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Harga Rp5000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

 Kasus penistaan agama layak
diproses hukum?

 Tegakkan hukum biar langit
runtuh bro!!!

Bang TOP...

JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi Pe-
nyiaran Indonesia (KPI) menyebut-
kan liputan media terkait sidang Jes-
sica Kumala Wongso dengan dak-
waan membunuh rekannya Wayan
Mirna Salihin yang telah memasuki
pembelaan, mempengaruhi asas
praduga tak bersalah.

Sidang Jessica,
HILANGNYA PRADUGA

TAK BERSALAH
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JAKARTA (TERBITTOP) —
Senator asal Bengkulu
Mohammad Saleh terpilih
menjadi ketua DPD RI
menggantikan Irman
Gusman. Dalam pemili-
han Mohammad Saleh
berhasil meraup suara
terbanyak pada dua kali
pemilhan yang diikutinya.
Saleh meraih tertinggi, 61
suara, dengan menga-
lahkan dua pesaing-
nya, Gusti Kanjeng Ra-
tu Hemas dan Farouk
Muhammad.

”Bagi saya ini ada-
lah amanah yang sa-
ngat berat. Hampir se-
paruh kawan-kawan
mengamanatkan kepa-
da saya,” tutur Moham-
mad Saleh kepada war-
tawan yang sudah me-
wawancarainya di ruang
rapat di sela pemilihan
ketua DPD yang baru.

”Jabatan ini sebagai
amanah yang berat se-
kali,” sambung Saleh
sambil berjalan.

Dikatakan, hampir se-
paruh kawan-kawan me-
ngamanatkan kepada
dirinya. Karena itu lanjut-

nya jabatan ini akan di-
emban sebaik mungkin.

Saleh terpilih menggan-
tikan Irman Gusman yang
sudah ditetapkan seba-
gai tersangka kasus suap
dan kini ditahan KPK.

SALAH satu sasaran
pembangunan yang
baru, biarpun topiknya
bukan topik baru, ada-
lah upaya pengentasan
kemiskinan sampai ke ti-
tik nol, upaya penang-

gulangan kelaparan sampai tuntas, pe-
nyempitan kesenjangan dan gerakan ope-
rasional bagaimana memelihara kekayaan
hayati, kelestarian lingkungan dan bagai-
mana segala kegiatan pembangunan di-
kelola oleh pemerintah dengan mencipta-
kan suatu masyarakat gotong-royong dan
penuh ketentraman dan perdamaian.

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Pembangunan Wisata untuk SDGs
Masyarakat tidak saja menjadi penonton

pembangunan tetapi ditandai bahwa suk-
sesnya semua target SDGS adalah hasil ke-
giatan pemerintah yang dilakukan dengan
memberikan kesempatan partisipasi yang
tinggi kepada masyarakat luas, masyarakat
tidak hanya dijadikan penonton tetapi da-
lam alam demokrasi yang sopan diberikan
kesempatan partisipasi yang elegan dan
memberikan kepuasan karena segala hak-
hak asasi dihormati dan diberikan tempat
yang nyaman.

Berbeda dengan MDGs yang merangsang
pembangunan untuk pengentasan kemis-
kinan dengan segala daya melalui pening-
katan mutu dan kemampuan sumber daya
manusia membangun kesehatan agar be-
rusia panjang, pendidikan dan keterampilan
agar mampu mengolah sumber daya alam
dan menghasilkan setinggi-tingginya hasil
produk untuk kepentingan peningkatan
penghasilan serta kegiatan wirausaha agar
mampu mengentaskan kemiskinan, maka
dalam arahan PBB yang baru, Sustainable De-
velopment Goals (SDGs), atau yang terkenal
dengan nama Pembangunan Berkelanjutan,

JAKARTA (TERBITTOP) — Sete-
lah 12 Tahun menunggu
akhirnya hasil penyelidikan
Tim Pencari Fakta kasus me-
ninggalnya aktivis HAM Mu-
nir mulai mendapat titik te-
rang setelah Komisi Informasi
Pusat (KIP) pada Senin (10/
10) memenangkan gugatan
Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) dan Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Kekerasan
(Kontras). Dengan putusan itu
maka KIP mendesak untuk
segera membuka temuan TPF
(Tim Pencari Fakta) atas kasus
tewasnya Munir.

”Supaya kita tidak terus
menerus melihat pemerin-

KIP MENANGKAN GUGATAN LBH DAN KONTRAS

’Suciwati Tunggu 12 Tahun TPF Munir Dibuka’
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BARCELONA (TERBITTOP) — Ney-
mar bakal menjadi pemain ter-
baik dunia? Bukan mustahil. Apa-
lagi yang memprediksinya ad-
alah mantan pemain bintang
timnas Brasil dan Barcelo-
na, Ronaldinho.

Fakta juga memung-
kinkan untuk itu. Ney-
mar sebelumnya te-
lah masuk dalam
daftar tiga pemain
terbaik untuk me-
raih FIFA Ballon d’Or
tahun 2015 bersa-
ma dua megabin-
tang Lionel Messi dan
Cristiano Ronaldo.

tah membuat tumpukan-
tumpukan kasus. Sehingga
terus kita kawal sehingga ti-
dak hanya dikawal dipubli-
kasikan tapi segera dituntas-
kan dan ditindaklanjuti. Jadi
apakah ada tim investigasi
atau apakah pengadilan la-
gi. Saya pikir perlu untuk se-
gera tuntas,” ucap Suciwati
usai mendengar putusan
Majelis KIP di sidang putusan
di Gedung Graha PPI Ja-
karta, Senin lalu.

KIP memutuskan pemerin-
tah harus segera membuka
hasil temuan TPF tersebut se-
bagai bentuk kepatuhan
terhadap Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Pub-
lik. Dalam amar putusannya,
majelis hakim yang diketuai
oleh Evi Trisulo menyatakan
pemerintah Republik Indo-
nesia harus segera mengu-
mumkan secara resmi infor-
masi hasil penyelidikan kasus
meninggalnya Munir kepa-
da masyarakat.

”Pemerintah Republik In-
donesia untuk segera me-
ngumumkan secara resmi
hasil penyelidikan tim pen-
cari fakta kasus meninggal-
nya Munir kepada masya-
rakat,” ujar Ketua Majelis KIP,
Evi Trisulo.

Ahok meminta maaf kepa-
da seluruh umat Islam de-
ngan pernyataannya yang
dianggap telah melaku-
kan penistaan agama.
Cagub petahana ini me-
ngaku tidak ada mak-

sud untuk melecehkan
kitab suci umat Islam.

”Permintaan maaf
kami terima seba-
gai sesama anak
bangsa. Ya kami
tetap proses
masalah hu-
kum,” kata Sek-
jen Dewan Syu-
ro DPD FPI DKI
Jakarta Habib
Novel Bamuk-
min di Jakarta,
pekan lalu.

Pernyataan

ditandatangani oleh Ketua
Umum MUI Ma’ruf Amin dan
Sekretaris Jenderal MUI An-
war Abbas pada Selasa (11/
10). Aparat penegak hukum
diminta proaktif melakukan
penegakan hukum secara
tegas, cepat, proporsional
dan profesional dengan
memperhatikan rasa keadi-
lan agar masyarakat memili-
ki kepercayaan terhadap
penegakan hukum. MUI juga
meminta masyarakat untuk
tetap tenang dan tidak me-
lakukan aksi main hakim
sendiri serta menyerahkan
penanganannya kepada
aparat penegak hukum.

Sejumlah ormas Islam di
Pekanbaru, Riau dan Makas-
sar, Sulawesi Selatan mela-
porkan Gubernur DKI Jakar-
ta Basuki Tjahaja Purnama ke
kepolisian setempat terkait
dugaan penistaan agama.

Di Sulawesi Selatan, FPI Sul-
sel resmi melaporkan Ahok
ke Polda Sulsel.

”Kita ingin mempublis jika
ada penistaan agama, ja-
ngan bermain-bermain soal
itu, persoalan keyakinan ba-
gi FPI ini sangat sakral dan ja-
ngan main-main. Ada atau
tidak ada instruksi ini sudah

menjadi keyakinan umat
muslim, untuk melawan itu,”
tegas Faisal.

Di Pekanbaru, Riau, bela-
san organisasi lintas agama
dan kemahasiswaan mela-
porkan Ahok ke Polda Riau.
Ahok yang kini menjabat gu-
bernur DKI Jakarta dilapor-
kan atas kasus penistaan
agama.

Secara terpisah Ketua Ko-
misi VII DPR-RI Saleh Partonan
Daulay menganggap, duga-
an penodaan agama yang
dilakukan oleh Basuki Tjaha-
ja Purnama sangat layak di-
proses secara hukum. Kha-
watir dapat terjadi hal serupa
di masa depan, terlebih ba-
nyak daerah yang juga akan
melakukan pilkada serentak.

Saleh mengaku, telah me-
mutar secara berulang-
ulang video di mana Ahok
diduga melakukan penoda-
an agama. Dari situ politisi
Partai Amanat Nasional
(PAN) ini yakin perkataan
Gubernur DKI Jakarta itu me-
ngandung penodaan yang
belakangan ramai diperbin-
cangkan.

”Saya telah mendengar-
kan kembali video itu. Seperti

JAKARTA (TERBITTOP) — Walaupun
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama yang akrab disapa Ahok ini,
telah meminta maaf terkait dugaan
kasus penistaan agama, Front Pembela
Islam (FPI) dan sejumlah organisasi
lainnya tetap ingin kasus itu
berjalan demi hukum.

Ahok memang mengundang
kontroversial dan seluruh ele-
men organisasi FPI di berba-
gai daerah telah melaporkan
kasus dugaan penistaan
agama ke kepolisian.

MUI (Majelis Ulama Indone-
sia) menilai pernyataan Ahok
saat kunjungan kerja di Ke-
pulauan Seribu dapat dikate-
gorikan menghina Alquran
dan menghina ulama. MUI
merekomendasikan agar
aparat penegak hukum me-
nindak tegas setiap orang
yang melakukan penodaan
dan penistaan Alquran serta
ajaran agama Islam, juga
penghinaan terhadap ulama
dan umat Islam sesuai de-
ngan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pernyataan sikap MUI ini  Bersambung ke Halaman 11
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SIDANG TPF MUNIR — Istri almarhum Munir, Suciwati bersama
sejumlah aktivis HAM memegang topeng Munir saat mengikuti
sidang sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian
Munir di kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin lalu.
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Mohammad Saleh

Reza Lapor, ELMA THEANA TAK MAU DILIBATKAN
JAKARTA (TERBITTOP) —
Penangkapan Gatot
Brajamusti terkait nar-
koba merembet ke ma-
na-mana. Dari soal ke-
pemilikan senjata, sam-
pai urusan yang sangat
pribadi yang melibatkan
penyanyi Reza Artame-
via dan artis peran
Elma Theana.

Tapi, ada yang beda dengan Re-
za. Jika Reza mempolisikan Gatot,
bahkan Gatot sebaliknya akan
melapor balik, Elma tak ingin lagi
dilibatkan dalam kisah lamanya.

”Saya sudah bilang sama Ina
(pengacara) saya nggak mau
ikutan, saya hanya saksi korban
di masa lalu,” kata Elma Thea-
na di kawasan Tendean, Ja-
karta Selatan, Selasa lalu.

Elma lima tahun lalu tahun terlepas
dari padepokan Gatot Brajamusti.

Ia masuk lebih dulu daripada
Reza Artamevia, namun Elma pun
keluar sebelum kasus Gatot Bra-
jamusti geger. Sementara, mela-

lui kuasa hukumnya Ahmad Rifai,
Gatot membantah laporan yang di-

tuduhkan Reza dan mengancam
menuntut balik. Muham-

mad Kamil, kuasa hukum
Reza, balik menyatakan
tak gentar ancaman
pihak Gatot.

