
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Ke-
jagung) menetapkan Menteri Komuni-
kasi dan Informatika (Menkomin-
fo) Johnny G. Plate sebagai tersangka 
kasus dugaan korupsi penyediaan in-
frastruktur BTS 4G dan infrastruktur 
pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAK-
TI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.

Politikus Partai NasDem itu dijerat 
dengan Pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 
Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi jo 
Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai pasal 
turut serta. Dengan hukuman maksi-
mal 20 tahun penjara dan minimum 1 
tahun penjara.

“Setelah evaluasi dan simpulkan ter-
dapat cukup bukti yang bersangkutan 
diduga terlibat peristiwa tipikor pem-
bangunan infrastruktur BTS,” kata Dir-
dik Jampidsus Kejagung Kuntadi ke-
pada wartawan, di kantornya, Jakarta, 
Rabu (17/5).

Kuntadi menjelaskan bahwa alasan 
penetapan Johnny sebagai tersangka 
karena berkaitan perannya sebagai 
menteri dan pengguna anggaran. Di-
mana, telah mengakibatkan kerugian 
negara dalam kasus ini sebesar Rp 
8,32 triliun.

“Terkait dengan hasil penghitungan 
kerugian negara yang kita sampaikan 
beberapa hari lalu. Kasus ini telah me-
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“Posisi utang 
pemerintah masih 
terjaga. Tercatat rasio 
utang pemerintah 
terhadap PDB sebesar 
39,17 persen.” 

Ronny P Sasmita
Pengamat Ekonomi 

“Masalah utang 
pemerintah ini 
terbilang sedikit 
dilematis.”

Hardjuno Wiwoho
Ketua Umum Hidupkan 
Masyarakat Sejahtera Center

“Ekonomi Indonesia 
akan sulit berkembang. 
Sebab, keuangan 
negara tersandera 
untuk pembayaran 
pokok dan bunga 
utang.”

Erwin Haryono
Direktur Eksekutif Departemen 
Komunikasi BI

“Posisi ULN 
pemerintah pada 
triwulan I/2023 tercatat 
sebesar USD 194,0 
miliar.”

Sri Mulyani
Menteri Keuangan

“Pengadaan utang 
tetap dilakukan dengan 
prinsip kehati-hatian 
dengan kondisi pasar 
dan kas pemerintah 
yang saat ini cukup 
tinggi.” 

Jadi Tersangka, Johnny G. Plate 
Terancam 20 Tahun Penjara 

IST/JAWA POS

BEKERJA: Bardasarkan laporan BI, ULN pemerintah di triwulan 1/2023 juga mencakup 
sektor konstruksi.

WARGANET ramai-ramai melapor-
kan jalan rusak pada Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) melalui media sosial 
(medsos). Setidaknya, ada 7.400 aduan 
lokasi jalan rusak yang masuk ke akun 
medsos Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi, aduan lokasi jalan 
rusak dari masyarakat masuk mela lui me-
dia sosial, seperti Instagram, Twitter, 
hingga Facebook. Hal itu disampaikan 
Presiden Jokowi saat melakukan penin-
jauan jalan rusak di Kabupaten Labuan-
batu Utara, Suma tera Utara, Rabu (17/5).

“Kema rin saya cek urusan jalan 
rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke 
IG, Twitter, Facebook, yang kita miliki,” 
kata Presiden dalam kete rangannya, 
sebagaimana disaksikan melalui tayangan 
video dari Jakarta dilansir dari ANTARA.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mem-
buka kesempatan bagi warganet untuk 
menyampaikan keluhan mereka ter-
kait jalan rusak melalui unggahan video 
di akun Instagram miliknya @jokowi.

Dalam keterangannya, Presiden 
menu  liskan, “Apabila jalan di daerah 
Anda ma sih rusak parah dan sudah 
lama tidak di perbaiki, sampaikan 
kepada saya melalui kolom komentar 
dan kirim video melalui pesan langsung 
di akun instagram ini”.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan 
Media Sekretariat Presiden Bey Mach-
mudin menjelaskan, aduan warganet 
dapat memudahkan pemerintah untuk 
melakukan cek ulang data jalan rusak. 
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah 
melakukan pendataan dan juga survei ruas 
jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh 
Balai Besar/Balai Pelak sa  naan Jalan 
Nasional yang ada di daerah.

