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SEKJEN: ARTERIA DAHLAN SUDAH
DIBERI SANKSI PERINGATAN BERAT
Sekjen DPP 
PDI Perjuangan 
Hasto Kristiyanto 
menyebutkan 
anggota DPR RI 
Fraksi PDIP Arteria 
Dahlan sudah diberi 
sanksi peringatan 
berat terkait 
pernyataannya yang 
mempermasalahkan 
penggunaan bahasa 
Sunda oleh seorang 
pejabat.

Jakarta, HanTer - “Dari 
partai tanggapannya sudah 
sangat jelas. Saya sudah ber-
temu dengan Bapak Arteria 
Dahlan bersama dengan Ke-
tua DPP Bidang Kehormatan 
yang bersangkutan menya-
takan permohonan maaf 
setulus-tulusnya. Kemudian 
menyatakan penyesalannya 
sedalam-dalamnya dan ke-
mudian partai juga sudah 
memberikan sanksi perin-
gatan berat,” kata Hasto 
menanggapi desakan agar 
Arteria Dahlan dipecat, di 
Kantor DPP PDIP, Jakarta, 
Kamis (27/1/2022)

 Menurut Hasto, hal ini 
menjadi pelajaran bagi Arte-
ria dan seluruh kader meski-
pun apa yang disampaikan 
Arteria dalam kapasitas 
pribadi.

“Ini menjadi pelajaran 

HASTO KRISTIYANTO
ISTIMEWA

yang begitu berharga bagi 
Saudara Arteria Dahlan. 
Seluruh kader partai juga 
mengambil pelajaran hal 
tersebut, meskipun apa yang 
disampaikan Pak Arteria 
dalam kapasitasnya sebagai 
pribadi,” jelas Hasto. 

Menurut dia, meski apa 
yang dilakukan Arteria ter-
sebut berdasarkan indivi-
du, PDIP tetap melakukan 
autokritik.

 “Meskipun apa yang 
dilakukan Saudara Arteria 

itu adalah individu seba-
gai anggota, tetapi partai 
melakukan autokritik dan 
melakukan langkah-langkah 
perbaikan,” tuturnya.

Selain itu, terkait den-
gan apakah ada kekhawati-
ran terhadap efek elektoral 
PDIP, terutama di Jawa 
Barat dari adanya kasus Ar-
teria, ia menegaskan suara 
partai tidak tergantung pada 
satu orang saja.

“Basis elektoral itu di-
bangun melalui kerja ko-

lektif, bukan satu orang, jadi 
partai terus melakukan kerja 
ke bawah. Urusan pemenan-
gan pemilu itu nanti rakyat 
yang menentukan. Tugas 
partai terus berbuat kebai-
kan dengan tiga pilar partai 
yang melalui gerakan ke 
bawah seperti dilaksanakan 
pada HUT partai ini,” kata 
politikus asal Yogyakarta ini. 

Sebelumnya, DPD PDI 
Perjuangan Jawa Barat me-
minta DPP PDI Perjuangan 
agar memecat Arteria Dah-

lan sebagai kader PDI Perju-
angan buntut pernyataannya 
yang mempermasalahkan 
bahasa Sunda.

Ketua DPD PDI Perjuan-
gan Jawa Barat Ono Surono 
mengatakan permintaan 
tersebut telah dilayangkan 
ke DPP PDI Perjuangan 
melalui surat permohonan 
pemberian sanksi. Menurut 
dia, PDI Perjuangan me-
minta DPP memberi sanksi 
terberat kepada Arteria. 

“Tadi (rekomendasi) 
sanksi yang paling berat. 
Sanksi ada beberapa dari 
mulai teguran, peringatan, 
sampai dengan pemecatan,” 
kata Ono di Bandung, Jawa 
Barat, Kamis (20/1/2022). 
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Meskipun apa yang 
dilakukan Saudara 
Arteria itu adalah 
individu sebagai 
anggota, tetapi 

partai melakukan 
autokritik dan 
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langkah-langkah 

perbaikan
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Jakarta, HanTer - Pim-
pinan dan seluruh prajurit 
serta keluarga besar TNI 
AD menyampaikan rasa 
duka yang mendalam atas 
gugurnya tiga prajurit dari 
Satgas Kodim YR 408/Sbh 
saat kontak tembak dengan 
Kelompok Separatis Te-
roris Papua (KSTP) di Ds. 
Tigilobak, Distrik Gome, 
Kab Puncak, Papua. Kamis, 
(27/1/2022).

Kepala Dinas Peneran-
gan Angkatan Darat (Kadis-
penad) Brigjen TNI Tatang 
Subarna di Jakarta men-
gatakan, kontak tembak 
sekitar pukul 04.30 WIT itu 
terjadi setelah KSTP mela-
kukan penyerangan terha-
dap Pos Koramil Gome, 
Satgas Kodim YR 408/
Sbh, yang mengakibatkan 
tiga prajurit gugur dan satu 
prajurit mengalami luka 
tembak dengan kondisi 
kritis.

“Tiga prajurit atas 
nama Serda M. Rizal Ma-
ulana Arifi n, Pratu Tupel 

Alomoan Baraza, dan Pratu 
Rahman Tomilawa, menin-
ggal dunia. Sedangkan satu 
prajurit lagi mengalami 
luka tembak atas nama 
Pratu Syaiful,” kata Kadis-
penad.

Dijelaskan Kadispe-
nad, untuk korban kontak 
tembak saat ini berada di 
Puskesmas Ilaga bersa-
ma dengan Tim Evakuasi. 
“Saat ini, Satuan Kewilaya-
han (Kodam XVII/Cende-
rawasih) masih melakukan 
pengurusan jenazah dan 
memberikan perawatan 
terhadap korban luka tem-
bak. Direncanakan, untuk 
jenazah Serda M. Rizal Ma-
ulana Arifi n, hari ini (Ka-
mis, 27/1/2022) akan di-
terbangkan ke keluarganya 
di Bandung, sedangkan 
besok (Jumat, 28/1/2022) 
jenazah Pratu Tupel Alo-
moan Baraza diterbangkan 
ke Jambi dan jenazah Pratu 
Rahman Tomilawa ke Ma-
luku Tengah,” ujarnya.
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TNI AD BERDUKA 

Tiga Prajurit Terbaik 
Gugur di Papua

Samarinda, HanTer - 
Wakil Gubernur Kalimantan 
Timur Hadi Mulyadi meng-
harapkan kunjungan kerja 
Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo bersama Wakil 
Ketua MPR RI ke lokasi Ibu 
Kota Negara (IKN) Nusan-
tara di Penajam Paser Utara 
mampu memacu percepatan 
pembangunannya.

“Dengan kunjungan Ke-
tua dan pimpinan MPR RI 
ke lokasi IKN, kami berharap 
progres pembangunannya 
makin cepat sehingga bisa 
konsen untuk membangun 
IKN Nusantara dengan 
baik,” kata Hadi Mulyadi usai 
mendampingi kunjungan 
Ketua dan Wakil Ketua MPR 

RI di lokasi pembangunan 
IKN, Kamis.

Wagub Hadi mengata-
kan bahwa masyarakat Kal-
tim selama ini terus mencip-
takan suasana yang kondusif 
sehingga tidak ada masalah 
sosial politik yang menggan-
ggu pembangunan IKN.

“Momentum IKN ini, 
saya mengajak masyarakat 
Kaltim untuk selalu menjaga 
kekompakan dan kerukunan 
antarumat beragama sehin-
gga kita bisa menyongsong 
IKN dengan aman dan da-
mai,” katanya.

Hadi Mulyadi menga-
takan atas nama Pemprov 
Kaltim mengapresiasi Ketua 
MPR RI beserta rombongan 

yang telah meninjau lokasi 
pembangunan IKN termasuk 
meninjau langsung pendu-
kung IKN, seperti pemban-
gunan Bendungan Sepaku 
Semoi, yang berlokasi di 
Desa Tengin Baru, Kecama-
tan Sepaku, Kabupaten Pa-
najam Paser Utara.

“Kunjungan Ketua MPR 
RI dan rombongan ke lokasi 
IKN, Provinsi Kaltim dan 
masyarakat Kaltim tentu 
lebih bersemangat lagi dalam 
menyongsong IKN Nusanta-
ra,” kata Hadi Mulyadi.

Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo mengawali kun-
jungan ke Kaltim dengan 
meninjau pembangunan 
Bendungan Sepaku Semoi 

di Kecamatan Sepaku, Kabu-
paten Penajam Paser Utara.

Turut mendampingi Wa-
kil Ketua MPR RI: Ahmad 
Basarah, Ahmad Muzani, 
Lestari Moerdijat, Jazilul 
Fawaid, Asrul Sani, dan 
Fadel Muhammad; Sekjen 
MPR RI Ma’ruf Cahyono.

Selain rombongan Ketua 
MPR RI, Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono dan 
Menteri PPN/Kepala Bappe-
nas Suharso Monoarfa juga 
ada di lokasi tersebut.

Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo mengatakan bahwa 
proyek pembangunan Ben-
dungan Sepaku Semoi di 
Desa Tengin Baru sangat 
strategis untuk mendukung 

pengembangan kawasan 
IKN.

“Bendungan Sepaku Se-
moi merupakan dukungan 
penyediaan air baku dan 
pengendalian banjir kawasan 
IKN Nusantara,” kata pria 
yang biasa disapa Bamsoet 
ini.

Baginya, ketersediaan 
air dalam pengembangan 
IKN menjadi penting seiring 
dengan kehadiran pendu-
duk (ASN dan warga) yang 
berdomisili di kawasan ibu 
kota dan daerah penyangga.

“Segera saja Menteri 
PUPR menuntaskannya sei-
ring dengan pembangunan 
IKN,” katanya.
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Wagub Harapkan Kunker Ketua MPR Pacu Pembangunan IKN

Jakarta, HanTer - Kepala 
Staf TNI Angkatan Darat 
(Kasad) Jenderal TNI Du-
dung Abdurachman dan 
Duta Besar Republik Ceko 
untuk Indonesia Jaroslav 
Dolecek di Jakarta, Ka-
mis, membahas rencana 
latihan bersama AD dua 
negara. “Latihan bersama 
itu merupakan salah satu 
cara meningkatkan kerja 
sama Indonesia dan Ceko, 
terutama bidang militer,” 
ujar Dinas Penerangan TNI 
AD dalam siaran tertulisnya 
yang diterima di Jakarta, 
Kamis (27/1/2022)

Rencana menggelar 
latihan bersama itu dibahas 
oleh Kasad dan Dubes Ceko 
saat keduanya bertemu 
di Markas Besar TNI AD 
(Mabesad), Jakarta.

Dubes Ceko, dalam 
kunjungannya ke Mabesad, 
juga membahas upaya lain 
yang dapat dilakukan oleh 
dua negara untuk mening-
katkan kerja sama militer 
Indonesia dan Ceko, di 

antaranya pengembangan 
alat utama sistem persen-
jataan (alutsista).

Dalam pertemuan di 
Mabesad itu, Jenderal Du-
dung turut menyampaikan 
harapannya ada program 
lain yang dapat dilakukan 
oleh dua negara, misal-
nya pertukaran taruna dan 
perwira, serta penelitian 
dan pengembangan bidang 
militer. “Atas harapan dan 
keinginan Kasad tersebut, 
Duta Besar Republik Ceko 
langsung merespons den-
gan sangat antusias,” kata 
Dinas Penerangan TNI AD.

Dubes Ceko, menurut 
Dispenad, langsung me-
merintahkah jajarannya 
merencanakan program 
pendidikan yang dapat 
dilakukan oleh AD dua 
negara. Kedatangan Dubes 
Ceko di Mabesad, Kamis, 
disambut langsung oleh 
Jenderal Dudung yang di-
dampingi oleh para asisten 
Kasad.
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Kasad dan Dubes Ceko 
Rencanakan Latihan 
Bersama Militer


