, Selasa
(24/11).  han
IDN/ANTARA

HARI MENANAM POHON INDONESIA
Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan Asri
Sidoarjo membagikan bibit pohon kepada
warga di Pendopo Alun Alun Sidoarjo, Jawa
Timur, Minggu (29/11). Pembagian 1000 bibit
pohon dengan menukarkan botol bekas tersebut dalam rangka Hari Jeda untuk Iklim dan
Hari Menanam Pohon Indonesia.

Polri Berencana Perpanjang
Operasi Tinombala di Sulteng
JAKARTA (IM) - Mabes
Polri berencana mengevaluasi
ihwal perpanjangan masa tugas Operasi Tinombala 2020
di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Sedianya, operasi tersebut telah
berakhir pada 30 September
lalu.
Kadiv Humas Mabes Polri
Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono mengatakan, terkait
perpanjangan akan terlebih
dulu dibahas oleh Asisten
Operasional (Asops) Panglima
TNI dan Kapolri. “Terkait
perpanjangan masa Operasi
Tinombala, akan dievaluasi
terlebih dahulu oleh Asops dan
Kapolri,” tutur Argo di Jakarta,
Minggu (29/11/2020).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Operasi Tinombala bisa
saja diperpanjang jika kondisinya memang dibutuhkan.
Nantinya, TNI juga akan dilibatkan dalam operasi penumpasan teroris tersebut. “Apabila
butuh diperpanjang maka akan
diperpanjang, dan bersama
dengan TNI melakukan operasi,” ungkapnya.
Hingga saat ini, terkait
dengan kasus pembantaian
satu keluarga di Desa Lemban
Tongoa, Kecamatan Palolo,
KabupatenSigi, Sulawesi Tengah, sambung Argo, pihaknya
telah memeriksa sekira sepuluh orang saksi. Berdasarkan

keraketerangan saksi yang telah
diperiksa dapat diyakini bahwa
kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan
Ali Kalora dalang di belakang
pembunuhan sadis tersebut.
“Sudah memeriksa sebanyak 10 orang saksi, penyidik
menunjukkan beberapa foto
yang dicurigai termasuk dalam
kelompok MIT, beberapa diantaranya menyampaikan bahwa
benar yang ada di TKP itu ada
di foto yang ditujukan penyidik,” ujarnya.
Dengan adanya kecocokan
antara keterangan saksi dan
foto itu dan, dilengkapi dengan
komunikasi dari Mabes Polri
serta Mabes TNI pasukan penyidik Mabes Polri, Polda dan
Polres Sigi telah diturunkan
guna mengejar para pelaku.
Sebelumnya, Polri memperpanjang masa tugas Operasi
Tinombala 2020 di Sulteng
hingga 30 September 2020.
Hal itu dilakukan menyusul
belum tertangkapnya 14 orang
Daftar Pencarian Orang
(DPO) terduga teroris.
Hal itu tertuang dalam, Surat Telegram Kapolri nomor:
STR/360/VI/OPS.1.3./2020
tertanggal 26 Juni 2020 tentang
melanjutkan operasi kepolisian
kewilayahan dengan sandi Operasi Tinombala-2020 Tahap
lll.  mei
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TERSANGKA KASUS DUGAAN
KORUPSI RS KASIH BUNDA CIMAHI
Walikota Cimahi Ajay Muhammad
Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di
Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11).
KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus
dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu
Walikota Cimahi Ajay Muhammad
Priatna dan Komisaris Rumah Sakit
Kasih Bunda Hutama Yonathan.