“Dengan adanya pengaduan masya rakat 
atau warganet di akun media 
sosial Presiden Jokowi, dapat dilaku kan 
‘cross check’, antara data dari Kemen terian 
PUPR dengan data yang disampaikan 
warganet, sehingga akan lebih tepat 
sasaran,” kata Bey. (jpc/opi)

JAKARTA - Menteri Aga-
ma (Menag) Yaqut Cholil Qou-
mas mengusulkan 8.000 kuota 
tambahan yang diberikan Ke-
rajaan Arab Saudi diperuntuk-
kan bagi jamaah calon ha-
ji daftar tunggu nomor urut 
berikutnya. Menag mengata-
kan tambahan 8.000 kuo ta ha-
ji ini sudah masuk dalam sis-
tem e-Hajj, aplikasi pemvisaan 

Arab Saudi. “Sebanyak 8.000 
kuota tambahan diperuntuk-
kan bagi jamaah calon ha-
ji daftar tunggu nomor urut 
berikutnya,” ujar Menag Ya-
qut saat rapat kerja bersama 
Komisi VIII DPR RI di Jakar-
ta, Rabu (17/5).

Sebelumnya, disebutkan ji-
ka tahun ini Indonesia menda-
pat 221.000 kuo ta haji. Yang ter-

diri atas 203.320 kuota haji re-
guler dan 17.680 kuota ha-
ji khusus. Dengan adanya 
tambahan sebanyak 8.000 ku-
ota, maka tahun ini Indonesia 
mendapat 229.000 kuota haji.

Menag mengatakan bahwa 
pembagian kuota tambahan 
harus memperhatikan sejum-
lah faktor, seperti banyaknya 
pendaftar dan panjang antre-

an haji di suatu daerah. Faktor 
lain yang perlu diperhatikan 
dalam pembagian kuota ha-
ji adalah tingkat pelunasan 
biaya perjalanan ibadah haji.

Direktur Jenderal Penyelen-
ggaraan Haji dan Umrah Ke-
menag Hilman Latief bebera-
pa waktu lalu mengatakan 
8.000 kuota itu akan dibagi 
7.360 haji reguler dan 640 un-

tuk haji khusus. Kriteria ca-
lon haji reguler yang dapat 
memanfaatkan kuota tamba-
han, antara lain berstatus cicil 
aktif, belum pernah menunai-
kan ibadah haji atau belum 
menunaikan ibadah haji da-
lam setidaknya 10 tahun ter-
akhir, serta berusia minimal 
18 tahun pada 24 Mei 2023 atau 
sudah menikah. (jpc/opi)

IST/JPNN 

MANUT: Johnny G. Plate diborgol setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan 
korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 
dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.

SURABAYA – Bank Indonesia (BI) 
menyebut Utang Luar Negeri (ULN) 
Indonesia pada triwulan I/2023, tetap 
terkendali. Posisi ULN Indonesia pa-
da akhir triwulan I/2023 tercatat se-
besar USD 402,8  miliar. 

Dengan perkembangan tersebut, 
ULN Indonesia pada triwulan 
I/2023 secara tahunan mengalami 

kontraksi pertumbuhan sebesar 
1,9 persen year on year (yoy). Me-
lanjutkan kontraksi pada triwulan 
sebelumnya sebesar 4,1 persen 
(yoy). Direktur Eksekutif Departe-
men Komunikasi BI Erwin Haryo-
no mengatakan,  kontraksi per-
tumbuhan ini bersumber dari ULN 
sektor publik (pemerintah dan 

bank sentral) serta swasta. Per-
kembangan posisi ULN pada tri-
wulan I/2023, juga dipengaruhi 
oleh faktor perubahan akibat pele-
mahan mata uang USD terhadap 
mayoritas mata uang global, ter-
masuk rupiah.

“ULN pemerintah melanjutkan 
tren kontraksi pertumbuhan. Po-
sisi ULN pemerintah pada triwu-
lan I/2023 tercatat sebesar USD 
194,0 miliar, atau secara tahunan 
mengalami kontraksi sebesar 1,1 
persen (yoy). Lebih rendah diban-
dingkan dengan kontraksi pada 
triwulan sebelumnya sebesar 6,8 
persen (yoy),” ungkap Erwin da-
lam keterangan resmi yang dirilis 
BI, Senin (15/5). 

Ia menjelaskan, perkembangan 
ULN tersebut dipengaruhi oleh 
penempatan investasi portofolio di 
pasar Surat Berharga Negara 
(SBN) domestik, seiring dengan 
sentimen positif pelaku pasar glo-
bal yang tetap terjaga. Selain itu, 
terdapat penarikan neto pinjaman 
luar negeri multilateral yang di-
gunakan untuk mendukung pem-
biayaan program dan proyek. 

“Penarikan ULN pemerintah pa-
da triwulan I/2023 masih diutama-
kan untuk mendukung  pembiayaan 
sektor produktif dan belanja priori-
tas. Khususnya untuk menjaga mo-

mentum pemulihan ekonomi Indo-
nesia di tengah ketidakpastian per-
ekonomian global,” paparnya. 

Pemerintah, lanjut Erwin, terus 
berkomitmen mengelola ULN se-
cara hati-hati, efisien, dan akun-
tabel. Termasuk menjaga kredibi-
litas dalam memenuhi kewajiban 
pembayaran pokok dan bunga se-
cara tepat waktu. 

“Berdasarkan sektor ekonomi, 
ULN pemerintah mencakup antara 
lain sektor jasa kesehatan dan kegia-
tan sosial (24,1 persen dari total 
ULN pemerintah), administrasi pe-
merintah, pertahanan, dan jaminan 
sosial wajib (17,9 persen), jasa pendi-
dikan (16,8 persen),  konstruksi (14,2 
persen) serta jasa keuangan dan asu-
ransi (10,2 persen),” jelasnya. 

Ditambahkan Erwin, posisi ULN 
pemerintah relatif aman dan ter-
kendali. Mengingat hampir seluruh 
ULN memiliki tenor jangka pan-
jang dengan pangsa mencapai 99,9 
persen dari total ULN pemerintah.

“ULN swasta juga mengalami kon-
traksi dan lebih dalam. Posisi ULN 
swasta pada triwulan I/2023 tercatat 
sebesar USD 199,4 miliar, atau se-
cara tahunan mengalami kontraksi 
3,0 persen (yoy). Lebih dalam diban-
dingkan dengan kontraksi pada tri-
wulan sebelumnya sebesar 1,7 per-
sen (yoy),” katanya. (opi)

nimbulkan kerugian negara sebesar Rp 
8,32 triliun,” sebutnya.

Seiring dengan penetapan tersangka, 
Johnny langsung dilakukan penahanan 
selama 20 hari ke depan di Rutan Salem-
ba cabang Kejagung. “Tim penyidik hari 
ini telah meningkatkan status bersang-
kutan dari saksi menjadi tersangka dan 
ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan 
Salemba,” ungkap Kuntadi. 

Johnny merupakan tersangka keenam 
dalam kasus ini. Kejagung sebelumnya 
telah menetapkan lima tersangka da-
lam kasus dugaan tindak pidana korup-
si dalam penyediaan infrastruktur Base 
Transceiver Station (BTS) 4G dan infra-
struktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 
5 Bakti Kementerian Komunikasi dan In-
formatika (Kominfo) tahun 2020 sampai 
dengan 2022. Mereka adalah Irwan Her-
mawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech 
Media Sinergy. Lalu, Mukti Ali (MA) sela-
ku Account Director PT Huawei Tech In-
vestment.

Kemudian, Anang Achmad Latif 
(AAL) selaku Direktur Utama Bakti Ko-
minfo, Galumbang Menak S (GMS) sela-
ku Direktur Utama PT Mora Telemati-
ka Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) 
selaku Tenaga Ahli Human Develop-
ment Universitas Indonesia (Hudev UI) 
tahun 2020. (uta/opi)


