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Indeks Harga Perdagangan
Besar Meningkat di November
JAKARTA – Badan Pusat Statistik
(BPS) melaporkan Indeks Harga Per
dagangan Besar (IHPB) secara umum
nasional mengalami peningkatan sebe
sar 0,27 persen pada November 2022.
Adapun tingkat IHPB tahun ke tahun
(November 2022 terhadap November
2021) sebesar 5,75 persen dan IHPB
tahun kalender (November 2022 ter
hadap Desember 2021) sebesar 4,98
persen. “Kenaikan IHPB tertinggi
terjadi pada sektor pertanian sebesar
2,57 persen secara mtm (month to
month),” kata Setianto, Deputi Bidang
Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas)
BPS, Kamis (1/12).
Kemudian, sektor industri pertam
bangan dan penggalian naik sebesar 0,37
persen mtm dan sektor industri sebesar
0,24 persen mtm. Sedangkan, IHPB
kontruksi pada November 2022
mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen
dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Adapun tingkat IHPB kontruksi
tahun ke tahun (November 2022 terha

dap November 2021) sebesar 7,08 per
sen dan IHPB konstruksi tahun ka
lender (November 2022 terhadap De
sember 2021) sebesar 6,47 persen.
“Utamanya kenaikan IHPB bangunan/
konstruksi didorong oleh kelompok
bangunan pekerjaan umum untuk
jalan, jembatan dan Pelabuhan yang
mengalami kenaikan tertinggi 9,64
persen yoy (year on year),” jelasnya.
Kemudian, pekerjaan umum untuk
pertanian sebesar 7,19 persen yoy,
bangunan dan instalasi listrik, gas, air
minum, dan komunikasi sebesar 6,24
persen yoy, bangunan lainnya sebesar
5,38 persen yoy dan bangunan tempat
tinggal dan bukan tempat tinggal 4,82
persen yoy. “Kenaikan harga bahan
bangunan/kontruksi yang terjadi pada
bulan November 2022 disebabkan oleh
kenaikan solar, aspal, dan pasir.
Namun demikian, terjadi penurunan di
beberapa komponen seperti besi beton,
rangka atap baja, dan besi konstruksi
bangunan,” ungkap Setianto. (inf/opi)
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“Dalam menyusun
kebijakan yang
tepat, harus ada
landasan yang kuat.
Faktanya, sekarang
kita belum bisa
memanfaatkan
data-data usaha
pertambangan.”
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Pengamat Ekonomi
dan Energi UGM
“Jangka panjang
nikel memiliki
prospek yang
bagus. Apalagi,
produk turunan nikel
juga berpotensi
memiliki nilai
ekonomi tinggi.”
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Dirjen Minerba
Kementerian ESDM
“Perusahaan yang
memiliki izin akan
bertanggung jawab
untuk melakukan
kegiatan operasional
dengan praktik
pertambangan yang
baik.”
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Direktur Pengembangan Sistem Perizinan
Berusaha BKPM
“Memang masalah
data sebelumnya
menjadi hambatan,
tapi dengan sistem
di OSS pelan-pelan
kami sinkronkan.”
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JAGA TOKO: Meningkatnya harga bahan bangunan/kontruksi yang terjadi pada bulan November
2022 disebabkan oleh kenaikan solar, aspal, dan pasir.
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Dua Prajurit TNI Ditangkap
Bawa 40 Ribu Butir Ekstasi
dan 75 Kg Sabu
DIREKTORAT Tindak Pidana
Narkoba Mabes Polri menangkap dua
prajurit TNI AD karena diduga
membawa narkoba jenis ekstasi
sebanyak 40.000 butir dan 75 kilogram
(kg) sabu-sabu. Kedua oknum tersebut
saat ini sudah ditahan di Pomdam 1
Bukit Barisan, Kota Medan, Sumatera
Utara. ”Benar, sudah ditahan,” kata
Kapendam I Bukit Barisan Kolonel
Rico Siagian, Selasa (6/12).
Kedua anggota TNI tersebut yakni Sertu
YT dan Pratu RH. Keduanya ditangkap
di sebuah bengkel mobil, tepatnya di depan
Yonif Mekanis 121/KC Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
Minggu (4/12). Usai ditangkap, kedua
anggota TNI berinsial Sertu YT dan Pratu
RH itu sempat diamankan ke Mapolda
Sumatera Utara.
Saat ditangkap, polisi menemukan
barang bukti di dalam mobil Toyota
Fortuner Nopol BK 1020 LE yang
rencananya akan dibawa menuju Kota
Medan. Menurut Rico kedua oknum
tersebut saat ini tengah menjalani
pemeriksaan. Keduanya tak hanya
terancam sanksi pidana, namun juga
dipecat dari kesatuan.
“Masih diperiksa untuk proses
hukum. Kalau terbukti tentu saja
dipecat atau PTDH,” tegasnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut
Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan
kasus tersebut merupakan penindakan
yang dilakukan Direktorat IV Narkoba
Bareskrim Polri. “Iya, yang menangkap
Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri.
Namun untuk penanganannya telah
diambil alih Dit Tipid Narkoba Bareskrim
Polri. Updatenya tanya langsung ke
Mabes,” terang Wahyudi saat
dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/12).
Kedua orang ini memang sudah
dibuntuti Direktorat Narkoba Badan
Reserse Kriminal Polri sejak mengambil
narkoba tersebut di kawasan Tanjung
Balai, Minggu (4/12). (eti/opi)

