NASIONAL

Selasa, 18 Agustus 2020
Edisi: 11600 | Thn. XLVII

3

Petugas TPU Gendong Bendera Rayakan Hari Kemerdekaan RI
Jakarta, HanTer - Petugas penyedia jasa lainnya
orang perorang (PJLP) di
Tempat Pemakaman Umum
(TPU) Karet Bivak punya
cara yang unik merayakan
hari Kemerdekaan RI ke-75
dengan menggendong Bendera Merah Putih sambil
melakukan pekerjaannya.
Kepala TPU Karet Bivak Saiman mengatakan

ide tersebut muncul akibat
pandemi COVID-19, jika
biasanya untuk merayakan
kemerdekaan para petugas
di TPU itu melakukan perlombaan maka tahun ini untuk menghidupkan nuansa
kemerdekaan para petugas
PJLP pemangkas rumput
menggendong bendera Merah Putih seraya memangkas
rumput-rumput di TPU itu

untuk pemeliharaan.
“Jadi hal itu memang
baru ya. Kalau biasanya kita
adakan lomba-lomba untuk
merayakan kemerdekaan.
Nah karena COVID-19 ya
kita kan harus menaati protokol kesehatan. Jadi ya
ini siasat para PJLP untuk
menghadirkan dan merayakan kemerdekaan di TPU
Karet Bivak,” ujar Saiman

saat dihubungi, Senin.
Saiman mengatakan petugas yang menggendong
bendera seraya bertugas itu
berjumlah 11 orang.
Dimulai pada hari Kamis
(14/8) bersamaan dengan
perayaan hari pramuka hingga Selasa (18/8), para PJLP
itu melakukan perayaan Hari
Ulang Tahun (HUT) ke- 75
RI sembari menggendong

Bendera Kebangsaan RI itu.
Diharapkan dengan
adanya nuansa perayaan
Kemerdekaan RI, para petugas di TPU Karet Bivak dapat
terus merasakan semangat
nasionalisme di usia Indonesia yang menginjak 75 tahun
itu. “Itu terlihat sederhana,
tapi ya membekas juga untuk
kami. Dapat menghadirkan
nuansa Perayaan Kemerde-

kaan Indonesia di TPU,” ujar
Saiman.
Selain menggendong
bendera, dengan memanfaatkan teknologi para
petugas PJLP di TPU Karet
Bivak juga merayakan HUT
ke-75 RI dengan mengadakan kompetisi virtual.
“Jadi kami juga ikut lomba virtual, masing-masing
unit itu kan ada banyak ada

PJLP penggali kubur, PJLP
pembabat yang pangkas
rumput, PJLP kebersihan,
hingga keamanan. Mereka
masing-masing kita minta bikin video kreatif tema
Kemerdekaan. Nah itu gak
cuma di TPU Karet Bivak,
tapi juga dengan TPU Pasar
Baru yang masuk ke TPU
zona 1,” ujar Saiman.
 Zamzam

KEJAKSAAN BERI PENDAMPINGAN
HUKUM UNTUK JAKSA PINANGKI

KAI: Jaga Persatuan
dan Kesatuan dalam
Merayakan HUT R1

Kejaksaan Republik Indonesia tetap memberikan pendampingan
hukum terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) yang terjerat
dalam kasus korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji.
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Jakarta, HanTer Masyarakat Indonesia harus tetap optimis dalam
perayaan hari ulang tahun
Kemerdekaan Republik
Indonesia yang ke - 75.
Meski 17 Agustus 2020
ada di tengah pandemi
Covid-19, masyarakat harus
tetap optimis dan bisa melewati musibah ini dengan
baik.
“Inilah momentum
yang sangat tepat untuk
bangsa Indonesia bersatu
dan mengesampingkan
perbedaan-perbedaan.
Bangsa Indonesia akan lebih kuat bila bisa melewati
pandemi Covid-19,” kata
Presiden Kongres Advokat
Indonesia ISL (KAI) Siti
Jamaliah Lubis, kepada
wartawan di Jakarta, Senin
(17/8/2020).
Di usia negara 75 tahun
ini, Mia Lubis, demikian
Siti Jamaliah akrab disapa,
berharap, sudah waktunya
penegakan hukum di Indonesia dijalankan secara
maksimal.
“Polisi, Jaksa, Hakim,
KPK dan Advokat harus
bersama-sama berupaya
menegakkan hukum di negara Indonesia, masyarakat
harus optimis bahwa penegakan hukum bisa dicapai,”
urainya.
Untuk itu Mia meminta
para penegak hukum harus
menegakkan hukum dengan adil dan transparan. Ia
menilai penegakan hukum
di Indonesia saat ini masih
cukup bagus tetapi belum
maksimal.
“Masyarakat berharap
pemerintah dapat mengungkap perkara-perkara yang selama ini masih
banyak belum terselesaikan baik tindak pidana

khusus maupun tindak
pidana umum,” ungkap
Mia Lubis.
Untuk itu ia meminta
pemerintah harus serius
dalam gerakan pro justitia,
sehingga masyarakat dapat
merasakan keadilan, penegakan hukum pun bisa dijalankan tanpa ada pengaruh
hal-hal di luar hukum.
Ia juga meminta penegak hukum harus menjadi
alat penegakan hukum bagi
masyarakat secara luas,
jangan hanya kelompok
tertentu saja yang bisa menikmatinya.
 Danial

Jakarta, HanTer - “Kepada yang bersangkutan
tetap diberikan haknya
untuk didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Persatuan Jaksa
Indonesia,” ujar Kapuspenkum Kejagung Hari
Setyono dikonﬁrmasi, Senin (17/8/2020).
Hari mengatakan,
pemberian pendampingan tersebut karena Jaksa
Pinangki masih berstatus
pegawai Kejaksaan RI ketika ditetapkan sebagai
tersangka. Selain itu, Pinangki juga merupakan
anggota Persatuan Jaksa
Indonesia (PJI), sehingga
berhak mendapatkan pendampingan hukum.
“Jaksa PSM setelah ditetapkan sebagai tersangka
masih sebagai pegawai
Kejaksaan RI dan sebagai
anggota Persatuan Jaksa
Indonesia (PJI),” ujar Hari.
Dalam kasus ini, Pinangki diduga menerima
suap sebesar 500 ribu dollar AS. Dia disangkakan
dengan Pasal 5 huruf b

Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi.
Sebelum itu, Pinangki
lebih dulu diberikan sanksi
disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural,
karena terbukti melanggar
disiplin dan kode etik perilaku jaksa.
Hukuman tersebut
dijatuhkan berdasarkan
Surat Keputusan: KEP-IV041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin (PHD) Tingkat
Berat berupa Pembebasan
dari Jabatan Struktural.
Penjatuhan hukuman
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
Pinangki.
 Zamzam

Jaksa PSM setelah
ditetapkan
sebagai
tersangka masih
sebagai pegawai
Kejaksaan RI dan
sebagai anggota
Persatuan Jaksa
Indonesia (PJI).
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