Persoalan memang
jadi kian rumit. ”Saya

udah lepas dari
sana udah lama.
Jadi nggak mau
ikut-ikutan, pu-
sing,” pungkas
Elma. (lie)

Reza Artamevia

Elma Theana

NEYMAR

Calon Terbaik Dunia
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PEMBERITAHUAN

JAKARTA (TERBITTOP) — Tiga pasangan calon
gubernur DKI Jakarta mulai melakukan sosialisasi

untuk mencari perhatian masyarakat agar bisa
dipilih menjadi gubernur pada Pilkada 2017

mendatang. Berbagai program dan turun
bertemu masyarakat dilakukan oleh pasangan

calon gubernur dan wakil gubernur tersebut,
bahkan isu SARA yang menyudutkan cagub

petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
pun menjadi bahan yang dibesar-besarkan.

Sekretaris Tim Pemenangan
Anies Baswedan-Sandiaga Uno,
Syarif mengaku prihatin dengan
isu SARA yang menyudutkan ca-
gub petahana Basuki Tjahaja Pur-
nama (Ahok). Karena, dia berha-
rap, Pemilihan Gubernur (Pilgub)
DKI Jakarta 2017 berjalan damai
tanpa isu tersebut. ”Jangan dikira
kami senang dengan isu itu, just-
ru kami senang (jika) tim Ahok
mempolisikan akun yang memo-
tong dan menyebarkan isu itu,”
kata Syarif di Cikini, Jakarta Pusat,
Sabtu pekan lalu.

Menurut politikus Partai Gerindra
ini, isu SARA itu tidak perlu dibesar-
besarkan, apalagi dijadikan po-
lemik jelang pesta lima tahunan.
”Ada yang bilang kalau akun yang
upload itu dari kami tapi setelah
dicek enggak ada. Saya melihat
ini biasa saja jadi enggak usah di-
pandang berlebihan,” tuturnya.

Sementara, tim pemenangan
Ahok-Djarot, Guntur Romli me-
nyambut baik dukungan yang di-
berikan dari tim pemenangan
Anies-Sandi, untuk sama-sama ko-
mitmen membangun suasana
Pilgub DKI yang sejuk. ”Kami apre-
siasi, untuk itu mari sama-sama
bangun suasana demokrasi yang
sehat. Biarkan masyarakat Jakar-
ta memilih dengan hati nurani.
Karena masyarakat sekarang
sudah lebih pintar,” kata Guntur.

Sementara, Tim Pemenangan
Ahok-Djarot, Guntur Romli me-
nyambut baik dukungan yang di-

berikan dari tim pemenangan
Anies-Sandi, untuk sama-sama ko-
mitmen membangun suasana
Pilgub DKI yang sejuk. ”Kami apre-
siasi, untuk itu mari sama-sama
bangun suasana demokrasi yang
sehat. Biarkan masyarakat Jakar-
ta memilih dengan hati nurani.
Karena masyarakat sekarang
sudah lebih pintar,” kata Guntur.

Jangan politisasi agama
Tim Pemenangan Basuki Tjaha-

ja Purnama-Djarot Saiful Hidayat
meminta pada semua pihak un-
tuk tidak mempolitisasi agama. Ji-
ka ada, pihaknya akan melapor-
kan hal itu ke aparat berwajib.

Sebelumnya Anggota Bidang
Kampanye dan Sosialisasi Tim Pe-
menangan Ahok-Djarot, Guntur
Romli mengatakan, kalau Tim Pe-
menangan Ahok-Djarot sudah siap
melakukan defend untuk menepis
isu-isu tak benar akan paslon yang
diusungnya itu, khususnya isu SARA.
Sebab, pilkada itu sejatinya ideal
tanpa adanya isu SARA.

Selama ini saja, katanya, ba-
nyak pemimpin di Indonesia yang
bukan berasal dari satu golongan
saja, seperti di Solo, ada wali kota
yang bukan dari golongan mus-
lim. Namun, mengapa kelompok
garis keras malah bersikap biasa-
biasa saja. ”Saya melihat calon
kami akan diserang dengan ag-
ama. Tiga kelemahan Ahok, Kris-
ten, Tionghoa, dan tidak main
duit,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menangkis
isu-isu yang tak benar itu, Tim
Pemenangan Ahok-Djarot pun
bakal melakukan pemantauan,
khususnya di media sosial mela-
lui tim IT. Bila ada yang menye-
barkan isu tak benar tersebut, pi-
haknya pun akan melaporkannya
ke pihak berwajib. ”Siapa yang
pertama menyebarkan akan di-
laporkan. Seperti di video itu,
sudah kami laporkan juga kare-
na secara logika saja, tidak ma-
suk akal kalau Ahok serang ayat
Alquran. Dan kita harap, pemilih

melihat secara kinerja saja dan
secara fair. Dan jangan lakukan
politisasi agama,” imbuhnya.

Guntur menambahkan, politisa-
si SARA pun jangan pula dilaku-
kan di tempat-tempat ibadah, se-
perti di masjid. Sebab, politisasi
SARA itu hanya akan berdampak
pada rusaknya keutuhan masya-
rakat Indonesia.

Calon gubernur petahana DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
menantang calon gubernur lain
untuk beradu program di Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

’Janji Manis Calon Gubernur’

itu, harus dengan pendekatan
yang manusiawi,” kata Sandiaga.

Sementara itu Sylviana Murni
bakal calon wakil gubernur DKI
Jakarta yang mendampingi Agus
Harimurti Yudhoyono dari koalisi
Cikeas menyindir calon petaha-
na soal pembangunan selama ini
di Jakarta kurang melibatkan pu-
blik. Hal itu menyebabkan pem-
bangunan menjadi tak ramah
dengan warga DKI Jakarta. Pa-
dahal, masyarakat menjadi unsur
utama saat melakukan penataan
di Jakarta. (berbagai sumber/ris)

B ELAKANGAN ini nama baik institusi kejak-
saan mulai tercoreng kembali. Rumor
yang berembus ada aparat kejaksaan

bermain-main dalam proyek di daerah ternyata
bukan isapan jempol. Ikut terlibat ’bermain’ atau
namanya sekadar dicatut untuk minta sejumlah
proyek di pemerintah daerah belum lama ini di-
ungkap terang-terangan oleh Bupati Minahasa
Utara Sulawesi Utara Vonny Panambuan kepa-
da media massa (lihat Kompas, 1/10). Tentu saja
ungkapan bupati itu sangat menyakitkan layak-
nya suara petir di siang bolong. Jika itu terbukti
Jaksa Agung tidak bisa membiarkan pernyataan
miring sang Bupati. Sebelumnya terhukum kasus
cabul Saiful Jamil ikut membeberkan adanya
dugaan pemerasan jaksa serta kasus Jaksa Fahri-
zal di Padang menjadi tersangka
kasus dugaan suap menerima
Rp60 juta.

Arang kembali tercoreng ’di
dahi kejaksaan’. Padahal Jaksa
Agung HM Prasetyo sekarang se-
dang menggiatkan perbaikan
lembaga ini (public trust). Me-
ngembalikan nama baik lemba-
ga ini dan peran nya dalam pen-
anganan kasus kasus korupsi
menjadi salah satu prioritas pro-
gram kejaksaan agung secara
nasional. Optimalisasi pemberan-
tasan korupsi di daerah menjadi
bagian tugas kejaksaan di sam-
ping membentuk TP4D untuk mengawal proyek
pembangunan.

Membongkar korupsi tetapi dituduh melaku-
kan korupsi adalah sangkaan yang menyakitkan
bagi aparat kejaksaan. Apalagi Kejari Minahasa
Utara sedang memeriksa dugaan kasus korupsi
Rp1,2 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan mau
melakukan penggeledahan tetapi dihalangi ha-
langi dengan perlawanan dari LSM dan staf Pa-
mong Praja. Adanya sikap perlawanan itu bisa
saja sebagai sikap yang berpura pura tidak
mengerti hukum tetapi bisa sebagai perlawnan
untuk mengungkap ke publik bahwa oknum jak-
sa juga ada terlibat bermain proyek.

Rumor negatif yang disuarakan sang Bupati itu
jangan dibiarkan berlarut harus diusut tuntas ter-
masuk apa yg dibeberkan Saiful Jamil. Memerik-
sa dan menuntaskan kasus ini jangan seperti pe-
madam kebakaran sesaat mati, tetapi harus di-
lakukan menyeluruh kepada jajaran disini.

Rumor jaksa bermain proyek ini pernah heboh
di tahun 2010 di Kalimantan Timur, juga terjadi
menjadi buah bibir di Bangka-Belitung. Nama
oknum kejaksaan entah itu jaksa atau sekadar
staf Intelijen, maupun staf Pidana Khusus (Pidsus),
kerap disebut-sebut untuk menakut-nakuti kepa-
la SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran
(PPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
maupun Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Pelela-
ngan (ULP).

Ironisnya, tujuan mencatut na-
ma-nama oknum kejaksaan itu
guna kepentingan mendapat-
kan proyek dan meminta peker-
jaan pengadaan barang dan ja-
sa di pemerintahan. Nama ok-
num kejaksaaan yang hendak
menempuh pendidikan lanjutan,
sering ’dijual’ oleh beberapa
kontraktor dan pejabat SKPD di
Dinas PU. Bahkan tak jarang ada
kepala SKPD maupun PPTK serta
kontraktor menyebutkan sejum-
lah proyek pengadaan barang
dan jasa sudah menjadi milik ok-
num jaksa itu. Dan ada pula dug-

aan oknum jaksa yang berani menghubungi
langsung PPA dan PPTK untuk meminta proyek.

Tetapi tidak sedikit juga romur rumor tersebut
telah ditepis dan tidak terbukti setelah diperiksa.
Pelajaran berharga dari Minahasa Utara ini harus
menjadi cambuk insan adhyaksa. Tindaklah jak-
sa yang nakal karena lembaga ini sekarang se-
dang membangun public trust, tidak bisa ber-
main main lagi di dalam menegakkan hukum.
Bongkarlah korupsi, kawallah dana pemba-
ngunan secara profesional serta jauhkan dari
perbuatan korupsi.

(Penulis adalah wartawan Koran TERBITTOP,
Pengurus Ikal Lemhanas)

’Arang di Dahi Jaksa’
TOP SOROT

Haris Fadillah

”Pelajaran berharga dari
Minahasa Utara harus
menjadi cambuk insan

Adhyaksa ke depan.
Tindaklah jaksa nakal
karena lembaga ini

sedang menggelorakan
public trust.

”Kamu mau ngomong ide apa
yang saya enggak punya. Mere-
ka mau tanding ide apa sama sa-
ya? Kalau cuma bicara program,
gampang. Pertanyaan kami, mau
kerjakan, enggak?” kata Ahok

Sandiaga Uno bakal calon wak-
il gubernur DKI Jakarta yang di-
usung Partai Gerindra dan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) mendam-
pingi Anies Baswedan menekan-
kan pentingnya pendekatan per-
suasif saat mengeksekusi kebijakan
relokasi. ”Misalnya relokasi. Harus
ada dialog dalam proses relokasi
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KONTAK PEMASANGAN:
BUNGARIA SAPUTRI
0822 9946 6193

TARIF IKLAN ADVETORIAL
HITAM PUTIH (BW)
1 Halaman Dalam : Rp10.000.000
½ Halaman Dalam : Rp 7.000.000
¼ Halaman Dalam : Rp 3.000.000

BERWARNA (FC)
1 Halaman Belakang : Rp12.500.000
½ Halaman Belakang : Rp 7.500.000
¼ Halaman Belakang : Rp 5.000.000

TARIF IKLAN DISPLAY UMUM
BERWARNA (FC)
1 Halaman Belakang : 7 kolom x 530 mm x Rp 7.500 = Rp 27.825.000
½ Halaman Belakang : 7 kolom x 260 mm x Rp 7.500 = Rp 13.650.000
¼ Halaman Belakang : 3½ kolom x 260 mm x Rp 7.500 = Rp 6.825.000
¼ Halaman Depan : 3½ kolom x 260 mm x Rp15.000 = Rp 13.650.000
Halaman Depan (Kuping) : Rp 4.000.000
HITAM PUTIH (BW)
1 Halaman Dalam : 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = Rp 18.550.000
½ Halaman Dalam : 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 9.100.000
¼ Halaman Dalam : 3½ kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 4.550.000
Iklan Keluarga/Duka : Rp 3.000/mm kolom
Tarif Iklan Display Berwarna: Rp16.000/mm kolom

Hitam Putih : Rp 9.000/mm kolom
Sosial : Rp 6.000/mm kolom

�

94 kabupaten/kota) yang akan
menggelar pilkada pada Febru-
ari mendatang. Dari 101 daerah
tersebut, tiga provinsi yang memi-
liki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
tinggi adalah Papua Barat, Aceh,
dan Banten. Sedangkan Provinsi
Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dan Provinsi Gorontalo masuk

JAKARTA (TERBITTOP) — Anggota
Komisi VIII DPR-RI Yudi Kotouky
berharap, masyarakat Indonesia
tetap menjaga kerukunan antar
umat beragama, khususnya da-
lam menyambut Pilkada 2017
yang berlangsung secara seren-
tak di Februari 2017.