Sambo Sebut Istrinya Diperkosa
Yosua, Tak Ada Motif Perselingkuhan
JAKARTA - Mantan Kadiv Propam
Ferdy Sambo menegaskan tidak ada isu
perselingkuhan di balik pembunuhan
berencana terhadap anak buahnya,
Nofriansyah Yosua Hutabarat alias
Brigadir J. Sambo meyakini bahwa
istrinya, Putri Candrawathi, diperkosa
oleh almarhum Yosua.
Hal itu disampaikan Sambo mem
bantah pernyataan Richard Eliezer
Pudihang Lumiu atau Bharada E
beberapa waktu lalu yang mengung
kap sosok wanita misterius di rumah
Sambo yang berada di daerah Bang
ka, Jakarta Selatan sebelum Yosua
tewas ditembak.
Menurut Sambo, keterangan yang
disampaikan oleh Bharada E hanya
fiktif belaka. ”Tidak benar keterang
an dia itu, ngarang-ngarang. Jelas
nya istri saya kan diperkosa sama
Yosua. Tidak ada motif lain apalagi
itu perselingkuhan,” kata Sambo
dalam persidangan lanjutan yang
digelar di Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
Sambo mengaku akan mendalami
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LIHAT: Ferdy Sambo menegaskan tidak ada isu perselingkuhan di balik pembunuhan
berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

siapa sosok yang memerintah Bha
rada E menyampaikan keterangan
palsu di persidangan. ”Nanti kita
tanyakan ke dia, kita akan tanyakan
di persidangan. Siapa yang nyuruh
dia ngarang seperti itu,” ujarnya.
Ia pun menekankan agar Bharada E
tak melibatkan orang lain dalam per

kara yang kini menjeratnya, baik itu
Putri, Bripka Ricky Rizal, maupun Kuat
Ma’ruf. Sambo mengaku akan bertang
gung jawab atas perbuatan yang me
nyebabkan hilangnya nyawa Brigadir J
di rumah dinasnya. ”Kalau dia yang
menembak Yosua, jangan libatkan istri
saya, jangan libatkan Ricky, Kuat. Saya

siap bertanggung jawab atas semua
yang saya lakukan,” katanya.
Selain itu, Sambo juga mengaku
akan mengawasi jalannya persi
dangan kasus pembunuhan berencana
Brigadir J agar dapat diputuskan
secara adil. ”Demikian juga kita awasi
persidangan ini, sehingga bisa berjalan
adil dan objektif. Tidak ada isu di luar
yang berkembang mempengaruhi
persidangan,” pungkasnya.
Sambo dan Putri didakwa melaku
kan tindak pidana pembunuhan be
rencana terhadap Brigadir J. Tindak
pidana itu dilakukan bersama-sama
dengan Bharada Richard Eliezer (E),
Bripka Ricky Rizal (RR), dan Kuat
Ma’ruf. Mereka didakwa melanggar
Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pembunuhan terhadap Brigadir J
terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di rumah
dinas Sambo nomor 46 yang terletak di
Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta
Selatan. Dalam surat dakwaan, Bharada
E dan Sambo disebut menembak
Brigadir J. (one/opi)

Semua Fraksi di DPR Setuju RKUHP Disahkan

JAKARTA - Seluruh fraksi
di DPR menyetujui pengesahan
Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana
(RKUHP) sebagai UndangUndang dalam Paripurna ke11 masa persidangan II tahun
2022-2023, Selasa (6/12).
Namun, anggota Fraksi PKS
Iskan Qolba Lubis memu
tuskan meninggalkan ruang
rapat paripurna setelah ter_
libat debat dengan Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad
selaku pemimpin sidang.

Dasco semula menyatakan
bahwa seluruh fraksi di Komisi
III DPR menyetujui pengesahan
RKUHP. Hanya ada beberapa
catatan dari fraksi, salah
satunya Fraksi PKS. ”Menurut
hasil laporan dan pemantauan
kami seluruh fraksi di Komisi
III telah setujui keputusan
tingkat I namun ada beberapa
catatan dari fraksi PKS,” kata
Dasco dalam rapat.
Iskan mewakili Fraksi PKS
kemudian melayangkan in
terupsi. Ia mengatakan PKS

masih keberatan dengan se
jumlah pasal dalam RKUHP.
Di antaranya Pasal 240 soal
penghinaan pemerintah dan
lembaga negara, termasuk
218 soal pasal penghinaan
presiden dan wakil presiden.
Politikus PKS itu mengan
cam bakal menggugat pasal
ters ebut ke Mahkamah
Konstitusi (MK) karena di
nilai akan mengancam ber
demokrasi bagi masyarakat.
”Saya akan ajukan ke MK pa
sal ini, saya wakil rakyat saya ti

dak penting sudah diputuskan di
sana tak penting,” tegasnya.
Dasco kemudian menyela
dan menganggap masukan
PKS menjadi catatan. Iskan
yang tak terima kemudian
meminta waktu tiga menit
lagi untuk berbicara. Namun,
permintaan itu ditolak oleh
Dasco. ”Ini hak saya untuk
bicara. Jangan kamu jadi
diktator di sini,” ucap Iskan.
”Bukan, ini Anda minta men
cabut usul yang sudah dise
tujui oleh fraksi,” kata Dasco.

”Kasih saya waktu ngomong
saya minta tiga menit. Ja
ngan Pak Sufmi jadi dikta
tor,” timpal Iskan.
”Saya tidak diktator,” jawab
Dasco. ”Kalau hari ini saya ti
dak dikasih waktu saya keluar
dari sini,” ujar Iskan. Dasco pun
mempersilakan Iskan untuk
meninggalkan ruang sidang.
DPR mengesahkan RKUHP
menjadi undang-undang dalam
rapat paripurna yang digelar di
kompleks parlemen, Selasa
(6/12). (one/opi)
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