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MANTAN DIREKTUR PAJAK: Tersangka Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak 2016-2019 Angin Prayitno Aji (tengah) meninggalkan Gedung KPK, Jakarta,

kemarin. Penyidik KPK memeriksa Angin dalam kasus suap merekayasa jumlah pajak dari sejumlah perusahaan di antaranya PT Jhonlin Baratama Tanah Bumbu Kalimantan
Selatan, PT Gunung Madu Plantations Lampung, dan Bank Panin Indonesia, terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada 2016 dan 2017.
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Patriotisme
dari Pulau Kei
Bon Setitit memberi pesan kuat bahwa
sejarah harus dilihat dari seluruh
penjuru negeri.
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ISAH hidup seorang
p u t ra d a r i P u l a u
Ke i , M a l u k u , B o n a v e n t u ra ( B o n )
Setitit yang akrab disapa
Bon Setitit mengajarkan kecintaan yang luar biasa terhadap bangsa. Kedisiplinan
yang dibalut dengan semangat juang tinggi membuatnya unggul di tengah keterbatasan.
Pandangan itu mengemuka
pada webinar bertajuk Patriotisme Bon Setitit: Kebangkitan Putra Kei, dengan
moderator Deputi Direktur

Pemberitaan Media Indonesia
Ade Alawi, kemarin.
Pada kesempatan itu, hadir
Guru Besar Perikanan dan
Ilmu Kelautan dan Direktur
Pascasarjana Universitas
Pattimura, Ambon, Alex SW
Retraubun, Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah
Mada (UGM), Yogyakarta,
Paschalis Maria Laksono,
penulis buku Sebiji dari Tenggara: Biografi Bon Setitit,
Stephanus G Setitit, Direktur
Pascasarjana Kalbis Institute,
Joseph MJ Renwarin MBA,
dan Bupati Maluku Tenggara,
M Taher Hanubun.
“Kisah Bon Setitit merefleksikan nation and character

building. Buku ini mewakili
secara lengkap penghayatan
patriotisme hingga personal
character,” ujar Marsekal
TNI (Purn) Chappy Hakim
yang menjadi salah satu
pembicara.
Lahir pada 1919, Chappy
menyebut Bon memberi pesan kuat bahwa sejarah harus
dilihat dari seluruh penjuru
negeri. “Kisahnya dalam buku
ini juga memperlihatkan bagaimana Bon dalam menjaga
dokumen atau tertib administrasi. Padahal, penyimpanan arsip itu merupakan
kelemahan bangsa ini, lebih
banyak tersimpan di luar
negeri,” kata eks Kepala Staf
Angkatan Udara (KSAU) itu.
Chappy menilai kelemahan bangsa itu tidak terdapat dalam diri Bon Setitit.
Sebaliknya, putra Kei yang
hidup di tengah pergolakan

kemerdekaan itu mengajak
untuk menanamkan kedisiplinan dalam segala hal.
“Berikutnya, buku ini juga
mencerminkan budaya literasi, baca dan tulis. Sesuatu
yang juga masuk kelemahan
bangsa,” paparnya.
Buku karya Stephanus yang
juga sekaligus putra kedua
Bon Setitit ini, kata Chappy,
berisi banyak pesan lain
yang menakjubkan. Salah
satunya, Bon Setitit rupanya
mendalami ilmu yang jarang
diketahui banyak kalangan
saat ini, indologi ekonomi.
Indologi ekonomi merupakan keilmuan yang mencakup antropologi, sosiologi,
dan ekonomi khas Indonesia yang ada di Universitas
Leiden, Belanda. Kala itu
pemerintah Belanda mewajibkan Pamong Praja paham
karakter wilayah kerja.

Visioner
Guru Besar Perikanan dan
Ilmu Kelautan dan Direktur Pascasarjana Universitas
Pattimura, Ambon, Alex SW
Retraubun, menilai sosok Bon
Setitit memiliki visi membangun kampung halamannya
yang kuat. Padahal, Bon harus
berhadapan dengan pemerintah Belanda dan kondisi
masyarakat yang masih terbelakang.
Bon, kata dia, berusaha
memajukan daerahnya yang
tertinggal dari wilayah lain.
Kondisi ekonomi, pendidikan,
social, hingga pembangunan
Kabupaten Maluku Tenggara
sangat terbelakang.
“Ini orang visioner karena
zaman Maluku sengsara masih memikirkan pemekaran
Maluku Selatan,” urainya.
Alex menjelaskan, Bon Setitit menguasai betul ilmu
pemerintahan dan birokrasi.
Karena itu, Bon Setitit mendorong berdirinya Kabupaten
Maluku Tenggara supaya laju
pembangunan lebih cepat.
Stephanus memaparkan
ayahnya memberikan banyak
pembelajaran hidup. Pada
usia 12 tahun, Bon sudah berani merantau dari Pulau Kei
ke Makassar. (P-2)

KEMENTERIAN Hukum dan
HAM memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana
dan anak untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum
dan HAM Reynhard Silitonga
mengatakan perubahan yang
tertuang dalam Permenkum
dan HAM No 24 Tahun 2021
tersebut tidak sebatas perpanjangan asimilasi di rumah. Kebijakan juga terkait
dengan perluasan jangkauan
penerima hak integrasi dan
asimilasi di rumah, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
Beleid itu sebelumnya berlaku pada narapidana yang
dua pertiga masa pidananya
dan anak yang setengah masa
pidananya sampai dengan 30
Juni 2021. Kini diperpanjang
sampai dengan 31 Desember
2021.
Dengan adanya perubahan
ini, Reynhard mengatakan
akan semakin banyak narapidana dan anak yang melaksanakan hak asimilasi di rumah
dengan pengawasan dari
pembimbing kemasyarakatan
di Balai Pemasyarakatan.
“Kami juga berharap masyarakat mau berperan serta
mengawasi dan mendukung
pelaksanaan asimilasi di rumah. Kami akan terus melakukan upaya pencegahan,
penanggulangan, dan penanganan penyebaran covid-19
di dalam dengan lebih optimal,” imbuhnya.
Pengamat hukum pidana
Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai kebijakan perpanjangan
pemberian hak asimilasi dan
integrasi kepada napi tepat
dilakukan di tengah melonjaknya wabah saat ini.
Namun, Suparji mengingatkan masalah kelebihan
penghuni di lembaga pemasyarakatan (LP) menjadi
problem klasik yang belum

teratasi dan turut menjadi
pangkal persoalan dalam
pandemi.
Ia menyarankan diadakannya kebijakan yang progresif
antarpenegak hukum mengenai pemenjaraan. Pelaku
tindak pidana ringan atau
yang berisiko rendah disarankan tidak ditahan atau
dipenjara.

Kebijakan
perpanjangan
asimilasi di rumah
juga memperluas
jangkauan
para penerima
hak. Akan
semakin banyak
narapidana
dan anak yang
mendapatkannya.
“Jangan sampai semua harus berujung ke penjara. Karena logikanya yang di dalam
saja dikeluarkan, masa yang
di luar mau dimasukkan. Tindak pidana ringan itu lebih
baik tidak dilakukan proses
pemenjaraan,” ucap Suparji.
Dia juga mendorong percepatan vaksinasi covid-19 bagi
napi yang di dalam penjara
maupun yang akan mendapat
asimilasi di rumah.
Sejak awal pandemi, melalui Permenkum dan HAM
No 10/2020, sebanyak 55.929
narapidana dan 1.415 anak
menerima hak integrasi, sedangkan 69.006 narapidana
dan anak menerima hak
asimilasi di rumah.
Kemudian, terbit Permenkum dan HAM No 32/2020
yang memberikan hak integrasi kepada 16.387 narapidana dan 309 anak, sedangkan hak asimilasi diperoleh
21.096 narapidana dan anak.
(Tri/Dhk/P-2)

Pengguna LAPOR! Keluhkan Respons yang Lamban
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRebiro) mengungkapkan 75%
masyarakat pengguna Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)
merasa puas dengan aplikasi
pengaduan itu. Meski demikian, kecepatan tindak lanjut
terhadap pengaduan masih
dinilai kurang.
Kepuasan masyarakat terekam dalam hasil survei kepuas
an masyarakat untuk 2020
yang dipublikasikan, kemarin.
Survei yang digelar pada Maret-

April 2021 di seluruh wilayah
Indonesia tersebut melibatkan
1.329 responden, lebih banyak
daripada target awal 1.105
orang.
Survei digelar dengan menggandeng United Nations Development Programme (UNDP),
Korea International Cooperation Agency (KOICA), serta PT
Primakelola Insitut Pertanian
Bogor (IPB).
Deputi Bidang Pelayanan
Publik Kemenpan-Rebiro Diah
Natalisa dalam keterangannya
di Jakarta, kemarin, mengatakan tingkat kepuasan pengguna
sebesar 75,7% dengan margin of
errorr sebesar 3%.

Atribut penyusun indeks
kepuasan yang paling tinggi
dinilai responden masyarakat
terkait dengan kemudahan
mendaftar dan menggunakan
SP4N LAPOR! serta jaminan
kerahasiaan pelapor. Adapun
atribut yang perlu disempurnakan ke depannya menyangkut
kecepatan respons dari instansi
terhadap pengaduan yang disampaikan.
Secara umum, angka kepuasan masyarakat pengguna juga
meningkat jika dibandingkan
dengan hasil survei 2019. Hal
ini, menurut Diah, ditunjukkan dari rata-rata yang puas
dan sangat puas dari setiap

atribut yang lebih tinggi ketimbang 2019 yang hanya sebesar
72,7%.
Diah mengatakan umpan
balik masyarakat menjadi tolok
ukur kepuasan atas layanan
yang sudah diberikan. “Pemerintah harus terbuka dengan
masukan-masukan tersebut sehingga pelayanan yang diberikan dapat benar-benar sesuai
dengan harapan dari penerima
layanan,” kata Diah.
Hal lain yang patut menjadi perhatian dalam survei
ini, yakni masih rendahnya
partisipasi kaum perempuan
dan keterwakilan dari kaum
penyandang disabilitas dalam

menyampaikan pengaduan ke
SP4N-LAPOR!.
Diah menjelaskan tim SP4NLAPOR! Kementerian PANRebiro secara kolaboratif melakukan berbagai penyempurnaan dari sisi kebijakan
maupun teknis pengelolaan.
Penyempurnaan itu meliputi
pengembangan aplikasi, pendampingan instansi pengelola,
percepatan prosedur, peningkatan partisipasi publik, hingga
peningkatan keterhubungan.
Hingga kemarin, lanjut Diah,
aplikasi LAPOR! terhubung dan
dikelola 657 instansi pemerintahan di pusat dan daerah.
(Ant/P-2)

ANTARA/RAISAN AL FARISI

HILANGKAN PRAKTIK PUNGLI: Teknisi menguji coba

Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kantor Desa Ciaro,
Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/6). Pemerintah Kabupaten
Bandung akan menyediakan layanan Anjungan Dukcapil
Mandiri di setiap desa di Bandung guna memberikan
pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat serta
menghilangkan praktik pungli.

Putusan Kasus Kebakaran
Kejagung Diundur
MAJELIS Hakim Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Selatan
menunda sidang pembacaan
vonis atau putusan kasus kebakaran gedung Kejaksaan
Agung (Kejagung). Penyebaran
covid-19 di lingkungan peradilan menjadi pertimbangan
penundaan.
“Kami mohon maaf sebesarbesarnya putusan hari ini belum bisa kami bacakan untuk
mengurangi penyebaran covid19,” kata Ketua Majelis Hakim
Elfian di Jakarta, kemarin.
Selanjutnya, pembacaan sidang putusan atau vonis atas

enam terdakwa, yakni Uti
Abdul Munir, Imam Sudrajat,
Sahrul Karim, Karta, Tarno,
dan Halim diagendakan pada
26 Juli 2021.
Uti Abdul Munir merupakan
mandor pada proyek renovasi
gedung Kejagung, Imam Sudrajat ialah pekerja yang bertugas
memasang wallpaper, Sahrul
Karim, Karta, Tarno, dan Halim
sebagai pekerja bangunan.
Lima terdakwa di luar Uti,
dituntut oleh jaksa satu tahun
penjara karena mereka diyakini lalai hingga mengakibatkan
gedung Kejagung terbakar. Se-

mentara itu, Uti dituntut jaksa
hukuman penjara selama satu
tahun enam bulan.
Penundaan persidangan juga
terjadi pada perkara perintangan penyidikan kasus korupsi terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA)
Nurhadi, dengan terdakwa
Ferdy Yuman. Sedianya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat menggelar sidang dengan
agenda jawaban jaksa terhadap
eksepsi pihak Ferdy, kemarin.
Ferdy merupakan sopir dari
Rezky Herbiyono, menantu
Nurhadi. Jaksa KPK mendakwanya merintangi jalannya
penyidikan Nurhadi dan Rezky
terkait dengan kasus suap dan
gratifikasi pengurusan perkara
2015-2016. (Ant/Tri/P-2)