Oleh karena itu, Legislator PKS
asal Papua ini berharap masya-
rakat tidak terprovokasi jika ada
oknum-oknum yang berupaya
untuk memecah persatuan dan
kesatuan, terlebih dengan cara
yang tidak santun dan beradab.
Komisi VIII juga akan terus menyo-
sialisasikan ke masyarakat akan
pentingnya menjaga prinsip-prin-
sip demokrasi dalam menyambut
Pilkada 2017. ”Tidak boleh ada
provokasi isu SARA. Itu melanggar
nilai Pancasila, kerukunan NKRI,
prinsip kebhinnekaan, dan se-
mangat UUD 1945,” ujar Yudi se-
perti dilansir republika.co.

Menurut data dari Bawaslu, ter-
dapat 101 daerah (7 provinsi dan

dalam Kategori Sedang.
Adapun mengenai dimensi

yang diukur dari IKP tersebut ada-
lah penyelenggaraan, kontestasi,
dan partisipasi. Menurutnya, saat
ini banyak timses ataupun simpa-
tisan yang menggunakan media
sosial untuk menjatuhkan bahkan
memfitnah lawan kandidatnya.
”Apalagi, sudah menyentuh soal
etnis dan agama tertentu. Ini ti-
dak sehat. Para paslon dan timses
harus menahan diri. Pertarungan
harus di tataran kebijakan, bukan
soal primordial,” jelas Yudi.

Oleh karena itu, tegas Yudi, Ko-
misi VIII DPR RI akan terus bermi-
tra dengan Kementerian Agama,
Kementerian Sosial, Kepolisian,
dan Kementerian Dalam Negeri
untuk menjaga kondusifitas
dalam penyelenggaraan Pilkada
2017. ”Hal-hal yang dapat dian-
tisipasi secara dini, harus cepat
dilakukan. Masyarakat juga harus
bijak menggunakan media so-
sial,” tutup Yudi. (rep)

Sambut Pilkada 2017, Masyarakat
Diimbau Jaga Kerukunan Beragama

bagai pelaku kejahatan seksual
pada anak-anak di negara lain.
”Kemungkinan yang bersangku-
tan bisa melakukan hal yang
sama di Indonesia,” kata Alif.

Alif mengatakan informasi ter-
sebut diterima Direktorat Imigrasi
melalui kerja sama intelejen
antarnegara.

Dengan ditangkalnya orang
tersebut masuk ke Indonesia ma-
ka pihak Imigrasi telah mencegah
terjadinya kejahatan yang bia-
sanya menyasar anak-anak di
bawah umur sebagai korban.

”Yang bersangkutan telah di-
berangkatkan kembali dengan
menggunakan pesawat Japan
Airlines dengan nomor penerba-
ngan JL 720 pukul 06.45 WIB pada
Minggu 9 Oktober,” ujar Alif.

Sementara itu pada hari yang
sama, petugas Imigrasi juga me-
lakukan pencegahan keberang-
katan terhadap 54 tenaga kerja
Indonesia yang diduga ilegal de-
ngan tujuan ke sejumlah negara
di Timur Tengah.

JAKARTA (TERBITTOP) — Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-
Hatta melakukan penolakan izin
masuk seorang warga negara
asing berkewarganegaraan
Amerika serikat yang terlibat
dalam kasus kejahatan seksual
pada anak-anak.

Kepala Bagian Humas Direk-
torat Jenderal Imigrasi, Heru San-
toso mengatakan, pada Sabtu (9/
10), di Terminal 2 Keberangkatan
Bandara Internasional Soekarno-
Hatta pihaknya telah melakukan
penolakan izin masuk seorang
warga Amerika Serikat dengan
inisial JED Jr. ”Dia tiba dengan pe-
sawat Japan Airlines JL 729 pada
Minggu (9/10) pukul 00.30 WIB dari
Tokyo, Narita, Jepang. JED Jr lahir
tahun 1972,” ujar Heru dalam ke-
terangannya yang diterima CNN-
Indonesia.com.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Soekarno Hatta Alif Suaidi
menjelaskan, yang bersangkutan
masuk dalam daftar tangkal Imi-
grasi karena pernah divonis se-

Alif menuturkan, berdasarkan
pemeriksaan paspor, mereka disi-
nyalir hendak bekerja di Timur Te-
ngah tanpa adanya rekomendasi
dari instansi terkait yakni BNP2TKI.
Petugas konter kemudian mem-
bawa mereka ke ruang kantor un-
tuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah pemeriksaan singkat di-
lakukan, didapatkan informasi
bahwa TKI tersebut memang
akan bekerja di Timur Tengah, na-
mun tidak dilengkapi dengan su-
rat resmi dari BNP2TKI. (cnn)

Imigrasi Tolak Masuk Pelaku
Kejahatan Seksual pada Anak

TOFO

� Isu SARA Jangan Dibesar-besarkan

PENUH KEAKRABAN — Cagub-cawagub DKI penuh keakraban dengan berselfia ria di sela-sela tes kesehatan. Pemilihan gubernur dan wakil
gubernur DKI Jakarta akan digelar pada Februari 2017 mendatang.

Alif Suaidi

Yudi Kotouky
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JAKARTA (TERBITTOP) — Kejak-
saan menerbangkan ter-
sangka suap eks Ketua DPD
Irman Gusman, Xaveriandy
Sutanto, dari Jakarta untuk
mengikuti persidangan kasus
gula tanpa SNI di Pengadilan
Negeri Padang, Sumatera
Barat. Xaveriandy yang juga
menjadi terdakwa dalam
kasus gula tanpa SNI, telah
ditetapkan sebagai tersang-
ka oleh KPK dalam kasus itu.

”Dia sempat dititipkan se-
mentara di Rutan Mapolda
Sumbar, dan sekitar pukul
14.00 WIB dibawa kembali
ke Jakarta oleh tim KPK,” ka-
ta Kepala Pusat Penera-
ngan Hukum (Kapuspen-
kum) Kejagung M Rum di Ja-
karta, Selasa.

Ia menyebutkan, agenda
sidang pada Selasa (10/10)
adalah pemeriksaan saksi ad
charge dari terdakwa, na-
mun setelah ditanyai hakim
ketua majelis, terdakwa be-
lum bisa menghadirkannya.

”Selanjutnya sidang dilan-
jutkan dengan pemeriksaan
terdakwa, dan sidang ditun-
da seminggu dengan agen-
da pemeriksaan saksi ad
charge,” katanya.

JPU yang hadir dalam per-
sidangan itu, Ujang Suryana,
Sofia Elfi, Rikhi Benindo Mag-
haz, dengan susunan majelis
hakim, ketua Amin Ismanto,
anggota Sutedjo dan Hartati.

KPK telah menetapkan ke-
tua tim JPU perkara tersebut
Farizal karena menerima
suap dari terdakwa Xave-
riandy Sutanto bahkan telah
menahannya. Saat ini, Jak-
sa Farizal tengah menunggu
sanksi dari Bidang Penga-
wasan Kejagung dengan
ancaman pemecatan.

KPK melakukan operasi
tangkap tangan terhadap
Ketua DPD saat itu, Irman
Gusman di rumah dinasnya
bersama tersangka pemberi
suap Xaveriandy Sutanto
bersama istrinya. (ant/ris)

Pameran Inovasi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN

SINGKAT
KPK Terima Penyidik Baru dari Polri
JAKARTA (TERTIBTTOP) — KPK sudah menerima tambahan
penyidik baru yang berasal dari Kepolisian Republik
Indonesia. ”Masuknya beberapa penyidik baru itu
dimaksudkan agar membuat negara ini cepat lepas
dari jeratan perilaku korup yang semakin
mengkhawatirkan, termasuk di luar Pulau Jawa yang
dalam banyak kasus belum tersentuh secara sempurna,”
kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pekan lalu.
Tercatat ada sekitar 30 orang penyidik baru dari Polri
yang sudah diterima oleh KPK beberapa waktu lalu.
Saut bahkan menargetkan KPK akan punya sekitar 3.000
orang pegawai pada 2019. Saat ini penyidik berjumlah
91 orang yang terdiri atas penyidik Polri dan penyidik
independen yang diangkat sendiri oleh KPK, selanjutnya
penyelidik berjumlah 118 orang dan penuntut umum
berjumlah 88 orang berasal dari Kejaksaan Agung. (nt)

JAKARTA (TERBITTOP) — Kepala
Pusat Diklat (Kapusdiklat) Mana-
jemen dan Kepemimpinan (Ma-
pim) Mangihut Sinaga mengikuti
pameran yang diselenggarakan
oleh Lembaga Admisitrasi Negara
(LAN), belum lama ini. Pameran
Inovasi Jabatan Pimpinan Tinggi
Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi
peserta Pendidikan Pelatihan Ke-
pemimpinan Tingkat I Angkatan
XXXIII yang berlangsung di Graha
Makarti Bhakti Nagari, Kampus
PPLPN LAN Pejompongan, Jakar-
ta Pusat.

Kapusdiklat Mapim yang juga
dikenal sebagai Presiden Marga
Sinaga tersebut dalam laporan

memberi manfaat bagi terben-
tuknya open governance partner-
ship antarlintas instansi pemerin-
tah. Idris menegaskan bahwa ino-
vasi yang dihasilkan ini harus
memberikan nilai tambah baru
bagi organisasi dan masyarakat,
baik itu kemanfaatan maupun
pengetahuan.

”Inovasi-inovasi yang dihasilkan
para peserta Diklatpim Tingkat I
ini tidak hanya menambah pe-
ngetahuan baru bagi kita, namun
juga memberikan kesempatan
kepada kita semua untuk mem-
bangun open governance part-
nership antarlintas instansi peme-
rintah,” katanya. (wartabadiklat)

Pelaksanaan Proyek Perubahan
mengambil judul ’Kebijakan Revi-
talisasi Integritas Aparatur Kejak-
saan melalui Mata Diklat Revolusi
Mental’ di Badan Diklat (Badiklat)
Kejaksaan RI.

Mangihut berharap dengan me-
ngikuti Pameran Inovasi yang ber-
tajuk ’Menuju Adhyaksa PRIMA’
yang berarti profesional dalam
menjalankan profesinya, aparat
kejaksaan harus memiliki kom-
petensi tinggi, rasional dalam men-
jalankan profesinya aparat kejak-
saan harus menggunakan rasion-
alitas menjunjung tinggi objekti-
vitas, integritas yaitu konsisten da-
lam menjunjung tinggi kebenaran

Kejaksaan Hadirkan Dua Tersangka
Suap Irman Gusman dan Xaveriandy

Siti Fadilah Ajukan Gugatan Praperadilan
JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan Menteri Kesehatan, Siti
Fadilah Supari, mengajukan gugatan praperadilan
terhadap KPK yang menetapkan dia sebagai tersangka
kasus tindak pidana korupsi pengadaaan alat
kesehatan tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan
alat kesehatan buffer stock untuk kejadian  luar biasa
2005. ”Nanti kami akan jawab gugatannya dalam
sidang praperadilan rencananya pada Senin (10/10),”
kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK,
Priharsa Nugraha pekan lalu. Gugatan itu didaftarkan
pada 9 September 2016 dengan nomor 121/Pid.Prap/
2016/PN.Jkt.Sel dengan rencana sidang dilakukan pada
Senin, 10 Oktober 2016. KPK menetapkan dia dalam
dua kasus korupsi sejak Mei 2015 lalu. (nt)

tanpa mengesampingkan hati nu-
rani yang diyakininya. Di samping
melayani publik dan akuntabel
baik vertikal kelembagaan secara
berjenjang sehingga bisa berman-
faat bagi kemajuan lembaga
Adhyaksa yang tercinta.

Pameran Inovasi yang diikuti 25
peserta dari berbagai instansi ini
dibuka oleh Deputi Bidang Diklat
Aparatur LAN Muhammad Idris.
Dalam sambutannya Idris me-
ngatakan, inovasi di sektor publik
yang digagas para pimpinan
tinggi instansi pemerintah harus
memberikan manfaat bagi ma-
syarakat. Selain harus konsisten,
inovasi yang dihasilkan juga harus

JAKARTA (TERBITTOP) — Wakil
Ketua KPK Laode M Syarif
mengawasi langsung persi-
dangan mantan Ketua
Umum Kamar Dagang dan
Industri Jawa Timur (Kadin
Jatim) La Nyalla Mahmud
Mattalitti di Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi (Tipikor)
Jakarta Pusat.

”Kejagung minta tim kor-
dinasi dan supervisi (korsup)
KPK melihat penuntutan ka-
sus ini. Makanya ada staf
KPK yang hadir di situ, terma-
suk kami pimpinan ingin me-
lihat supaya hubungan Ke-
jaksaan dengan KPK menja-
di lebih baik ke depan,” ka-
ta Laode di Pengadilan Tipi-
kor Jakarta, Selasa.

Dalam perkara ini La Nyal-
la didakwa mendapatkan
keuntungan sebesar Rp1,1
miliar dan merugikan ke-
uangan negara Rp27,76 mi-
liar dari dana hibah pengem-
bangan ekonomi provinsi Ja-
tim tahun 2011-2014 dari nilai
total anggaran Rp43 miliar.

Pada sidang pembacaan
dakwaan 5 September 2016
lalu, Wakil Ketua KPK Saut Si-
tumorang dan Deputi Penga-
wasan Internal dan Penga-
duan Masyarakat (PIPM)

Pimpinan KPK Awasi Langsung
Persidangan Perkara La Nyalla

Ranu Mihardja juga mengha-
diri sidang tersebut.

”Semua kasus korupsi itu
penting bagi KPK, tapi kare-
na ini permintaan khusus ke-
jaksaan, maka kami bantu
kejaksaan, ini sebagai ben-
tuk korsup dengan Kejaksa-
an Agung. Setiap kasus ko-
rupsi kalau disempatkan
diperhatikan oleh KPK, sejak
dari penyelidikan dan penyi-
dikan kasus ini Kejaksaan
Agung meminta bantuan
KPK,” ungkap Laode.

Menurut Laode, KPK juga
yang meminta agar persi-
dangan dipindahkan dari
Jatim ke Jakarta meski tem-
pat kejadian perkara itu be-
rada di wilayah Jawa Timur.

”Makanya waktu itu dilak-
sanakan di Jatim KPK minta
untuk dipindahkan ke Jakar-
ta karena Kejaksaan mohon
untuk korsup, maka sampai
sekarang kami lakskanakan
karena kami anggap kasus ini
memiliki kekhasan yang lain,
waktu itu di Jatim sudah pra-
peradilan dan masuk. Me-
nurut kejaksaan, untuk minta
dokumen agak susah di Ja-
tim, maka KPK ingin mem-
bantu teman-teman kejak-
saan,” tambah Laode. (ant)

JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan
Agung telah mempertimbangkan
matang terhadap tuntutan huku-
man terhadap Jessica Kumala
Wongso, terdakwa kasus dugaan
pembunuhan Mirna Salihin yang ha-
nya 20 tahun penjara. Dalam menja-
tuhkan tuntutan, JPU menyatakan ti-
dak ada pihak yang mempengaru-
hi. Itu murni atas dasar pertimba-
ngan JPU selama proses sidang. Mu-
lai dari keterangan ahli dan fakta
bukti petunjuk lainnya.

”Telah dipertimbangkan matang,
JPU telah mempertimbangkan ma-
tang sebelum melakukan tuntutan.
”Tentunya kami punya pertimba-
ngan, dan pertimbangan itu yang
lebih tahu adalah jaksa penuntut
umumnya, termasuk saya sendiri,”
kata Jaksa Agung HM Prasetyo di
Kejaksaan Agung, Jumat lalu.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
(JPU) terhadap Jessica Kumala
Wongso, terdakwa kasus dugaan
pembunuhan Mirna Salihin yang ha-
nya 20 tahun penjara memunculkan

kekecewaan pada keluarga Mirna.
JPU dinilai tak yakin dengan bukti
yang diungkap selama proses persi-
dangan. Keluarga Mirna pun me-
nyoal pertimbangan JPU tidak me-
nuntut dengan hukuman mati atau
penjara seumur hidup.

Ibu Mirna Ni Ketut Sianiti; suami
Mirna yakni, Arief Soemarko; sepupu
Mirna, Yongki dan saudari kembar
Mirna, Sendy Salihin menyoal tuntu-
tan tanggung tersebut ke Jaksa
Agung Muda Pidana Umum (Jam-
pidum) Noor Rochmat.

Prasetyo mengatakan, selaku JPU
tertinggi, dia meminta semua pihak
memahami proses hukum yang
ada. Soal hukuman Prasetyo serah-
kan sepenuhnya kepada majelis ha-
kim Pengadilan Jakarta Pusat.

”Sekarang kami serahkan pada
kewenangan pada hakim untuk me-
nentukan putusannya. Kami berha-
rap hakim sependapat bahwa Jessi-
ca Kumala Wongso itu bersalah me-
lakukan tindak pidana menghilang-
kan nyawa orang lain dengan be-

rencana,” kata Prasetyo.
Sementara itu keluarga Mirna me-

ngaku kecewa dengan tuntutan hu-
kuman terhadap Jessica hanya 20
tahun penjara. Suami Mirna Arief
Soemarko menilai tuntutan jaksa di
persidangan terkesan janggal. Se-
bab, tidak sesuai dakwaan pada
Pasal 340 KUHP tentang pembunu-
han berencana yang disebut dilaku-
kan oleh Jessica dengan ancaman
hukuman mati.

Menurut Arief, jika tuntutannya ha-
nya 20 tahun, semestinya ada fak-
ta-fakta yang meringankan huku-
man. ”Ya, kami kecewa saja, tuntu-
tannya kan cuma 20 tahun. Siapa
yang enggak kecewa,” kata Arief.

Dalam tuntutannya, jaksa menying-
gung tim kuasa hukum Jessica yang
hanya memberikan data-data se-
cara parsial sehingga hasil analisisnya
bias, tidak valid dan tak dapat diper-
tanggungjawabkan. Jaksa meragu-
kan integritas dan kredibilitas ahli dari
tim kuasa hukum Jessica.

Jaksa juga menyebut hal yang

memberatkan terdakwa. Bahwa pe-
rencanaan terdakwa dilakukan seca-
ra matang sehingga terlihat kete-
guhan, perbuatan yang sangat keji,
perbuatan yang sangat sadis karena
menyiksa korban terlebih dahulu se-
belum meninggal, berbelit-belit dan
tidak mengakui perbuatannya, dan
memberikan informasi menyesatkan.

Meskipun semua unsur terbukti,
namun jaksa hanya menuntut Jessi-
ca Kumala Wongso, 20 tahun pen-
jara. ”Menjatuhkan pidana kepada
Jessica Kumala alias Jessica Kuma-
la Wongso alias Jess dengan pidana
penjara selama 20 tahun dikurangi
masa tahanan terdakwa," ujar Jaksa
Meylany Wuwung, membacakan
surat tuntutan.

Tuntutan 20 tahun terhadap Jessi-
ca diakui Jaksa Agung M Prasetyo
sudah tepat. Tuntutan itu sudah atas
dasar pertimbangan matang untuk
keadilan dan kebenaran semua pi-
hak. ”Menurut hemat kami, tuntutan
itu (20 tahun) sudah paling tepat,”
kata Prasetyo. (grs/nt/ris)

Tuntutan 20 Tahun untuk Jessica Sudah Tepat

HADIRI PAMERAN LAN — Kapusdilat) Manajemen dan Kepemimpinan
(Mapim) Mangihut Sinaga mengikuti pameran yang diselenggarakan
Lembaga Administrasi Negara (LAN), ’Pameran Inovasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN)’ bagi peserta Pendidikan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXIII di Graha Makarti Bhakti Nagari,
Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

HARIS FADILLAH
JAWAB WARTAWAN — Jaksa Agung HM Prasetyo SH, MH sedang menjawab wartawan seputar penanganan sejumlah kasus dan tuntutan 20 tahun penjara
terhadap Jessica Kumala Wongso di Kejaksaan Agung, belum lama ini.
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Mantan Ketua Komisi II DPR
Chairuman Harahap Diperiksa
� KPK Bongkar Kasus Proyek KTP Elektronik

”Chairuman Harahap di-
periksa sebagai saksi untuk
tersangka IR (Irman),” kata
Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro
Humas KPK Yuyuk Andriati di
Jakarta, Senin lalu.

Chairuman adalah ang-
gota DPR pada periode
2009-2014 dan menjabat se-
bagai Ketua Komisi II sejak
2009 hingga Januari 2012.
Komisi II bermitra dengan

Kementerian Dalam Negeri
termasuk untuk pengadaan
proyek E-KTP.

Selain Chairuman, KPK ju-
ga memeriksa tersangka
mantan Direktur Jenderal
Kependudukan dan Ca-
tatan Sipil (Dukcapil) Ke-
menterian Dalam Negeri Ir-
man serta sejumlah saksi lain
yaitu Sekretaris Ditjen Duk-
capil Drajat Wisnu Setya-

wan, staf Tata Usaha Ditjen
Dukcapil Henry Manik, pe-
gawai negeri sipil Sekretariat
Ditjen Dukcapil Djoko Kartiko
Krisno dan PNS di Ditjen Duk-
capil Pringgo Hadi Tjahyono.

Berdasarkan perhitungan
Badan Pengawasan Keua-
ngan dan Pembangunan
(BPKP), kerugian negara aki-
bat kasus korupsi e-KTP itu
adalah Rp2 triliun karena
penggelembungan harga.

Tersangka lain dalam per-
kara ini adalah mantan Di-
rektur Pengelola Informasi
Administrasi Kependudukan
Ditjen Dukcapil Kemendagri
sekaligus Pejabat Pembuat
Komitmen Sugiharto, namun
Sugiharto mengalami ken-

dala fisik karena sakit.
Irman dan Sugiharto di-

sangkakan melanggar Pasal
2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU No
31 tahun 1999 sebagaimana
diubah dengan UU No 20
Tahun 2001 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-
1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, pa-
sal tersebut mengatur ten-
tang orang yang melanggar
hukum, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada pa-
danya jabatan atau kedudu-
kan sehingga dapat merugi-
kan keuangan dan pereko-
nomian negara dan mem-
perkaya diri sendiri, orang lain
atau korporasi dengan anca-

JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil
mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai
Golkar Chairuman Harahap sebagai saksi
dugaan proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP)
elektronik 2011-2012.

man pidana penjara maksi-
mal 20 tahun denda paling
banyak Rp1 miliar.

Irman diduga melakukan
penggelembungan harga
dalam perkara ini dengan
kewenangan yang ia miliki
sebagai Kuasa Pembuat
Anggaran (KPA).

Program KTP elektronik ini
secara nasional dilaksanakan
dalam dua tahap yakni pa-
da 2011 dan 2012. Tahap per-
tama dilaksanakan di 197 ka-
bupaten/kota dengan target
67 juta penduduk telah me-
miliki KTP elektronik. Namun,
pada pelaksanaannya, ter-
dapat masalah ketersediaan
dan distribusi perangkat yang
dibutuhkan. (ant/ris)
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AJUK RENCANAT
Korupsi Lingkungan Berbahaya
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus ber

jibaku membongkar korupsi reklamasi Pantai
Teluk Jakarta, dan mengingatkan beberapa

syarat penting di dalam melaksanakan proyek rekla-
masi di Teluk Jakarta. Kasus ini sudah menyeret man-
tan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi ke per-
sidangan. Bahkan dalam proyek reklamasi tersebut
KPK mengingatkan beberapa syarat reklamasi agar
semua kegiatan benar memenuhi aspek lingkungan,
hukum dan sosial. Selain itu kendali atas reklamasi
harus berada di pemerintah bukan di pihak swasta.

Penangkapan Sanusi yang kini menjadi terdakwa
kasus korupsi reklamasi Teluk jakarta merupakan po-
tret besar bagaimana korupsi lingkungan itu sangat
berbahaya karena merugikan keuangan negara
tetapi berimplikasi rusaknya lingkungan yang ada.
Selain itu gagalnya partai politik dan petinggi partai
secara jamak menggunakan sarana partai untuk me-
rebut kekuasaan dan kemudian memperdagangkan
kekuasaan itu melalui kewenangan yang dimilikinya,
salah satunya dalam membuat kebijakan publik.

Seperti yang ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK
Laode M Syarif pada pertemuaan dengan sejumlah
menteri, reklamasi harus dikendalikan oleh pemerin-
tah. KPK tetap mengingatkan agar syarat yang di-
buat jangan sampai tidak diperhatikan. Apalagi sejak
tahun 2015 warga sudah tidak bisa megurus sertifikat
tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta
Utara. Apalagi isu korupsi dalam pelaksanakan rekla-
masi ini sudah sangat kental.

Banyak pihak mungkin menduga kasus korupsi ling-
kungan reklamasi ini hanya sebatas suap menyuap
saja. Namun di sini adalah bagaimana kebijakan pu-
blik itu telah dijual demi kepentingan tertentu. Kebija-
kan publik yang dibuat ialah pesanan korporasi yang
menginginan sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan
mereka. Sehingga korupsi lingkungan ini menjadi sa-
ngat berbahaya sekali. Suatu pertanyaan apakah ke-
bijakan publik yakni reklamasi yang sedang diusung
oleh negara memang merupakan kebijakan publik
yang benar berguna dan penting bagi negara ini?

Menunjuk kepada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 ten-
tang Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau disebut Rek-
lamasi Pantura. Tersebut di dalam Pasal 9 bahwa hak
pengelolaan hasil dari reklamasi ada di Pemprov DKI
Jakarta. Jadi hak kelola bukan kepada Agung
Podomoro Land (APL), bukan kepada Agung Sedayu
Group (ASG), bukan kepada yang lain, tetapi kepada
Pemprov DKI Jakarta. Selain itu aturan kedua adalah
Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kawasan Jakar-
ta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cian-
jur (Jabodetabekpunjur). Di dalam perpres itu disebut-
kan bahwa kawasan Jabodetabekpunjur adalah Ka-
wasan Strategis Nasional. Kemudian ada Perpres No-
mor 54/2008 ditambah dengan Perpres Nomor 112/2012
dan Undang-Undang Nomor 27/2007 yang diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sehingga dengan demikian seharusnya hak penge-
lolaan adalah pendelegasian dari negara kepada
pemda untuk mengelola suatu wilayah. Yang ada
sekarang, seolah-olah hak kelola ada pada pengem-
bang. Ini haruslah diluruskan. Untuk itu pemerintah
selayaknya membenahi semua sistem regulasi, apa-
lagi kini masalah reklamasi sering menimbulkan kon-
troversial dan meresahkan masyarakat. Selain meli-
batkan masyarakat pelaksanaan reklamasi itu juga
memberikan manfaat lapangan kerja baru buat ne-
layan dan masyarakat sekitarnya. Sebab itu rakyat
akan mendukung apa yang dilakukan KPK di dalam
memproses korupsi lingkungan ini karena bukan saja
merugikan negara tetapi lebih jauh sangat merusak
tata lingkungan dan akhirnya mematikan kehidupan
masyarakat. (*)

Menyikapi Duri Dalam Daging

A tasan bisa mem-
buat kita memben-
tuk karakter dan

cara-cara yang tidak per-
nah dibayangkan, dan ka-
dang-kadang bisa mengu-
bah hidup kita. Hanya yang
menjadi perbedaan yang
sangat menyolok adalah
atasan yang buruk yang nya-
ris dapat membunuh kita.

Membunuh bukan berarti
secara harfiah, tetapi ata-
san yang buruk bisa mem-
bunuh sebagian jiwa yang
menjadi sumber energi posi-
tif, komitmen dan harapan
kita, bahkan dalam keada-
an sehari-hari mereka bisa
membuat kita marah, terlu-
ka, sakit hati dan bisa juga
membuat sakit secara fisik.

Sebagai bawahan ka-
dang-kadang kita dihadap-
kan pada kondisi dimana
atasan setiap periode ter-
tentu berubah atau bergan-
ti dengan orang baru yang
belum diketahui karekter
dan kebiasaannya.

Dengan adanya peruba-
han atasan, bisa juga meru-
pakan kesempatan emas
bagi orang-orang tertentu
untuk maju dan menunju-
kan kemampuan yang dimi-
liki, apalagi ada kesamaan
keinginan dan harapan.

Namun bagi sebagian
bawahan yang tidak sepa-
ham dengan pemikirannya,
akan timbul suatu konflik so-

sial dan membuat situasi dan
kondisi kerja tidak nyaman.
Bagi mereka yang secara
konsisten memperjuangkan
program yang selama ini di-
jalankan dengan baik, de-
ngan munculnya pemimpin
baru yang tidak sepaham,
maka tidak sedikit dari mere-
ka akan menyerah atau ke-
luar dari organisasi.

Menurut Jack Welch, da-
lam bukunya yang sangat
terkenal berjudul ’Winning’
(Meraih Keberhasilan) me-
ngatakan, bahwa atasan
yang buruk dapat mempun-
yai segala macam bentuk.
Beberapa merebut semua
prestasi, beberapa tidak
kompeten, beberapa men-
jilat ke atas dan menginjak ke
bawah, yang lain suka
menggertak dan memper-
malukan orang lain, mempu-
nyai suasana hati yang suka
berubah, menahan pujian
dan uang, melanggar janji,
atau mempunyai favorit,
dalam arti suka dan tidak
suka dengan seseorang.

Kadang-kadang mereka
cenderung bertahan lebih
lama dalam beberapa or-
ganisasi atau perusahaan,
bisa saja mereka sangat
berbakat dan berhasil men-
capai target atau mereka
sangat kreatif. Biasanya me-
reka memiliki aliansi politik
yang cerdik, atau bahkan
ada orang-orang besar dan

memiliki pengaruh yang luar
biasa yang berdiri di bela-
kangnya.

Sebagai bawahan yang
menanggap tidak terlalu co-
cok dengan atasan yang
baru yang dianggap buruk
atau kurang sesuai dengan
harapan, tidaklah perlu untuk
tetap bertahan dan sebaik-
nya mencari alternatif lain.

Namun yang perlu diper-
hatikan adalah keputusan
apa pun termasuk mengun-
durkan diri tidak harus di-
barengi dengan perasaan
sebagai korban. Dalam situ-
asi apa pun memandang
diri sendiri sebagai korban
benar-benar mengalahkan
diri sendiri.

Kalau itu menyangkut
masalah karier, maka itu
merupakan sikap yang
membunuh semua pilihan
kita, bahkan bisa juga seba-
gai awal dari spiral kema-
tian kita. Hal ini bisa diiba-
ratkan, kita hidup dalam bu-
daya dimana kebanyakan
orang menyalahkan resto-
ran siap saji yang akhir-akhir
ini sudah mulai menjamur,
yang membuat anak-anak
mereka menjadi gemuk dan
tidak sehat, demikian juga
dengan pemerintah yang
menghabiskan banyak ang-
garan untuk hal-hal yang
tidak tepat sasaran.

Memang harus diakui,
biasanya muncul adanya

perasaan yang tidak me-
nyenangkan bila mana
atasan tidak berada pada
pihak kita. Salah satu jalan
adalah menghindar atau
sesedikit mungkin berada di
kantor di mana kita bekerja
ataupun menghabiskan
waktu di luar bersama
orang lain yang disukainya
yang bisa membuat hati
lebih tenang, meskipun im-
balannya jauh berkurang.

Adanya peristiwa yang
muncul yang patut disa-
yangkan, atau tidak adil
yang kadang-kadang me-
nimpa dalam hidup kita, be-
kerja di bawah atasan yang
sulit adalah masalah kita
dan kita sendiri yang harus
menyelesaikan.

Untuk melakukan itu dan
mencari jalan keluar yang
terbaik adalah menerima,
memperbaiki atau menga-
khiri tugas yang diberikan,
meskipun semuanya terasa
menyakitkan hati. Kita akan
mengalami kesulitan, kare-
na sifat orang satu dengan
yang lain berbeda-beda,
dengan sendirinya atasan
pun juga memiliki sifat dan
karakter yang berdeda
pula. Atasan bisa juga berin-
dak seenaknya atau terlihat
buruk, karena memang si-
fatnya seperti itu.

Namun yang perlu di-
ingat, mungkin saja dia
orangnya baik dengan pe-
langgan dan cukup logis
dengan atasannya sendiri
ataupun rekan-rekan seker-
janya, tetapi mereka mem-
perlakukan setiap bawa-
hannya dengan perlakukan
yang buruk, bahkan sering
mengintimidasi, senang ber-
tengkar, membentak-ben-
tak, arogan dan suka me-
ngabaikan hal-hal yang se-
benarnya penting.

Masih menurut Jach
Welch, pada umumnya ata-
san tidak bertindak tidak me-
nyenangkan pada orang-
orang yang disukai, dihor-
mati dan diperlukan, jadi kita
sebaiknya merenung, apa-

kah kita sungguh-sungguh te-
lah memiliki prestasi? Bila
atasan kita bersifat negatif
terhadap kita, sudah dapat
dipastikan bahwa mereka
mempunyai versi sendiri ter-
hadap suatu peristiwa, dan
versinya menyangkut sikap
atau prestasi kita.

Apabila kita dihadapkan
pada kenyataan, yaitu si-
tuasi dimana atasan yang
dianggap buruk itu dan ti-
dak akan berubah dalam
waktu yang relatif pendek,
maka sebaiknya kita perlu
untuk berkompromi dan
bertanya kepada atasan,
apakah pengorbanan sela-
ma ini dianggap cukup
atau sebaliknya. Bila jawa-
bannya ternyata tidak,
maka kita perlu memulai
dengan menyusun rencana
untuk keluar dan membuat
cara keluar dengan keru-
gian yang sedikit mungkin.

Namun bila jawaban se-
baliknya, dan atasan mena-
warkan semacam manfaat
panjang yang bisa kita teri-
ma dan pahami, maka kita
benar-benar tidak mempu-
nyai pilihan. Kini saatnya
untuk berfokus pada alasan
mengapa kita tetap berta-
han dan bekerja, dan me-
nempatkan atasan kita da-
lam perspektif buruk. Yang
perlu dicermati adalah, dia
bukan segala-galanya da-
lam hidup kita, dia hanya-
lah aspek negatif dari perse-
tujuan karier atau hidup
yang kita buat dengan diri
kita sendiri.

Disadari atau tidak, bahwa
fakta kita bekerja dengan
atasan yang buruk menurut
pilihan kita, itu berarti kita ke-
hilangan hak untuk menge-
luh dan kita tidak dapat lagi
menganggap diri kita seba-
gai korban. Karena itu meru-
pakan pilihan, maka kita
mau tidak mau harus me-
nanggung konsekuensinya.
(Penulis adalah Dosen Pas-
casarjana dan Anggota Senat
Universitas Satyagama dan
Universitas Trilogi Jakarta)

WALI KOTA Gorontalo Marten A Thaha SE,
MEcDev, disertai staf SKPD secara lengkap,

termasuk ketua Tim Penggerak PKK dan
anggotanya, camat, jajaran dharma
wanita dan tokoh-tokoh lainnya, satu

tahun yang lalu mengadakan kunjungan
ke Jakarta mengikuti pelatihan operasional

bagaimana mengarahkan pembangunan
sesuai dengan arahan PBB yang baru,

Sustainable Development Goals (SDGs),
atau yang terkenal dengan nama Pembangunan

Berkelanjutan dengan tujuhbelas target utamanya.

Kota Gorontalo Menyambut SDGs

K onon selama
satu tahun ini
Wali Kota dan
jajarannya te-
lah bekerja ke-

ras menerjemahkan petun-
juk dari PBB itu dalam lang-
kah-langkah strategis mem-
bangun kota Gorontalo ber-
sama rakyat dengan men-
gundang partisipasi rakyat
yang tinggi dalam berbagai
langkah pembangunan.

Pemerintah Kota Goron-
talo yang menggotong visi
ideal, ”Penyelenggaraan
Pelayanan Prima Pemerin-
tahan Kota Gorontalo untuk
Mewujudkan Masyarakat
Sejahtera, Maju, Aktif, Re-
ligius dan Terdidik (Smart)”
itu bertekad mengikuti ara-
han Pembangunan Berke-
lanjutan yang dicanangkan
PBB secara bertahap.

Visi tersebut diikuti de-
ngan misi penyediaan infra-
struktur yang memadai gu-
na mengembangkan upa-
ya dalam bidang keseha-
tan, pendidikan, wirausaha
guna mengantar seluruh
warga di Kota Gorontalo
mengejar cita-citanya men-
jadi keluarga yang sejah-
tera dalam lingkungan dan
suasana kehidupan yang
mendapat perhatian yang
memadai.

Apabila SDGs mengusung
tujuhbelas target utama,
berbeda dengan MDGs

yang hanya memiliki dela-
pan target utama, maka
Kota Gorontalo telah me-
ngembangkan delapan tar-
get utama yang semuanya
diberikan oleh pemerintah
kota kepada rakyatnya se-
cara gratis.

Kedelapan target utama
itu meliputi bidang keseha-
tan, termasuk pengakuan
seseorang segera setelah
dilahirkan seperti pendafta-
ran dan pemberian akta ke-
lahiran secara gratis, pendi-
dikan untuk semua warga-
nya, wirausaha dengan pe-
nyediaan kredit mikro untuk
warganya serta perhatian
yang tinggi terhadap keles-
tarian lingkungan.

Secara bertahap pelaya-
nan yang sifatnya masih gra-
tis itu disempurnakan de-
ngan sungguh-sungguh. Ke-
pala Dinas Kesehatan dr Nur
Albart, secara tegas menar-
getkan bahwa sepuluh pus-
kesmas yang dimiliki oleh
Kota Gorontalo akan di-
akreditasi dengan sempurna
sampai tahun 2019 yang
akan datang. Ini berarti bah-
wa mereka yang makin
mampu di Kota Gorontalo
tidak lagi harus berbondong-
bondong pergi ke Manado
guna memperoleh pengo-
batan yang diperlukannya.

Apalagi kalau puskesmas
itu bisa merujuk ke rumah
sakit kota yang dengan sen-

dirinya pelayanan keseha-
tan dasar bisa disambung
dan disempurnakan de-
ngan penanganan penya-
kit yang lebih baik lagi. Akre-
ditasi itu pasti akan disem-
purnakan sehingga keluar-
ga yang mampu akan me-
ngikuti PBJS dengan sum-
bangan yang lebih tinggi
sehingga pelayanan pada
puskesmas yang terakredi-
tasi akan lebih sempurna.

Apabila upaya ini disertai
dengan pemeliharaan ling-
kungan dan peningkatan
kesadaran masyarakat
akan hidup sehat bisa lebih
dikembangkan melalui pos-
yandu dan Posdaya, maka
bukan saja pelayanan ber-
tambah baik, tetapi berb-
agai indikator kesehatan
yang dituntut dalam SDGs
untuk harapan hidup yang
lebih panjang dapat dica-
pai dengan baik.

Dalam bidang pendidikan
terdapat perhatian yang
tinggi untuk melihat apakah
target bagi bantuan pendi-
dikan betul-betul mengenai
sasarannya. Kepala dinas
yang bersangkutan melihat
apakah ada data yang
rangkap dan sasaran yang
sebenarnya betul-betul me-
nerima dana bantuan pen-
didikan yang dimaksud.

Apalagi apabila semua
SMK yang ada di kota itu bi-
sa diarahkan untuk melaku-

kan praktek lapangan di
semua RW dan RT di Kota
Gorontalo sehingga keluar-
ga prasejahtera dan ang-
gotanya dapat ikut dalam
pelatihan bersama para
siswa yang praktek di lapan-
gan itu. Kesempatan prak-
tek di lapangan itu akan
melebar kepada keluarga
prasejahtera yang ada di
setiap RT dan mereka, de-
ngan bantuan dana kredit
dari pemerintah kota dap-
at memulai usaha dengan
pendampingan para guru
dan siswa SMK yang me-
lakukan praktek kerja bersa-
ma keluarga prasejahtera
tersebut. Pengentasan ke-
miskinan dapat diselesaikan
secara langsung.

Kedelapan target peme-
rintah Kota Gorontalo itu de-
ngan penuh kebanggaan
ditambah dengan perha-
tian terhadap kelestarian
lingkungan dengan diberi
judul yang menarik, yaitu
dikembangkan dengan
’mencipta’ istilah keren me-
nonjolkan nama ’Pulau Cin-
ta’. Label Pulau Cinta itu
adalah komponen baru
dalam SDGs sebagai tam-
bahan dari MDGs yang ha-
nya memberi perhatian ke-
pada peningkatan mutu
sumber daya manusia dan
kesejahteraan yang bisa di-
kejarnya tanpa memberi
perhatian kepada generasi
mendatang.

Dengan menambahkan
beberapa target baru, de-
lapan target MDGs berubah
menjadi tujuhbelas target
SDGs. Kota Gorontalo me-
nambahkan target Pulau
Cinta yang isinya adalah
pemeliharaan lingkungan
hidup, perhatian terhadap
kepulauan agar tidak ter-
hempas oleh kerusakan ke-
rumbu karang dan keka-
yaan kelautan sekitarnya
serta pengerahan partisipa-
si masyarakat, tidak saja da-
ri kalangan internal masya-
rakat Kota Gorontalo, teta-
pi juga siapa saja yang di-
anggap peduli terhadap
kelestarian lingkungan un-
tuk kesejahteraan anak
cucu di masa depan.

Tujuhbelas sasaran pro-
gram Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) mengun-
dang setiap kepala daerah
seperti wali kota dan bupati
untuk mengembangkan
pemerintahan yang damai
dan memberi kesempatan
kepada masyarakat dan
rakyatnya ikut serta berpar-
tisipasi dalam kegiatan
yang dilakukan pemerintah
dengan damai dalam sua-
sana berbagi secara ter-
koordinasi.

Melihat gaya pemerinta-
han yang dikembangkan
oleh Wali Kota Gorontalo,
kita yakin bahwa Kota Go-
rontalo bisa meraih peng-
hargaan dalam bidang pe-
merintahan yang partisipa-
tif dan memberi kesempa-
tan rakyatnya mengambil
bagian ikut serta melaksa-
nakan berbagai kegiatan
dalam mengantar rakyat
dan masyarakatnya dalam
suasana damai dan dina-
mis. Rakyat memberi sumba-
ngan yang positif terhadap
pengaturan lingkungan dan
pemeliharaan kekayaan
alam semesta untuk anak
cucu di kemudian hari.

Apabila keindahan Pulau
Cinta dapat diramu de-
ngan berbagai selingan ke-
senian dan budaya yang
diramu dari perpaduan bu-
daya kota dan pedesaan
dari Boalimo, Gorontalo
Utara dan daerah pedala-
man lainnya, termasuk ba-
gian dari keindahan bekas
induk provinsinya di bagian
utara pantai Manado yang
memiliki pengaruh dari Filipi-
na dan Laut Cina Selatan,
maka Kota Gorontalo bisa
menjadi daya tarik tersendiri
di bagian utara pulau Su-
lawesi yang berbeda den-
gan bagian lainnya di pe-
dalaman. Kombinasi ma-
syarakat utara, masyarakat
kota dan pantai yang indah
dengan budaya yang ber-
baur dengan sangat har-
monis melahirkan pribadi-
pribadi modern yang masih
kaya dengan kearifan lokal
yang sangat luar biasa.

(Penulis adalah Sosiolog
Pengamat Sosial)

TIDAK banyak orang atau pimpinan yang
selalu memberikan semangat kepada

bawahannya, agar bawahan atau stafnya
bisa maju dan berkembang serta memiliki

wawasan yang luas. Banyak pemimpin hebat,
tetapi hebat hanya untuk dirinya sendiri. Untuk
menjadi atasan yang hebat, biasanya atasan

itu bisa menjadi teman, guru, pembimbing
dan sekaligus sebagai inspirator.
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Purbalingga: Sumarlin. Jember: Sumardi. Brebes: Sunarto.
Majalengka: Mulyadi. Banyuwangi: Muksin.

Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna
(Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000

(per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon.
Bank: BRI 7202-01-002432-50-3.
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Depok, Jawa Barat 16412
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Cibubur Village C-3-1
Jl Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur

Percetakan
PT Wahana Semesta Inter Media

(isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden
Koran TERBITTOP adalah yang tercantum
di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar
nama-nama yang dimuat, apabila mengaku

sebagai wartawan Koran TERBITTOP
bukan tanggung jawab redaksi.

Oleh: Dr Mulyono D Prawiro
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Kemendagri Batalkan
34 Perda di Babel

”Rincian ke-34 Perda
tersebut yakni Pemprov Ba-
bel lima Perda, Kota Pang-
kalpinang tiga Perda, Kabu-
paten Bangka lima, Kabu-
paten Bangka Tengah tiga,
Kabupaten Bangka Barat
empat, Kabupaten Bangka
Selatan tiga, Kabupaten Be-
litung tujuh dan Kabupaten
Belitung Timur empat Per-
da,” kata Asisten Sekda Bi-
dang Administrasi Umum Sa-
hirman, Jumat.

Sahirman mengatakan,
pembatalan ke 34 perda
tersebut disebabkan oleh

pengalihan kewenangan
antara pemerintah kabupa-
ten/kota kepada provinsi
maupun sebaliknya sebagai
akibat ditetapkannya Un-
dang-Undang No 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah
Daerah.

”Selain itu juga ditambah
dengan adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Repu-
blik Indonesia yang memba-
talkan beberapa ketentuan
dalam Undang Undang No-
mor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,” katanya.

Dikatakannya, pembata-
lan Perda ini bukan suatu ke-
salahan dari pemerintah
provinsi maupun kabupaten
dan kota, namun niat dari
pemerintah pusat dalam
memberikan kepastian hu-
kum dan mendorong daya
saing ekonomi daerah se-
hingga berimbas pada ke-
sejahteraan masyarakat.

Sementara Kepala Biro
Hukum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Maskupal
Bakri mengatakan dasar
pembatalan perda ini selain
melaksanakan amanah Un-
dang-Undang sebagai da-
sar hukumnya juga dalam
rangka simplikasi dan regu-
lasi daerah dalam mening-
katkan pembangunan.

Dikatakannya, dasar hu-
kum pembatalan Perda ini
berdasarkan Undang-Un-
dang No 23 tahun 2014 ten-
tang Pemerintah Daerah,
Undang-Undang No 12 Ta-

hun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-
undangan.

”Selain itu, Peraturan Presi-
den No 87 tahun 2014 ten-
tang Peraturan Pelaksanaan
dari Undang-Undang No 12
Tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perun-
dang-undangan dan Pera-
turan Menteri Dalam Negeri
No 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hu-
kum Daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan
pembatalan Perda ini meru-
pakan pembatalan tahap
kesatu yang dilaksanakan
langsung oleh Mendagri
melalui Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah.

”Terdapat lima perda pro-
vinsi yang dibatalkan yaitu
empat Perda dari DPPKAD
tentang Pajak Daerah dan
Rertribusi Daerah serta satu
dari Dinas Perhubungan ten-
tang KKUP,” katanya. (ant)

PANGKALPINANG (TERBITTOP) — Sebanyak
34 peraturan daerah (perda) provinsi,
kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dibatalkan oleh pemerintah
melalui Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mobil Dinas Baru Bupati Beltim Jadi Sorotan

GARUT (TERBITTOP) — Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka-
jati) Jawa Barat,  Setia Untung Ari Muladi mengunju-
ngi korban bencana banjir bandang di wilayah Ta-
rogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (22/9) siang.

Sebelum mengunjungi para korban bencana banjir
bandang, Untung sempat singgah ke Posko Benca-
na di Makodim 0611/GRT, sekaligus memberikan se-
jumlah bantuan berupa 50 dus mi instan, 25 karung
beras, 50 dus air mineral  dan 10 dus susu kaleng un-
tuk meringankan para korban yang diterima lang-
sung oleh Bupati Garut, Rudi Gunawan dan disaksi-
kan oleh Dandim Garut Letkol Hany Setyo Susanto
dan Sekda Kabupaten Garut Iman Ali Rahman.

Kegiatan ini adalah wujud dari kepedulian Kejati
Jabar kepada warga masyarakat  yang terkena mu-
sibah banjir bandang di Kabupaten Garut. Untung
didampingi oleh Ketua IAD Wilayah Jawa Barat Detty
Setia Untung, Asisten Pengawasan Kejati Jabar, Ketua
IAD Daerah Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung
dan  seluruh staf Kejaksaan Negeri Garut, langsung
menuju lokasi bencana korban banjir bandang, yang
berada di belakang RSUD dr Slamet Garut.

Di lokasi tersebut, Untung sempat menyambangi
rumah dinas Kajari Garut dan juga salah satu pega-
wai Kejati Jabar, Ferry Ridata Assegaf, yang terkena
bencana. ”Saya atas nama Kejati Jabar mengucap-
kan belasungkawa terhadap seluruh korban benca-
na banjir bandang Garut,” ujar Untung seperti dilan-
sir website kejati jawabarat.

”Kami sangat prihatin melihat kondisi bangunan
rumah Fery, ternyata saat mendengar ceritanya ke-
tinggian air ketika bencana datang melebihi dua
meter,” katanya.

Untuk upaya membantu meringankan korban ben-
cana banjir, Kajati memberikan sejumlah bantuan.
”Mudah-mudahan bantuan yang kami berikan bisa
membantu meringankan beban,” ungkapnya. (ris)

Kajati Jabar Serahkan Bantuan
kepada Korban Banjir Garut

MANGGAR (TERBITTOP) — Di tengah
merosotnya APBD Kabupaten/Kota Be-
litung Timur yang mengalami defesit
cukup besar Rp8 miliar kini malah mun-
culnya tren topik hangat soal mobil
baru untuk dinas bupati. Sejumlah so-
rotan yang dihimpun wartawan dan
media cetak di daerah ini pebeliaan
mobil dinas itu ramai menjadi trending
topik di daerah ini. Perbincangan soal
mobil itu paling ramai di jalanan, war-
kop hingga di media sosial (medsos). Bel-
tim yang dilanda surut ekonomi men-
jadikan masyarakat sangat sensitif.

Beberapa warga yang dihimpun
mengatakan kaget dengan hadirnya
mobil baru kepala daerah yang dinilai
masyarakat begitu mewah. Yang men-
jadi komplin masyarakat bukanlah ma-
salah mobilnya, namun ketika Beltim
sedang dihebohkan dengan defisit
anggaran senilai Rp8 miliar ternyata
ada kemunculan mobil baru.

Mobil baru yang terpasang plat no-

mor BN 1 XZ yang terpampang di teras
kantor Bupati Beltim. Mereka menilai
terlalu cepat pemerintah Beltim mem-
belikan mobil kepala daerah di Beltim
dibandingkan program-program pe-
ningkatan ekonomi masyarakat yang
hingga saat belum ada titik terang.
Mobil baru buat Bupati Beltim seharus-
nya dapat ditunda, karena bupati se-
belumnya sudah memiliki kendaraan
yang dinilai cukup untuk perjalanan
dinas bupati dalam kota.

Mobil baru yang digunakan untuk
Bupati Beltim yang menuai nada mir-
ing tersebut menyebar di medsos, ter-
utama medsos Facebook. Masyarakat
lebih menilai jika mobil new inova yang
kemaren dipakai Bupati Beltim sudah
sangat pas, dengan kondisi yang saat
ini sedang dalam krisis ekonomi.

”Banyak nada miring dimuat di med-
sos jadi perbincangan masyarakat,”
ungkap Ridwan, warga Belitung Timur.

Dikatakan, masyarakat merasa kesu-

litan makan, Bupati malah membeli
mobil baru. Kalimat itulah yang sedang
ramai di masyarakat Beltim.

Kepala Bagian Umum dan Perleng-
kapan Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur Amirudin menjelaskan,
jika pembelian mobil jangan dikaitkan
dengan defisit anggaran saat ini.

”Mobil dengan anggaran hampir
Rp600 juta tersebut merupakan pe-
rencanaan pembelanjaan yang di-
anggarkan tahun lalu, seharusnya bu-
lan Februari mobil tersebut sudah di-
beli, karena ada perubahan yang tadi-
nya anggaran Rp600 juta untuk dua
mobil, akhirnya dibelikan satu buah
mobil Fortuner. Mobil Fortuner tersebut
untuk mobil Bupati, sedangkan mobil
Inova bupati yang lama diperuntukkan
kendaraan dinas Sekda Beltim. Selan-
jutnya mobil dinas sekda akan dikirim
ke Jakarta untuk kendaraan dinas pe-
jabat kita jika ke Jakarta,” ungkap
Amiruddin SAg. (nt/eko)

SBY Kunjungi
Sentra Perkebunan
Mangga Gedong
Gincu Cirebon

CIREBON (TERBITTOP) —
Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)
bersama istrinya, Ani
Yudhoyono,
mengunjungi sentra
perkebunan mangga
Gedong Gincu di Desa
Sedong Lor Kecamatan
Sedong, belum lama ini.

Kedatangan Presiden
Republik Indonesia ke-6
itu pun disambut
antusias ribuan
masyarakat Sedong.
Selepas turun dari
mobil, SBY dan istri
disambut Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI Herman
Khaeron.

Kunjungannya itu, SBY
tertarik melihat
langsung sentra
mangga gedong gincu
yang dibangun saat era
kepemimpinannya. SBY
bersama istrinya bisa
langsung merasakan
memetik buah mangga
dari pohonnya, serta
mencicipi manisnya
mangga gedong gincu.

”Saya sendiri
memang menyukai
mangga gedong gincu,
apabila tidak percaya
bisa lihat ke Cikeas
pasti ada mangga.
Saya juga selalu
mempromosikan
kepada tamu negara
yang datang,” ucap
SBY saat ramah tamah
dengan warga dan
petani mangga KTB
Sukamulya. (ts)

RANGKASBITUNG (TERBITTOP)
— Haerudin, guru SMAN I
Cikulur, Kabupaten Lebak,
Banten yang juga pimpinan
Pondok Pesantren (Ponpes)
Nurul Arafah, Cikulur diciduk
oleh aparat kepolisian Polres
Lebak, karena dilaporkan te-
lah mencabuli seorang sant-
rinya berinisial AW (14).

Keterangan yang dihim-
pun TERBITTOP, aksi bejat ’to-
koh agama’ di Kecamatan
Cikulur ini terbongkar, sete-
lah AW warga Kp Kadula-
pang, Desa Anggalan, Ke-
camatan Cikulur yang ter-
catat sebagai murid kelas 3
di ponpes asuhan Haerudin
itu, menceritakan aksi bejat
ustaz tersebut kepada ka-
kaknya bernama Abidin.

Selain kerap diperlakukan
tidak senonoh, ustaz Haerudin
juga sering mengajak AW
untuk berhubungan intim, di-
iringin dengan ancaman
tidak naik kelas jika korban
menolak. ”Menurut penga-
kuan adik saya, perbuatan ti-
dak senonoh yang dilakukan
oleh Haerudin kepada adik
saya, saat istrinya sedang
tidak berada di rumah,” ung-
kap Abidin, Selasa (4/10).

Berbagai macam modus
dilakukan oleh Haerudin un-
tuk menodai adiknya. Mulai
dari minta dipijit hingga di-
suruh membersihkan rumah
pelaku. Saat itulah, Haerudin
yang selama ini kerap di-
panggil ustaz di kampung
tersebut melakuan aksi pen-
cabulan kepada adiknya.

”Adik saya disuruh memijat
badannya, kemudian dia
meminta untuk berhubungan
intim. Karena tidak tahan di-
perlakukan terus seperti itu,
akhirnya adik saya mengadu
kepada saya,” tutur Abidin.

Mendapat pengaduan
dari adiknya ini, Abidin ber-
sama adiknya AW  langsung
melaporkan kasus pencabu-
lan ini ke Mapolres Lebak.
”Alhamdulillah sekarang pe-
laku sudah ditahan oleh Pol-
res Lebak,” cetusnya.

Kapolres Lebak AKBP M
Tora saat dikonfirmasi, mem-
benarkan adanya kasus pen-
cabulan yang melibatkan
pengasuh ponpes dan guru
SMAN I Cikulur tersebut, dan
kini pelakunya sudah ditahan
polisi untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatan-
nya. ”Pelaku akan dijerat de-
ngan UU Perlindungan Anak,
karena korbannya masih di
bawah umur,” ujar Kapolres.

Sementara Ketua MUI
Kabupaten Lebak KH Satibi
Hambali ketika dikonfirmasi,
mengaku terkejut atas keja-
dian tersebut, dan meminta
kepada polisi untuk mengu-
sut kasus tersebut hingga tun-
tas ,agar menjadi peljaran
buat yang lain. ”Kalau me-
mang kejadiannya seperti itu,
saya minta polisi untuk me-
ngusut kasus tersebut hingga
tuntas, dan barangkali ada
korban lainnya. serta mem-
bawa pelakunya hingga ke
meja hijau untuk memper-
tanggungjawabkan perbua-
tanya,” kata KH Satibi.

