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Laode M Syarif

Semua uang yang kita sita pasti 
diklarifi kasi. Beliau (Lukman) kan belum 

diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita 
mengetahui apakah itu honor atau uang 

kas atau uang yang berhubungan dengan 
hal-hal yang lain

NASIONAL

Jakarta, HanTer - Info 
beredar Lukman Hakim kini 
dalam bidikan KPK untuk 
ditetapkan tersangka baru 
karena diduga menerima ali-
ran dana terkait mutasi atau 
rotasi jabatan di lingkungan 
Kemenag, yang sudah men-
jerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK 
menggeledah ruang kerjanya, 
KPK menemukan uang peca-
han rupiah senilai Rp180 juta 
dan 30 ribu dolar Ameri-
ka. Penggeledahan ruangan 
Menag dilakukan setelah 
KPK menangkap tangan 
mantan Ketua Umum PPP 
versi Muktamar Pondokgede, 
Romahurmuziy alias Romy.

“Semua uang yang kita 
sita pasti diklarifi kasi. Beliau 
(Lukman) kan belum dipe-
riksa. Nanti setelah diperiksa, 
kita mengetahui apakah itu 
honor atau uang kas atau 
uang yang berhubungan den-
gan hal-hal yang lain,” ujar 
Wakil Ketua KPK Laode M 

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal 
memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 

Syarif di Gedung KPK, Jakar-
ta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspe-
kulasi mengenai keterlibatan 
Lukman dalam pusaran ka-
sus suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Keme-
nag) yang telah menjerat tiga 
orang tersangka tersebut. 

Namun Syarif menegas-
kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
ini telah mendekam di Ru-
mah Tahanan (Rutan) KPK.

“Yang bisa saya sam-
paikan bahwa laporan yang 
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kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
UU Pemberantasan Tipikor 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Satuan 
Tugas (Satgas) Anti Mafia 
Bola segera merampungkan 
pemberkasan kasus perusa-
kan barang bukti pengaturan 
skor yang menjerat mantan 
Ketua Umum PSSI Joko 
Driyono.

Tim penyidik telah me-
rampungkan pemeriksaan 
saksi-saksi dan tengah 
menyusun bukti materil dan 
formil dalam kasus tersebut.

“Saat ini masih dilaku-
kan pemberkasan. Artinya 
bahwa sementara ini untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan 
saksi-saksi yang lain sudah 
cukup ya. Saat ini kita sedang 
kita lakukan pemilihan anta-
ra bukti materil dan formil,” 
kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola Kombes 
Polisi Argo Yuwono kepada 
media, Rabu (27/3/2019).

Terkait hasil pemerik-
saan terhadap Joko, Argo 
enggan menjelaskan lebih 
lanjut dan mengatakan ha-
silnya akan dibacakan di 
pengadilan. “Mengenai BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), 

nanti di sidang di pengadi-
lan,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum 
PSSI Joko Driyono resmi 
ditahan oleh Satgas Anti Ma-
fi a Bola di Rumah Tahanan 
Mapolda Metro Jaya, Senin 
(25/3) usai menjalani peme-
riksaan kelimanya sebagai 
tersangka kasus perusakan 
dan penghilangan barang 
bukti di Mapolda Metro Jaya 
selama 15 jam.

Jokdri, sapaan akrab 
Joko Driyono, menjalani 
pemeriksaan di Gedung Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Pol-
da Metro Jaya terkait dengan 
perusakan barang bukti dan 
aktivitas keuangannya.

Dia keluar dari ruang 
penyidikan Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya, pada Sela-
sa, sekitar jam 00.15 WIB 
dengan mengenakan rompi 
tahanan berwarna oranye.

Jokdri ditetapkan seba-
gai tersangka dalam kasus 
perusakan barang bukti yang 
diduga terkait dengan kasus 
pengaturan skor pada Kamis 

14 Februari 2019 yang dilan-
jutkan dengan penggeleda-
han apartemennya di Taman 
Rasuna, tower 9 lantai 18 
unit 0918 C, Jalan Taman 
Rasuna Selatan, Menteng 
Atas, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, setelah sebelumnya 
ruang kerja Jokdri di Kantor 
PSSI, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, juga digeledah pada 
Kamis, 14 Februari 2019.

Jokdri diduga merupa-
kan aktor intelektual yang 
memerintahkan tiga orang, 
yaitu Muhammad MM alias 
Dani, Mus Muliadi alias 
Mus dan Abdul Gofar, untuk 
melakukan perusakan ba-
rang bukti di kantor Komisi 
Disiplin PSSI yang sempat 
digeledah Satgas Anti Mafi a 
Sepakbola beberapa waktu 
lalu.

Dia memerintahkan ke-
tiganya masuk ke ruangan 
yang telah diberi garis polisi 
dan melakukan perusakan 
barang bukti serta mengam-
bil laptop yang diduga penyi-
dik terkait kasus dugaan 
pengaturan skor.

Setelah lima kali men-
jalani pemeriksaan dalam 
status tersangka, Joko Driyo-
no ditahan dengan dikena-
kan pasal 363 KUHP terkait 
pencurian dan pemberatan 
serta Pasal 232 tentang pe-
rusakan pemberitahuan dan 
penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 

tentang perusakan barang 
bukti dan Pasal 235 KUHP 
terkait perintah palsu untuk 
melakukan tindak pidana 
yang disebutkan di Pasal 232 
dan Pasal 233. Serta Pasal 
221 Jo 55 KUHP dengan 
ancaman penahanan tujuh 
tahun hukuman badan. 

 Danial

Jakarta, HanTer -  Tim 
kuasa hukum Hercules 
akan melaporkan Sofyan 
Sutepu yang merupakan 
mantan pengacara Hercu-
les, ke polisi karena telah 
memberikan penjelasan 
yang sesat.

“Hercules hanya datang 
untuk pemasangan plang 
atas perintah yang diberi-
kan oleh Sofyan Sutepu,” 
ujar salah satu pengacara 
Hercules, Anshori Thoyib 
di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Rabu 
(27/3/2019).