HUT KE‐75 PGRI

Jokowi Apresiasi Guru yang Terus
Berjuang di Tengah Keterbatasan
Presiden Jokowi mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Peran orang tua sebagai pendidik
utama keluarga sangatlah penting untuk
mendukung keberhasilan proses belajar
anak.
JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mengucapkan terima kasih
kepada para guru di seluruh
pelosok Tanah Air. Ucapan
terima kasih itu disampaikan
Kepala Negara memperingati
Hari Guru Nasional dan HUT
ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),
“Saya mengucapkan Sela-

mat Hari Guru Nasional dan
HUT ke-75 PGRI. Terima
kasih kepada para guru yang
pantang menyerah dan terus
berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu
mencintai Indonesia,” ujarnya
sebagaimana ditayangkan kanal
YouTube Sekretariat Presiden

pada Sabtu (28/11).
Di tengah kondisi pandemi
saat ini, peranan dan inovasi
para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar-mengajar
amatlah vital. Para guru dituntut tetap berkarya dan terus
berinovasi melangsungkan
kegiatan belajar-mengajar,
baik secara daring maupun
menemui langsung para siswa
di rumah-rumah mereka.
“Guru-guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, beralih
menggunakan teknologi, mengubah metode belajar, bekerja
sekuat tenaga agar anak-anak
bisa tetap belajar dengan baik.
Tetapi, tantangan akibat pandemi Covid-19 ini tidak boleh
menurunkan kualitas pembelajaran,” ucapnya.

Gunung Ile Ape Meletus, Warga
Dihujani Material Eruspsi
LEMBATA (IM) - Gunung Ile Ape, di Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur
(NTT) mengalami erupsi pada
Minggu (29/11), sekira 09, 45
pagi. Tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak gunung. Warga di dua kecamatan
terpaksa mengungsi ke Kota
Lewoleba.
Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Lembata Kanis
Making mengatakan, erupsi kali
ini mengeluarkan abu vulkanik
dan batu.
“Juga terjadi longsoran di
bawah kaki gunung. Hingga
saat ini, warga mulai mengungsi
ke Kota Lewoleba. Para warga
mengungsi secara mandiri ke
kota,” kata Making, Minggu,

(29/11).
Erupsi kali ini, lanjutnya,
sangat dahsyat dan warga memilih mengungsi ke kota. “Ada
dua kecamatan yang sudah
mengungsi ke kota,” pungkasnya.
Tim BPBD, tambahnya,
sudah diterjunkan ke desadesa sekitar lereng gunung
guna mengevakuasi warga dan
memantau aktifitas gunung Ile
Ape tersebut. “Warga diminta
waspada selalu. Hingah saat
tim masih mencek dampak dari
erupsi gunung api ini,” uarnya.
Warga sekitar Gunung Ile
Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur
(NTT) terlihat panik pascadihujani material akibat erup-

si Gunung Ile Ape. Material
berupa pasir yang dihembus
dari gunung tersebut sudah
menghujani dua kampung di
lereng gunung tersebut.
Dua kampung tersebut
adalah Ile Ape dan Ile Ape
Timur. Material erupsi tersebut
tertiup ke arah Utara.
Seorang warga Ile Ape,
Mikael mengaku sangat panik
dengan kejadian ini. Karena
mulai tak nyaman, dia mengaku
sudah mulai persiapkan diri untuk lakukan evakuasi mandiri ke
tempat yang aman.
“Kami akan segera mengungsi secara mandiri. Abu vulkanik dan bebatuannya sangat
mengancam nyawa dan kehidupan kami,” katanya.  mei