Satibi mengecam keras
perbuatan yang dilakukan
oleh seorang pimpinan pon-
pes yang semestinya dapat
menjadi pengayom dan
memberikan pendidikan
moral bagi para santri, kare-
na dia dinilai menguasai
ajaran agama. ”Jelas ini
perbuatan tercela dan pel-
akunya pantas mendapat-
kan hukuman yang seberat
beratnya,” tegasnya. (gun)

Cabuli Santri, Pimpinan Ponpes
di Lebak Diciduk Polisi

JAKARTA (TERBIT TOP) — Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan
(PN Jaksel), menyatakan, ber-
wenang mengadili gugatan
perbuatan melawan hukum
(PMH), perkara Perdata No
113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Hal ini dikemukakan ketua
majelis hakim yang diketuai
Kris Nugroho SH, MH dalam
putusan sela yang dibaca-
kan Senin (26/9) di PN Jaksel.

Tegasnya, majelis hakim
menyatakan menolak eksep-
si kompetensi absolut para
tergugat yang menyatakan
PN Jaksel tidak berwenang
mengadili gugatan PMH, H
Muchtar bin Mugeni Cs, me-
lalui pengacara senior Har-
tono Tanuwidjaja SH, MSi.

Hakim Ketua Kris Nugroho
selanjutnya memerintahkan
kepada kuasa para penggu-
gat dan para tergugat su-
paya persidangan perkara ini

PN Jaksel Tolak Eksepsi Kelompok Gubernur DKI Jakarta
dilanjutkan sampai pemerik-
saan akhir, karena dalil-dalil
eksepsi para Tergugat yang
menyebut kewenangan me-
ngadili perkara ini adalah Pe-
ngadilan Tata Usaha Negara
(PTUN), bukan  PN Jaksel, ti-
dak dapat dibuktikan.

”Karena bukti-bukti yang
diajukan para tergugat ti-
dak memenuhi syarat untuk
disidang di PTUN, maka ek-
sepsi para tergugat harus di-
tolak,” kata hakim Nugroho.

Gubernur DKI Jakarta dan
jajarannya, Kepala Dinas Pe-
kerjaan Umum Provinsi DKI Ja-
karta, Kepala Dinas Perhubu-
ngan Provinsi DKI Jakarta,
Wali Kota Jakarta Selatan, Pa-
nitia Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Kota Ad-
ministrasi Jakarta Selatan, Ca-
mat Kecamatan  Kebayoran
Baru, Camat Kecamatan
Cilandak. Lurah Kelurahan

Heriyantomo Theng, Ny Ras-
mee Mahesh Lalmalani, Ny
Soenardi Waloeyo, Ir Sigit Bun-
toro, Dheeraj Mohan Aswani
dan Ny Ang Ing Tuhan, melalui
kuasanya, Hartono Tanuwidja-
ja SH, MSi menggugat jajaran
Gubernur DKI, karena para ter-
gugat tidak memberi ganti rugi
dengan harga yang memadai
atas tanah para penggugat
yang terkena proyek MRT.

Para penggugat melalui
kuasanya Hartono Tanuwid-
jaja, menuntut ganti rugi
Rp150 juta/meter persegi
dan kerugian immateril ma-
sing-masing Rp5 miliar bagi
para penggugat. Total besar
gugatan seluruhnya terha-
dap Gubernur DKI Jakarta
dan jajarannya Rp415 miliar.

Sedang Gubernur DKI Ja-
karta dan kelompoknya, te-
lah menetapkan harga gan-
ti rugi terhadap tanah para

penggugat hanya sebesar
Rp26 juta/meter persegi.
Hingga muncul gugatan pa-
ra penggugat di PN Jaksel.

Penilaian harga itu dike-
luarkan atau diterbitkan
Kantor Jasa Penilaian Publik
(KJPP) Anas Karim Rivai & Re-
kan berupa Laporan Final
Jasa Konsultasi Bidang Jalan
dan Jembatan pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi DKI
Jakarta tahun anggaran
2014 Red.0282310014 tang-
gal 23 Oktober 2024.

Menurut pengacara Harto-
no Tanuwidjaja, Pemda DKI
menetapkan ganti rugi tanah
kliennya bagai ’mata angin’
yang artinya bersifat umum.
”Berdasarkan peraturan yang
ada, penilaian harga tanah
itu harus dihitung bidang per-
bidang. Bukan seperti mata
angin,” tegas Hartono man-
tap. (dolat munthe)

PROBOLINGGO   (TERBITTOP) — Polres Probolinggo
menyita kursi singgasana dan puluhan lembar 100
euro milik Dimas Kanjeng, Jumat (7/10). Kursi singgasa-
na Dimas Kanjeng Taat Pribadi ini biasanya digu-
nakan untuk menggandakan uang. Barang bukti ini
kemudian langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur
untuk  diselidiki lebih lanjut.

Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifudi
mengatakan, setelah disita uang euro masih diteliti
keasliannya oleh otoritas terkait.

Sementara padepokan, kata dia, masih dalam sta-
tus quo dan masih di-police line. Saat ini 1 SSK pasu-
kan Sabhara dan Brimob masih disiagakan di lokasi.
Hingga kini polisi juga masih akan mencari bukti-bukti
baru dan guna mendalami  kasus penipuan  dan
pembunuhan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pri-
badi di Probolinggo ini.

”Anggota masih terus mendalami kasus penipuan
dan pembunuhan yang dilakukan Dimas Kanjeng di
Desa Wangkal, Kecamatan Wangkal, Kabupaten
Probolinggo,” kata Kapolres.

Jajaran Polres Probolinggo dan Polda Jatim juga
memburu masih memburu enam DPO yang teribat
kasus pembunuhan terhadap dua santri Padepokan
Dimas Kanjeng Taat Pribadi.

Ingin cepat kaya
Pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi

di Pangandaran, diperkirakan mencapai puluhan
orang. Rata-rata mereka menjadi santri Dimas Kan-
jeng karena ingin kaya.

Salah satu kerabat pengikut Dimas Kanjeng Taat Pri-
badi bernama Ningsih (39) mengatakan, para pengikut
Dimas Kanjeng di Kabupaten Pangandaran rata-rata
berambisi kaya dadakan. ”Mereka dari berbagai kala-
ngan. Mulai dari buruh hingga pegawai kantoran, bah-
kan ada PNS. Saya sebenarnya kasihan kepada mere-
ka karena pemikirannya tidak masuk akal,” katanya.

Ditambahkan dia, pihaknya kerap kali mengingat-
kan mereka. Namun upaya tersebut sia-sia, karena
mereka membantah dan dengan mengatakan tidak
pernah merasa tertipu. (nt)

Singgasana dan Uang Euro
Milik Dimas Kanjeng Disita

Susilo Bambang Yudhoyono

PENKUM KEJATI
KUNJUNGI KORBAN BANJIR GARUT — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Ari Muladi SH, MH (tiga kiri) mengunjungi korban bencana banjir
bandang di wilayah Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, belum lama ini, dan menyerahkan sumbangan yang diterima langsung oleh Bupati Garut Rudi
Gunawan, dan disaksikan Dandim Garut Letkol Hany Setyo Susanto (dua kiri) dan Sekda Kabupaten Garut Iman Ali Rahman.

Gandaria Selatan, Lurah Ke-
lurahan Pulo, Lurah Kelurahan
Cipete Selatan (tergugat I-X),
digugat para penggugat,
melakukan perbuatan mela-
wan hukum terkait proyek
pembangunan  Mass Rapid
Transit (MRT), Lebak Bulus-Bun-
daran Hotel Indonesia.

Para penggugat yang terdi-
ri dari H Muchtar bin Mugeni,

Hartono Tanuwidjaja SH, MSi
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CIREBON (TERBITTOP) — Ben-
cana banjir bandang dan
longsor di Kabupaten Garut
mengundang keprihatinan
Yayasan Baitul Ilmi untuk
menyalurkan bantuan. Pen-
yaluran bantuan menggan-
deng jurnalis dan Denpom III
Cirebon.

Pendiri Yayasan Baitulilmi,
Vivi Sofia Effendi mengata-
kan, pengumpulan bantuan
itu berawal dari keprihati-
nan melihat korban banjir
da longsor Garut seperti
yang diberitakan media.

”Hati kami pun bergerak,
akhirnya menghubungi re-
kan jurnalis. Mereka mere-
spons dengan memberikan
info kepada teman-teman
lain. Akhirnya banyak yang

menyumbangkan berbagai
jenis barang yang pasti ber-
guna bagi korban banjir
bandang,” kata Vivi, pekan
lalu.

Menurut Vivi, bantuan
yang diberikan Yayasan Bai-
tul Ilmi itu merupakan hasil
donasi yang dikumpulkan
dari rekan-rekannya yang
peduli Garut. Termasuk re-
kan-rekan jurnalis.

Beberapa karung pakaian
layak pakai, mi instan, pem-
pers serta pembalut, selimut
dan barang lainnya didistri-
busikan untuk korban yang
membutuhkan. Harapan-
nya, bantuan yang diberi-
kan bisa memberikan sema-
ngat hidup kepada korban
banjir bandang. (ts)

PARIGI MOUTONG (TERBIT-
TOP) — Kejaksaan Negeri
Parigi Moutung, Sulawesi
Tengah, mengeksekusi terpi-
dana perkara korupsi Guna-
wan Sutedjo setelah meneri-
ma turunan putusan Mahka-
mah Agung serta mengem-
balikan kerugian negara
dari perkara terdakwa sebe-
sar Rp527.000.000 berikutnya
dendanya Rp200.000.

”Total kerugian negara se-
luruhnya Rp727.000.000 su-
dah disetor ke rekening ne-
gara atas PNBP pada Kejari
Parigi, dan terdakwa sudah
kami eksekusi ke lembaga
pemasyarakatan setempat
pada Kamis (22/9) lalu,”
ungkap Kajari Parigi Moun-
tung, Sulteng Jurist Precisely
Sitepu SH, MH kepada TER-
BITTOP, Minggu (25/9).

Dikatakan, eksekusi dan
pengembalian kerugian ne-
gara ini adalah sesuai de-

ngan putusan Mahkamah
Agung, dan sudah mempu-
nyai kekuatan hukum tetap.
Terdakwa yang menjabat
sebagai komisaris PT Mitra
Buana Persada perusahaan
yang mengerjakan proyek
pemeliharaan hutan tana-
man unggul lokal desa di
Taopo Parigi. Pekerjaan ter-
sebut dilakukan di Dinas Ke-
hutanan Sulawesi Tengah
dengan anggaran sekitar
Rp1 miliar.

”Eksekusi badan terhadap
terpidana juga sudah dila-
kukan minggu lalu. Meski-
pun tidak tergolong besar,
namun Kejari Parigi tetap
menjalankannya, dan mu-
dah-mudahan kinerja kejak-
saan lebih memberi arti da-
lam pemasukan kepada ke-
uangan negara yang pada
akhirnya untuk kepentingan
anak bangsa,” pungkas Ju-
rist Precisely. (haris)

Kejari Parigi Setor Kerugian
Negara dan Eksekusi Terpidana

Kepastian itu diperoleh se-
telah warga Desa Bobos
yang didampingi penasihat
hukum mendatangi kantor
KPAI di Jakarta. KPAI akan
mencari tahu dan memang-
gil kepala desa dan peme-

rintah setempat terkait lapo-
ran warga.

Warga Desa Bobos ber-
harap, dalam usahanya se-
karang ke kantor KPAI ini
bisa menyelesaikan masa-
lah yang terjadi. Anaknya ju-

ga bisa kembali belajar te-
nang seperti sebelumnya.

”Semoga saja kami jauh
jauh ke Jakarta tidaklah sia-
sia. Tuntutan kami menjadi
awal dari selesainya masa-
lah ini,” kata Suganda, per-
wakilan warga yang ikut ke
KPAI.

Seperti diketahui, sejumlah
warga Desa Bobos, Keca-
matan Dukupuntang, Kabu-
paten Cirebon, mendatan-
gi KPAI dan Komnas HAM di
Jakarta, