Kemerdekaan Membuka Kebebasan untuk Beramal

Gloria Natapradja Hamel

MEMILIH JADI
WARGA INDONESIA
JAKARTA (TERBITTOP) —
Bangga. Itulah Gloria Natapraja Hamel, pelajar
asal Depok, Jawa Barat
yang atas izin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla dimasukkan
kembali ke dalam Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka), pascakontroversi yang malah membuatnya terkenal.
Faktanya, Gloria
yang sebelumnya tidak dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka, menjadi pusat
perhatian wartawan, ketika barisan Penjaga Gordon Paskibraka
memasuki lokasi penurunan bendera pada
Rabu 17 Agustus lalu.
Tak hanya wartawan yang
mengambil
foto Gloria,
tapi juga tamu undangan. Bahkan, yang

kebetulan berdiri dekat
Gloria, mengambil foto
bersama, berkali-kali.
Gadis kelahiran 1 Januari 2000 itu pun tak hentihentinya tersenyum, namun tetap berdiri tegak
dalam barisan. Walaupun
tugasnya sebagai penjaga gordon, bukan yang
menurunkan bendera.
”Aku jadi gordon, lagi pula
kalau bawa

DETIK-DETIK terakhir
menjelang Hari Raya
Idul Fitri 1437H yang lalu
masih terngiang dalam
telinga kita adanya berbagai peristiwa nasional
dan dunia yang mengerikan. Seakan masyarakat diajak untuk bersujud di hadapan Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, memohon ampun bahwa kemerdekaan, yang di Tanah Air kita peringati tanggal 17 Agustus 2016, adalah segalanya untuk berbuat sesuka kita. Peristiwa di Solo,
bom bunuh diri di dekat Malpolres, bom bunuh diri yang dibesar-besarkan di Arab Saufacebook.com/terbittop

masalah yang belum bisa diselesaikan oleh
warga yang tertinggal. Kita harus memberikan dukungan solidaritas karena sudah merdeka dan bisa berbuat baik setiap waktu.
Dalam arahan sustainable development
yang baru diputuskan PBB akhir tahun lalu,
pemerintah Indonesia perlu segera memetakan keluarga dan penduduk Indonesia
menempatkan setiap keluarga dalam
roadmap menuju ke tujuan utama petunjuk
PBB bebas dari kemisikinan dan kelaparan.
Kalau PBB menargetkan setiap negara
membebaskan diri dari dua target itu, maka
setiap warga perlu bekerja keras dituntun

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono
di, serta beberapa peristiwa yang nyaris
mengganggu kekhusyukan suasana hari raya tidak boleh terjadi sebagai penghargaan atas kemerdekaan untuk berbuat jahat,
sekadar melampiaskan kritik kepada pemerintah atau semata menarik perhatian
atau sekadar menakut-nakuti rakyat tanpa
menawarkan solusi yang bisa dilaksanakan.
Kemerdekaan harus diartikan sebagai kesempatan emas untuk bekerja keras, memberi perhatian kepada keluarga tertinggal,
beramal membantu sesama menyelesaikan

instagram.com/terbittop
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JAKARTA (TERBITTOP) — Presiden Jokowi diminta untuk
bersikap tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba.
Kalau sampai saat ini telah mengeksekusi mati terpidana
narkoba maka harus tegas terhadap aparat dan pejabat
negara yang terlibat bisnis peredaran narkoba. Itulah
sebabnya, ketika ada warga negara yang memberikan
informasi kemungkinan adanya keterlibatan petinggi
kepolisian, TNI, BIN dan BNN, dalam kasus narkoba,
bukankah sebaiknya informasi itu ditanggapi secara
positif untuk memperbaiki diri dan mengungkap siapa
saja oknum aparat yang terlibat?
Seperti diketahui Kepala
PPATK Muhammad Yusuf mengungkapkan adanya aliran
dana ratusan miliar rupiah
dari gembong narkoba yang
diduga memiliki hubungan
dengan Freddy Budiman. Temuan tersebut telah diserahkan kepada BNN dan Polri.
Anggota Komisi III DPR-RI
Sufmi Dasco Ahmad mendesak BNN segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Buka temuan
PPATK karena informasi yang
disampaikan PPATK merupakan informasi yang sahih dan

www.terbittop.com

menjadi rujukan aparat hukum lainnya.
”Data tersebut kalau betul,
sangat memprihatinkan karena yang menyampaikan
adalah lembaga yang dilindungi undang-undang. PPATK
datanya valid. Tindakan oknum pejabat tinggi itu sangat
keterlaluan dan memalukan,”
kata Dasco seperti dilansir
harianterbit.com, pekan lalu.
Politikus Gerindra itu meminta polisi dan BNN merespons dengan cepat temuan
tersebut. Sehingga, dugaan
keterlibatan aparat seperti
disampaikan Freddy Budi-

Pascapencabutan
Laporan ke MKD
CITA CITATA MASIH
KIRIM UNDANGAN
Cita Citata

JAKARTA (TERBITTOP) — Belum lama
ini, penyanyi dangdut Cita Citata
genap berusia 22 tahun. Pemilik nama asli Cita Rahyu ini merayakan
ulang tahunnya di kawasan Bandung, Jawa Barat, hari Minggu lalu.

man, dapat dibuktikan sehingga tidak menjadi polemik yang berkembang di
masyarakat. ”Kepala BNN
harus menyatakan bila benar, ya benar. Kalau tidak, ya
tidak. BNN harus cepat tanggap,” kata Dasco.
Dasco menambahkan, keterlibatan aparat dengan peredaran narkoba harus disikapi serius oleh pemerintah.
Sebab, hal itu menandakan
Indonesia masuk ke dalam
fase darurat narkoba.
”Indonesia sedang darurat
narkoba, baik dari sisi pemakai, peredaran maupun pene-

gakan hukum. Semua sudah
dimasuki sindikat narkoba.
Kalau ada ratusan miliar hingga triliunan rupiah, kita tidak
bisa anggap ini kasus biasa. Ini
sudah luar biasa,” tegasnya.
Sementara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) Haris Azhar mengungkapkan, Kontras sendiri saat ini sudah membuka
Posko ’Bongkar Aparat’ yang
mempersilakan masyar a k a t
melapor-

kan
kasus
apa saja
terkait keterlibatan aparat pemerintah
dalam kasus narkoba. Sampai saat ini,
tutur Haris, sudah ada
lebih dari 14 laporan
yang masuk ke Kontras,
baik langsung ke kantor

maupun melalui surat elektronik. ”Para pelapor datang
membawa barang bukti.
Hasilnya akan kita publikasikan kepada masyarakat. Akan kita kaji lagi
pengumuman itu meliputi nama atau tidak,”
ujar dia.
Dikatakan, Kontras
siap mengungkap nama-nama oknum yang
terlibat dalam bisnis
narkoba sebagaimana
pengakuan terpidana
mati Freddy Budiman, asal
pemerintah menjamin
proses hukum terhadap
oknum yang dimaksud
berjalan dan transparan.
Adapun Haris Azhar saat ini
berstatus terlapor di Bareskrim Polri setelah tiga institusi negara yaitu BNN, Polri
dan TNI mengadukannya
dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
 Bersambung ke
Halaman 11

Haris Azhar

Bonus Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir

Olimpiade Rio de Janeiro

DIKALAHKAN ATLET SINGAPURA
JAKARTA (TERBITTOP) — Bicara besaran bonus peraih
emas di Olimpiade Rio, Indonesia berada di urutan
kedua dari Singapura. Artinya bonus 383.000 dolar AS
(Rp5,023 miliar) yang disiapkan pemerintah melalui pernyataan Menteri Pemuda dan
Olahraga Imam
Nahrawi untuk
ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad
dan Liliyana
Natsir, masih
dikalahkan
oleh bonus yang bakal didapat Joseph
Schooling.
Soalnya Singapura,
menurut Fox Sports

menyiapkan dana 753.000
dolar AS untuk setiap medali emas yang diraih pada pesta akbar
empat tahunan tersebut,
atau setara
Rp9,877 miliar.

Peraih emas dari Singapura,
Joseph Schooling adalah perenang berusia 21 tahun ini, yang
membuat kejutan besar setelah
mengalahkan legenda renang
asal Amerika Serikat, Michael
Phelps, pada nomor 100 meter
gaya kupu-kupu.
Namun, bagaimanapun Tontowi/Liliyana patut dibanggakan
karena menyumbang emas pertama bagi Indonesia setelah
pada partai final ganda
campuran, Rabu (17/8)
lalu, mereka menang
21-14, 21-12 atas pasangan Malaysia,
Chan Peng Soon/
Goh Liu Ying.
Posisi ketiga
daftar bonus terbesar itu ditempati Azerbaijan,
 Bersambung ke Halaman 11

Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir

Neymar Cetak Rekor
GOL TERCEPAT
RIO DE JANEIRO (TERBITTOP) — Neymar mencetak gol hanya 14 detik
setelah pertandingan
dimulai –dan mencetak rekor gol
tercepat dalam
sejarah sepak
bola Olimpiade– saat
Brasil mengalahkan Honduras 6-0
untuk mencapai final sepak
bola Olimpiade Rio 2016.
Tuan rumah menghadapi
Jerman, yang di semifinal
lain mengalahkan Nigeria 20, lewat gol Lukas Klostermann dan Nils Petersen.
Final yang berlangsung
Sabtu lalu merupakan laga
 Bersambung ke Halaman 11

Neymar

 Bersambung ke Halaman 11

Bang TOP...
 Kontras siap buka
nama-nama oknum yang
terlibat dalam bisnis narkoba.
 Tegakkan kebenaran
dan keadilan brurr!!!

Angie Pasrah, Antasari dan Nazaruddin Dapat Remisi
JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Antasari Azhar mendapatkan
remisi umum enam bulan dalam
rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-71
Republik Indonesia (RI).
Kasubag Humas Ditjen Pas Akbar
Hadi mengatakan, remisi yang diberikan kepada beberapa narapidana,
memang rutin dilakukan setiap Hari
Kemerdekaan RI. ”Itu remisi umum
yang diberikan setiap HUT kemerdekaan, untuk Pak Antasari Azhar besarnya enam bulan,” ujar Akbar Hadi seperti dilansir Okezone, Rabu (17/8).
Diketahui sebelumnya, sebanyak

Angelina Sondakh

Antasari Azhar

3.526 narapidana menghirup udara
segar saat peringatan HUT Ke-71 RI
setelah menerima remisi umum II.
Sementara itu, ada 78.487 narapida-

M Nazaruddin

na lainnya yang menerima pengurangan hukuman.
Dari 78.487 napi yang mendapatkan remisi pengurangan hukuman

tersebut, di antaranya adalah Abu
Bakar Ba’asyir, Gayus Tambunan,
dan juga Antasari Azhar. Masing-masing narpidana tersebut mendapatkan remisi yang berbeda-beda.
Antasari pada awalnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara setelah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada Februari 2010 silam, dan
tahun ini adalah tahun ketujuh Antasari mendekam di balik jeruji besi.
Sementara terhukum perkara korupsi Angelina Sondakh dan Dewi Yasin Limpo tidak dapat remisi. Pelaksana Tugas Harian Kepala Lembaga
 Bersambung ke Halaman 11
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’Arcandra Berpeluang Jadi Menteri Lagi’
JAKARTA (TERBITTOP) — Arcandra Tahar memiliki
peluang kembali menjadi menteri di Kabinet
Kerja setelah kewarganegaraannya dipulihkan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan
menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
setelah terbukti berkewarganegaraan ganda,
Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai
pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM.
”Itu bisa iya itu selama kemudian kewarganegaraannya lebih
baik, Indonesia, tentu lebih jelas
tentu lebih pasti terbuka bagi
dia,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8) pekan lalu. JK pun mendukung agar
kewarganegaraan Arcandra Tahar dipulihkan. ”Ya pertama kan
harus diperjelas kewarganegaraannya, tentu nanti ada upaya
untuk menyelesaikan,” tuturnya.
Sedangkan mengenai perlu
tidaknya merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan, JK menilai tergantung DPR dan pemerintah. Dia pun menilai tidak hanya Arcandra, WNI yang berkewarganegaraan ganda.
”Memang lagi dibicarakan soal
dwikewarganegaraan, itu memang trennya begitu di dunia ini.
Selalu orang dua hal, ada pergerakan orang talenta dari negaranegara berkembang ke maju, kemudian untuk mendapatkan pengalaman.”
”Kemudian ada sebagian kembali lagi ke negaranya, seperti
Arcandra. Tentu seperti Arcandra
itu sebenarnya karena ditugaskan proyek strategis di sana, maka lebih safe kalau dia jadi warga negara,” pungkasnya.
Di lain pihak Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, status kewarganegaraan
mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.

Arcandra kehilangan status
WNI setelah memilih kewarganegaraan Amerika Serikat melalui
proses naturalisasi pada 2012. Sementara, undang-undang AS menyatakan kewarganegaraan seseorang hilang saat dirinya menjadi pejabat publik atau pengambil kebijakan di negara lain, sehingga diduga saat ini Arcandra
tidak memiliki kewarganegaraan
atau ’stateless’.
”Ini kan macam-macam (isu
yang berkembang), ada yang
menganggap dia ’stateless’. Saya menilai kan pencabutan formal (kewarganegaraannya) belum dimasukkan dalam berita negara, tetapi sekarang sedang kami selesaikan,” kata Yasonna.
Keputusan Menteri
Menurut Yasonna, hilangnya
kewarganegaraan seseorang harus diformalkan melalui keputusan
menteri. Dalam kasus Arcandra
ini, belum ada proses pencabutan kewarganegaraan melalui surat keputusan (SK) Menteri Hukum
dan HAM. Karena belum ada SK
pencabutan kewarganegaraan,
maka Arcandra masih berstatus
sebagai WNI.
Meskipun mengakui bahwa Arcandra sempat memiliki paspor
AS yang sudah dikembalikan sebelum ia diangkat menjadi menteri, Yasonna menegaskan bahwa Arcandra masuk ke Indonesia
menggunakan paspor Indonesia
yang masih aktif. ”Kalau itu paspor (AS) saya bilang ada tetapi

HUMAS SETKAB.GO.ID

JAWAB WARTAWAN — Arcandra Tahar saat menjawab wartawan usai dirinya dilantik sebagai menteri Energi Sumber daya Manusia (ESDM) oleh
Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7) siang.
sudah dikembalikan. Nanti bagaimana soal penyelesaian akhir
kewarganegaraan (Arcandra) kita bahas,” tutur Yasonna.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempersoalkan jika
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
kembali mengangkat Arcandra
Tahar sebagai menteri di Kabinet
Kerja. Sebab, mengangkat seseorang menjadi menteri merupakan hak Presiden Jokowi. ”Ya itu
kan kewenangannya presiden

TOP SOROT

Dampak Kasus Arcandra
Haris Fadillah

S

Pimpinan Komisi Peberantasan Korupsi memAYA kaget ketika media memberitkan
bantah pernah memiliki kesepakatan dengan ArPresiden Jokowi mencopot Menteri Enercandra Tahar. Pernyataan ini menanggapi kagi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arbar bahwa pencopotan Arcandra bukan cuma
candra Tahar, pekan lalu. Ahli minyak tamatan
karena status kewarganegaraan, melainkan juITB itu sudah cukup lama bermukim di Amerika
ga adanya kesepakatan dengan pimpinan KPK
Serikat ditengarai mempunyai dua kewarganeterkait pemberantasan mafia di Kementerian
garaan. Sepintas tadinya tak masuk akal, kareESDM. Permintaan Arcandra pada KPK ini, disena Arcandra baru 20 hari menjabat sebagai
but-sebut membuat sebagian pihak geram, sementeri ESDM. Saya berdialog dengan sesama
hingga dimunculkan masalah status kewargawartawan sambil makan di kantin pojok Gedung
negaraan.
Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku,
”Masa sih negara kita salah urus, sekarang sekedatangan Arcandra pascadilantik menjadi
perti kerja amatiran saja angkat menteri salah,”
menteri ke kantor KPK hanya untuk memperkekata saya kepada rekan wartawan.
nalkan diri. Meski begitu, dia tak menampik daRekan saya tersenyum sambil berujar, ”Ini perlam pertemuan itu juga membahas mengenai
tama kalinya dalam sejarah Indonesia mempepermasalahan di sektor ESDM.
kerjakan menteri berkewarganeTapi ada tidak ada kesepakatan
garaan asing. Celakanya, sektor
khusus bahwa minta dibongkar.
yang dipegang oleh pemilik pasAda soal mafia migas, karena
por Amerika itu adalah salah satu
Secara politik dan hukum,
ada sejumlah proyek yang gasektor paling vital bagi ketahabenar Arcandra memang tak
gal, dokumen Petral dan masanan bangsa, yakni energi,” ungkapnya sambil menggelengkan
lagi menjadi pejabat negara. lah SKK Migas serta lainnya. Masalah kewarganegaraannya itu
kepala.
Tetapi perlu dikaji
adalah akibat, bukan sebab, beSaya pikir, secara politik, kepuada
motif
lain
ketika
orang
narkah demikian?
tusan menunjuk Arcandra meruberkewarganegaraan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mepakan pelanggaran konstitusi
Amerika Serikat menjadi
ngatakan, jika status kewarganeyang serius. Tapi beruntung, kongaraannya sudah jelas tidak mestelasi politik saat ini sudah bermenteri, apalagi menteri
nutup kemungkinan Arcandra
beda dengan saat Jokowi pertasektor energi.
kembali ke pemerintah dengan
ma kali menjabat. Kalau tidak ini
naturalisasi kewarganegaraan sesuai dengan
pasti jadi bahan ’digoreng habis di DPR’, yang
Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarbukan tak mungkin ada potensi untuk menggoganegaraan. Salah satunya dengan mengguyang pemerintah. Secara politik dan hukum, benakan Pasal 20 UU Kewarganegaraan yang menar Arcandra memang tak lagi menjadi pejanyebut seseorang bisa dinaturalisasi menjadi WNI
bat negara. Tetapi perlu dikaji ada motif lain kejika berjasa pada negara dan negara membutika orang berkewarganegaraan Amerika Serikat
tuhkan.
menjadi menteri, apalagi menteri sektor energi.
Di sisi politik dan ekonomi pun memberi dampSejumlah pihak menyorot kasus, karena Arcanak karena kasus ini membuat gaduh. Sebuah perdra pernah mendatangi KPK agar membongkar
tanyaan, adakah investor yang berani menanam
kasus yang ada di ESDM. Sehabis dilantik di Istana,
besar modalnya di negara yang dalam 20 hari
Arcandra berkunjung ke KPK. Kunjungan itu diakui
membongkar pasang menteri di sektor energi???
untuk kenalan tetapi ada agenda lain, karena ArSelamat berpikir. (Penulis adalah Wartawan Koran
candra ingin Kementerian ESDM akuntabel. ”Dia
minta dibongkar soal mafia migas???”
TERBITTOP dan Pengurus Ikal Lemhanas)

TARIF IKLAN DISKON

”

TARIF IKLAN DISPLAY UMUM
BERWARNA (FC)
1 Halaman Belakang
½ Halaman Belakang
¼ Halaman Belakang
¼ Halaman Depan
Halaman Depan (Kuping)

:
:
:
:
:

HITAM PUTIH (BW)
1 Halaman Dalam
½ Halaman Dalam
¼ Halaman Dalam

: 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = Rp 18.550.000
: 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 9.100.000
: 3½ kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 4.550.000

Iklan Keluarga/Duka
:
Tarif Iklan Display Berwarna:
Hitam Putih :
Sosial
:

7 kolom x 530
7 kolom x 260
3½ kolom x 260
3½ kolom x 260

Rp 3.000/mm
Rp 16.000/mm
Rp 9.000/mm
Rp 6.000/mm

mm x Rp 7.500 = Rp 27.825.000
mm x Rp 7.500 = Rp 13.650.000
mm x Rp 7.500 = Rp 6.825.000
mm x Rp 15.000 = Rp 13.650.000
Rp 4.000.000

kolom
kolom
kolom
kolom

TARIF IKLAN ADVETORIAL
HITAM PUTIH (BW)
1 Halaman Dalam
½ Halaman Dalam
¼ Halaman Dalam

: Rp 10.000.000
: Rp 7.000.000
: Rp 3.000.000

BERWARNA (FC)
1 Halaman Belakang : Rp 12.500.000
½ Halaman Belakang : Rp 7.500.000
¼ Halaman Belakang : Rp 5.000.000



KONTAK PEMASANGAN:
BUNGARIA SAPUTRI
0822 9946 6193

terserah presiden. Asal sudah WNI
ya sudah,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani.
Menurut anggota Komisi III DPR
ini, sebelumnya ada beberapa
tokoh yang dipermudah untuk
kembali menjadi warga negara
Indonesia (WNI). Beberapa tokoh
yang dimaksud merupakan eks
kombatan gerakan Aceh merdeka. ”Zaman SBY, tokoh-tokoh
Aceh itu, Tengku Hasan Tiro, Zaini
Abdullah yang Gubernur Aceh, itu

kan tidak menggunakan pasal
yang lima tahun berturut-turut,”
katanya.
Arsul menjelaskan, salah satu
syarat bisa menjadi WNI yang
diatur dalam Undang-Undang
Kewarganegaraan adalah harus
tinggal lima tahun atau 10 tahun
secara berturut-turut bagi warga
negara asing. Jadi, lanjut dia,
proses naturalisasi itu bisa menggunakan keputusan presiden.
”Tapi kalau dia WNI, kabur artinya

mantan WNI, pernah jadi WNI kemudian jadi WNA, terus mau balik lagi, enggak pakai pasal itu,"
ungkapnya.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf
Kalla memberi sinyal bahwa Arcandra bisa kembali menjadi menteri jika kewarganegaraannya
sudah dipulihkan menjadi WNI. Arcandra diberhentikan dari jabatan
menteri ESDM oleh Presiden Jokowi
setelah terbukti dwikewarganegaraan. (berbagai sumber/ris)
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Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin
bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP.
Telp: (021) 93116962, 99746839
Email: redaksiterbittop@gmail.com atau
Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193
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hukum & korupsi

DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI SUBANG, PURWAKARTA,
KARAWANG, BEKASI, BOGOR, SUKABUMI DAN CIANJUR

SINGKAT
Densus Tangkap Satu Terduga Teroris
JAKARTA (TERBITTOP) — Detasemen Khusus 88 Antiteror kembali mengamankan terduga teroris yaitu Munir Kartono.
Dia diduga satu jaringan dengan Nur Rohman, yang melakukan bom bunuh diri di kantor Markas Besar Polres Surakarta, Jawa Tengah. Kadiv Humas Mabes Polri Irjrn Polisi
Boy Rafli Amar mengatakan, Munir Kartono ditangkap di
jalan dekat Polsek Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, sekitar
pukul 09.15 WIB, Rabu (17/8). Boy menjelaskan, keterlibatan Munir diduga mengirim sejumlah uang kepada tersangka teroris asal Lampung, Ibrohim alias Dwi Atmoko. ”Dana
tersebut digunakan untuk pembelian bahan material bom
untuk biaya transportasi pengiriman bom yang dibawa
tersangka Ibrohim kepada Nur Rohman,” kata Boy Rafli
Amar. Tak hanya itu, Munir juga berperan mengatur pertemuan Ibrohim dengan Nur Rohman yang melakukan bom
bunuh diri sehari sebelum perayaan Idul Fitri Juli 2016. ”Tersangka Munir Kartono anggota JAD (Jamaah Ansurut Daulah) anak buah Oman Abdurahman yang sekarang berada di Nusakambangan,” tutur Boy. (nt)

KPK Periksa Anggota DPR Wihadi
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PECAHKAN REKOR MURI — Menkumham Yasonna Laoly ketika menerima penghargaan rekor Muri di LP Cipinang, Jakarta, Senin (15/8). Peringati
HUT RI Ke-71, ribuan warga binaan lapas narkotika se-Indonesia pecahkan rekor MURI dengan bernyanyi serempak.

HUT RI, Empat Terpidana
Terorisme Bebas Hukuman
J Sebanyak 82.000 Narapidana Peroleh Remisi
TANGERANG (TERBITTOP) — Bertepatan
dengan HUT Kemerdekaan RI Ke-71,
Menkumham memberikan remisi kepada
82.000 narapidana dari total 131.000 napi
di seluruh Indonesia mendapatkan remisi.
Napi yang mendapatkan remisi itu, untuk
pengurangan hukuman sebagian atau
remisi umum yakni sebanyak 78.464 napi,
dan remisi umum dua atau langsung bebas
hari ini yakni sebanyak 3.528 napi.
Menkumham Yasonna
mengatakan, pemberian
remisi tetap akan dilakukan, selain juga akan menambah kapasitas hingga
sepuluh ribu blok tahanan.
”Kami juga akan melakukan upaya penyadaran
hukum kepada masyarakat, sehingga tak banyak
masyarakat yang terjerat
masalah hukum, terutama
kasus narkoba,” ujar Menteri

Hukum dan HAM Yasonna
Laoly, didampingi Gubernur
Banten Rano Karno saat
mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, Rabu pekan lalu.
Dirjen Kemasyarakatan
Kemenkumham I Wayan
Kusmiantha Dusak menambahkan, napi yang
menerima remisi berasal
dari berbagai jenis kasus.
Menurutnya, kasus itu di

antaranya adalah narkotika sebanyak 12.161 orang,
napi umum sebanyak
68.633 orang, dan 428 napi
yang terlibat kasus korupsi.
Empat terpidana kasus
terorisme penghuni sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Cilacap,
Jawa Tengah, dinyatakan
bebas dari hukuman.
”Empat terpidana kasus
terorisme itu bebas setelah
memperoleh remisi umum
(RU) II dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun
Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Koordinator Lapas Se-Nusakambangan dan Cilacap Abdul
Aris, usai upacara penyerahan remisi bagi narapidana
se-Nusakambangan dan
Cilacap yang dipusatkan di
Lapas Cilacap, Rabu.
Remisi tersebut diserah-

kan secara simbolis oleh
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji kepada dua
perwakilan narapidana.
Empat terpidana kasus
terorisme yang bebas itu
terdiri atas Iswahyudi alias
Iis dari Lapas Besi, Hendra
Ali dari Lapas Batu, serta
Ade Miros alias Asbak alias
Adam dan Laode bin Rabaho dari Lapas Permisan
Lebih lanjut, Aris mengatakan, narapidana yang
memperoleh RU II dinyatakan langsung bebas setelah sisa masa hukumannya
dikurangi besaran remisi
yang diterima.
Selain empat terpidana
kasus terorisme itu, kata Aris,
sebanyak 20 narapidana
kasus lainnya dari tujuh lapas di Nusakambangan
dan satu lapas di Cilacap
juga memperoleh RU II sehingga secara keseluruhan

ada 24 orang. Akan tetapi
dari 24 narapidana tersebut,
lanjut dia, hanya 16 orang
yang langsung bebas, karena delapan orang lainnya
masih harus menjalani hukuman kurungan sebagai
pengganti denda yang dijatuhkan pengadilan.
”Mereka baru akan bebas setelah membayar
denda atau selesai menjalani hukuman kurungan
pengganti denda,” jelas Aris
yang juga kepala Lapas Batu, Pulau Nusakambangan.
Menurut Aris, 24 napi yang
memperoleh RU II itu tersebar di Lapas Batu sebanyak tiga orang, Lapas Besi
empat orang, Lapas Kembang Kuning enam orang,
Lapas Permisan dua orang,
Lapas Pasir Putih tiga orang,
Lapas Cilacap lima orang,
dan Lapas Terbuka satu
orang. (hkmonline/nt/ris)

Tim Independen Temukan Data Tambahan Freddy
NUSAKAMBANGAN (TERBITTOP) —
Tim Pencari Fakta (TPF) Gabungan
menemukan data tambahan terkait testimoni mendiang terpidana
mati kasus narkoba Freddy Budiman, saat mendatangi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa
Tengah, Selasa malam.
”Kami menemukan data tambahan namun masih harus dikonfirmasikan lagi dengan beberapa
pihak termasuk saudara Haris Azhar (koordinator Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan/Kontras-red),” kata salah seorang anggota TPF Gabungan, Effendi Ghazali, di Cilacap.
Effendi mengatakan, hal itu kepada wartawan saat menggelar
konferensi pers seusai mendatangi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakam-

bangan. Konferensi pers tersebut
juga dihadiri anggota TPF Gabungan lainnya, yakni Direktur Setara
Institute Hendardi, Komisioner
Kompolnas Poengky Indarti, dan
Kombes Edi H Napitupulu dari Divpropam Mabes Polri, serta dimediatori Kepala Kepolisian Resor Cilacap AKBP Ulung Sampurna Jaya.
Kendati demikian, Effendi enggan
menjelaskan data baru tersebut
kepada wartawan. ”Ada beberapa
hal yang belum bisa kami sampaikan karena harus dilaporkan dulu
kepada tim di Jakarta dan selanjutnya ke Kapolri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Effendi mengatakan, saat berada di Nusakambangan, TPF Gabungan mendatangi
dua lapas, yakni Lapas Batu dan
Lapas Pasir Putih. Menurut dia, pihaknya melakukan analisis terha-

dap administrasi, arsip, termasuk
buku tamu di lapas tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap
buku tamu, kata dia, diketahui
adanya kunjungan yang sejalan
pada 9 Juni 2014, yakni kunjungan
ke Lapas Batu yang dilanjutkan ke
Lapas Pasir Putih.
Dalam hal ini, lanjut dia, kunjungan pada 9 Juni 2014 itu dilakukan oleh dua orang rohaniwan dari Bethesda, yakni Andreas dan Yani dengan tujuan ibadah serta
membawa empat orang yang diketahui berasal dari Kontras.
Selain itu, pihaknya juga mencatat dua nama tamu yang kemungkinan berinteraksi dengan Freddy
Budiman. ”Kami juga langsung melihat kamarnya Pak Freddy Budiman
berikut CCTV yang katanya diprotes,” kata pakar komunikasi Univer-

sitas Indonesia itu. Menurut dia, kamera CCTV tersebut masih terpasang dan berfungsi dengan baik.
Ia mengatakan, pihaknya juga
dapat memastikan siapa saja
yang hadir dalam pertemuan antara Freddy Budiman dan Haris Azhar, salah satunya John Key yang
merupakan terpidana kasus pembunuhan.
Sementara itu, Direktur Setara Institute Hendardi mengatakan saat
mendatangi Lapas Batu dan Lapas
Pasir Putih, pihaknya berupaya
mengecek materi pembicaraan
dalam pertemuan Haris Azhar dan
Freddy Budiman termasuk saksi-saksi
yang hadir. Dari hasil pengecekan
itu, kata Hendardi, secara umum
materi pembicaraan maupun saksi-saksi yang hadir sesuai dengan
yang disampaikan Haris Azhar. (nt)

Jaksa Agung Apresiasi Kendaraan Penkum Kejati Jabar
BANDUNG (TERBITTOP) — Jaksa
Agung HM Prasetyo saat melakukan
kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Jawa Barat, belum lama ini, mengapresiasi terobosan
adanya kendaraan Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jabar. Dalam
kunjungannya, Prasetyo memuji kinerja Kajati Jabar Setia Untung Arimuladi yang membuat terobosan
berupa mobil pelayanan dan penerangan hukum.
”Ini bagus, seluruh kejaksaan harus memiliki mobil seperti ini. Mobil
ini dapat mendekatkan jaksa dengan masyarakat,” tutur Prasetyo
saat melihat mobil pelayanan dan
penerangan hukum di halaman
Kantor Kejati Jabar.
Mobil itu sendiri nantinya akan keliling memberikan pelayanan dan
penerangan hukum hingga ke
pelosok daerah.

HUMAS KEJATI JABAR

KENDARAAN PENERANGAN HUKUM — Jaksa Agung HM Prasetyo SH
didampingi Kajati Jabar Setia Untung Aimuladi ketika berkunjung ke Kejati
Jawa Barat, belum lama ini, mengapresiasi terobosan kendaraan
Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat.

”Harapan kami, mobil ini bisa sosialisasikan hukum kepada anakanak sekolah. Program Jaksa Masuk
Sekolah (JMS) harus terus ditingkatkan,” harap Prasetyo seperti dilansir website Kejati Jabar.
Mobil operasional tersebut nantinya memang akan masuk ke sekolah-sekolah di seluruh wilayah Jabar, jaksa dan sejumlah staf yang
menggerakkan operasional kendaraan, akan memberikan pelayanan
dan penerangan hukum.
Pelayanan dan penerangan hukum dinilai sangat penting. Pasalnya, masyarakat masih banyak
yang buta hukum. Selain ke sekolahsekolah, mobil tersebut juga akan
digunakan untuk pelayanan hukum
ke pelosok daerah, terutama kecamatan-kecamatan di Jabar yang
belum tersentuh pelayanan dan penerangan hukum. (ris)

JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memeriksa angota Komisi III Bidang Hukum DPR Wihadi
Wiyanto terkait kasus dugaan suap dalam proses pengajuan proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat agar masuk
ke dalam APBN Perubahan tahun 2016. Wihadi diperiksa
sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dua
tersangka, yaitu tersangka penerima suap anggota Komisi
III DPR I Putu Sudiartana dan tersangka swasta pemberi
suap Yogan Askan. KPK telah memeriksa Gubernur Sumbar
Irwan Prayitno, dan Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri selaku mantan pejabat sementara Gubernur
Sumbar Reydonnyzar Moenek. Usai diperiksa, Reydonnyzar
mengatakan, telah memaparkan proses pengajuan proyek
yang menjadi objek suap itu kepada penyidik. (nt)

Kejari Jaksel Bongkar Kasus
Penjualan Aset Pemprov DKI
JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan menetapkan
dua orang sebagai tersangka dalam kasus penjualan
asset berupa tanah fasilitas
umum (fasum) dan fasilitas
sosial (fasos) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kedua tersangka tersebut berasal dari pegawai negeri sipil dan pihak swasta.
Kepala Kejaksaan Negeri
Jaksel Sarjono Turin SH, MH
mengatakan, atas perbuatan kedua tersangka tersebut, negara mengalami kerugian sementara mencapai Rp150 miliar, dan kedua
tersangka saat ini belum dilakukan penahanan. Namun sudah disiapkan surat
pencekalan untuk bepergian ke luar negeri, dan akan
dikirimkan segera ke pihak
Dirjen Imigrasi.
Sarjono Turinjuga menegaskan, selain kedua tersangka,
tidak menutup kemungkinan
tersangkanya akan bertambah. Namun, semuanya, tergantung hasil pemeriksaan
tim penyidik.
Adapun yang menjadi objek penjualan fasum danfasos milik Pemprov DKI Jakarta cq Suku Dinas Penataan
Kota yaitu tanah yang berlokasi di Jl Biduri Bulan dan Jl
Alexandri RT 08 RW01 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jaksel, diketahui
milik Pemrov DKI yang diserahkan dari swasta. Tanah
tersebut, pemberian dari PT
Permata Hijau ke Pemprov
DKI untuk pembangunan fa-

sum dan fasos pada tahun
1996, aset seluas 2.975 meter
persegi yang seharusnya diperuntukkan sebagai fasum
dan fasos ke pihak ketiga,
diduga telah dijual tanpa
mekanisme yang benar
alias dijual tanpa prosedur
yang jelas sebelum tanah
tersebut dijual tahun 2014.
Kantor Pertanahan Jaksel
telah menerbitkan sertifikat
hak guna bangunan (HGB)
yang seolah-olah milik ahli
waris bernama Rohani cs.
Kemudian dengan diterbitkannya sertifikat HGB tersebut, telah beralih kepemilikan terhadap hak atas tanah itu menjadi milik perorangan, dan mengakibatkan
hilangnya aset Pemprov DKI
terhadap bidang tanah tersebut, selanjutnya, para pemegang hak yang namanya tercantum dalam sertifikat HGB kemudian menjual
bidang tanah tersebut kepada AH dengan harga 15
juta/m (+ Rp38 miliar) yang
dijual beberapa hari setelah
terbit sertifikat HGB, sehingga telah beralih pula kepemilikan tanah tersebut kepada AH. Hingga saat ini tanah
tersebut telah dijual kembali
oleh AH kepada pihak lain.
Munculnya penerbitan sertifikat HGB oleh Kantor Pertanahan Jaksel itu dilakukan
tidak sesuai mekanisme dan
ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan hilangnya aset berupa tanah
milik Pemprov DKI, dan menimbulkan kerugian negara
sebesar Rp150 miliar. (ris)

Nurhadi Bantah Disebut
Promotor Perkara
JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan Sekretaris Mahkamah
Agung (MA) Nurhadi membantah kesaksian bagian
legal PT Artha Pratama Anugerah, Wresti Kristian Hesti,
yang menyatakan kerap
mengirim memo untuk Nurhadi. Nurhadi membantah
bahwa yang disebut promotor tersebut adalah dirinya.
”Promotor itu setahu saya
pembimbing untuk disertasi.
Kenapa saya dibawa-bawa
itu?” kata Nurhadi saat bersaksi dalam persidangan
terdakwa kasus suap panitera PN Jakpus, Doddy Aryanto Supeno, di Pengadilan Tipikor, pekan lalu.
Nurhadi mengatakan, julukan promotor tidak dikenalnya dalam pergaulan kedinasan, teman, maupun saudara. Dia pun menyebutkan,
namanya kerap dicatut sejumlah oknum dalam beberapa perkara hukum. ”Dari
dulu sampai sekarang panggilan saya Nurhadi, tidak ada
yang lain,” tegas Nurhadi.
Karena berkilah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian memperlihatkan salinan surat yang ditujukan kepada Yth Promotor. Nurhadi
kembali membantah. ”Promotor itu siapa? Pak Jaksa

Nurhadi
harus tahu saya tidak ada di
situ,” ucap Nurhadi.
Tak hanya itu, Nurhadi bahkan juga mengaku tidak
mengenal Wresti. Keterangan Nurhadi ini bertentangan dengan kesaksian yang
disampaikan Wresti. Dalam
persidangan yang digelar
pada 27 Juli lalu, karyawan
bagian legal PT Artha Pratama Anugerah, Wresti Kristian
Hesti mengungkap banyak
perkara di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang disertai
memo ke promotor.
Wresti menyebut promotor
yang dimaksud adalah Sekretaris MA Nurhadi. ”Yang
saya dapat dari Pak Doddy
yang dimaksud promotor itu
Pak Nurhadi,” kata Wresti
saat bersaksi di Pengadilan
Tipikor, 27 Juli 2016. (nt)
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T AJUK RENCANA
Menyoal Remisi Koruptor

S

ETIAP menjelang perayaaan HUT kemerdekan kegiatan keagamaan seperti Idul Fitri selalu kita mendengar bahwa Kemenkumham
memberikan remisi kepada narapidana, termasuk
narapidana koruptor. Pemberian remisi atau pemotongan masa hukuman untuk koruptor selalu saja menarik diberitakan dan dipastikan menimbulkan kontroversi. Menkumham memberikan remisi kepada
82.000 narapidana dari total 131.000 napi di seluruh
Indonesia mendapatkan remisi terkait Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-71. Napi yang mendapatkan
remisi itu, untuk pengurangan hukuman sebagian
atau remisi umum yakni sebanyak 78.464 orang napi,
dan remisi umum dua atau langsung bebas hari ini
yakni sebanyak 3.528 orang napi. Dari jumlah 700 narapidana yang mendapat remisi bebas tahanan.
Wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99
Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tak henti
digelorakan oleh Kemenkumham untuk segera direvisi, salah satu alasannya revisi PP tersebut guna menyelesaikan permasalahan yang kerapkali terjadi di
lembaga pemasyarakatan (lapas) akibat kelebihan
personal (over capacity).
Langkah yang tidak henti-hentinya untuk merevisi
peraturan tersebut selalu mendapat perlawanan dari
pegiat antikorupsi termasuk bahkan KPK sendiri melayangkan surat penolakan. Apalagi, pemerintah pun
berencana menghapus status justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi, narkotika dan terorisme, sudah menimbulkan
pro dan kontra. Pro dan kontra perubahan aturan remisi juga datang dari masyarakat sipil, perguruan
tinggi dan sebagainya, walaupun pemberian remisi
sebenarnya adalah alasan kemanusiaan.
Dilihat dari draf rencana revisi sebenarnya pemerintah tidak perlu menyentuh perbaikan pasal terkait
remisi bagi terpidana korupsi.
Seharusnya justru lebih konsisten menerapkan ’policy zero tolerance’ bagi narapidana korupsi sesuai
aturan yang sudah ada. Kejahatan korupsi tak perlu
mendapatkan peringanan. Apalagi ditinjau dari jumlah narapidana korupsi, jumlah tidak terlalu besar dengan jumlah narapidana lainnya.
Di dunia internasional saja, tidak memberlakukan
remisi terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Bahkan
remisi diberlakukan juga kepada pelaku kejahatan
luar biasa untuk pidana tertentu memang dibedakan hukumannya maupun fasilitas-fasilitasnya, seperti
koruptor, narkoba, terorisme, itu di seluruh negara dianggap kejahatan berbahaya.
Oleh karena itu koruptor wajib menyelesaikan seluruh masa hukuman yang diketuk palu oleh hakim,
tanpa pemotongan hukuman satu hari pun.
Selama di dalam penjara,mereka pun tidak boleh
mendapat perlakuan istimewa dari narapidana kasus
lainnya.
Kita mendukung langkah pengetatan remisi koruptor, karena didunia manapun kejahatan luar biasa
seperti terorisme, narkoba dan korupsi selalu memang
selalu dibedakan hukumannya sebagai kejahatan
luar biasa. Remisi memang merupakan hak dari warga negara dan tetap diberikan dengan memperketat persyaratan, tetapi tidak menutup untuk mendapatkan remisi. Ketika dia memenuhi syarat, dia berhak diberi remisi, namun setiap hukuman harus memberikan efek jera, sehingga kita tidak sepantasnya
mengobral remisi, apalagi terhadap kejahatan luar
biasa seperti terorisme, narkoba dan koruptor. (*)
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Mendorong Semangat untuk Maju
Oleh: Prof Dr Haryono Suyono
BELUM lama ini kita memperingati Hari
Kemerdekaan RI 17 Agustus 2016. Suatu
momentum bagi seluruh pemimpin dan anak
bangsa untuk merenung guna bangkit kembali
membulatkan tekad untuk bersatu, menjauhkan
segala perbedaan dan memperkuat
sinergi guna menyukseskan pembangunan
bangsa yang selama ini selalu digelar dengan
memperbanyak utang pinjaman luar negeri.
Bangsa yang akhir-akhir ini memperkuat
perhatian yang telah dimulai sejak lama dalam pengembangan
sumber daya manusia, sering tergoda dan mengendur kembali.

S

alah satu contoh
yang menarik adalah penyediaan
dana beasiswa untuk anak keluarga
kurang mampu menempuh
pendidikan tinggi dalam
bentuk Bidik Misi, yang memberi harapan besar untuk
memotong kemiskinan dan
membuka kesempatan luas
kepada seluruh anak bangsa, yang memberi harapan
kepada anak keluarga miskin
menjadi lebih unggul, terdengar miring akan dipotong
untuk ’kepentingan lain’ yang
katanya lebih penting.
Kalau keputusan itu benar,
perlu direnungkan agar upaya pembangunan yang diputuskan PBB diramu dalam
tekad pembangunan berkelanjutan, dengan target
penghapusan kemiskinan
dan kelaparan dalam tempo
tidak lebih dari 15 tahun, perlu segera diterjemahkan dan
dipahami oleh semua aparat pembangunan di seluruh
Tanah Air. Kesepakatan dunia yang sangat luhur itu tidak saja dalam arah pembangunan dan prioritas pilihan sasarannya yang harus
tepat, perlu dukungan semangat para pelaksana pembangunan yang harus siap
berbagi antarkekuatan pembangunan. Pemerintah dan
masyarakat luas perlu mem-
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buka kesempatan partisipasi
yang tinggi. Kekuatan sinergi harus diutamakan agar semua kekuatan pembangunan tidak saja dipersiapkan
untuk bersaing tetapi lebihlebih diberikan kesempatan
bersatu secara gotong-royong membangun sinergi itu
secara positif.
Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul serta sanggup mengutamakan persatuan kesatuan
serta sanggup bekerja secara sinegis gotong-royong
itu, kita perlu memberi dukungan yang kuat agar setiap
penduduk betul-betul sehat
jasmani rohaninya sejak dini.
Untuk itu partisipasi masyarakat yang luas diberikan dukungan yang memadai sehingga segala keperluan untuk tetap hidup sehat mendapat perhatian tinggi. Pelayanan untuk hidup sehat, bukan pelayanan untuk sakit,
perlu digelar oleh seluruh
aparatur pemerintah di mana antar-aparatur muncul
kebersamaan yang akrab.
Pelayanan gizi yang terbaik
bukan saja dijelaskan oleh
aparatur kesehatan tetapi
juga rekan-rekan dari pertanian, perindustrian dan perdagangan yang memberikan prioritas penting terhadap penyediaan makanan
dan bahan makanan yang

perlu untuk tumbuh kembang anak balita.
Bahkan Kementerian Olahraga dan Pemuda, Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah perlu menggelar fasilitas yang memadai
agar seluruh keluarga tetap
sehat karena mendapat kesempatan berolahraga secara teratur, bercengkrama
di taman yang indah serta
menikmati hari libur SabtuMinggu dengan nyaman
dan menyenangkan. Kegiatan yang sekaligus dipesankan oleh PBB guna memelihara kekayaan hayati dan
melestarikan sumber daya
alam agar anak cucu bisa
menikmati keindahan alam
di masa datang dengan lebih nyaman lagi. Suatu promis membangun untuk sekarang tetapi sesungguhnya disertai tekad menanam modal untuk masa depan bagi
anak cucu yang kita cintai.
Kegiatan itu semua mengharuskan keluarga sehat tetap
sehat dan tidak lagi malas
memelihara kesehatannya
karena dijanjikan berobat
gratis oleh aparatur pemerintah yang ’terkesan malas’
menyediakan fasilitas nyaman untuk orang sehat.
Untuk hal pendidikan, dalam rangka menyongsong
HUT kemerdekaan ini, pemerintah tidak ragu-ragu mem-

berikan dukungan pendidikan bagi anak bangsanya
mulai saat yang sangat dini
sampai mereka bisa lolos
dari pendidikan tinggi menjadi manusia yang cerdas
dan penuh prakarsa positif.
Kita perlu memberi bekal kepada seluruh anak bangsa
untuk makin mampu menggelar persatuan dan kesatuan, bukan sekadar tinggi
daya saing individualnya, tetapi memiliki nuansa kekuatan persatuan yang mampu
menghasilkan sinergi positif
antarsesama anak bangsa
dan mampu menggelar kerja sama internasional yang
saling menguntungkan.
Pada zaman yang penuh
gejolak ini, upaya dengan
moto persatuan dan kesatuan yang kokoh antar-anak
bangsa sungguh sangat diperlukan, karena tekanan
dari negara tetangga yang
dengan kekuatan finansial
dan kemampuan teknologinya akan menyerbu deras
Tanah Air yang sumber daya
alam kekayaannya belum
digali. Sumber daya manusia
yang bersatu dan cerdas serta siap bekerja keras dan tuntas sungguh diperlukan. Anak
bangsa yang cerdas perlu
mengajak dan memberi kesempatan sebanyak banyaknya kepada rekannya
untuk bekerja sama menggarap kekayaan sumber
daya alam yang melimpah.
Mari kita berbaik sangka
bahwa sesungguhnya setiap
anak bangsa apabila kita
sabar, ikhtiar dan ikhlas akhirnya akan menuai hasil yang
kita syukuri karena mengangkat martabat anak
bangsa sendiri. Kerja sama
menghasilkan nilai tambah
bukan kepada orang lain
tetapi membangun keluarga
Indonesia yang jaya.
Pendidikan dan asah keterampilan yang mampu mengantar seluruh anak bangsa akan menjadi kesempatan bahwa setiap peluang
bisa menjadi ajang pengabdian untuk memakmurkan
anak bangsanya, memajukan negara dan bangsanya
sejajar dan bahkan lebih

tinggi dari bangsa lain di dunia. Tanpa pendidikan dan
keterampilan yang memadai hampir pasti setiap peluang yang ada akan diambil dan dimanfaatkan oleh
anak bangsa lain yang dengan mudah menyerbu dan
menjadikan Tanah Air kita
makanan empuk untuk menunjang kehidupannya yang
bahagia dan sejahtera.
Pengembangan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan pinjaman luar
negeri yang luar biasa besarnya harus dibayar dengan
kerja keras oleh seluruh anak
bangsa dengan mengubah
semua kekuatan yang ada
di bumi dan sekitarnya dengan baik. Perubahan dan
pemanfaatan itu perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan sikap tidak tebang habis kekayaan yang
ada. Bahkan sangat disarankan agar setiap usaha disertai dengan persemaian bibitbibit baru yang akan tumbuh-kembang menjadikan
kekayaan alam tidak berkurang tetapi tumbuh segar
menjadi lebih meluas dan
berkelanjutan. Seakan seperti kupu-kupu yang memakan
serbuk tetapi tidak mematikan pohon malah memberikan kesempatan setiap
tangkai bunga menghasilkan biji yang mkemperbanyak bunganya itu sendiri.
Semua kegiatan pembangunan sumber daya manusia harus disertai penguatan
iman dan takwa yang tinggi
terhadap Allah Tuhan Yang
Mahakuasa sehingga menumbuhkan cita-cita dan
kegiatan pemeliharaan perdamaian di dunia dan akhirat nanti. Perdamaian karena pemerintah dan rakyat
saling bahu-membahu memelihara pemerintahan
yang pro rakyat serta mengangkat partisipasi rakyat
banyak dengan peluang
dan kesempatan yang baik
untuk ikut membangun keluarga, desa dan lingkungannya yang makmur damai dan indah.
(Penulis adalah Pembina
Yayasan Racana)

Pendidikan Dasar dan Otonomi Universitas

Penasihat/Pelindung
Tarman Azzam
Penasihat Hukum
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Oleh: Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc
PADA waktu Bung Karno berpidato di depan
anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha
Penyiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal
1 Juni 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan
adalah jembatan emas. Disebut sebagai
jembatan emas karena begitu pentingnya
kemerdekaan Indonesia. Di seberangnya adalah
negara Indonesia yang bebas untuk membangun
bangsanya. Salah satu yang ditegaskan Bung Karno
adalah keleluasaan menangani pendidikan. Tanpa
pendidikan, mustahil Indonesia maju dan bermartabat.

K

ini kita telah memasuki usia 71 tahun
merdeka. Apakah
benar pendidikan kita sudah
mampu membentuk manusia seutuhnya yang kreatif, inovatif, pekerja keras,
mampu bekerja sama, rajin
dan cerdas? Saya pikir kita
perlu merenungkan kembali
hakikat pendidikan ini. Mengapa? Karena tidak jarang
kita terjebak pada terjemahan sempit dari arti pendidikan sekadar pengajaran
dan transfer ilmu pengetahuan saja. Reduksi makna
pendidikan ini bisa berefek
fatal terhadap masa depan
bangsa akibat kurang bertumbuhnya manusia-manusia kreatif, pekerja keras dan
mampu bergotong-royong.
Termasuk kurang berkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Masyarakat yang saling
membantu dalam kebaikan
inilah yang seharusnya terwujud dalam Indonesia merdeka. Bukan masyarakat
yang saling mempersulit,
lambat, tidak cekatan dan
tidak peduli sesama. Masyarakat kita harus membuang
kebiasaan SMS (Senang Melihat orang Susah atau Susah
Melihat orang Senang). Pola
pikir ini akan merusak birokrasi yang mestinya lancar jadi
lambat. Yang mestinya sederhana jadi ’njelimet’. Akibatnya kemajuan sering terhambat dan pada saat yang
sama ’pelicin’ alias korupsi
semakin marak. Semua itu
harus dibereskan melalui
pendidikan, selain penegakan hukum yang adil.
Pendidikan Dasar
Sebagai fondasi awal,
pendidikan dasar sangat
penting untuk pembentukan
manusia seutuhnya. Bisa di-

katakan pendidikan dasar
inilah pendidikan sebenarnya yang jangan sampai tereduksi ke sekadar pengajaran. Untuk itu peran guru yang
betul-betul memahami makna pendidikan menjadi sangat penting. Jangan diartikan
bahwa pendidikan dasar itu
lebih rendah daripada pendidikan selanjutnya, yakni menengah dan tinggi. Harus dipahami bahwa pendidikan
dasar adalah fondasi.
Memang bila pendidikan
hanya dilihat pada aspek
sains dan teknologi, pendidikan dasar lebih rendah daripada pendidikan menengah dan tinggi. Sayangnya
pemahaman inilah yang
sering berkembang di dalam
sistem pendidikan Indonesia.
Hal ini disebabkan karena
pendidikan hanya sebatas
penguatan ilmu pengetahuan. Tidak dipandang sebagai tahap awal pembinaan manusia seutuhnya.
Kesalahanpemahaman
inilah yang menyebabkan
kurikulum pendidikan dasar
penuh dengan materi-materi
ilmu pengetahuan yang
cenderung spesifik. Para guru cenderung memberi tugas-tugas kelas dan rumah
yang membuat siswa-siswi sibuk dengan urusan-urusan
sekolah. Orang tua juga terbawa ke arus ini sehingga
mereka ikut sibuk mengontrol
penyelesaian PR anak-anak
mereka. Pendekatannya terlalu deduktif (top down) dan
kuantitatif. Sehingga volume
tugas sangat banyak. Bukan
kualitasnya yang ditekankan.
Karena berbagai kendala,
pada kenyataannya guru
tidak mampu memeriksa tugas-tugas yang diberikan.
Hal ini sangat berbahaya terhadap kesungguhan anakanak. Manakala mereka su-

dah mengerjakan tugas
akan tetapi tidak diperiksa,
maka lama kelamaan mereka menjadi malas atau bahkan hilang harapan (hopeless). Hubungan guru-murid
menjadi terganggu.
Kalaupun guru harus memberi PR, sebaiknya tidak perlu banyak-banyak. Dan hasilnys harus diperiksa. Hal ini
bukan sekadar untuk mengetahui aspek kognitif atau
pemahaman murid tentang
mata ajaran. Akan tetapi
yang lebih penting adalah
menumbuhkan rasa semangat, percaya diri dan kerajinan anak didik. Rajin jauh lebih penting daripada pintar.
Fakta membuktikan bahwa
orang-orang rajin umumnya
bisa pintar, sedangkan orang
pintar belum tentu rajin. Juga
dalam dunia kerja, perusahaan lebih menyukai orang
rajin daripada orang pintar.
Pada level pendidikan
dasar inilah kebiasaan murid
untuk saling bantu, bekerja
sama, simpati, empati dan
kasih sayang sesama teman
harus ditumbuhkan. Kecintaan terhadap binatang, tanaman, dan lingkungan sekitar
harus mendapat perhatian.
Anak-anak harus tahu tempat membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Efek dari sini adalah kedisiplinan, kebersihan dan
keteraturan. Jauh lebih penting dari sekadar penjejalan
teori dan informasi.
Nuansa persaingan jangan
terlalu ditekankan. Dengan
demikian, pendidikan dapat
mengeluarkan potensi secara
bebas, tanpa tekanan-tekanan ingin lebih, ingin mengalahkan teman yang cukup
menguras energi. Tugas-tugas
yang mendukung pada kerjas
ama itulah yang harus lebih
mendapat porsi.

Tugas guru pendidikan
dasar ini cukup berat yang
menuntut guru tidak boleh
menyambi pekerjaan di luar
tugasnya. Jangan sampai
perhatian terhadap murid
tersita oleh kegiatan guru
untuk mencari tambahan.
Artinya, kebutuhan primer
dirinya dan keluarganya
harus dipenuhi oleh lembaga sekolah. Kepastian sekolah dan kesehatan keluarganya harus mendapat jaminan. Pemerintah harus hadir
di sini. Dana pajak dan CSR
(corporate social responsability) harus diprioritaskan
untuk pendidikan.
Aparat pemerintah dan
anggota DPR harus peduli
penuh soal pendidikan dasar
ini. Kehancuran sejak awal ini
sangat merugikan bangsa
dan negara. Lihatlah saat ini
bagaimana disiplin pengguna jalan lalu-lintas. Dunia kesehatan dengan obat dan
vaksin palsu. Dunia perguruan tinggi dengan ijazah
palsu. Narkoba merajalela.
Korupsi tetap marak. Semuanya sangat merusak
bangsa dan negara. Selain
sangat mahal secara biaya
sosial ekonomi. Dus, membenahi pendidikan dasar
jauh lebih baik daripada
membiarkan seperti ini.
Pada pendidikan menengah, prinsipnya mirip dengan pendidikan dasar tetapi aspek sains, teknologi, dan
keterampilan mendapat
porsi lebih besar daripada
jenjang dasar. Kuriositas murid mulai difasilitasi dengan
praktikum-praktikum yang
relatif berat. Ilmu pengetahuan sudah lebih banyak
dan spesifik. Pekerjaan rumah dan tugas-tugas lainnya
secara kuantitas mulai ditambah yang harus diperiksa.
Namun tetap mengedepankan aspek kerja sama.
Pendidikan Tinggi
Porsi pendidikan tinggi
intinya tinggal melanjutkan
dari jenjang sebelumnya. Bila
aspek-aspek kerajinan, kerja
sama dan kesungguhan sudah terbentuk, perguruan
tinggi tinggal menajamkan
kekuatan bakat dan potensi
seseorang. Secara umum
perguruan tinggi harus mengupayakan mahasiswa
mampu menjadi entrepreneur selain profesional. Sebagian dari mereka diarahkan menjadi ilmuwan. Untuk
komponen ilmu ini cukup 1015 persen.

Peta kebutuhan tenaga
kerja dalam dan luar negeri
harus dibuat mendekati jumlah sebenarnya. Lembaga
pemerintah harus diisi oleh
para profesional yang disiapkan melalui sistem pendidikan tinggi. Begitu juga bidang keahlian lembagalembaga dunia di bawah
PBB harus dipetakan. Jangan
sampai lembaga-lembaga
seperti ini hanya bisa diisi
oleh orang asing padahal
kedudukannya di Indonesia.
Kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Apalagi
di negara asing, jarang profesional kita mengisi lembaga-lembaga internasional
itu. Hal itu karena PT kita kurang memperhatikan keperluan tenaga ahli di lembaga
internasional.
Secara umum mahasiswa
harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam
komunikasi lisan dan tulisan.
Bidang studi apa pun mereka wajib mengusai keterampilan komunikasi ini. Untuk itu
dosen harus selalu meningkatkan kemampuan komunikasi, selain bidang keilmuan
masing-masing. Dan komunikasi ini dilakukan dalam bahasa asing, terutama Inggris,
dan tentu bahasa kita (Indonesia).
Ekosistem universitas harus
dibangun sedemikian rupa
mendukung terhadap budaya entrepreneurship dan
keterbukaan. Kegiatan intra
dan ekstrakurikuler dikemas
secara sinergi saling mendukung. Perilaku berbasis soft
skill dikembangkan dalam
kelas dan luar kelas. Selain
komponen hard skill sesuai
dengan perkembangan
sains dan teknologi.
Kondisi ini tentu memerlukan kebebasan pengelola
universitas supaya tidak terlalu terjebak pada regulasi
kaku. Keleluasaan inilah
yang akan membentuk sivitas akademika menjadi masyarakat ilmiah yang kreatif.
Tidak selalu menunggu arahan dari lembaga pemerintah. Dalam perkataan lain,
otonomi universitas menjadi
faktor penting untuk membuat pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Jadilah
kampus sebagai trust based
society, masyarakat yang
berbasis kepercayaan. Bukan suatu tempat yang sering dicurigai. Semoga.
(Penulis adalah Rektor
Universitas Trilogi/
Guru Besar Statistika IPB)
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Kekurangan Kelas, Puluhan Siswa Belajar di Teras
LUWU (TERBITTOP) — Puluhan siswa
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 660 Mekarjaya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, harus menjalani proses belajar
mengajar di teras sekolah, disebabkan kekurangan ruang kelas.
”Tidak jarang guru memulangkan
siswa ketika hujan turun deras, karena tidak ada ruang kelas yang bisa
dipakai secara bersamaan,” kata
seorang guru Farida, pekan lalu.
Kondisi itu sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, di mana minat siswa untuk sekolah di wilayah
tersebut cukup tinggi, sehingga empat ruang kelas tidak dapat menampung siswa.

”Kami sudah berkali-kali mengajukan permohonan ke dinas pendidikan, melalui cabang dinas UPTD, untuk penambahan kelas baru, namun
hingga saat ini belum teralisasi. Terpaksa siswa menjalani proses belajar
mengajar di teras sekolah,” kata
Sarmiaty SPd selaku kepala sekolah.
Sarmiaty menuturkan, saat ini siswa yang tercatat dari kelas 1 sampai 6 sebanyak 121 orang, di mana
sebagian besar menjalani proses belajar mengajar secara normal, namun secara bergiliran mereka menjalani proses tersebut di teras sekolah. ”Semua kelas kebagian belajar di teras, kalau siswa lain menjalani ujian,” katanya.

Sejak berdiri tahun 2011, sekolah
yang memiliki lahan cukup luas dibanding sekolah lain di wilayah
tersebut, hanya memiliki empat ruangan terdiri dari ruang siswa, dan kelas 1 sampai kelas 4 yang saat ini sulap menjadi ruang guru dan ke
ruang kepala sekolah.
Sarmiaty dan ratusan siswa di sekolah tersebut, berharap mendapat
bantuan kelas baru agar proses belajar siswa dapat berjalan dengan
tenang, layaknya siswa di sekolah
lain yang memiliki ruangan kelas
mencukupi. Pasalnya, ungkap Sarmiaty, selama musim penghujan beberapa bulan terakhir, siswa terpaksa diliburkan karena tidak bisa ma-

suk ruangan.
”Dari empat ruangan yang ada
saat ini, dipakai secara bergiliran untuk satu kelas yang terdiri dari kelas
1 dan 2. Kami tidak dapat melaksanakan sistem belajar pagi dan
siang, karena selain minimnya ruang
kelas, kami juga kekurangan kelas
dan tenaga guru,” kata Sarmiaty.
Sementara itu, Rifky (8) seorang siswa, berharap dapat menjalani proses belajar mengajar di dalam kelas,
tanpa harus digilir belajar di teras sekolah. ”Saya mau pak bupati melihat
ke sekolah kami, kalau kami kekurangan kelas, kami juga ingin belajar dengan tenang di dalam kelas bukan di teras,” katanya. (as)

LEBAK (TERBITTOP) — Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur
Banten, konstalasi politik
di Tanah Jawara mulai
menghangat. Hal itu terlihat setelah masing-masing para bakal calon
mendapatkan pasangan
untuk maju pada bursa
Pilkada Banten tahun
2017 mendatang.
Hj Yemmelia SE, MSi salah satu cawagub yang
merupakan sosok wanita
Hj Yemmelia SE, MSi
birokrat dengan reputasi
baik dan bersih sejak meniti karier di Pemprov Banten.
Wanita keturunan Minang ini berpasangan dengan
Dimyati Natakusumah anggota Komisi Hukum DPRRI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Hj Yemmelia bukan saja didukung oleh keluarga
Minang dan Sumatera yang ada di Banten, dirinya
pun telah mendapat dukungan dari berbagai kalangan termasuk Paguyuban Mantan Kepala Desa
(PMKDes) Kabupten Lebak.
”Saya telah didukung oleh keluarga Minang yang
tinggal di Banten. Sedikitnya ada 1,3 juta warga Minang yang memiliki KTP dan tinggal di Banten. Alhamdulillah para mantan kades di Lebak juga sudah menyatakan dukunganya, ini yang patut saya syukuri,”
ujar Yemmelia di kantornya kepada media ini.
Yemmelia yang kini masih menjadi Aparatur Sipil
Negara (ASN) menduduki jabatan kepala bidang
Budaya Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi
Banten rela mengundurkan diri dari ASN demi perubahan Banten yang lebih baik setelah dirinya dan mantan Bupati Pandeglang dua periode Dimyati Natakusimah SH, MH terpilih menjadi calon gubernur dan
wakil gubernur Banten pada pilkada Februari 2017.
”Saya tadi pagi dari BKD menyerahkan berkas pengunduran diri dari ASN, saya mengajukan pensiun
muda, itu sementara yang saya lakukan sambil menunggu hasil verifikasi,” ungkapnya.
Menurut wanita yang selalu berkerudung ini, masuknya dalam kancah politik Pilkada Banten itu merupakan pilihan emas untuk sebuah pengabdian demi
Banten yang lebih baik. ”Saya telah pikirkan dengan
matang, ini adalah kesempatan emas yang tak
mungkin datang dua kali, keluarga alhamdulillah semuanya mendukung,” ungkapnya.
Sementara Eli Sahroni mantan kepala desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Lebak, menyatakan, mendukung penuh pencalonan Yemmelia menjadi cawagub Banten yang berpasangan dengan Dimyati
Natakusumah. Pada saat sekarang ini Banten memerlukan pemimpin pekerja keras, sangat cocok jika suami Bupati Pandeglang ini menjadi gubernur
Banten, dengan pengalamannya menjadi Bupati
Pandeglang dua periode dan anggota DPR-RI dua
kali berturut-turut itu modal dasar untuk membangun
Banten. (gun)

20 Warga Binaan Rutan
Cilodong Dapat Remisi
ANDI SAPUTRA

KEKURANGAN KELAS — Minat siswa untuk sekolah di wilayah Desa Mekarjaya, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu cukup tinggi, kondisi tersebut
terlihat saat puluhan siswa SDN 660 di wilayah tersebut begitu antusias mengikuti proses belajar mengajar meski harus dilakoni di teras sekolah, disebabkan
kekurangan ruang kelas. Kondisi ini sudah dilaporkan ke dinas pendidikan, melalui cabang dinas UPTD setempat, namun belum ada respons.

Belum Ada Kepastian Kegiatan
Batu Bara di Pelabuhan Cirebon
Laporan: Titik Sulaksana
CIREBON (TERBITTOP) — Sebulan lebih
pascapenutupan sementara kegiatan bongkar
muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, hingga kini
belum ada kejelasan kapan aktivitas batu bara itu
akan dibuka kembali.
Pasalnya, pihak Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) masih
belum bisa memastikan kapan
penutupan kegiatan bongkar
muat batu bara di Pelabuhan Cirebon akan dibuka. Pihak kemenhub
mengaku masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah, DPRD Kota Cirebon, serta Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait pembukaan
kembali kegiatan distribusi bahan
baku energi di perairan laut Cirebon itu.
”Terkait kepastian dibuka kembali atau ditutup secara total aktivitas bongkar muat batu bara di
Pelabuhan Cirebon, masih menunggu keputusan pemerintah pu-

sat,” ungkap Sekretaris Jenderal
Kemenhub Sugihardjo, belum
lama ini.
Sugihardjo mengatakan, pada
prinsipnya Kemenhub pun menunggu hasil dari kajian tim koordinasi pemda, DPRD, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), masyarakat
dan KSOP.
Menurutnya, apabila seluruh instansi yang berwenang sudah ada
kesepakatan mengenai kegiatan
bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, Kemenhub tetap
akan menindaklanjuti dengan
melakukan evaluasi hasil dari
kesepakatan keputusan tersebut.
Nasib kegiatan batu bara di Pela-

buhan Cirebon itu tergantung
keputusan di daerahnya.
Evaluasi
Pihak kementerian pun akan
memenuhi kebutuhan daerah. Namun tentu saja, Kemenhub akan
mengevaluasi berbagai aspek,
baik dari sisi lingkungan, maupun
ekonomi di daerah. Jika ditemukan sesuatu hal yang perlu diperbaiki dan itu sifatnya wajib berkenaan dengan masyarakat banyak, maka harus segera dipenuhi lebih dulu.
”Kami tidak mungkin meninjau
dari salah satu aspek saja, karena
adanya aktivitas itu tentu berkaitan dengan semua pihak,” ujar
Sugihardjo.
Sugihardjo pun menjelaskan,
bahwa surat penutupan sementara kegiatan batu bara di Pelabuhan Cirebon oleh Kemenhub itu
atas adanya keluhan dari masyarakat sekitar pelabuhan terkait
adanya pencemaran lingkungan.
Dengan begitu, pihak kementerian
harus menanggapi keluhan dari
masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala
KSOP Kelas II Cirebon Revolindo
mengatakan, pihak KSOP terus
melakukan koordinasi dengan
sejumlah pimpinan lembaga pemerintah daerah, seperti wali kota,
DPRD, dan masyarakat sekitar. Dirinya mengaku, sampai saat ini
pertemuan-pertemuan dengan
pihak yang terkait di daerah masih
belum membuahkan hasil. Kendati
demikian, bukan berarti langkah
tersebut sudah berhenti, pasti akan
ditindaklanjuti lagi.
”Sampai saat ini memang masih
proses, kami pun masih menunggu. Mudah-mudahan ada hasilnya dan bisa ditermia semua pihak,” harapnya.
Diketahui sampai saat ini masyarakat yang berada di sekitar
Pelabuhan Cirebon menghendaki
penutupan aktivitas bongkar muat
secara total. Namun di sisi lain,
para Tenaga Kerja Bongkar Muat
(TKBM) batu bara menginginkan
agar kegiatan tersebut bisa dibuka kembali, karena pekerjaan keseharian mereka sebagai buruh di
Pelabuhan Cirebon. (***)

Pelindo Jamin Cirebon Bebas Debu
CIREBON (TERBITTOP) — PT Pelabuhan Indonesia
(Pelindo) II Cabang Cirebon menjamin aktivitas
bongkar muat batu bara tidak akan menyebabkan polusi udara dan debu yang selama ini dikeluhkan masyarakat sekitar pelabuhan.
Asisten General Manager (GM) Pengendalian Kinerja dan PFSO PT Pelindo II Cabang Cirebon Iman Wahyu mengatakan, pembukaan
kembali aktivitas bongkar muat batu bara baru
sebatas wacana. Meski demikian, pihaknya sudah menyiapkan mekanisme agar debu batu
bara tak mengganggu masyarakat.
”Kita akan lakukan penyiraman, car wash,
menutup stokpile, dan memasang jaring-jaring
sebagai penangkal debu. Kendaraan pun
nantinya kita arahkan agar tidak melintasi kawasan pendidikan,” ungkap Iman Wahyu kepada awak media, belum lama ini.
Ia menuturkan, hingga saat ini evaluasi yang

dilakukan oleh PT Pelindo II belum mendapatkan respons dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK). Surat Pelindo
yang dikirimkan sejak Juli lalu tentang permintaan peninjauan kembali penghentian atas
pelanggaran tertentu, itu belum juga dibalas
Kemen-LHK.
Tidak Dibalas
Selain itu juga, Kemen-LHK juga tak merespons dua surat lainnya yang dilayangkan oleh
PT Pelindo II yakni, surat tentang permintaan
arahan terkait adendum amdal 1995 dan tentang klarifikasi.
”Kenapa tidak dibalas, saya kurang tahu alasannya. Evaluasi yang kita lakukan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelindo
terhadap Kemen-LHK. Kita sudah memperbaiki
semuanya,” ucapnya.

Ia membantah apabila aktivitas bongkar
muat batu bara di Pelabuhan Cirebon dibuka
kembali merupakan suatu pelanggaran. Pasalnya, Kemen-LHK belum memberikan jawaban
terkait evaluasi yang dilakukan Pelindo. Pihaknya juga mengaku masih intens melakukan
koordinasi dengan Kemen-LHK.
Pelindo sendiri sedang menyusun amdal oleh
pihak ketiga dan sudah meminta pandangan
tentang pengembangan pelabuhan kepada
Pemkot Cirebon.
”Selama Rencana Induk Pelabuhan (RIP) belum selesai, maka kami masih bisa menggunakan amdal tahun 1995 yang di dalamnya juga mengatur bongkar muat batu bara. Amdal
ini berlaku seumur hidup. Kalau revisi amdal itu,
kita lakukan karena disesuaikan dengan pengembangan pelabuhan. Bukan karena kedaluwarsa,” pungkasnya. (ts)

DEPOK (TERBITTOP) — Sebanyak 939 anggota masyarakat Kota Depok menjadi
penghuni Rumah Tahanan
(Rutan) Cilodong, Depok,
Jawa Barat. Dari jumlah
tersebut, kurang lebih ada
20 warga Depok yang akan
mendapatkan remisi pembebasan, hal ini diungkapkan Kepala Rutan Cilodong
Sohibur Rachman di Depok
Jawa Barat.
Menurut Sohibur, sampai
saat ini penghuni Rutan Cilodong sudah mencapai 939
orang, dan akan memberikan remisi kepada 20 orang.
”Kami berharap kepada
Wali Kota Depok KH DR MuhammadIdris untuk hadir
pada saat pemberian remisi kepada 20 warga binaan
tersebut. Sebelum hadir dalam acara itu, kami juga
akan menyiapkan berbagai

macam persiapan, karena
yang menghuni rutan itu sangat sensitif,” kata Sohibur.
Ditambahkan Sohibur,
penyerahan remisi kepada
narapidana akan dilakukan
Wali Kota . Oleh karena itu,
sekitar pukul 12 siang akan
dihadiri Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Depok di Rutan Cilodong Depok.
”Wali Kota Depok Idris dan
Wakil Wali Kota Depok Pradi akan di jadwalkan melakukan ramah-tamah di Cilodong Depok pukul 12 siang
yang akan dijamu oleh Kepala Rutan Sohibur Rachman,” kata kasie Adi, Nyoman Agus Nugroho.
Walikota Depok KH Idris
yang temui TERBITTOP, mengatakan, menyerahkan
langsung remisi tersebut usai
upacara penaikan bendera
Mera Putih. (zis)

Hujan Lebat, Satu Rumah
Nyaris Rubuh di Cimarga Lebak
LEBAK (TERBITTOP) — Desa
Jayamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak,
pekan lalu dilanda hujan
lebat, dan mengakibatkan
satu rumah nyaris terbawa
longsor. Pihak desa dan
Muspika Cimarga turun
langsung bersama Babinsa,
Babinmas, serta Camat Cimarga Jakaria termasuk
anggota Polsek Cimarga
mendatangi Desa Jayamanik untuk memberikan
bantuan pada keluarga
yang ditimpa bencana.
Adalah, Sahnian, pemilik
rumah yang nyaris rubuh, ia
berharap ada bantuan dari
pemerintah atas bencana
yang menimpanya. ”Rumah
kami nyaris rubuh tergerus
longsor, dan kami sangat
khawatir bangunan rubuh
menimpa anak-anak. Kami
mohon kepada pihak pemda memberikan bantuan

berupa material seperti
bronjong untuk mengedam
bibir tebing di dekat rumah
kami. Kalau mau pindah,
pindah ke mana, sebab kami punya lahan ini saja,” tutur Sahnian
Sementara itu Camat Cimarga Jakaria mengatakan, pihaknya berharap
adanya laporan masyarakat seperti yang menimpa
rumah milik Sahnian. ”Kalau
ada bencana alam yang
terjadi menimpa warga di
desa mana pun, kami berharap sebelum warga melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Lebak,
terlebih dahulu memberi tahu pihaknya,” jelasJakaria.
Dikatakan Jakaria, pihak
desa sudah mengambil langkah nyata dengan memberikan bantuan secara moral dan material. (anwar)

ANWAR

NYARIS RUBUH — Rumah Sahnian, warga Jayamanik,
Cimarga Lebak, di tepi tebing nyaris rubuh dan tergerus
longsor saat hujan lebat yang melanda daerah tersebut.

nusantara
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HUMAS KEJATI SUMSEL

KERJA SAMA — Penandatanganan kesepakatan bersama antara Bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Sumsel dengan PT Perkebunan VII Palembang.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Kajati Susdiyanto Agus Praptono SH, MH
dengan Direktur PTPN VII Andi Wibisono. Acara ini berlangsung di Aula Kejati Sumatera
Selatan. Selain itu Kejati Sumsel juga melakukan kerja sama bersama Perum Bulog
Divre Sumsel dan Babel.
PALEMBANG (TERBITTOP) — Perum Bulog
Divisi Regional Sumsel dan Bangka Belitung menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam memberikan pendampingin hukum di bidang perdata
dan tata usaha negara (datun). Kesepakatan bersama antara bidang perdata
dan tata usaha negara ditandatangani
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Susdiyarto Agus Praptono dengan Ke-

pala Bulog Divisi Regional Sumsel. Acara
ini berlangsung pada Selasa (2/8) di Ballroom Hotel Novotel Palembang.
Sebelumnya Kejati Sumatera Selatan
pada Kamis 28 Juli 2016 menandatangani
kerja sama serupa dengan PT Perkebunan
VII Palebang. Penandatanganan kerja
sama ini dilakukan Kajati dengan Direktur
PTPN VII Andi Wibisono. Acara ini berlangsung di Aula Kejati Sumatera Selatan.

Bulog dan PT PTPN VII Palembang Gandeng Kejati Sumsel
Acara tersebut diisi dengan paparan
tugas dan kewenangan kejaksaan di
bidang perdata dan tata usaha negara
oleh Kasi Perdata Nauli Rahim Siregar. Usai
paparan, acara dilanjutkan dengan sambutan Direktur PTPN VII Andi Wibisono.
Dalam sambutannya, Dirut PTPN VII
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera
Selatan dan jajaran atas hubungan baik
yang harmonis dengan PTPN VII sehingga
berkenan untuk melakukan kerja sama di
bidang perdata dan tata usaha negara.
Dikatakan, penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh PTPN III

(Persero) selaku induk perusahaan (holding) dengan Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara pada 20 Mei 2016.
Beberapa permasalahan PTPN VII yang
telah berhasil diselesaikan atas bantuan
kejaksaan yang bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) antara lain, konsultasi, pendampingan permasalahan klaim
lahan oleh warga masyarakat terhadap
Distrik Cinta Manis, pendampingan proses
pengadaan lahan seluas 25 hektare, dan
pendampingan proses pengadaan barang/jasa untuk pembangunan pabrik
pengolahan kelapa sawit Bentayan, pendampingan dan mewakili PTPN VII dalam
perkara gugatan perdata terhadap lahan
Unit Sungai Lengi, pendampingan dan me-

wakili PTPN VII dalam perkara gugatan Cik
Nudin terhadap Unit Pabrik Kelapa Sawit
Sungai Niru, pendampingan penanganan
klaim lahan terhadap Unit Kebut Kelapa
Sawit Betung Krawo.
Kajati Sumsel Susdiyarto Agus Praptono
menyampaikan terima kasih kepada
Dirut Utama PTPN VII yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejati
Sumsel dalam penanganan masalah di
bidang perdata dan tata usaha negara. ”Silakan masalah perdata dan tata
usaha negara diserahkan kepada Kejati
Sumsel,” ujar Kajati sambil menambahkan, berharap kerja sama yang telah terjalin baik selama ini agar terus ditingkatkan. (wbsite kjt sumsel/ris)

SINGKAT
Gubernur Minta Semua
Pihak Cegah Karhutla
PALEMBANG (TERBITTOP) — Gubernur Sumatera
Selatan Alex Noerdin minta semua pihak
terutama yang daerahnya rawan kebakaran
untuk lebih fokus mencegah agar tidak terjadi
kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ”Awasi
lahan dan padamkan titik api bila sudah ada,”
kata Gubernur di Palembang, pekan lalu. Hal ini
karena tanpa dukungan semua pihak, maka
pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak
maksimal. Apalagi, menurut dia, memasuki
kemarau sekarang titik api akan timbul sehingga
perlu dicegah bersama. Selain itu, Sumsel banyak
terdapat lahan gambut sehingga bila terbakar
sulit dipadamkan. Sehubungan itu, antisipasi sejak
dini diutamakan sehingga kabut asap di daerah
ini tidak terjadi seperti tahun lalu. (nt)

Jadikan Spirit Perjuangan
Pahlawan Bangun Aceh
BANDA ACEH (TERBITTOP) — Gubernur Aceh Zaini
Abdullah menyatakan spirit dan perjuangan yang
dilakukan para pahlawan di masa lalu harus
menjadi semangat bagi semua komponen
masyarakat di Aceh untuk membangun provinsi
tersebut. ”Mari kita mengenang jasa para
pahlawan dan menjadikan spirit mereka dalam
memperjuangakan kemerdekaan sebagai
teladan dalam membangun Aceh khsusunya dan
Indonesia umumnya,” katanya di Anjong Mon
Mata, Banda Aceh, Rabu. Pernyataan itu
disampaikannya di sela-sela temu ramah bersama
keluarga pahlawan pejuang kemerdekaan dan
penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya
Satya dari Presiden RI kepada PNS di Anjong Mon
Mata, Banda Aceh. (nt)

39 Warga Binaan Babel
Dapat Remisi Bebas
BABEL (TERBITTOP) — Sebanyak 39 warga binaan
yang tersebar di lima Lembaga Permasyarakatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan
remisi langsung bebas terkait peringatan hari
ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Ke71. ”Dua dari 39 warga binaan mendapatkan
remisi bebas merupakan narapidana tindak
pidana khusus korupsi,” kata Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan
Bangka Belitung Bambang Palasara di Lapas
Tuatunu Pangkalpinang, Rabu. Ia menjelaskan
total warga binaan yang mendapatkan remisi
umum sebanyak 884 orang tersebar di lima lapas
yaitu, Lapas Tuatunu Pangkalpinang 286 orang,
Lapas Sungailiat kabupaten Bangka 215 orang,
Tanjung Pandan Kabupaten Belitung 144 orang.
Selanjutnya remisi di Lapas Narkotika Kota
Pangkalpinang 168 orang dan Rutan Cabang
Mentok Bangka Barat sebanyak 76 orang. (nt)

Ribuan Warga Selatan Lebak
Ancam Geruduk PLN
LEBAK (TERBITTOP) — Ribuan
warga selatan Kabupaten
Lebak, Banten, mengancam
akan mengadakan demo
besar-besaran ke Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).
Langkah itu terpaksa dilakukan, karena munculnya gejolak masyarakat atas buruknya pelayanan dari PLN yang
kerap byar pet di wilayah selatan Provinsi Banten tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Lebak,
H Tusnu Rochmat mengatakan, pelayanan PT PLN APJ
Banten Selatan sejak dulu
hingga sekarang bukannya
menunjukkan kinerja yang
bagus, namun kian kacau,
dengan seringnya byar pet
tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan masyarakat di wilayah calon
kabupaten Cilangkahan ini
geram dan bergejolak.
”Kami sudah berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat di Baksel. Intinya
mereka satu suara. Kami
akan bersama masyarakat
berbagai elemen di selatan
Kabupaten Lebak untuk melakukan aksi,” ancamnya.
Menurut Tusnu, akibat seringnya pemadaman listrik
secara mendadak, selain
membuat jengkel juga menyebabkan sejumlah alat
elektronik tidak tahan lama,
bahkan terkadang ketika
dalam sehari beberapa kali
terjadi peralatan elektronik
langsung rusak.
”Kami sudah lama dibiarkan merasakan buruknya

pelayanan PLN yang sudah
puluhan tahun. Karena itu
saya tegaskan, rencana aksi
demo tidak hanya sekadar
ancaman, jika tidak ada perubahan pelayanan ke arah
yang lebih baik, kami akan
turun ke jalan. Jika ingin bukti lihat saja nanti,” tegasnya.
Tusnu berharap, kepada
kepala daerah, baik Bupati
maupun Gubernur untuk ikut
peduli terhadap penderitaan masyarakat selatan
Bantenyang hingga kini belum merasakan pelayanan
yang baik dari PLN.
Selain pemerintah daerah,
Tusnu juga meminta kepada
PT Cemindo Gemilang produsen semen Merah Putih untuk
peduli terhadap masyarakat
selatan, dengan memberikan sebagian suplai listriknya
kepada masyarakat di lingkungan pabrik.
Manajer PT PLN Rayon Malingping, Agung, belum berhasil dikonfirmasi, dihubungi
melalui sambungan telepon
genggamnya dalam keadaan tidak aktif. Sementara CSR
& Public Relations Manager
PT Cemindo Gemilang, Sigit
Indrayana, yang dikonfirmasi terkait tudingan warga,
menyatakan, sejak berdirinya
pabrik semen Merah Putih di
wilayah selatan Kabupaten
Lebak, warga kerap mengalami byar pet, karena Cemindo Gemilang masih memanfaatkan listrik milik PLN untuk
kepentingan produksi, tidak
bersedia memberikan klarifikasi saat dihubungi . (gun)

ISTIMEWA

HUT KEMERDEKAAN RI KE-71
Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-71, Prof Dr Haryono Suyono selaku pembina (kanan), dan Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep
Saefudin MSc (tengah), mengikuti lomba memasak nasi goreng yang diadakan di halaman Kampus Universitas Trilogi Kalibata, Jakarta pekan lalu.

Warga Sekincau Tolak Proyek
Air SPAM IKK Way Tenong
Laporan: Agus Salim
LAMPUNG (TERBITTOP) — Masyarakat
Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung
Barat melakukan aksi sweeping meminta
pemberhentian proyek pencangkokan air
bersih untuk suksesi SPAM IKK Way Tenong
yang bersumber dari Gunung Sekincau
di wilayah ini. Bahkan warga menolak
dilakukan pipanisasi karena tidak
sesuai sumber airnya.
Penolakan ini bukan hanya
berkaitan erat dengan besarnya sumber pendanaan
dari APBN 2016 yang mengalokasikan dana tak kurang
Rp36 miliar lebih dan ditambah dana APBD Lampung
Barat tahun 2016, namun
proyek itu tidak sesuai dengan site plan awal, di mana
jelas sumber airnya dari gunung di wilayah Way Tenong
sehingga dinamai proyeknya
SPAM IKK Way Tenong.
Tetapi kini dibenarkan kebijakan Dinas Pekerjaan
Umum (DPU) Lampung Barat
mencangkok air bersih di Sekincau. Pertanyaannya, mengapa namanya bukan
SPAM IKK Sekincau.
Kendati nama proyeknya
tak diganti, sumber air di Gunung Subhan Kecamatan

Way Tenong tak kalah melimpah ruah derasnya bila dibandingkan air Gunung Sekincau. Masyarakat mempertanyakan mengapa hal ini
sampai terjadi, dan akankah
hak-hak konsumen diabaikan
oleh BUMD Limau Kunci selaku pengelola air bersih di
Bumi Beguay Jejama.
Dari pantauan TERBITTOP,
semestinya pembangunan
baru SPAM IKK Way Tenong
sumber airnya dari Gunung
Subhan sesuai dengan proposal pengajuan awal ke
pusat . Namun tanpa koordinasi yang jelas, DPU mengambil kebijakan tersendiri
dengan cara mengambil
sumber air bersih dari wilayah Gunung Sekincau, yang
jelas-jelas telah berpelanggan tetap tak kurang dari

AGUS SALIM

DISTOP — Sejumlah pipa yang rencananya akan dipakai
untuk proyek pencangkokan air bersih SPAM IKK Way
Tenong yang bersumber dari Gunung Sekincau, namun
proyek tersebut distop, karena tidak ada koordinasi dan
sosialisasi terhadap warga Kelurahan Sekincau.
4000 KwH terpasang di sini.
Sementara ramai diberitakan site plan awal pembangunan ini airnya bersumber
dari Gunung Subhan Kecamatan Way Tenong. Perihal
inilah yang menggugah masyarakat, pelanggan tetap
dan pemerintah Kelurahan
Sekincau melakukan aksi
sweeping dan menyetop pipanisasi di wilayah ini.
Menurut Lurah Sekincau
Misno saat ditemui TERBITTOP,
Minggu (7/8), mengatakan,
dirinya dan aparat kelurahan
ditemani Camat Sekincau
Muzakar SE beserta warga te-

lah berhasil menyetop kegiatan pencangkokan air bersih
Gunung Sekincau. Menurut
dia, hal ini dikarenakan tidak
ada koordinasi dan sosialisasi terhadap warga Kelurahan
Sekincau terlebih ini mengancam kelangsungan sirkulasi
air yang hingga hari ini debit
airnya masih kurang baik.
”Kok bisa-bisanya SPAM
IKK Way Tenong mencangkok air dari wilayah Sekincau, banyak laporan masyarakat yang masuk kepada kami mengkhawatirkan
bila SPAM IKK Way Tenong
berasal dari Gunung Sekin-

cau bukannya sukses malah
pihak pemerintah Lampung
Barat dikeluhkan, karena
sumber PDAM airnya kecil
bahkan mungkin macet. Bukan hanya warga Sekincau
yang mengeluh nanti, tetapi
warga di Kecamatan Way
Tenong juga mengeluhkan
persoalan yang sama tentang distribusi air bersih di kemudian hari ,” ujarnya
Lebih lanjut ia membeberkan, jika hal ini tetap dilanjutkan, bukan lagi menjadi
tanggung jawabnya bila masyarakat yang langsung turun
tangan menyelesaikan persoalan ini. Tindakannya ini
merupakan peringatan supaya hal tersebut ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab atas megaproyek SPAM IKK Way Tenong
”Waktu itu saya sudah dipanggil oleh Kadis PU, dan
saya menghadap ibu Kabid
Cipta Karya. Dia memprotes
langkah saya yang melakukan penyetopan pembangunan pencangkokan air
bersih. Namun saya tetap
berdiri di pihak masyarakat
Kelurahan Sekincau, dan
meminta pihak PU mengadakan sosialisasi terhadap
tindakan pencangkokan air
bersih Gunung Sekincau sehingga masyarakat bisa menerima,” ujar Misno. (***)

KRB Harus Munculkan Pemikiran bagi Banten
CILEGON (TERBITTOP) — Gubernur
Banten Rano Karno mengharapkan
masukan, gagasan dan sumbangsih
pemikiran dari para tokoh Banten,
kasepuhan, tokoh pemuda dalam
rangka membangun Banten menuju
lebih baik. Hal ini dikatakan Rano
Karno saat membuka acara Kongres Rakyat Banten (KRB) yang digelar
Lembaga Peduli Masyarakat Cilegon (LPMC) di salah satu hotel di Kota Cilegon, pekan lalu.
Kongres Rakyat Banten yang mengambil tema ’Membangun Konsolidasi, Menyatukan Visi Banten yang
Berdaulat Pasca 2016’ ini dihadiri oleh
beberapa tokoh masyarakat Banten,
kepala daerah, Ketua DPR RI, tokoh

pemuda dan masyarakat umum.
Gubernur mengaku, menyambut
baik dan apresiasi atas pelaksanaan
KRB, dan mengharapkan melalui silaturahmi pemikiran ini dapat memercikan kecerdasan-kecerdasan
intelektual.
”Melalui rekomendasi yang di dapat nanti, saya akan membacanya
dengan seksama dan saya yakin,
hasil rekomendasi dari pertemuan ini
adalah sumbangsih pemikiran yang
sangat berharga, untuk masa depan Banten kelak,” kata Rano.
Gubernur mengajak kepada generasi saat ini dan yang akan datang, harus dapat melanjutkan jihad
yang pernah dilakukan oleh tokoh

perjuangan Banten Kyai Wasyid
dengan menyejahterakan rakyat,
menunaikan amanah yang diberikan masyarakat, mengembalikan
pakai yang diberikan rakyat dalam
bentuk infrastruktur yang layak.
”Jika pada 128 tahun yang lalu di
tanah Cilegon ini terjadi peristiwa
bersejarah ’Geger Cilegon’ yang
merupakan perlawanan terhadap
penjajah dan diilhami oleh ajaran
Islam. Maka pertemuan kita seharusnya menjadi Geger Cilegon kedua.
Namun musuh kita saat ini adalah
kemiskinan, ketertinggalan, dan kebodohan,” tegasnya.
Menurut Rano, rakyat Banten sudah lama menderita dan sudah

saatnya Banten bangkit, bangun
dari keterpurukan, mewujudkan janji-janji saat pembentukan Provinsi
Banten.
Dikatakan, saat ini Pemprov Banten tengah mengejar ketertinggalanya dan terus berusaha bagaimana caranya kemajuan Banten bisa,
tidak hanya dicapai, tetapi dipercepat. Sebagai contoh: hasil-hasil pertanian dari para petani kita bisa lebih memiliki nilai ekonomis, menembus pasar nasional,” ungkapnya.
Ditambahkan, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup, tetapi
harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia yang
mumpuni. (gun)
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Pembangunan Jalan di Lebak Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
RANGKASBITUNG (TERBITTOP) — Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten,
melalui Dinas Bina Marga terus
memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna
mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur tidak
hanya terfokus di perkotaan, namun
merata hingga ke pedesaan melalui
program hotmix masuk desa dan
pembukaan akses jalan antardesa
terpencil. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan
dan Evaluasi Dinas Bina Marga
(DBM) Lebak Irvan Suyatupika ST, MT
kepada TERBITTOP, baru-baru ini.
Menurut Irvan, bentuk keseriusan
Pemkab Lebak dalam membangun
infrastrukrur adalah,dengan menggelontorkan anggaran sebesar
Rp305 miliar yang bersumber dari

APBD untuk pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan, agar seluruh akses lalu lintas dari desa ke kota
berjalan lancar.
Tujuan pembangunan infrastruktur
tersebut, selain memperlacar akses
jalan warga untuk meningkatkan roda perekonomian, juga sekaligus
mempersiapkan daya saing atas
pemberlakuan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ”Dengan adanya akses infrastruktur jalan yang mulus, akses pertumbuhan
ekonomi masyarakat juga akan meningkat,” ujarnya.
Dikatakan, apabila kondisi jalan
bagus, maka komoditas hasil pertanian dan perkebunan mudah untuk
dipasarkan. Selain itu, dengan jalan
yang mulus juga akan dapat menekan biaya operasional. Dengan demikian, pembangunan yang mem-

prioritaskan infrastruktur jalan dan
jembatan, barang-barang mudah
dipasok ke sentra-sentra perdagangan. ”Dengan infrastruktur jalan
yang mulus, barang-barang hasil komoditas pertanian, perkebunan
maupun kerajinan tidak menumpuk
lagi di pedesaan, namun mudah
untuk dijual ke kota,” katanya.
Lebih jauh Irvan memaparkan, pihaknya belum lama ini sudah membuka akses pembangunan jalan antardesa sepanjang 11 km yang menghubungkan Desa Citorek-CibedukCigoyot di Kecamatan Cibeber.
Pelaksana pekerjaan pembangunan itu melibatkan program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). ”Pembukaan jalan antar desa terpencil di
daerah itu, berada di kawasan hutan dan perbukitan serta pegunungan yang selama ini hanya dapat

dilintasi oleh warga melalui jalan setapak,” ungkapnya.
Sementara kepala DBM Lebak Ir
H Wawan Kuswanto menjelaskan, pihaknya tidak hanya terfokus perbaikan dan betonisasi ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Rangkasbitung dengan Lebak Selatan,
namun juga melakukan perbaikan
dan pembangunan jalan menggunakan konstruksi betonisasi di beberapa titik yang tersebar hampir di
seluruh kecamatan, agar pembangunan di Kabupaten Lebak merata dan dirasakan oleh masyarakat.
”Kita tidak hanya fokus pembangunan infrastruktur jalan dari
Rangkasbitung ke wilayah selatan,
namun merata di seluruh kecamatan, agar pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegasnya. (gun)

KUPANG (TERBITTOP) —
Guru-guru Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri
I Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur (NTT), minta lembaga penegak hukum di daerah ini memberikan perlindungan hukum terhadap guru selama mereka menjalankan
profesinya di sekolah.
”Guru-guru di SMA Negeri I Kota Kupang merasa gelisah karena fenomena kekerasan fisik terShirley Manutede SH
hadap guru semakin marak terjadi, sehingga para guru minta adanya perlindungan hukum dari lembaga penegak hukum di NTT
ketika para guru sedang menjalankan profesinya di
sekolah,” kata Humas Kejaksaan Tinggi NTT Shirley
Manutede SH kepada Antara di Kupang, Senin.
Para guru di Kota Kupang itu mengaku, profesi guru
sudah menjadi objek sasaran baik kekerasan fisik
yang dialami para pendidik maupun upaya kriminalisasi melalui jalur hukum, sehingga menjadi dilema
bagi para guru ketika menjalankan proses pendidikan di sekolah.
Permintaan guru-guru di SMA Negeri 1 Kota Kupang
disampaikan kepada Asisten Intel Kejaksaan Tinggi
NTT Amran Lakomi SH ketika melakukan ’road show’
penyuluhan hukum kesekolah-sekolah di Kota Kupang tentang dampak negatif kasus korupsi, narkoba dan tentang UU Perlindungan Anak.
Menurut Shirley Manutede, aksi kekerasan yang dialami guru-guru dibeberapa daerah di Indonesia menimbulkan kecemasan bagi pendidik di daerah ini
yang meminta adanya perlindungan hukum dari kejaksaan terhadap para guru.
”Jika ada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap guru maka tentu tindakan pelaku masuk dalam kasus tindak pidana yang harus diproses
secara hukum, jika kekerasan dilakukan siswa tentu
UU Perlindungan Anak yang diberlakukan terhadap
pelaku sebagai rujukan dalam proses penegakan
hukum,” kata Shirley Manutede.
Para guru di SMA Negeri I Kupang meminta lembaga penegak hukum untuk menjadikan UU nomor
14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai rujukan dalam memproses suatu kasus hukum yang melibatkan guru. (nt)

Satgas Polri Bersih Babel
Amankan 27 Oknum Pungli

GUNAWAN

PEMBANGUNAN JALAN — Jalan betonisasi yang menghubungkan Rangkasbitung dan Malingping mulai dirasakan masyarakat setempat. Tujuan
pembangunan infrastruktur jalan hingga ke pedesaan melalui program hotmix masuk desa dan pembukaan akses jalan antardesa terpencil, ini mendorong
daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga sekaligus mempersiapkan daya saing di era pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

SINGKAT
Kasus Bank Nagari
Sudah di Tangan
Jaksa Peneliti
PADANG (TERBITTOP) —
Kepala Kejaksaan Tinggi
(Kajati) Sumatera Barat
Widodo Supriyadi
menyebutkan, pemrosesan
kasus dugaan korupsi
pemberian fasilitas kredit
cabang utama Bank Nagari
Padang, yang ditangani
pihaknya saat ini telah
berada di jaksa peneliti.
”Pemrosesan kasusnya terus
dilanjutkan. Saat ini berkas
kasus itu tengah diteliti oleh
jaksa peneliti,” katanya di
Padang, Rabu. Jika jaksa
peneliti menilai kurang
lengkap, tambahnya, maka
berkas kasus itu akan
diserahkan kembali pada
jaksa penyidik untuk
dilengkapi. ”Seandainya
lengkap maka berkas
selanjutnya akan diserahkan
kepada jaksa penuntut
umum (JPU), untuk segera
dilimpahkan ke pengadilan,”
jelasnya. (nt)

198 Narapidana
Lapas Sorong
Dapat Remisi
SORONG (TERBITTOP) —
Kementerian Hukum dan HAM
melalui Lembaga
Pemasyarakatan Sorong,
Papua Barat, memberikan
pengurangan masa hukuman
atau remisi 198 narapidana
dalam rangka peringatan HUT
Kemerdekaan Republik
Indonesia Ke-71. Kepala
Lembaga Pemasyarakatan
Sorong Maliki di Sorong, Kamis,
mengatakan remisi yang
diberikan kepada 198
narapidana dalam rangka HUT
kemerdekaan tersebut adalah
remisi umum dan remisi
dasawarsa. Dia
menyampaikan, narapidana
yang memperoleh
pengurangan hukuman
dasawarsa peringatan HUT
kemerdekaan adalah
narapidana yang telah
menjalani 10 tahun masa
hukuman. ”Sedangkan
narapidana yang memperoleh
remisi umum adalah
narapidana yang sudah
menjalani setengah masa
hukuman serta berkelakuan
baik,” katanya. (nt)

TP4D Kawal Jalannya
Pembangunan di Jabar
BANDUNG (TERBITTOP) — Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat Setia Untung Arimuladi bersama TP4D Kejati
Jabar mengadakan sosialisasi terkait pelaksanaan
program TP4D di Provinsi Jawa Barat. Acara sosialisasi
tersebut berlangsung di Ruang Sangga Buana Gedung
Sate Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada
Jumat siang (12/8).
Di hadapan peserta sosialisasi
yang hadir di antaranya Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Barat, Kepala SKPD, Direksi BUMD Kajati
Untung menyampaikan tujuan dibentuknya TP4D adalah agar pejabat pemerintah daerah tidak perlu
merasa khawatir, ragu-ragu dan takut dikriminalisasi pada saat melaksanakan kewenangannya dalam
mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait dengan penyelenggaraan negara selama hal tersebut
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Adanya TP4D ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyerapan anggaran serta memastikan
bahwa pembangunan yang sejatinya untuk rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat,” papar Kajati.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menuturkan Tim Pengawal
dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D), melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) siap

mengawal pembangunan di wilayahnya.
”Dengan adanya TP4D ini saya
berharap dapat melindungi jalannya pembangunan,” kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan dalam siaran persnya, Sabtu.
Sambut Baik
Ia menyambut baik pendampingan yang diberikan TP4D ini dan menyarankan bagi para dinas, badan,
OPD, maupun biro, agar tak sungkan
meminta penyuluhan, hingga pendampingan pada pemanfaatan
uang negara dari tim Kejati tersebut.
Menurut dia, terbentuknya TP4D
merupakan langkah sinergis menguatkan koordinasi lintas instansi
demi lancarnya pembangunan.
”Marilah kita menyatu padu melakukan tupoksi masing -masing, namun pada sebuah ritme yang sama,” katanya.
Ia menuturkan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama
Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat,
melakukan sosialisasi TP4D, terkait tugas dan fungsi kejaksaan, di bidang

perdata, dan tata usaha negara.
Lanjut Kajati, nantinya TP4D ini
akan mengawal, memberikan pendampingan hukum dan melakukan
koordinasi dalam pelaksanaan proyek guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi dapat
menghambat, menggagalkan dan
menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
Kajati menegaskan bahwa pembentukan TP4D di Provinsi Jawas Barat ini tidak dapat serta merta diartikan bertujuan untuk memberikan
imunitas kepada pejabat pemerintah ataupun birokrat pelaksana, karena pada dasarnya TP4D bertujuan
untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi dengan cara memberikan pendampingan agar pejabat pemerintah tidak perlu merasa
khawatir pada saat melaksanakan
kewenangannya dalam mengambil
keputusan atau tindakan terkait dengan penyelenggaraan negara, selama hal tersebut sesuai dengan tujuan yang jelas dan benar serta dilandasi oleh kejujuran dan tidak ada
kepentingan-kepentingan tertentu
dan tentunya harus bermanfaat untuk masyarakat.
”Harapannya agar dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan oleh Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat ini dapat membantu
proses penyelenggaraan negara
khususnya pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat dapat berjalan lebih baik dari yang sudah baik saat
ini,” tutup Kajati. (nt/wbsejatijabar/ris)

PANGKALPINANG (TERBITTOP) — Satgas VIII Polri Bersih
Polda Kepulauan Bangka
Belitung berhasil mengamankan sebanyak 27 oknum anggota Polda Babel
dan polres jajaran yang terlibat pungutan liar. Inspektur
Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Mustofa di Pangkalpinang, Senin, mengatakan Satgas VIII
yang dikomandoi dirinya
hingga kini masih mengintai
oknum anggota nakal.
”Sejak pertama kali dibentuk pada 2015, sudah 27 oknum Polri yang berhasil diamankan dalam Operasi
Tangkap Tangan (OTT) lantaran kedapatan pungli. Semuanya sudah dilimpahkan
ke setiap Kapolres selaku
atasan yang berhak menghukum untuk dilaksanakan
sidang disiplin,” katanya.
Dikatakannya, 27 oknum
yang diamankan yakni tiga
oknum Polantas Polres Bangka Barat, empat oknum Polantas Polres Bangka Tengah
dan satu oknum Polantas

Polres Bangka Selatan.
Selain itu yang berhasil diamankan yakni lima oknum
Polantas Polres Belitung, dua
oknum Polsek Lubuk Besar
Bangka Tengah, satu oknum
Polantas Polres Bangka Barat.
”Oknum lainnya yakni dua
anggota Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Babel, dua oknum Sat-Sabhara Polres Bangka Tengah, lima oknum Polsek Namang
Bangka Tengah, satu oknum
Polres Pangkalpinang dan
satu oknum Polsek Tamansari Pangkalpinang,” ujarnya.
Ia mengatakan, hukuman
disiplin yang akan diberikan
terhadap oknum anggota
yang melakukan penyimpangan tersebut berdasarkan
hasil sidang disiplin. ”Dengan adanya OTT, diinstruksikan seluruh personel tidak
ada lagi yang melakukan
penyimpangan. Dalam hal
ini fungsi Propam ialah menindaklanjuti aduan masyarakat dan fungsi Humas
mempublikasikan penyimpangan yang ditemukan
Propam,” katanya. (nt)

Babel Tuan Rumah Jambore
Sepeda Lipat Nasional
PANGKALPINANG (TERBITTOP) — Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
terpilih menjadi tuan rumah
Jambore Sepeda Lipat Nasional pada September 2016
sehingga diharapkan dapat
menjadi ajang promosi sektor pariwisata daerah itu.
”Momentum seperti ini
harus digalakkan untuk menaikkan nilai jual daerah terutama sektor pariwisata
daerah ini ke tingkat nasional,” kata Gubernur Kepulauan Babel Rustam Effendi
di Pangkakpinang, Senin.
Menurut dia, kegiatan ini
akan memudahkan pemerintah daerah mempromosikan sektor unggulan daerah,
khususnya sektor pariwisata.
”Semakin banyak event
nasional yang digelar, maka
daerah ini akan semakin terkenal masyarakat nasional
dan internasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah wisatawan yang datang ke
Babel cenderung mening-

kat. Jumlah tamu yang berkunjung ke Belitung dalam
setahun terakhir ini mencapai 4,5 juta jiwa dan perputaran uang yang masuk di
daerah itu mencapai Rp1,8
miliar per lima hari.
”Saya yakin peserta Jambore Sepeda Lipat Nasional
(Jamselinas) akan menceritakan ke temannya tentang
keindahan Pulau Bangka
dan Pulau Belitung, maka
secara tidak langsung mereka telah menjadi duta dalam mempromosikan pariwisata di daerah ini,” katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Babel, KA Tajuddin mengatakan, hingga
saat ini jumlah peserta Jamselinas yang sudah mendaftar sebanyak 150 orang.
”Kami kerja sama dengan
komunitas sepeda lipat nasional untuk event ini dan direncanakan kegiatan ini
akan digelar di Muntok Kabupaten Bangka Barat,”
ujarnya. (nt)

Terdakwa Perkara Tanah Tenjo Jaya Cibadak Mulai Disidangkan
BANDUNG (TERBITTOP) — Dua terdakwa
terkait kasus tindak pidana korupsi dalam
hilangnya tanah Negara seluas lebih
kurang 229 hektare yang terletak pada
bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Tenjo
Jaya di Desa Tenjo Jaya Cibadak mulai
menjalani sidang di Pengadilan Negeri
Tipikor Bandung pada Senin pekan lalu
seperti dilansir website Kejati Jawa Barat.
Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.00
WIB menghadirkan kedua terdakwa yakni
Rudolf Imam Santoso dan Usman Effendi.
Dalam sidang tersebut, kedua terdak-

wa mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa
kedua terdakwa dengan pasal yang sama yakni dakwaan kesatu (primer) melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian
(subsidair) melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Ta-

hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam sidang perdana tersebut, kedua
terdakwa terlihat mengenakan kemeja
putih duduk bersebelahan di satu kursi

mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh tim penuntut umum yang
di antaranya beranggotakan Setiawan
Nur Choliq, Idris Sihite, Doni Setiawan dan
Raymond Ali.
Terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa Rudolf melalui tim pengacaranya
tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan, sedangkan terdakwa Usman Effendi dalam agenda sidang berikutnya berencana mengajukan
eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. (nt)
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Gisting adalah daerah sentra utama sayur-sayuran baik didistribusikan di dalam kabupaten, maupun antarkabupaten, juga di pasok ke Pasar Induk Kramatjati Jakarta. Pasar sayuran Gisting merupakan pasar sayur
terbesar di wilayah Provins Lampung. Nampak suasana pasar sayuran Gisting yang tertata rapi ramai banyak dikunjungi para pembeli.

W

ISATA merupakan
salah satu kebutuhan
bagi masyarakat,
saat ini sudah
menjadi bagian
dari kehidupan. Indonesia
merupakan negara yang kaya
dengan destinasi wisatanya.
Tanggamus adalah salah
satu tujuan destinasi wisatawan,
baik wisatawan domestik maupun
mancanegara. Gisting merupakan
sebuah kota kecil yang berada
47 kilometer barat Kota Pringsewu
dan masuk ke dalam wilayah
administrasi Kabupaten
Tanggamus, Provinsi
Lampung.
Gisting menjadi wilayah
dengan penduduk terpadat
di Kabupaten Tanggamus.
Luas wilayah Gisting sebesar
32,53 km persegi dengan
jumlah penduduk sebesar
38.862 jiwa (BPS Kabupaten
Tanggamus 2016) dan termasuk dalam klasifikasi kota

kecil. Gisting memiliki sembilan kelurahan meliputi, Gisting Atas, Gisting Bawah,
Purwodadi, Kuta Dalom,
Banjarmanis, Campang, Sidokaton, Landbaw serta
Gisting Permai, dengan jumlah penduduk terpadat berada di Gisting Atas. Gisting

Water van de Berg Dam

berada di ketinggian berkisar 700 Mdpl, dengan suhu
harian berkisar 18 sampai 28
derajat Celcius.
Gisting adalah daerah
sentra utama sayur-sayuran
baik didistribusikan di dalam
kabupaten maupun antarkabupaten, juga di pasok ke
Pasar Induk Kramatjati Jakarta. Hasil produksi sayuran
meliputi, bawang merah,
cabai besar, cabai rawit,
kentang, kubis, sawi, petsai,
wortel, bawang daun, caisim, kol, jagung, ubi jalar,
dan masih banyak lainnya.
Pasar sayuran Gisting merupakan pasar sayur terbesar
di wilayah provinsi. Komoditas sayuran tersebut merupakan komoditas andalan
dan menjadi salah satu ikon
kota tersebut.
Masyarakat Gisting didominasi oleh suku Jawa, Lampung serta Padang. Gisting
pertama kali dibuka pada
tahun 1932 oleh sekelompok
orang swasta Belanda yang
tergabung dalan ’Indo Eerropeesche Vereniging’ atau
’Perkumpulan Orang-orang
Indonesia/Keturunan Eropa’. Mereka mendapat izin/
konsesi tanah dari pemerintahan Hindia Belanda dan
mungkin juga kredit bank
untuk membuka perkebunan kopi di Gisting ini.
Nama Gisting konon diambil dari nama sebuah kota kecil/desa di perbatasan
Belanda dan Jerman. Sebagian dari nama tuan-tuan
pemilik kebun masih melekat sebagai nama-nama
tempat di Gisting sekarang
ini seperti blok Grim, Dusun
Bruikmeyer, Desa Landsbouw (kantor konsultan perkebunan), nama orang seperti tuan Khloer, Pak De
Young, dll. Penduduk pertama Gisting masa itu adalah
orang Belanda tuan-tuan
perkebunan beserta keluarganya dan para pekerja
mereka yang sebagian terbesar berasal dari Pulau
Jawa.

Kolam renang Butterfly yang akan memanjakan setiap pengunjung di Kota Gisting.

Sayuran menjadi komoditas andalan juga salah satu ikon Kota Gisting, termasuk kol yang tumbuh subur di kota tersebut.
Tahun 1942 pemerintah
Hindia Belanda bertekuk lutut menyerah tanpa syarat
kepada balatentara Jepang di bawah pimpinan
Jenderal Imamura, semua
tuan-tuan kebun kopi yang
ada di Gisting ditangkap
dan ditawan serta tidak pernah kembali ke Gisting sesudah Jepang menyerah kepada sekutu, kecuali satu
keluarga keturunan Jerman
yang tidak ditangkap oleh
Jepang, karena Jerman merupakan sekutu Jepang.
Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus
1945, dan berdirilah Negara
Republik Indonesia pada 17
Agustus 1945. Menteri Sosial
RI yang pertama membentuk badan yang bernama
Badan Penolong Keluarga
Korban Perang (BPKKP) yang
tugasnya mengurusi orangorang Belanda bekas tawanan Jepang dan bekas romusha yaitu orang Indonesia, terutama orang Jawa
yang kena wajib kerja paksa, kerja sangat berat tanpa
upah, tanpa jaminan makan
dan kesehatan semestinya.
Jawatan sosial provinsi/
BPKKP Sumatera Selatan
waktu itu mengirimkan serombongan bekas romusha
yang berasal dari Jawa untuk di kembalikan ke kampung halaman mereka. Setibanya di Sumatera rombongan eks romusha yang dengan pakaian compangcamping serta kondisi kesehatan mereka yang sangat
menyedihkan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa untuk sementara diistirahatkan di Gisting. Banyak di
antara mereka yang enggan pulang ke Jawa dan
ingin menetap di Gisting. Kepada mereka, pemerintah
memberi modal tanah garapan bekas kebun kopi milik

Belanda yang sudah ditinggalkan. Mereka ini, menamakan dirinya orang BPKKP,
merupakan rombongan kedua asal-muasal penduduk
Gisting.
Seusai perang kemerdekaan 1945-1949 pemerintah
RI mempertimbangkan bahwa jumlah anggota TNI
yang telah berperang selama hampir lima tahun dianggap terlalu banyak dan
harus dikurangi. Tindakan
pengurangan jumlah TNI ini
terkenal dengan istilah rasionalisasi.

ka ini satu batalion CTN dari
Kodam Brawijaya Jawa Timur dikirim untuk berkarya
dan menetap di Gisting.
Seiring perjalanan waktu
setelah beberapa tahun sebagian dari mereka meninggalkan Gisting dan sebagian yang lainnya tinggal
menetap dan beranak-pinak di Gisting ini. Mereka ini
merupakan rombongan ketiga asal mula penduduk
Gisting.
Alam yang hijau segar, pemandangan Gunung Tanggamus di waktu pagi yang

Minggu akhir bulan Anda
bisa menyanyi dan menikmati lagu-lagu keroncong
bersama Komunitas Keroncong Gisting. Kepada rombongan yang berminat bisa
menyaksikan pertunjukan
Reog Ponorogo dan Kuda
Kepang dengan memesan
seminggu sebelumnya.
Bagi mereka yang hobi
memancing tersedia kolamkolam pemancingan di sekitar hotel, dan bagi putraputri Anda tersedia tempat
rekreasi dan hiburan air, kolam bola, perahu karet, cy-

Salah satu hotel di Kota Gisting yang cukup representatif.
Mereka yang terkena rasionalisasi ini dikeluarkan
dari TNI, dan disatukan dalam pasukan Corps Tjadangan Nasional (CTN). Mereka direkrut, dibekali keterampilan, peralatan, tanah
garapan, pembinaan dan
masih digaji selama dua tahun, untuk menjadi petanipetani yang handal di luar
Pulau Jawa. Di antara mere-

menawan. Hotel-hotel ’Gisting Hotel, VIP Hotel, Hotel
21, Hotel Hosana’ yang cukup representatif. Kolam
renang standar bagi para
perenang. Lapangan futsal
di mana-mana. Tempat santap sederhana yang nyaman di sepanjang jalan
yang siap melayani Anda
dari pukul 07.00 sampai
00.00 malam. Setiap malam

cling boat, dll. Di danau
buatan Water van de Berg
Dam (dam: air dari gunung,
dalam bahasa Belanda),
300 meter dari hotel Anda,
juga tersedia kolam renang
Butterfly yang akan memanjakan setiap pengunjung
dengan sejuknya air langsung dari pegunungan.
(Kominfo MIDUS
OMDA IPB 2016/2017)

olahraga
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Kekasih Alvaro Morata CURI PERHATIAN
SANTIAGO BERNABEU (TERBITTOP) — Setelah
dibeli lagi dari Juventus 30 juta Euro, bomber
Alvaro Morata menarik perhatian ketika
dikenalkan ke publik di Santiago Bernabeu,
Senin lalu. Namun, tak hanya Morata yang
mencuri perhatian itu, tapi juga
kekasihnya, Alice Campello. Model cantik
itu tampil menawan dengan gaun
terusan berwarna hitam. ”Bangga sama
kamu dan mari kita mulai petualangan
baru ini bersama-sama,” begitu caption
foto yang diunggah Alice di akun
Instagram pribadinya. (bln)
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Mantan Striker Aston Villa DALIAN ATKINSON TEWAS DISETRUM POLISI
LONDON (TERBITTOP) —
Persepakbolaan Inggris lagi
berduka pasca terbunuhnya
mantan striker Aston Villa era
90-an, Dalian Atkinson, pada
usia 48 lantaran mendapat
tembakan listrik polisi.
Laman BBC menyebutkan,
polisi Telford, Shropshire
mendapat laporan dan
panggilan ke wilayah

Meadow Close untuk masalah
’keamanan yang disebabkan
seorang laki-laki’ pada Senin
dini hari waktu setempat.
Paula Quinn, seorang saksi
menyatakan ia melihat
Atkinson mendapat beberapa
kali tembakan setrum serta
tendangan dari polisi. Namun
petugas paramedis
menyatakan Atkinson

meninggal dunia karena
serangan jantung saat berada
dalam perjalanan menuju
rumah sakit.
Atkinson dikenal karena
menjadi pencetak gol terbaik
di musim perdana Premier
League pada 1992/93 silam.
Ketika itu, Atkinson mencetak
gol spektakuler ke gawang
Wimbledon. (bbc)

Ini Daftar ATLET CANTIK
Olimpiade Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO
(TERBITTOP) —
Olimpiade ke-29
berlangsung di Rio
de janeiro, Brasil,
dari 5 Agustus
sampai 21 Agustus
2016. Ajang yang
dikenal sebagai Rio
2016, memamerkan
atlet-atlet top dari
seluruh dunia.

Zsuzsanna Jakabos
(Hungaria-renang)

Namun, di antara yang top
tersebut ada sejumlah atlet
wanita yang mempesona. Kecantikan mereka menjadi daya tarik tersendiri.
Ini daftarnya:
Aliya Mustafina (Rusia-gimnastik), Michelle Jenneke (Austra-

lia-atletik), Sania Mirza (Indiatenis), Kassidy Cook (Amerika
Serikat-diving), Melanie Adams
(Australia-atletik), Eugenie Bouchard (Kanada-tenis), Maria
Kirilenko (Rusia-tenis), Kelsey
Robinson (Amerika Serikat-voli),
Allison Stokke (Amerika Serikatatletik), Alex Morgan (Amerika
Serikat-sepak bola Wanita),

Sophie Horn (Amerika Serikat-golf),
Ana Ivanovic (Serbiatenis), Antonija Sandric
(Kroasia-basket), Paige
Spiranac (Amerika Serikat-golf), Leryn Franco
(Paraguay-atletik), Francesca Piccinini (Italiavoli), Zsuzsanna Jakabos
(Hungaria-renang), Shelina Zadorsky (Kanada sepak bola wanita), Barbara Seixas (Brasil-voli
pantai), Amber Hill (Inggris Raya-menembak),
Darya Klishina (Rusia-atletik), Mikaela Mayer
(Amerika Serikat-tinju), Ki
Bo-Bae (Korea Selatan-panahan), Anastasia Ashley
(Amerika Serikat-selancar),
Jaqueline Carvalho (Brasilvoli), He Zi (Tiongkok-loncat
indah). (bln)

Leryn Franco
(Paraguay-atletik)

Baru Dua Bulan Pensiun
Riise Kembali Merumput

John Arne Riise
CHENNAI (TERBITTOP) — Setelah dua
bulan pensiun, legenda Liverpool,
John Arne Riise, memutuskan
kembali ke dunia sepak bola, demi
bergabung dengan klub Liga Super
India, Chennaiyin FC.
Riise tentu sudah tak asing bagi
fans The Reds, pemain asal Norwegia
itu penah jadi bagian dari Liverpool
pada rentang 2001-2008. Sukses
mencatatkan 336 laga dan torehan
31 gol. Pemain binaan akademi
Aalesund itu sukses menyumbang
tujuh trofi untuk Liverpool, termasuk
gelar Liga Champions 2004-2005.
Setelah hengkang dari Liverpool,
Riise sempat mencoba peruntungan
di AS Roma, Fulham dan Apoel. Pada
2015, Riise membuat keputusan
mengejutkan untuk mencicipi
atmosfer Liga Super India, bergabung
bersama Delhi Dynamos selama
semusim, pada 11 Maret 2016 Riise
kembali ke mantan klubnya,
Aalesund. Tak lama setelah teken
kontrak, Riise justru memutuskan
pensiun dari dunia sepak bola.
Namun, godaan predikat
marquee player yang ditawarkan
Chennaiyin FC ternyata tak bisa
ditolak Riise, yang akhirnya
memutuskan kembali bermain
setelah dua bulan pensiun.
Riise mengaku keputusannya
kembali ke dunia sepak bola bukan
karena predikat marquee player
yang diberikan Chennaiyin. Namun,
dia termotivasi nasihat Materazzi
yang menukangi klub tersebut. (blc)

Ronaldo Buka HOTEL MEWAH KEDUA di Lisbon
LISBON (TERBITTOP) — Cristiano Ronaldo memasuki usaha perhotelan, bekerja sama dengan
Pestana Hotel Group. Setelah hotel mewahnya
itu hadir di kampung halamannya di Funchal,
Madeira, kini Ronaldo membuka hotel keduanya
di ibu kota Portugal, Lisbon.
Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas atas, seperti gym, gadget super canggih, dan banyak tulisan yang inspirasional.
Tersedia 82 kamar, yang dilengkapi internet super cepat, televisi Apple dan CR7 Suite dengan
kelengkapan PlayStation 4 dan kacamata VR.
Pengunjung disapa dengan kutipan khas Ronaldo, ”Your love makes me strong. Your hate makes
me unstoppable”.
Setelah Funchal dan Lisbon, kabarnya Ronaldo
dan Pestana segera membangun hotel di Madrid
dan New York. Yang menarik, hotel Ronaldo ini
selalu menawarkan kemewahan kelas atas. (bln)

Universitas Indonesia
Perguruan Tinggi Terbaik

Prof Dr Ir Muhammad Anis
JAKARTA (TERBITTOP) — Universitas Indonesia (UI) dikukuhkan
sebagai perguruan tinggi terbaik dalam jumlah dan kualitas publikasi internasional di
Indonesia. Penghargaan itu
diserahkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RI Prof H Mohamad Nasir PhD,
Ak kepada Rektor UI Prof Dr Ir
Muhammad Anis MMet pada
puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
ke-21 tahun 2016, yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, belum lama ini.
Penghargaan didasarkan
atas pencapaian UI terkait
jumlah publikasi ilmiah internasionalnya yang terbanyak,
dan terus meningkat periode
2011-2015. Demikian Kepala

Humas dan KIP UI Rifelly Dewi
Astuti SE MM Kepala Humas
dan KIP UI, Selasa lalu.
Tahun lalu tercatat 605 publikasi terindeks Scopus, sebuah
database bibliografi dunia
yang berisi abstrak dan kutipan
untuk artikel jurnal akademis.
”Sejalan dengan program
pemerintah untuk meningkatkan publikasi ilmiah internasional demi kemajuan bangsa, UI
berkomitmen meningkatkan
jumlah jurnal ilmiah internasional dan telah menempatkan riset serta publikasi ilmiah
sebagai bagian utama dalam
kegiatan universitas," jelas
Rifelly Dewi Astuti.
Berdasarkan data yang dirilis
SCImago Lab (www.scimagojr.
com), sebuah lembaga yang
mengelola laman pemeringkatan publikasi ilmiah internasional, Indonesia berada pada
urutan ke-57 dengan jumlah
publikasi sebanyak 39.719.
”Indonesia tertinggal jauh
dari negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang berada
di urutan ke-32 dengan jumlah publikasi sebanyak 215.553
dan Malaysia yang berada di
peringkat 35 dengan jumlah
publikasi 181.251,” tambah
Rifelly. (lens-in)

ITB Pertahankan Peringkat
Pertama PT di Indonesia
JAKARTA (TERBITTOP) — Institut
Teknologi Bandung (ITB) mempertahankan posisinya sebagai peringkat pertama perguruan tinggi
(PT) di Indonesia dengan meraih
skor 3,78 atau naik 0,04 poin dibandingkan 2015.
”Pada tahun ini, peringkat perguruan tinggi tidak jauh berbeda
dari tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya nilainya naik,”
ujar Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir di Jakarta, Rabu lalu.
Nasir mengumumkan sebanyak
12 perguruan tinggi yang meraih
peringkat teratas di Indonesia.

Antara lain secara berurutan ITB,
UGM, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas
Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Airlangga, Universitas Hasannudin, Universitas Diponegoro, Universitas
Padjajaran, Universitas Andalas,
dan Universitas Sebelas Maret.
Universitas Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari sebelumnya peringkat empat menjadi tiga. ”Pada tahun ini, untuk Sumatera sudah ada perwakilannya yakni Universitas Andalas
yang meraih peringkat 11 dengan skor 2,88,” jelas dia. (nt)

UNJ Tuan Rumah
Peksimida DKI 2016
JAKARTA (TERBITTOP) Pekan Seni
Mahasiswa Daerah DKI 2016 (Peksimida DKI 2016), merupakan pekan lomba seni mahasiswa tingkat provinsi, sebagai persiapan
menuju Pekan Seni Mahasiswa
Nasional XIII, yang digelar di Kendari, 11-17 Oktober 2016.
Peksimida ajang seleksi dalam
rangka membentuk kontingen
DKI menuju Peksiminas XIII. Beberapa universitas telah ditunjuk jadi
tuan rumah pelaksanaan 15 tangkai lomba. Pelaksanaan Peksimida dimulai dengan pembukaan
pada 18 Agustus 2016 di Balairung
Kampus UI. Dilanjutkan dengan
pelaksanaan lomba 19-21 Agustus 2016 yang tersebar di tujuh kampus di antaranya UNJ, UI, IPB,
Universitas
Tarumanagara,
Gunadarma, STIKom LSPR dan

pendidikan & kesra

Universitas Mercubuana.
UNJ selaku tuan rumah menyelenggarakan empat tangkai lomba yaitu lomba baca puisi kategori putra dan putri, lomba penulisan puisi, lomba penulisan lakon,
dan lomba penulisan cerpen pada 19 Agustus 2016 di Aula Lantai
8 Gedung Syafei dan Auditorium
Maftuchah Yusuf Gedung Dewi
Sartika Kampus A UNJ.
UNJ mengirimkan wakilnya untuk mengikuti lomba nyanyi seriosa, pop, keroncong, dangdut,
lomba lukis, fotografi, desain poster, komik strip, baca puisi, penulisan cerpen, penulisan lakon dan
penulisan puisi. Semua kontingen
yang mewakili UNJ ini sudah mengikuti seleksi yang dilaksanakan
tahun lalu dan telah mengikuti
persiapan dan latihan. (rel)
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TECHNOPRENEUR DAY
Universitas Trilogi menyelenggakan Technopreneur Day yang diisi oleh Drh Olan Sebastian MBA pebisnis kopi Sebastian Coffe dan Drh Chevy
Mohammed Cevy Abdullah MS, COO QTL Trimitra pebisnis unggas dengan moderator Dr Widiyanto Dwy Surya MSc di Kampus Univeritas Trilogi,
belum lama ini. The Technopreneur Day diadakan dalam rangka pre university program SDA. Nampak Rektor Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin
MSc (tengah) berfoto dengan para pembicara.

Unpad dan Pemkot Cirebon
Kuatkan Sumber Daya Manusia
CIREBON (TERBITTOP) — Universitas Padjadjaran
secara resmi melakukan penandatanganan
nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota
Cirebon. Penandatanganan ini merupakan
implementasi kerja sama Unpad-Kota Cirebon
melalui program Aliansi Strategis Universitas
Padjadjaran Jawa Barat (ASUP Jabar).
Penandatanganan tersebut dilakukan Rektor Unpad Prof Tri
Hanggono Achmad dengan Wali
Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH
di Ruang Rapat Balaikota Cirebon, Senin lalu. Dalam penandatanganan tersebut, hadir perwakilan pejabat SKPD di lingkungan
Kota Cirebon. Sementara dari pihak Unpad hadir Wakil Dekan II
Fakultas Kedokteran Unpad dr

Herry Herman SpOT, PhD.
Kerja sama yang dilakukan lebih menyasar pada penguatan
sumber daya manusia. Sebagai
salah satu pusat pertumbuhan
ekonomi di pesisir utara Jawa Barat, Unpad telah berkomitmen
untuk ikut mendorong penguatan
wilayah melalui segi akademik.
”Peningkatan sumber daya
manusia ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayahnya,” kata
Rektor Tri Hanggono.
Kerja sama awal yang telah dilakukan Unpad dengan Kota Cirebon yaitu melalui program afirmasi ’Unpad Nyaah ka Jabar’. Sejak diluncurkan 2013 lalu, telah
banyak mahasiswa asal Kota Cirebon yang sedang menempuh
studi di Unpad.
Dengan adanya program afirmasi tersebut, para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke Kota
Cirebon setelah lulus nanti untuk
membangun wilayah melalui kapasitas akademiknya. ”Harapan
kami mestinya tanpa ditawarkan
atau ditarik kembali, mahasiswa
itu harus mau kembali. Tidak jarang lulusan sekarang kalau su-

dah punya kapasitas lebih, maunya ke kota besar,” ujarnya.
Guna meningkatkan program
tersebut, Unpad akan meningkatkan kerja sama ini ke sektor yang
lebih strategis. Sektor kesehatan
menjadi bidikan Univeristas Padjadjaran untuk dikembangkan
kapasitasnya. Langkah yang dilakukan yaitu pendistribusian tenaga dokter dan dokter spesialis
di Kota Cirebon.
Program ini terkait dengan program pembebasan biaya kuliah
program studi Sarjana Kedokteran dan Dokter Spesialis yang mulai diterapkan pada tahun akademik 2016/2017. Program ini bertujuan untuk membangun kembali marwah pengabdian seorang dokter. (rel)

14 Mahasiswa Unhas KKN Internasional di Jepang
MAKASSAR (TERBITTOP) — Sebanyak 14 orang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar siap
mengikuti kegiatan Kuliah Kerja

Nyata (KKN) Internasional di sejumlah kampus di Jepang.
Kepala Humas Unhas M Dahlan
Abubakar di Makassar, Rabu lalu,
mengatakan, puluhan mahasissa
itu berasal dari berbagai fakultas
di antaranya Pertanian (lima
orang), Peternakan (dua orang),
Kehutanan (dua orang), dan Kelautan dan Perikanan sebanyak
empat orang.

”Para peserta KKN internasional
ini didampingi pembimbing lapangan Dr Andi Amri,” katanya.
Ia menjelaskan, para mahasiswa
Unhas ini akan menempati lokasi
di Universitas Ehime di Matsyuyama, Takamatsu di Universitas Kagawa, dan Kochi Universitas Kochi.
Para Mahasiswa KKN ini dijadwalkan mengikut agenda itu selama tiga minggu kedepan dan di-

harakan bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari keberangkatannya tersebut.
Sementara itu, Australian Technology Network (ATN) of Universities yang merupakan satu jaringan kerja sama nasional lima
universitas terkemuka di Australia,
menjajaki kolabosasi riset dengan
Universitas Hasanuddin Makassar,
Sulawesi Selatan. (nt)

sambungan
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Korban Warga Sari Rejo dan Wartawan di Medan

Usut Kekerasan Oleh Oknum TNI AU
JAKARTA (TERBITTOP) — Dewan Kehormatan
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat
mengutuk keras tindakan penyerangan
dan penganiayaan berat terhadap dua
jurnalis oleh oknum TNI AU.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang penyerangan, penganiayaan berat dan
perampasan alat-alat kerja tersebut dilakukan oknum TNI AU, walaupun para wartawan sudah
menyatakan diri sebagai wartawan dengan menunjukan kartu
indetitas.
”Akibat penyerangan, penganiayaan berat dan perampasan
alat-alat kerja yang dilakukan
oleh oknum-oknum TNI UI itu telah membuat para wartawan
yang menjadi korban mengalami patah tulang,luka dalam dan
berbagai kerusakan lainnya serta
kehilangan alat-alat kerja yang
dirampas,” katanya.
Dikatakan, beberapa rumah
sakit yang sebelumnya menolak
memeriksa para wartawan sebagai korban menginformasikan
mereka mengalami intimidasi.
”Sehingga takut memberikan
bantuan yang dibutuhkan para
wartawan yang memerlukan pertolongan,” katanya.
Tindakan tersebut, lanjut Bintang, bukan saja merupakan perbuatan yang telah mengancam
dan mengekang kemerdekaan
pers, tetapi juga sudah menginjak-injak sendi demokrasi berbangsa dan berbangsa.
”Oleh karena itu Dewan Kehormatan tidak dapat mentolerir
adanya penyerangan, penganiyaan berat dan perampasan
alat-alat kerja terhada wartawan,” sebutnya.
Kemudian, kata Bintang, Dewan Kehormatan PWI menyerukan kepada otoritas yang berwe-

nang untuk mengambil tindakan
tegas terhadap para oknum TNI
AU dan seluruh pelaku penyerangan, penganiyaan berat dan
perampasan alat-alat wartawan
saat tugas.
”Kita juga minta agar segera
dihentikan semua tindakan kekerasan terhadap wartawan yang
sedang menjalankan tugasnya.
Apabila ada persoalan dengan
pemberitaan supaya ditempuh
mekanisme yang sesuai di bidang
pers,” tegasnya.
Dewan Kehormatan PWI juga
menyerukan kepada segenap
wartawan untuk senantiasa tetap
dan selalu menegakkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ketika menjalankan tugas.
Diakui
Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud
Soewondo Mayor Sus Jhoni Tarigan mengakui adanya aksi pemukulan terhadap wartawan media cetak dan elektronik. Sebelumnya, Jhoni mengaku, hal itu
tak dilakukan oleh prajuritnya.
”Komandan sudah bilang, Kolonel Pnb Arifin Syahrir meminta
maaf secara pribadi dan dinas,
atas masalah itu,” kata Jhoni
melalui telepon selularnya.
Ditanya soal aksi sweeping, hal
itu memang dilakukan oleh seluruh anggota. Namun, kata Jhoni,
itu dilakukan untuk mencari warga yang melempar batu kepada
anggota TNI AU bernama Wiwin.
Akibat itu, menurut Jhoni, kepala
Wiwin bocor.
”Perintah enggak ada. Swee-

Tribun Medan

NGAMUK — Mukini, baju daster polkadot biru saat berusaha merangsek masuk untuk menemui anaknya yang diamankan petugas TNI
AU, Senin (15/8). Mukini mengamuk setelah tahu anaknya ditahan TNI AU. Dalam insiden ini dua wartawan ikut kena pukul.
ping itu dilakukan karena ada
anggota kena lempar batu. Betul
ini, enggak bohong. Yang jelas,
kepala anggota kita berdarah. Di
mana kenanya, saya enggak tahu persis," kata Jhoni.
Menurut Jhoni, soal penyanderaan warga yang dilakukan prajurit TNI AU sudah dilepas. ”Soal
disandera, sudah dilepas,” jelasnya.
Dia menambahkan, aksi pemukulan terhadap warga itu tak benar dilakukan. Soal aksi penembakan terhadap warga, Jhoni
menepisnya.
”Setelah saya hubungi pejabatpejabat di batalyon, ada melaku-

’DATA PPATK HARUS DIBUKA’———————————————(dari halaman I)
Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE).
Laporan itu berawal dari tulisan
Haris hasil wawancaranya dengan terpidana mati Freddy Budiman yang berjudul "Cerita Busuk
dari Seorang Bandit: Kesaksian
bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)".
[Berita terkait baca halaman 3 dengan judul: ”Tim Independen Temukan Data Tambahan Freddy”]
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengungkapkan fokus mencari tahu apa benar oknum Poliri
yang diduga menerima Rp90 miliar. Karena itu mamsih menunggu hasil kerja dari tim independen. ”Itu fokusnya, jangan lari kemana-mana dulu,” pungkas Tito.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ustadz Dimas Pamungkas mengatakan, adanya
dugaan aliran dana dari Freddy
Budiman ke oknum petinggi TNI/
Polri dan BNN memang membuat
masyarakat syok, Karena sudah
separah itukah narkoba merusak
tatanan negeri ini hingga aparatnya saja terlibat dalam sindikat
narkoba yang sangat meruksa
generasi tersebut.
Lebih lanjut ustadz Dimas mengatakan, inilah waktunya untuk
membersihkan oknum aparat dari
keterlibatan narkoba sesuai arahan Presiden Jokowi untuk revolusi mental. Oleh karenanya Ini PR
bagi para petinggi TNI dan Polri,
terutama Kepala BNN Komjen Pol

Budi Waseso untuk membersihkan
jika ada buahnya yang terlibat
jaringan narkoba sehingga BNN
bisa bersih kembali.
Dugaan aliran dana dari gembong narkoba Freddy Budiman ke
sejumlah oknum aparat itu harus
dijadikan momentum untuk bersih-bersih di lembaga aparat penegak hukum kita. Semua pihak
harus berani menyikat siapa saja
yang terlibat agar peredaran
narkoba bisa semakin terkikis.
Selain bersih-bersih aparatnya
dari jaringan peredaran narkoba,
Presiden Joko Widodo juga harus
membentuk tim independen guna menelusuri pernyataan Freddy
Budiman kepada Ketua Kontras
Haris Azhar. (berbagai sumber/ris)

GLORIA NATAPRAJA HAMEL MEMILIH JADI WARGA INDONESIA–—(dari halaman I)
baki teman saya masih banyak
yang lebih bagus,” kata Gloria,
pada siang harinya di Wisma
Negara, setelah diizinkan Presiden untuk bergabung.
Penjaga gordon adalah Paskibraka yang berdiri dan bertugas
di sisi belakang podium tempat
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) berada.
Gloria tidak turut serta dalam tim

yang bertugas untuk menurunkan
bendera secara langsung. Gloria
masuk Tim Bima, yang bertugas
menurunkan bendera.
”Bangga banget, akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil
yang baik,” tambahnya.
Gloria diizinkan bertugas menurunkan bendera karena dinilai
berjiwa nasionalis. Karena, melalui surat yang ditulisnya, Gloria

menyatakan dia memilih untuk
menjadi warga negara Indonesia
(WNI).
”Melihat nasionalisme Gloria,
keinginannya, kecintaannya, dan
juga kalau lihat bagaimana
akhirnya kemudian dia tetap berharap,” kata Sekretaris Kabinet,
Pramono Anung, memberi alasan
dimasukkannya kembali Gloria ke
dalam Paskibraka. (end)

NEYMAR CETAK REKOR GOL TERCEPAT———————————(dari halaman I)
ulangan dari semifinal Piala Dunia
2014 di stadion yang sama, saat
Brasil dihancurkan 1-7 dalam kekalahan paling memalukan dalam sejarah sepakbola mereka.

Neymar dan Gabriel Yesus mencetak dua gol untuk Brasil dalam
kemenangan atas Honduras, dituntaskan oleh dua gol lain yang
dicetak Marquinhos dan Luan.

Brasil belum pernah memenangkan emas di kompetisi sepak bola putra, dan selalu kalah di
final, yakni di pada tahun 1984,
1988 dan 2012. (bbc)

BONUS TONTOWI AHMAD DAN LILIYANA NATSIR DIKALAHKAN ATLET SINGAPURA—(dari halaman I)
yang siap menggelontorkan bonus 255.000 dolar AS (sekitar Rp
3,344 miliar) untuk setiap medali
emas. Di bawahnya berturut-turut
ada Kazakhstan, Italia, Perancis,
Rusia, Afrika Selatan, Amerika
Serikat, Jerman dan Australia.
Inilah Daftar negara pemberi
bonus untuk setiap medali emas
yang diraih atletnya:
Singapura: 753.000 dolar AS (sekitar Rp9,877 miliar)
Indonesia: 383.000 dolar AS (sekitar Rp5,023 miliar)
Azerbaijan: 255.000 dolar AS (sekitar Rp3,344 miliar)

Joseph Schooling

Kazakhstan: 230.000 dolar AS
(sekitar Rp3,015 miliar)
Italia: 185.000 dolar AS (sekitar
Rp2,425 miliar)
Perancis: 66.000 dolar AS (sekitar Rp865,256 juta)
Rusia: 61.000 dolar AS (sekitar
Rp799,707 juta)
Afrika Selatan: 36.000 dolar AS
(Rp471,974 juta)
Amerika Serikat: 25.000 dolar AS
(Rp327,759 juta)
Jerman: 20.000 dolar AS (sekitar
Rp262,191 juta)
Australia: 15.000 dolar AS (sekitar Rp196,699 juta). (end)

PASCAPENCABUTAN LAPORAN KE MKD, CITA CITATA MASIH KIRIM UNDANGAN—–(dari halaman I)
Perayaan ulang tahun ke-22 Cita
Citata cukup sepi tanpa kehadiran mantan kekasih, Amri Tuasikal.
Cita Citata mengaku sudah mengundang Amri. ”Tanya saja sama
orangnya,” ujar Cita Citata. ”Aku
memang sempat kirim undan-

gan, tapi memang dia mungkin
lagi sibuk,” jelasnya lagi.
Cita Citata memang sempat
melaporkan mantan kekasihnya
itu, Amri terkait kode etik ke MKD,
DPR-RI, pada Jumat 5 Agustus
2016. Cita merasa ditipu oleh Amri

yang sempat menjanjikan pernikahan. Namun, Cita Citata kembali mencabut laporan tersebut
pada Rabu, 10 Agustus 2016, lantaran Amri sudah menyatakan
permintaan maafnya kepada
Cita. (ok)

kan penembakan, namun hanya
sekali. Itu pun ke atas. Kami mencari orang yang melempari batu.
Dan kami juga ada temukan ketapel serta panah beracun yang
mungkin dipakai warga untuk
melukai anggota. Kami tegaskan,
kita tidak ada menembak warga,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, wartawan MNC TV Andri Safrin Purba dan wartawan Tribun
Medan Aray Agus serta beberapa wartawan lainnya dianiaya
oknum TNI AU ketika meliput unjuk rasa warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.
MNC Media akhirnya melapor-

kan ke Dewan Pers terkait aksi penganiayaan wartawannya oleh
prajurit TNI Angkatan Udara saat
meliput bentrokan di kawasan
Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara.
”Kami tadi sudah melaporkannya, bagaimana proses kejadiannya. Kekerasan yang dilakukan
oleh oknum aparat tersebut di Polonia,” kata Direktur Pemberitaan
MNC Media Arya Sinulingga di
Gedung Dewan Pers.
Menurutnya, ada pelanggaran
berat yang dilakukan aparat tersebut terhadap wartawan yang
kala itu sedang melakukan peliputan.

”Kami sampaikan bahwa ada
pelanggaran Undang-Undang
Pers, adalah bagaimana wartawan kita dihambat oleh oknum
aparat untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” bebernya.
Karenanya, untuk pembelajaran ke depan, MNC Media melapor ke Dewan Pers. MNC Media
siap menggandeng Dewan Pers
untuk melaporkan kasus itu secara hukum. ”Ke Mabes Polri tujuannya apa supaya diproses hukum.
Kenapa? Agar tidak kembali terjadi itu, yang penting jangan ada
lagi wartawan yang dihambat,”
ujarnya. (berbagai sumber/ris)

KEMERDEKAAN MEMBUKA KEBEBASAN UNTUK BERAMAL———(dari halaman I)
dalam suatu roadmap yang jelas
dengan dimensi waktu bertahap
yang masuk akal dan dukungan
suasana serta program yang tajam arahannya serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
dan penuh kasih sayang.
Untuk itu sejak hari ulang tahun
kemerdekaan ini kita perlu membulatkan komitmen dan tekad
bersatu dan segera menata jaringan yang rapi sampai ke tingkat
akar rumput. Jaringan dengan
komitmen yang tinggi itu harus
memberi kesempatan seluruh kekuatan pembangunan tanpa kecuali, baik kalangan pemerintah
dan kekuatan masyarakat sampai ke tingkat akar rumput, alim
ulama, para sesepuh dan mereka yang berpengaruh di wilayah,
serta seluruh rakyat diajak dengan penuh simpati untuk sebesar-besarnya memberikan kesiapan partisipasinya yang tinggi,
sungguh-sungguh dan ikhlas.
Pertama-tama, di samping diperlukan penegasan komitmen
yang dipastikan dengan sungguh-sungguh sampai ke tingkat
akar rumput, diperlukan pengembangan budaya yang sarat kegiatan komunikasi, informasi dan
edukasi secara besar-besaran
agar semua instansi, lembaga sosial dan penduduk pada umumnya sungguh-sungguh berusaha
membangun niat dan aksi baru
yang mendukung usaha pemberdayaan sumber daya manusia
melalui belajar giat, bekerja dan
berusaha keras, cerdas dan tun-

tas sehingga tidak ada seorangpun yang santai dan tidak peduli
terhadap upaya pembangunan
bangsa dan negaranya. Upaya
komunikasi ini harus menghasilkan
budaya yang memberi dukungan
serta sekaligus membuat setiap
pejabat dan warga saling berlomba membangun semangat
dan kerja nyata melalui partisipasi
yang sungguh-sungguh dan
penuh kasih sayang kepada seluruh anak bangsa.
Sasaran berikutnya adalah ajakan yang penuh simpati kepada
keluarga yang lebih mampu untuk dengan keikhlasan yang tinggi berjuang menjadi tokoh pemberdayaan keluarga tertinggal di
semua lapisan masyarakat dengan memberikan sumbangan
kepandaian dan kekayaannya
kepada masyarakat luas melalui
berbagai cara. Cara yang pertama adalah bekerja di segala bidang dengan penuh keikhlasan,
jujur dan sungguh-sungguh tidak
sekadar pro rakyat, tetapi menghasilkan seluruh rakyat mampu
bekerja keras dan berusaha dalam berbagai bidang yang mengangkat harkat, martabat dan
meningkat kesejahteraannya sehingga bebas dari kemiskinan
dan kelaparan serta mampu berbagi kepada saudaranya yang
masih tertinggal. Proses bebas
dari kemiskinan itu diartikan juga
memiliki kepekaan terhadap
upaya melestarikan kekayaan
alam dan sumber daya yang ada
untuk anak cucunya kelak.

Suasana dan gerakan keluarga
mampu dan tokoh-tokoh masyarakat yang dengan segala usaha
bekerja keras itu harus menjadi
bahan berita yang tidak ada keringnya pada media massa sehingga budaya kerja keras saling
bersatu dan menggantikan berita caci maki menguasai media
massa yang merusak semangat.
Dukungan terhadap berita yang
optimis membangun suasana
yang kondusif bagi setiap anak
bangsa untuk membangun itu
harus makin lama menggantikan
berita buruk tentang korupsi, saling mencaci dan memperkosa
hak-hak orang lain serta dengki
dan saling curiga. Pers nasional
harus mengolah berita pembangunan menjadi motivasi bagi setiap anak bangsa untuk malu tidak ikut serta dalam arus pembangunan yang dinamik.
Lebih dari itu, keluarga tertinggal menjadi malu menjadi beban
dengan mengubah sikap dan semangatnya untuk bekerja keras
dan berusaha mengikuti ajakan
untuk berlatih dan mau mengerjakan apa saja yang mengangkatnya ke posisi yang lebih baik
dan sejahtera. Tanpa malu bekerja keras sampai akhirnya bebas
dari ketergantungan dan mandiri
menjadi anak bangsa yang terhormat dan sejahtera. Kemerdekaan membawa kita menjadi
suatu saudara besar anak bangsa yang bahagia dan sejahtera
secara adil dan merata. (Penulis

adalah Pembina Yayasan Racana)

ANGIE PASRAH, ANTASARI DAN NAZARUDDIN DAPAT REMISI–———(dari halaman I)
Pemasyarakatan Kelas II A Rutan
Pondok Bambu Ari Budianingsih
membenarkan hal itu. Mantan
bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi, karena telah membayar denda dan menjadi justice
collaborator.
”Angelina Sondakh tidak mendapatkan remisi karena dia tidak
bekerja sama dengan penegak
hukum sebagai salah satu syarat
menerima remisi,” kata Ari.
Angelina, yang akhir tahun lalu
hukumannya dikurangi Mahkamah Agung menjadi 10 tahun
penjara, juga tidak ada dalam
barisan peserta upacara peringatan kemerdekaan di lembaga
pemasyarakatan yang menampung 319 narapidana dan 565 tahanan itu.
Politikus penghuni Rutan Pondok Bambu lainnya, anggota DPR
dari Partai Hanura Dewie Yasin
Limpo yang divonis enam tahun
penjara dalam perkara korupsi,
juga tidak mendapat remisi.
”Narapidana di sini ada 319

orang dan 184 mendapat pengurangan masa tahanan sementara empat orang bebas,” katanya.
Para penerima remisi dinilai berkelakuan baik selama dalam tahanan, dan selanjutnya mereka
akan dievaluasi selama enam bulan, jika mereka berbuat ulah maka remisinya dapat dicabut.
Pengurangan hukuman yang
diberikan kepada 184 narapidana itu beragam, 53 orang mendapatkan remisi satu bulan, 44
orang mendapat remisi dua bulan, 58 orang mendapat remisi tiga bulan, 18 orang mendapat
empat bulan, dan tujuh orang
mendapat remisi lima bulan.
Kepala Lapas Sukamiskin Surung Pasaribu menyatakan, pihak
lapas mengajukan remisi bagi 121
orang narapidana umum dan 48
orang narapidana khusus. ”Untuk
napi korupsi ada 48 orang di antaranya yakni, Nazaruddin, karena telah membayar denda dan
menjadi justice collaborator (JC).
Untuk napapidana umum ada
121 orang,” kata Surung kepada

wartawan usai kegiatan pemecahan rekor Muri narapidana se
Indonesia, yang digagas Menkumham Yasona Laoly, Senin 15
Agustus 2016, di Lapas Sukamiskin.
Surung menambahkan, napi korupsi yang diajukan mendapat remisi dari Lapas Sukamiskin ada sekitar 70 napi. ”Kita ajukan 70 napi,
tapi yang disetujui 48. Itu karena
napi korupsi belum membayar
denda. Termasuk terkait justice collaborator mereka belum siap dan
belum ada pengakuan dari KPK
atau kejaksaan sebagai JC. Jika
mereka mengajukan jadi JC baru
mungkin remisinya turun,” katanya.
Nama-nama yang belum mendapat remisi yakni seperti, Andi
Mallarangeng, Sutan Bhatoegana,
Anas Urbaningrum, Suryadharma
Ali dan Dada Rosada. Sementara
remisi yang didapat oleh Nazaruddin, Kalapas menegaskan, dihitung secara akumulatif. ”Berapa
bulannya itu dihitung akumulatif,
kalau baru tahun keempat, berarti
dapat dua bulan hingga tiga bulan,” kata Kalapas. (pr/okz/nt/ris)
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PEMKOT SERANG SIAPKAN

Tenaga Terampil di Bidang Teknik Las

W

WALI KOTA Tb
Haerul Jaman
memotivasi peserta pelatihan
teknis las di BBLKI Kota Serang,
Senin (1/8) lalu. Wali Kota
mengharapkan agar peserta
yang mengikuti pelatihan teknik
las ini mampu meningkatkan
lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran di Provinsi Banten,
khususnya di Kota Serang.

Dia mengapresiasi kegiatan yang bekerja sama dengan BBLKI ini, karena tidak
hanya mengajarkan tentang teknik las, tapi para
peserta juga diberikan pendidikan karakter.
”Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta teknik las
diharapkan disiplin dan bertanggung jawab di mana
pun kita bekerja,” ujarnya.
Hadir pada kesempatan

tersebut, Kepala Disnakertrans Kota Serang Heri Hadi,
Kepala BBLKI Fauziah, para
pembimbing pelatihan, peserta pelatihan dan undangan lainnya.
Diketahui, jumlah peserta
dari pelatihan ini yakni 20
peserta di enam kecamatan di Kota Serang, peserta
dari SMK 12 orang, SMA
enam orang, dan Madrasah
Aliyah sebanyak dua orang.

Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman memberi sambutan pembukaan ’Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Kegiatan
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai dan Pelatihan Kejuruan Teknik Las SMAW’ di BBLKI Kota Serang.
Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Serang ini menjelaskan,
salah satu faktor keberhasi-

Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman (dua kanan), foto bersama dengan peserta pelatihan
dan Kadisnakertrans Kota Serang Heri Hadi (kanan), serta Kepala BBLKI Fauziah (kiri).

lan pembangunan suatu
bangsa atau juga di daerah
adalah sangat dipengaruhi
oleh kualitas sumber daya
manusia (SDM) sebagai aset
utama di samping aset sumber daya alam.
Oleh sebab itu, menyiapkan SDM tidak ada pilihan
lain harus melalui pendidikan dan pelatihan yang
akan menghasilkan SDM
yang kompeten (memiliki
pengetahuan, sikap dan
perilaku yang baik, terampil, berpengalaman dan juga memiliki rasa tanggung
jawab).
Di era MEA (Masyarakat
Ekonomi ASEAN) tenaga
kerja dari ASEAN mencari
pekerjaan di mana pun, jika tenaga kerja kita tidak
dibekali dengan keterampilan/keahlian maka yang
terjadi masyarakat kita
akan menjadi penonton di
daerah sendiri. Ditambah
bagi kemajuan teknologi
semakin cepat jalannya,

jika kita tidak mengikuti
akan jauh tertinggal.
Kegiatan lain yang akan
dihadapi adalah terancamnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Gambaran banyaknya pencari
kerja, dapat kita lihat dari
pencari kerja yang untuk
tahun 2016 dari Januari
sampai Juli yang terdaftar
di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Serang,
mencapai 6.928 orang.
Pemerintah KotaSerang
melalui Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi memberikan
pelatihan kepada pencari kerja untuk dapat
meningkatkan
kualitas pribadi
bagi warga Kota Serang yang
produktif yaitu salah satunya dengan pelatihan
teknik las, dan sekaligus uji kompe-

tensi (sertifikasi) bagi peserta pelatihan untuk bersaing dengan tenaga kerja asing di industri, khususnya menghadapi masyarakat ekonomi Asia dan
masyarakat Asia Pasifik.
Wali Kota berharap, kepada para peserta pelatihan
agar dapat mengembangkan ilmu atau keahlian yang
didapat pada pelatihan ini,
dan dapat berusaha mandiri, berwi-

rausaha membuka lapangan pekerjaan baru, serta
dapat memberikan motivasi kepada anggota lainnya
atau kepada generasi muda yang lain sehingga tumbuh embrio-embrio baru,
dan pada gilirannya dapat
membantu pemerintah
daerah khususnya untuk
mengatasi pengangguran
di Kota Serang. Pemerintah
Kota Serang sendiri telah
berupaya meningkatkan
sumber daya manusia kepada para generasi penerus
bangsa dengan menggulirkan program pendidikan
gratis.
Sementara Kepala BBLKI
Kota Serang Fauziah pada
kesempatan itu memaparkan, pentingnya pendidikan karakter pada pelatihan tersebut, selain keterampilan, inovasi dan skill.
Dirinya telah bekerja sama
dengan perusahaan-perusahaan yang siap menampung para peserta latihan
untuk bekerja. Pelatihan ini
juga beberapa kali dilakukan, banyak materi yang
diajarkan, salah satunya
adalah teknik las, Autocad
dan lain-lain. Pada pelatihan teknik las ini, dirinya
mengaku banyak perusahaan yang membutuhkan
skill kemampuan teknik las.
(adv)

Wali Kota
Serang saat
menyematkan
tanda peserta
pelatihan.