DPR Minta Dandim Tindak Tegas Kegiatan
yang Bahayakan Kesehatan Masyarakat
JAKARTA (IM) - Dandim
0501/Jakarta Pusat (Jakpus)
Kolonel Inf Luqman Arief
sempat ditolak saat hendak
masuk ke gang rumah Habib
Rizieq Syihab di Jalan Paksi,
Petamburan, Jakarta Pusat.
Menang gapi hal ini,
Anggota Komisi I DPR RI
mengingatkan TNI untuk tak
segan-segan menindak tegas
kegiatan yang berpotensi
membahayakan kesehatan
masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Kepada para Ddandim di
seluruh Indonesia agar dapat
melakukan langkah-langkah
tegas-terukur dalam menjalankan tugas,” kata Ketua
Komisi I DPR RI Meutya
Hafid melalui pesan singkat,
Minggu (29/11).
Meski demikiam, Meutya
menerangkan TNI khususnya
para Dandim untuk senantiasa
mengedepankan aspek humanis. Terutama, ketika ada kasus
penolakan penyemprotan disinfektan seperti yang terjadi di
rumah Habib Rizieq kemarin.
“Kita harapkan seluruh
Dandim mengedepankan yang
paling pertama pendekatan
dialogis dan humanis. Namun
di kala ada penolakan, terutama dalam prosedur yang dianggap dapat membahayakan
kesehatan masyarakat luas,
maka diharapkan agar dapat
melakukan langkah-langkah
tegas demi keselamatan lebih
banyak orang,” ungkapnya.
Politikus Partai Golkar ini
menyebut para dandim harus
juga melakukan dialog terlebih
dahulu kepada masyarakat. Hal
ini dilakukan untuk tetap menjaga rasa percaya masyarakat
terhadap TNI, namun dengan

tetap mengedepankan sikap
tegas-terukur.
“Harus tegas-humanis.
Jadi tegas namun tetap ada
pendekatan dialogis,” katanya.
Para dandim dan masyarakat bisa bergotong royong
di tempat penurunan baliho,
sehingga akan menciptakan
iklim kondusif antara TNI dan
masyarakat.
“Misalnya di daerah tempat
pascapenurunan baliho dapat
dilakukan kegiatan-kegiatan
karya bakti bersama masyarakat, pembersihan masjid atau
saluran air dan lain-lain yang
bermanfaat bagi masyarakat,”
katanya.
Diketahui, Dandim 0501/
Jakarta Pusat Kolonel Inf Luqman Arief sempat ditolak saat
hendak masuk ke gang rumah
Habib Rizieq di Petamburan,
Jakpus.
Peristiwa penolakan itu
terjadi pada Jumat (27/11) saat
personel TNI akan menyemprotkan disinfektan di sekitar
rumah Habib Rizieq.
Luqman, yang memimpin
kegiatan itu, melakukan penyisiran Jalan Petamburan III.
Saat mereka hendak melakukan penyemprotan ke Gang
Paksi, beberapa anggota laskar

FPI menjaga gang menuju
rumah Habib Rizieq. Mereka
tak berkenan dilakukan penyemprotan hingga ke rumah
Habib Rizieq.
Sempat terjadi perdebatan
yang alot antara Kolonel Luqman Arief dan laskar yang
menjaga. Namun akhirnya
pihak TNI hanya dibolehkan
melakukan penyemprotan di
Jalan Petamburan III.
Luqman Arief mengatakan
penyemprotan disinfektan
dilakukan demi mencegah
penyebaran COVID-19di sekitar lokasi. Meskipun sempat
ditolak masuk, Luqman Arief
menegaskan Petamburan masih wilayah NKRI, tak ada yang
diistimewakan.
“Sama seperti yang lainnya, nggak ada yang istimewa.
Saya hanya berdiskusi saja
bahwa kita ini, ini kan wilayah
negara NKRI, termasuk salah
satunya Petamburan ini kan
masih wilayah kecamatan.
Kita petugas segala macam
ya seluruh kita masuki, kalau
hal yang tidak sesuai dengan
aturan, saya rasa seperti itu,”
ujar Luqman di lokasi.  han

PENGUMUMAN

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa
pemegang saham dalam Perseroan akan
menjual dan mengalihkan sebagian besar
saham miliknya kepada Pihak Ketiga
(“Transaksi”).
Untuk memenuhi kewajiban pengumuman
sebagaimana
dipersyaratkan
dalam
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, diberitahukan bahwa bagi
Kreditor dan pihak lainnya yang memiliki
keberatan atas Transaksi tersebut dapat
menyampaikan
keberatannya
kepada
Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal pengumuman ini.

Guna memenuhi psl 127 ayat 2 dan 4 UU
No.40 Th 2007 ttg Perseroan Terbatas,
dengan ini diumumkan bahwa para pemegang
saham perseroan terbatas PT TRUST
INVESCO ,berkedudukan di Kota Administrasi
Jakarta
Selatan
(“selanjutnya
disebut
Perseroan”) akan mengalihkan sebagian
besar saham Perseroan sebanyak 140.000
lembar (70% ) milik nyonya RENIE
KUSUMAWARDANI kepada nyonya RARAS
WURYANDARI sebanyak 80 lembar saham
dan tuan AKBAR sebanyak 60 lembar saham
dalam Perseroan.
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat
menyampaikan
keberatannya
selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah
tanggal
Pengumuman
kepada
Direksi
Perseroan di alamat Graha STR, Lt2-204,
Jl.Ampera Raya N0.11, Cilandak Timur,
Kota Administrasi Jakarta Selatan.

PT. PALMAR INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

30 Nopember 2020
Direksi
PT. PALMAR INDONESIA
Gedung Sampoerna Strategic Square South
Tower, Lt.18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Rt.003, Rw.004, Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan - DKI. Jakarta.

Menurut Presiden, keterbatasan yang dihadapi tersebut
harus dapat diatasi dengan
kreativitas sehingga membuat
siswa dapat belajar dengan
antusias dan memotivasi siswa
menjadi pembelajar mandiri.
Namun, untuk melakukan hal
tersebut, para guru tidak dapat
bekerja sendirian. Tantangan
pendidikan di era pandemi
ini juga harus diatasi dengan
sinergi.
Ke pala Neg ara mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
Peran orang tua sebagai pendidik utama keluarga sangatlah
penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar anak.
Oleh karena itu, komunikasi
dan kerja sama antara guru
dengan orang tua harus terus
ditingkatkan.
“Saya menyadari banyak
orang tua yang tidak sabar
menunggu sekolah dibuka
kembali. Tapi kita harus hatihati karena kesehatan dan
keselamatan adalah hal yang
terpenting. Kesehatan dan

keselamatan para guru maupun
siswa peserta didik akan selalu menjadi prioritas tertinggi
pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah menyadari berbagai kesulitan yang
dialami para guru di era pandemi ini. Untuk itu pemerintah
telah mengeluarkan berbagai
kebijakan untuk mendukung
guru agar tetap dapat menjalankan pendidikan secara
baik sekaligus membantu kesejahteraan para guru.
Misalnya, peng gunaan
dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) untuk pembayaran guru honorer yang
kini tak lagi dibatasi sebesar
50 persen. Pemerintah juga
memberikan Bantuan Subsidi
Umum (BSU) sebesar Rp1,8
juta yang dibayarkan Rp600
ribu tiap bulannya selama tiga
bulan kepada kurang lebih 1,8
juta guru dan tenaga kependidikan honorer, bantuan paket
pulsa internet untuk guru, dan
berbagai program peningkatan
kualitas guru yang disediakan
pemerintah.  han
IDN/ANTARA

PERLADANGAN ILEGAL DI TAMAN
NASIONAL KERINCI SEBLAT
Areal perladangan ilegal dalam kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dengan latar belakang Gunung Kerinci terlihat dari Desa Kebun
Baru, Kerinci, Jambi, Minggu (29/11). Pihak TNKS
menyebutkan, luas tutupan hutan di perbukitan
sekitar kaki gunung berapi aktif tertinggi (3805
mdpl) di Indonesia dalam kawasan lindung
TNKS tersebut terus berkurang setiap tahunnya
akibat maraknya pembalakan liar dan aktivitas
perladangan ilegal.

PT INDO KOMODITI KORPORA TBK
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