Anshori juga mengata-
kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy

Apartemen di DKI Didominasi Pasar Menengah

Penyidik: Berkas Tersangka Joko Driyono Segera Rampung

Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 

 Sammy

Dinsos DKI Tingkatkan 
Pelayanan Publik

TAK TERSENTUH HUKUM

Hercules Polisikan 
Mantan Pengacara

JOKO DRIYONO
ISTIMEWA

HERCULES
ISTIMEWA
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memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 
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kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
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kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
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juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 
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kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy

Apartemen di DKI Didominasi Pasar Menengah

Penyidik: Berkas Tersangka Joko Driyono Segera Rampung

Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 

 Sammy

Dinsos DKI Tingkatkan 
Pelayanan Publik
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Laode M Syarif

Semua uang yang kita sita pasti 
diklarifi kasi. Beliau (Lukman) kan belum 

diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita 
mengetahui apakah itu honor atau uang 

kas atau uang yang berhubungan dengan 
hal-hal yang lain

NASIONAL

Jakarta, HanTer - Info 
beredar Lukman Hakim kini 
dalam bidikan KPK untuk 
ditetapkan tersangka baru 
karena diduga menerima ali-
ran dana terkait mutasi atau 
rotasi jabatan di lingkungan 
Kemenag, yang sudah men-
jerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK 
menggeledah ruang kerjanya, 
KPK menemukan uang peca-
han rupiah senilai Rp180 juta 
dan 30 ribu dolar Ameri-
ka. Penggeledahan ruangan 
Menag dilakukan setelah 
KPK menangkap tangan 
mantan Ketua Umum PPP 
versi Muktamar Pondokgede, 
Romahurmuziy alias Romy.

“Semua uang yang kita 
sita pasti diklarifi kasi. Beliau 
(Lukman) kan belum dipe-
riksa. Nanti setelah diperiksa, 
kita mengetahui apakah itu 
honor atau uang kas atau 
uang yang berhubungan den-
gan hal-hal yang lain,” ujar 
Wakil Ketua KPK Laode M 

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal 
memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 

Syarif di Gedung KPK, Jakar-
ta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspe-
kulasi mengenai keterlibatan 
Lukman dalam pusaran ka-
sus suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Keme-
nag) yang telah menjerat tiga 
orang tersangka tersebut. 

Namun Syarif menegas-
kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
ini telah mendekam di Ru-
mah Tahanan (Rutan) KPK.

“Yang bisa saya sam-
paikan bahwa laporan yang 

LAODE M SYARIF
ISTIMEWA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
ISTIMEWA

kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
UU Pemberantasan Tipikor 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Satuan 
Tugas (Satgas) Anti Mafia 
Bola segera merampungkan 
pemberkasan kasus perusa-
kan barang bukti pengaturan 
skor yang menjerat mantan 
Ketua Umum PSSI Joko 
Driyono.

Tim penyidik telah me-
rampungkan pemeriksaan 
saksi-saksi dan tengah 
menyusun bukti materil dan 
formil dalam kasus tersebut.

“Saat ini masih dilaku-
kan pemberkasan. Artinya 
bahwa sementara ini untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan 
saksi-saksi yang lain sudah 
cukup ya. Saat ini kita sedang 
kita lakukan pemilihan anta-
ra bukti materil dan formil,” 
kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola Kombes 
Polisi Argo Yuwono kepada 
media, Rabu (27/3/2019).

Terkait hasil pemerik-
saan terhadap Joko, Argo 
enggan menjelaskan lebih 
lanjut dan mengatakan ha-
silnya akan dibacakan di 
pengadilan. “Mengenai BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), 

nanti di sidang di pengadi-
lan,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum 
PSSI Joko Driyono resmi 
ditahan oleh Satgas Anti Ma-
fi a Bola di Rumah Tahanan 
Mapolda Metro Jaya, Senin 
(25/3) usai menjalani peme-
riksaan kelimanya sebagai 
tersangka kasus perusakan 
dan penghilangan barang 
bukti di Mapolda Metro Jaya 
selama 15 jam.

Jokdri, sapaan akrab 
Joko Driyono, menjalani 
pemeriksaan di Gedung Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Pol-
da Metro Jaya terkait dengan 
perusakan barang bukti dan 
aktivitas keuangannya.

Dia keluar dari ruang 
penyidikan Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya, pada Sela-
sa, sekitar jam 00.15 WIB 
dengan mengenakan rompi 
tahanan berwarna oranye.

Jokdri ditetapkan seba-
gai tersangka dalam kasus 
perusakan barang bukti yang 
diduga terkait dengan kasus 
pengaturan skor pada Kamis 

14 Februari 2019 yang dilan-
jutkan dengan penggeleda-
han apartemennya di Taman 
Rasuna, tower 9 lantai 18 
unit 0918 C, Jalan Taman 
Rasuna Selatan, Menteng 
Atas, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, setelah sebelumnya 
ruang kerja Jokdri di Kantor 
PSSI, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, juga digeledah pada 
Kamis, 14 Februari 2019.

Jokdri diduga merupa-
kan aktor intelektual yang 
memerintahkan tiga orang, 
yaitu Muhammad MM alias 
Dani, Mus Muliadi alias 
Mus dan Abdul Gofar, untuk 
melakukan perusakan ba-
rang bukti di kantor Komisi 
Disiplin PSSI yang sempat 
digeledah Satgas Anti Mafi a 
Sepakbola beberapa waktu 
lalu.

Dia memerintahkan ke-
tiganya masuk ke ruangan 
yang telah diberi garis polisi 
dan melakukan perusakan 
barang bukti serta mengam-
bil laptop yang diduga penyi-
dik terkait kasus dugaan 
pengaturan skor.

Setelah lima kali men-
jalani pemeriksaan dalam 
status tersangka, Joko Driyo-
no ditahan dengan dikena-
kan pasal 363 KUHP terkait 
pencurian dan pemberatan 
serta Pasal 232 tentang pe-
rusakan pemberitahuan dan 
penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 

tentang perusakan barang 
bukti dan Pasal 235 KUHP 
terkait perintah palsu untuk 
melakukan tindak pidana 
yang disebutkan di Pasal 232 
dan Pasal 233. Serta Pasal 
221 Jo 55 KUHP dengan 
ancaman penahanan tujuh 
tahun hukuman badan. 

 Danial

Jakarta, HanTer -  Tim 
kuasa hukum Hercules 
akan melaporkan Sofyan 
Sutepu yang merupakan 
mantan pengacara Hercu-
les, ke polisi karena telah 
memberikan penjelasan 
yang sesat.

“Hercules hanya datang 
untuk pemasangan plang 
atas perintah yang diberi-
kan oleh Sofyan Sutepu,” 
ujar salah satu pengacara 
Hercules, Anshori Thoyib 
di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Rabu 
(27/3/2019).

Anshori juga mengata-
kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy
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Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 
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Dinsos DKI Tingkatkan 
Pelayanan Publik
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Semua uang yang kita sita pasti 
diklarifi kasi. Beliau (Lukman) kan belum 

diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita 
mengetahui apakah itu honor atau uang 

kas atau uang yang berhubungan dengan 
hal-hal yang lain

NASIONAL

Jakarta, HanTer - Info 
beredar Lukman Hakim kini 
dalam bidikan KPK untuk 
ditetapkan tersangka baru 
karena diduga menerima ali-
ran dana terkait mutasi atau 
rotasi jabatan di lingkungan 
Kemenag, yang sudah men-
jerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK 
menggeledah ruang kerjanya, 
KPK menemukan uang peca-
han rupiah senilai Rp180 juta 
dan 30 ribu dolar Ameri-
ka. Penggeledahan ruangan 
Menag dilakukan setelah 
KPK menangkap tangan 
mantan Ketua Umum PPP 
versi Muktamar Pondokgede, 
Romahurmuziy alias Romy.

“Semua uang yang kita 
sita pasti diklarifi kasi. Beliau 
(Lukman) kan belum dipe-
riksa. Nanti setelah diperiksa, 
kita mengetahui apakah itu 
honor atau uang kas atau 
uang yang berhubungan den-
gan hal-hal yang lain,” ujar 
Wakil Ketua KPK Laode M 

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal 
memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 

Syarif di Gedung KPK, Jakar-
ta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspe-
kulasi mengenai keterlibatan 
Lukman dalam pusaran ka-
sus suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Keme-
nag) yang telah menjerat tiga 
orang tersangka tersebut. 

Namun Syarif menegas-
kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
ini telah mendekam di Ru-
mah Tahanan (Rutan) KPK.

“Yang bisa saya sam-
paikan bahwa laporan yang 

LAODE M SYARIF
ISTIMEWA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
ISTIMEWA

kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
UU Pemberantasan Tipikor 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Satuan 
Tugas (Satgas) Anti Mafia 
Bola segera merampungkan 
pemberkasan kasus perusa-
kan barang bukti pengaturan 
skor yang menjerat mantan 
Ketua Umum PSSI Joko 
Driyono.

Tim penyidik telah me-
rampungkan pemeriksaan 
saksi-saksi dan tengah 
menyusun bukti materil dan 
formil dalam kasus tersebut.

“Saat ini masih dilaku-
kan pemberkasan. Artinya 
bahwa sementara ini untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan 
saksi-saksi yang lain sudah 
cukup ya. Saat ini kita sedang 
kita lakukan pemilihan anta-
ra bukti materil dan formil,” 
kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola Kombes 
Polisi Argo Yuwono kepada 
media, Rabu (27/3/2019).

Terkait hasil pemerik-
saan terhadap Joko, Argo 
enggan menjelaskan lebih 
lanjut dan mengatakan ha-
silnya akan dibacakan di 
pengadilan. “Mengenai BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), 

nanti di sidang di pengadi-
lan,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum 
PSSI Joko Driyono resmi 
ditahan oleh Satgas Anti Ma-
fi a Bola di Rumah Tahanan 
Mapolda Metro Jaya, Senin 
(25/3) usai menjalani peme-
riksaan kelimanya sebagai 
tersangka kasus perusakan 
dan penghilangan barang 
bukti di Mapolda Metro Jaya 
selama 15 jam.

Jokdri, sapaan akrab 
Joko Driyono, menjalani 
pemeriksaan di Gedung Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Pol-
da Metro Jaya terkait dengan 
perusakan barang bukti dan 
aktivitas keuangannya.

Dia keluar dari ruang 
penyidikan Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya, pada Sela-
sa, sekitar jam 00.15 WIB 
dengan mengenakan rompi 
tahanan berwarna oranye.

Jokdri ditetapkan seba-
gai tersangka dalam kasus 
perusakan barang bukti yang 
diduga terkait dengan kasus 
pengaturan skor pada Kamis 

14 Februari 2019 yang dilan-
jutkan dengan penggeleda-
han apartemennya di Taman 
Rasuna, tower 9 lantai 18 
unit 0918 C, Jalan Taman 
Rasuna Selatan, Menteng 
Atas, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, setelah sebelumnya 
ruang kerja Jokdri di Kantor 
PSSI, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, juga digeledah pada 
Kamis, 14 Februari 2019.

Jokdri diduga merupa-
kan aktor intelektual yang 
memerintahkan tiga orang, 
yaitu Muhammad MM alias 
Dani, Mus Muliadi alias 
Mus dan Abdul Gofar, untuk 
melakukan perusakan ba-
rang bukti di kantor Komisi 
Disiplin PSSI yang sempat 
digeledah Satgas Anti Mafi a 
Sepakbola beberapa waktu 
lalu.

Dia memerintahkan ke-
tiganya masuk ke ruangan 
yang telah diberi garis polisi 
dan melakukan perusakan 
barang bukti serta mengam-
bil laptop yang diduga penyi-
dik terkait kasus dugaan 
pengaturan skor.

Setelah lima kali men-
jalani pemeriksaan dalam 
status tersangka, Joko Driyo-
no ditahan dengan dikena-
kan pasal 363 KUHP terkait 
pencurian dan pemberatan 
serta Pasal 232 tentang pe-
rusakan pemberitahuan dan 
penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 

tentang perusakan barang 
bukti dan Pasal 235 KUHP 
terkait perintah palsu untuk 
melakukan tindak pidana 
yang disebutkan di Pasal 232 
dan Pasal 233. Serta Pasal 
221 Jo 55 KUHP dengan 
ancaman penahanan tujuh 
tahun hukuman badan. 

 Danial

Jakarta, HanTer -  Tim 
kuasa hukum Hercules 
akan melaporkan Sofyan 
Sutepu yang merupakan 
mantan pengacara Hercu-
les, ke polisi karena telah 
memberikan penjelasan 
yang sesat.

“Hercules hanya datang 
untuk pemasangan plang 
atas perintah yang diberi-
kan oleh Sofyan Sutepu,” 
ujar salah satu pengacara 
Hercules, Anshori Thoyib 
di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Rabu 
(27/3/2019).

Anshori juga mengata-
kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy

Apartemen di DKI Didominasi Pasar Menengah

Penyidik: Berkas Tersangka Joko Driyono Segera Rampung

Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 

 Sammy

Dinsos DKI Tingkatkan 
Pelayanan Publik

TAK TERSENTUH HUKUM

Hercules Polisikan 
Mantan Pengacara

JOKO DRIYONO
ISTIMEWA

HERCULES
ISTIMEWA
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Laode M Syarif

Semua uang yang kita sita pasti 
diklarifi kasi. Beliau (Lukman) kan belum 

diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita 
mengetahui apakah itu honor atau uang 

kas atau uang yang berhubungan dengan 
hal-hal yang lain

NASIONAL

Jakarta, HanTer - Info 
beredar Lukman Hakim kini 
dalam bidikan KPK untuk 
ditetapkan tersangka baru 
karena diduga menerima ali-
ran dana terkait mutasi atau 
rotasi jabatan di lingkungan 
Kemenag, yang sudah men-
jerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK 
menggeledah ruang kerjanya, 
KPK menemukan uang peca-
han rupiah senilai Rp180 juta 
dan 30 ribu dolar Ameri-
ka. Penggeledahan ruangan 
Menag dilakukan setelah 
KPK menangkap tangan 
mantan Ketua Umum PPP 
versi Muktamar Pondokgede, 
Romahurmuziy alias Romy.

“Semua uang yang kita 
sita pasti diklarifi kasi. Beliau 
(Lukman) kan belum dipe-
riksa. Nanti setelah diperiksa, 
kita mengetahui apakah itu 
honor atau uang kas atau 
uang yang berhubungan den-
gan hal-hal yang lain,” ujar 
Wakil Ketua KPK Laode M 

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal 
memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 

Syarif di Gedung KPK, Jakar-
ta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspe-
kulasi mengenai keterlibatan 
Lukman dalam pusaran ka-
sus suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Keme-
nag) yang telah menjerat tiga 
orang tersangka tersebut. 

Namun Syarif menegas-
kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
ini telah mendekam di Ru-
mah Tahanan (Rutan) KPK.

“Yang bisa saya sam-
paikan bahwa laporan yang 

LAODE M SYARIF
ISTIMEWA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
ISTIMEWA

kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
UU Pemberantasan Tipikor 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Satuan 
Tugas (Satgas) Anti Mafia 
Bola segera merampungkan 
pemberkasan kasus perusa-
kan barang bukti pengaturan 
skor yang menjerat mantan 
Ketua Umum PSSI Joko 
Driyono.

Tim penyidik telah me-
rampungkan pemeriksaan 
saksi-saksi dan tengah 
menyusun bukti materil dan 
formil dalam kasus tersebut.

“Saat ini masih dilaku-
kan pemberkasan. Artinya 
bahwa sementara ini untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan 
saksi-saksi yang lain sudah 
cukup ya. Saat ini kita sedang 
kita lakukan pemilihan anta-
ra bukti materil dan formil,” 
kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola Kombes 
Polisi Argo Yuwono kepada 
media, Rabu (27/3/2019).

Terkait hasil pemerik-
saan terhadap Joko, Argo 
enggan menjelaskan lebih 
lanjut dan mengatakan ha-
silnya akan dibacakan di 
pengadilan. “Mengenai BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), 

nanti di sidang di pengadi-
lan,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum 
PSSI Joko Driyono resmi 
ditahan oleh Satgas Anti Ma-
fi a Bola di Rumah Tahanan 
Mapolda Metro Jaya, Senin 
(25/3) usai menjalani peme-
riksaan kelimanya sebagai 
tersangka kasus perusakan 
dan penghilangan barang 
bukti di Mapolda Metro Jaya 
selama 15 jam.

Jokdri, sapaan akrab 
Joko Driyono, menjalani 
pemeriksaan di Gedung Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Pol-
da Metro Jaya terkait dengan 
perusakan barang bukti dan 
aktivitas keuangannya.

Dia keluar dari ruang 
penyidikan Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya, pada Sela-
sa, sekitar jam 00.15 WIB 
dengan mengenakan rompi 
tahanan berwarna oranye.

Jokdri ditetapkan seba-
gai tersangka dalam kasus 
perusakan barang bukti yang 
diduga terkait dengan kasus 
pengaturan skor pada Kamis 

14 Februari 2019 yang dilan-
jutkan dengan penggeleda-
han apartemennya di Taman 
Rasuna, tower 9 lantai 18 
unit 0918 C, Jalan Taman 
Rasuna Selatan, Menteng 
Atas, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, setelah sebelumnya 
ruang kerja Jokdri di Kantor 
PSSI, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, juga digeledah pada 
Kamis, 14 Februari 2019.

Jokdri diduga merupa-
kan aktor intelektual yang 
memerintahkan tiga orang, 
yaitu Muhammad MM alias 
Dani, Mus Muliadi alias 
Mus dan Abdul Gofar, untuk 
melakukan perusakan ba-
rang bukti di kantor Komisi 
Disiplin PSSI yang sempat 
digeledah Satgas Anti Mafi a 
Sepakbola beberapa waktu 
lalu.

Dia memerintahkan ke-
tiganya masuk ke ruangan 
yang telah diberi garis polisi 
dan melakukan perusakan 
barang bukti serta mengam-
bil laptop yang diduga penyi-
dik terkait kasus dugaan 
pengaturan skor.

Setelah lima kali men-
jalani pemeriksaan dalam 
status tersangka, Joko Driyo-
no ditahan dengan dikena-
kan pasal 363 KUHP terkait 
pencurian dan pemberatan 
serta Pasal 232 tentang pe-
rusakan pemberitahuan dan 
penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 

tentang perusakan barang 
bukti dan Pasal 235 KUHP 
terkait perintah palsu untuk 
melakukan tindak pidana 
yang disebutkan di Pasal 232 
dan Pasal 233. Serta Pasal 
221 Jo 55 KUHP dengan 
ancaman penahanan tujuh 
tahun hukuman badan. 

 Danial

Jakarta, HanTer -  Tim 
kuasa hukum Hercules 
akan melaporkan Sofyan 
Sutepu yang merupakan 
mantan pengacara Hercu-
les, ke polisi karena telah 
memberikan penjelasan 
yang sesat.

“Hercules hanya datang 
untuk pemasangan plang 
atas perintah yang diberi-
kan oleh Sofyan Sutepu,” 
ujar salah satu pengacara 
Hercules, Anshori Thoyib 
di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Rabu 
(27/3/2019).

Anshori juga mengata-
kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy

Apartemen di DKI Didominasi Pasar Menengah

Penyidik: Berkas Tersangka Joko Driyono Segera Rampung

Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 

 Sammy

Dinsos DKI Tingkatkan 
Pelayanan Publik
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Laode M Syarif

Semua uang yang kita sita pasti 
diklarifi kasi. Beliau (Lukman) kan belum 

diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita 
mengetahui apakah itu honor atau uang 

kas atau uang yang berhubungan dengan 
hal-hal yang lain

NASIONAL

Jakarta, HanTer - Info 
beredar Lukman Hakim kini 
dalam bidikan KPK untuk 
ditetapkan tersangka baru 
karena diduga menerima ali-
ran dana terkait mutasi atau 
rotasi jabatan di lingkungan 
Kemenag, yang sudah men-
jerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK 
menggeledah ruang kerjanya, 
KPK menemukan uang peca-
han rupiah senilai Rp180 juta 
dan 30 ribu dolar Ameri-
ka. Penggeledahan ruangan 
Menag dilakukan setelah 
KPK menangkap tangan 
mantan Ketua Umum PPP 
versi Muktamar Pondokgede, 
Romahurmuziy alias Romy.

“Semua uang yang kita 
sita pasti diklarifi kasi. Beliau 
(Lukman) kan belum dipe-
riksa. Nanti setelah diperiksa, 
kita mengetahui apakah itu 
honor atau uang kas atau 
uang yang berhubungan den-
gan hal-hal yang lain,” ujar 
Wakil Ketua KPK Laode M 

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal 
memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 

Syarif di Gedung KPK, Jakar-
ta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspe-
kulasi mengenai keterlibatan 
Lukman dalam pusaran ka-
sus suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Keme-
nag) yang telah menjerat tiga 
orang tersangka tersebut. 

Namun Syarif menegas-
kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
ini telah mendekam di Ru-
mah Tahanan (Rutan) KPK.

“Yang bisa saya sam-
paikan bahwa laporan yang 

LAODE M SYARIF
ISTIMEWA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
ISTIMEWA

kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
UU Pemberantasan Tipikor 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Satuan 
Tugas (Satgas) Anti Mafia 
Bola segera merampungkan 
pemberkasan kasus perusa-
kan barang bukti pengaturan 
skor yang menjerat mantan 
Ketua Umum PSSI Joko 
Driyono.

Tim penyidik telah me-
rampungkan pemeriksaan 
saksi-saksi dan tengah 
menyusun bukti materil dan 
formil dalam kasus tersebut.

“Saat ini masih dilaku-
kan pemberkasan. Artinya 
bahwa sementara ini untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan 
saksi-saksi yang lain sudah 
cukup ya. Saat ini kita sedang 
kita lakukan pemilihan anta-
ra bukti materil dan formil,” 
kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola Kombes 
Polisi Argo Yuwono kepada 
media, Rabu (27/3/2019).

Terkait hasil pemerik-
saan terhadap Joko, Argo 
enggan menjelaskan lebih 
lanjut dan mengatakan ha-
silnya akan dibacakan di 
pengadilan. “Mengenai BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), 

nanti di sidang di pengadi-
lan,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum 
PSSI Joko Driyono resmi 
ditahan oleh Satgas Anti Ma-
fi a Bola di Rumah Tahanan 
Mapolda Metro Jaya, Senin 
(25/3) usai menjalani peme-
riksaan kelimanya sebagai 
tersangka kasus perusakan 
dan penghilangan barang 
bukti di Mapolda Metro Jaya 
selama 15 jam.

Jokdri, sapaan akrab 
Joko Driyono, menjalani 
pemeriksaan di Gedung Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Pol-
da Metro Jaya terkait dengan 
perusakan barang bukti dan 
aktivitas keuangannya.

Dia keluar dari ruang 
penyidikan Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya, pada Sela-
sa, sekitar jam 00.15 WIB 
dengan mengenakan rompi 
tahanan berwarna oranye.

Jokdri ditetapkan seba-
gai tersangka dalam kasus 
perusakan barang bukti yang 
diduga terkait dengan kasus 
pengaturan skor pada Kamis 

14 Februari 2019 yang dilan-
jutkan dengan penggeleda-
han apartemennya di Taman 
Rasuna, tower 9 lantai 18 
unit 0918 C, Jalan Taman 
Rasuna Selatan, Menteng 
Atas, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, setelah sebelumnya 
ruang kerja Jokdri di Kantor 
PSSI, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, juga digeledah pada 
Kamis, 14 Februari 2019.

Jokdri diduga merupa-
kan aktor intelektual yang 
memerintahkan tiga orang, 
yaitu Muhammad MM alias 
Dani, Mus Muliadi alias 
Mus dan Abdul Gofar, untuk 
melakukan perusakan ba-
rang bukti di kantor Komisi 
Disiplin PSSI yang sempat 
digeledah Satgas Anti Mafi a 
Sepakbola beberapa waktu 
lalu.

Dia memerintahkan ke-
tiganya masuk ke ruangan 
yang telah diberi garis polisi 
dan melakukan perusakan 
barang bukti serta mengam-
bil laptop yang diduga penyi-
dik terkait kasus dugaan 
pengaturan skor.

Setelah lima kali men-
jalani pemeriksaan dalam 
status tersangka, Joko Driyo-
no ditahan dengan dikena-
kan pasal 363 KUHP terkait 
pencurian dan pemberatan 
serta Pasal 232 tentang pe-
rusakan pemberitahuan dan 
penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 

tentang perusakan barang 
bukti dan Pasal 235 KUHP 
terkait perintah palsu untuk 
melakukan tindak pidana 
yang disebutkan di Pasal 232 
dan Pasal 233. Serta Pasal 
221 Jo 55 KUHP dengan 
ancaman penahanan tujuh 
tahun hukuman badan. 

 Danial

Jakarta, HanTer -  Tim 
kuasa hukum Hercules 
akan melaporkan Sofyan 
Sutepu yang merupakan 
mantan pengacara Hercu-
les, ke polisi karena telah 
memberikan penjelasan 
yang sesat.

“Hercules hanya datang 
untuk pemasangan plang 
atas perintah yang diberi-
kan oleh Sofyan Sutepu,” 
ujar salah satu pengacara 
Hercules, Anshori Thoyib 
di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Rabu 
(27/3/2019).

Anshori juga mengata-
kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy
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Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 

 Sammy

Dinsos DKI Tingkatkan 
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Laode M Syarif

Semua uang yang kita sita pasti 
diklarifi kasi. Beliau (Lukman) kan belum 

diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita 
mengetahui apakah itu honor atau uang 

kas atau uang yang berhubungan dengan 
hal-hal yang lain

NASIONAL

Jakarta, HanTer - Info 
beredar Lukman Hakim kini 
dalam bidikan KPK untuk 
ditetapkan tersangka baru 
karena diduga menerima ali-
ran dana terkait mutasi atau 
rotasi jabatan di lingkungan 
Kemenag, yang sudah men-
jerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK 
menggeledah ruang kerjanya, 
KPK menemukan uang peca-
han rupiah senilai Rp180 juta 
dan 30 ribu dolar Ameri-
ka. Penggeledahan ruangan 
Menag dilakukan setelah 
KPK menangkap tangan 
mantan Ketua Umum PPP 
versi Muktamar Pondokgede, 
Romahurmuziy alias Romy.

“Semua uang yang kita 
sita pasti diklarifi kasi. Beliau 
(Lukman) kan belum dipe-
riksa. Nanti setelah diperiksa, 
kita mengetahui apakah itu 
honor atau uang kas atau 
uang yang berhubungan den-
gan hal-hal yang lain,” ujar 
Wakil Ketua KPK Laode M 

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal 
memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya. 

Syarif di Gedung KPK, Jakar-
ta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspe-
kulasi mengenai keterlibatan 
Lukman dalam pusaran ka-
sus suap jual beli jabatan di 
Kementerian Agama (Keme-
nag) yang telah menjerat tiga 
orang tersangka tersebut. 

Namun Syarif menegas-
kan, bila dalam kasus suap 
jual beli jabatan dipastikan 
ada peran orang-orang di 
luar tiga tersangka yang saat 
ini telah mendekam di Ru-
mah Tahanan (Rutan) KPK.

“Yang bisa saya sam-
paikan bahwa laporan yang 

LAODE M SYARIF
ISTIMEWA

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
ISTIMEWA

kami terima itu tidak terbatas 
kepada yang ditangkap pada 
saat tertangkap tangan. Kami 
juga mendapatkan laporan 
hampir sama dari beberapa 
daerah lain,” jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK 
telah menetapkan tiga ter-
sangka pada kasus ini, yaitu 
diduga sebagai penerima 
suap adalah anggota DPR 
periode 2014-2019 M Ro-
mahurmuziy alias Romy. 
Sedangkan diduga sebagai 
pemberi, yaitu Kepala Kan-
tor Kemenag Kabupaten 
Gresik Muhammad Muafaq 
Wirahadi dan Kepala Kantor 
Wilayah Kemenag Provinsi 
Jawa Timur Haris Hasa-
nuddin.

Muhammad Muafaq Wi-
rahadi dan Haris Hasanud-
din diduga telah menyuap 
Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di 
Kemenag.

Diketahui, Muhammad 
Muafaq mendaftar untuk 
posisi Kepala Kantor Ke-
menag Kabupaten Gresik. 
Sedangkan Haris, mendaftar 
sebagai Kakanwil Kemenag 
Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua 
tersangka pemberi suap 
disangka melanggar Pasal 5 
ayat 1 huruf a atau Pasal 5 
ayat 1 huruf b atau Pasal 13 
UU Pemberantasan Tipikor 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 
juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  

Sementara Romy, ter-
sangka penerima suap 
disangka melanggar Pasal 12 
huruf a atau Pasal 12 huruf b 
atau Pasal 11 UU Pemberan-
tasan Tipikor juncto Pasal 64 
ayat 1 KUHP. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Satuan 
Tugas (Satgas) Anti Mafia 
Bola segera merampungkan 
pemberkasan kasus perusa-
kan barang bukti pengaturan 
skor yang menjerat mantan 
Ketua Umum PSSI Joko 
Driyono.

Tim penyidik telah me-
rampungkan pemeriksaan 
saksi-saksi dan tengah 
menyusun bukti materil dan 
formil dalam kasus tersebut.

“Saat ini masih dilaku-
kan pemberkasan. Artinya 
bahwa sementara ini untuk 
pemeriksaan-pemeriksaan 
saksi-saksi yang lain sudah 
cukup ya. Saat ini kita sedang 
kita lakukan pemilihan anta-
ra bukti materil dan formil,” 
kata Ketua Tim Media Satgas 
Anti Mafia Bola Kombes 
Polisi Argo Yuwono kepada 
media, Rabu (27/3/2019).

Terkait hasil pemerik-
saan terhadap Joko, Argo 
enggan menjelaskan lebih 
lanjut dan mengatakan ha-
silnya akan dibacakan di 
pengadilan. “Mengenai BAP 
(Berita Acara Pemeriksaan), 

nanti di sidang di pengadi-
lan,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum 
PSSI Joko Driyono resmi 
ditahan oleh Satgas Anti Ma-
fi a Bola di Rumah Tahanan 
Mapolda Metro Jaya, Senin 
(25/3) usai menjalani peme-
riksaan kelimanya sebagai 
tersangka kasus perusakan 
dan penghilangan barang 
bukti di Mapolda Metro Jaya 
selama 15 jam.

Jokdri, sapaan akrab 
Joko Driyono, menjalani 
pemeriksaan di Gedung Di-
rektorat Reserse Kriminal 
Umum (Ditreskrimum) Pol-
da Metro Jaya terkait dengan 
perusakan barang bukti dan 
aktivitas keuangannya.

Dia keluar dari ruang 
penyidikan Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya, pada Sela-
sa, sekitar jam 00.15 WIB 
dengan mengenakan rompi 
tahanan berwarna oranye.

Jokdri ditetapkan seba-
gai tersangka dalam kasus 
perusakan barang bukti yang 
diduga terkait dengan kasus 
pengaturan skor pada Kamis 

14 Februari 2019 yang dilan-
jutkan dengan penggeleda-
han apartemennya di Taman 
Rasuna, tower 9 lantai 18 
unit 0918 C, Jalan Taman 
Rasuna Selatan, Menteng 
Atas, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, setelah sebelumnya 
ruang kerja Jokdri di Kantor 
PSSI, Tanah Abang, Jakarta 
Pusat, juga digeledah pada 
Kamis, 14 Februari 2019.

Jokdri diduga merupa-
kan aktor intelektual yang 
memerintahkan tiga orang, 
yaitu Muhammad MM alias 
Dani, Mus Muliadi alias 
Mus dan Abdul Gofar, untuk 
melakukan perusakan ba-
rang bukti di kantor Komisi 
Disiplin PSSI yang sempat 
digeledah Satgas Anti Mafi a 
Sepakbola beberapa waktu 
lalu.

Dia memerintahkan ke-
tiganya masuk ke ruangan 
yang telah diberi garis polisi 
dan melakukan perusakan 
barang bukti serta mengam-
bil laptop yang diduga penyi-
dik terkait kasus dugaan 
pengaturan skor.

Setelah lima kali men-
jalani pemeriksaan dalam 
status tersangka, Joko Driyo-
no ditahan dengan dikena-
kan pasal 363 KUHP terkait 
pencurian dan pemberatan 
serta Pasal 232 tentang pe-
rusakan pemberitahuan dan 
penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 

tentang perusakan barang 
bukti dan Pasal 235 KUHP 
terkait perintah palsu untuk 
melakukan tindak pidana 
yang disebutkan di Pasal 232 
dan Pasal 233. Serta Pasal 
221 Jo 55 KUHP dengan 
ancaman penahanan tujuh 
tahun hukuman badan. 

 Danial

Jakarta, HanTer -  Tim 
kuasa hukum Hercules 
akan melaporkan Sofyan 
Sutepu yang merupakan 
mantan pengacara Hercu-
les, ke polisi karena telah 
memberikan penjelasan 
yang sesat.

“Hercules hanya datang 
untuk pemasangan plang 
atas perintah yang diberi-
kan oleh Sofyan Sutepu,” 
ujar salah satu pengacara 
Hercules, Anshori Thoyib 
di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Barat, Rabu 
(27/3/2019).

Anshori juga mengata-
kan bahwa Sofyan Sutepu 
telah memberikan penjela-
san sesat kepada Hercules, 
ahli waris, dan rekan-rekan 
lainnya.

“Putusan PK no 90 ini 
tidak mempunyai keku-
asaan ekstrateritorial ha-
rusya Sofyan menjelaskan 
bahwa tidak boleh masuk 
sembarangan, cuman dia 
bilang boleh masuk sebagai 
bukti kepemilikan dan  pa-
sang plang,” ujar Anshori.

Anshori juga menjelas-
kan, Hercules tidak mela-
kukan tindakan kekerasan, 
namun hanya melihat pe-
masangan plang berdasar-
kan perintah Sofyan.

“Kami akan laporkan 
Sofyan Sutepu,” ujar Ans-
hori

Divonis Delapan 
Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Barat memvonis 
Hercules Rosario Marshal 
delapan bulan penjara ka-
rena dinilai terbukti bersa-
lah memasuki pekarangan 
PT Nila Alam tanpa seizin 
pemiliknya.

“Menjatuhkan pidana 
terhadap Hercules Rosario 
Marshal alias Hercules den-
gan pidana penjara selama 
8 bulan. Dengan dikurangi 
seluruhnya masa tahanan 

yang dijalani,” ujar Ketua 
Majelis Hakim Rustiyono di 
ruang sidang utama Penga-
dilan Negeri Jakarta Barat, 
Rabu (27/3/209).

Dalam amar putusan-
nya, majelis hakim menilai 
Hercules terbukti melang-
gar Pasal 167 ayat 1 KUHP 
juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yakni memasuki pe-
karangan milik orang lain, 
dalam kasus ini yakni lahan 
PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai 
dengan dakwaan ketiga 
yang diberikan JPU terha-
dap Hercules dalam kasus 
ini.

Hukuman terhadap 
Hercules ini jauh lebih 
ringan dibanding tuntu-
tan JPU yang menuntut 
Hercules pidana tiga ta-
hun penjara. Sebelumnya, 
Hercules dituntut 3 tahun 
penjara oleh Jaksa Penun-
tut Umum. 

Dalam tuntutan JPU, 
Hercules dianggap melang-
gar Pasal 170 ayat (1) juncto 
Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, 
yakni melakukan, yang 
menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta mela-
kukan perbuatan dengan 
terang-terang dan tenaga 
bersama menggunakan 
kekerasan terhadap barang 
terkait pemasangan plang 
dan penguasaan kantor 
pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan 
ini, baik Hercules dan tim 
kuasa hukumnya maupun 
JPU masih akan pikir-pi-
kir sebelum melakukan 
banding.

Kendati demikian, raut 
muka Hercules terlihat 
lebih ceria dan sempat me-
lemparkan senyum kepada 
pendukungnya yang me-
menuhi ruang sidang.

Sementara itu, para 
pendukung Hercules juga 
tampak senang dengan 
vonis tersebut. 

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Property & Facilities 
Management PT Cushman 
& Wakefi eld Indonesia, Fa-
rida Riyadi memperkirakan 
apartemen di DKI masih 
didominasi untuk pasar 
menengah dengan kisaran 
harga Rp25 sampai Rp35 
juta per meter persegi.

“Kalau melihat pasar-
nya apartemen dengan 

harga seperti ini paling 
banyak diserap pasar,” 
ujar Farida kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(27/3/2019).

Sedangkan untuk apar-
temen dengan kategori 
mewah dengan harga jual 
di atas Rp50 juta per me-
ter persegi pasarnya tetap 
ada tetapi hanya saja tidak 
setinggi apartemen me-

nengah.
Farida mengatakan, 

pasar apartemen kalau 
melihat lokasinya tertinggi 
masih berada di wilayah 
Jabodetabek dapat dilihat 
dari pra jual unit tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
2018 sebesar 56 persen.

Secara keseluruhan di 
wilayah Jabodetabek tahun 
ini, proyeksi pertumbu-

han penjualan apartemen 
seperti digambarkan oleh 
Farida, masih bertumbuh 
20 persen.

Praktisi properti Ray 
Rumawas membenarkan 
properti menengah saat ini 
banyak diminati pasar.

“Penjualan apartemen 
di tempat kami saat ini 
sudah mencapai 70 per-
sen,” kata Ray Rumawas 

yang juga menjabat seba-
gai Direktur Utama PT 
Grage Trimitra Usaha pen-
gembang dari apartemen 
Izzara Simatupang Jakarta 
Selatan.

Ray mengatakan salah 
satu yang menjadi pertim-
bangan konsumen untuk 
memilih apartemen adalah 
kejelasan kapan dapat sege-
ra dihuni.

“Janji untuk serah te-
rima harus bisa ditepati,” 
kata Ray.

Izzara sendiri menu-
rut Ray sudah melakukan 
serah terima secara berta-
hap diperkirakan sampai 
dengan Juli 2019 sudah 
bisa serah terima secara 
keseluruhan.

Hal lain yang menjadi 
pertimbangan untuk memi-

lih apartemen, jelas Ray ada 
tidaknya kerja sama dengan 
bank, terutama untuk me-
mudahkan mendapatkan 
fasilitas kredit pemilikan 
apartemen.

Berikutnya lokasinya 
apakah dekat dengan trans-
portasi umum serta mudah 
di akses dengan berbagai 
sarana transportasi. 

 Sammy

Apartemen di DKI Didominasi Pasar Menengah

Penyidik: Berkas Tersangka Joko Driyono Segera Rampung

Jakarta, HanTer - Di-
nas Sosial DKI Jakarta 
berkomitmen untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. Salah 
satu caranya, dengan terus 
berinovasi, kreatif, dan 
terus mengembangkan ke-
mampuan.

Kepala Dinas Sosial 
DKI Jakarta, Irmansyah 
mengatakan, untuk merea-
lisasikan pelayanan sosial 
yang semakin baik, Apara-
tur Sipil Negara (ASN) dan 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial harus terus berino-
vasi, kreatif, dan terus men-
gembangkan kemampuan.

"Tugas dan tantangan 
ke depan tidaklah ringan. 
Itu harus disikapi dengan 
peningkatan kemampu-

an diri," ujarnya, Rabu 
(27/3/2019).

Irmansyah menam-
bahkan, pengembangan 
diri bagi pegawai dan ASN 
dapat dilakukan dengan 
menggali potensi serta me-
ningkatkan kualitas dan 
mengikuti berbagai bim-
bingan. Tidak kalah pen-
ting, semua perlu melatih 
diri untuk memberikan 
pelayanan terbaik khusus-
nya dalam permasalahan 
kesejahteraan sosial.

"Kita ingin karakter 
seluruh jajaran di Dinas 
Sosial semakin berkualitas, 
meningkatkan etos kerja, 
dan dapat bahu-membahu 
meningkatkan kesejahte-
raan sosial," tandasnya. 

 Sammy

Dinsos DKI Tingkatkan 
Pelayanan Publik

TAK TERSENTUH HUKUM

Hercules Polisikan 
Mantan Pengacara

JOKO DRIYONO
ISTIMEWA

HERCULES
ISTIMEWA

Hercules


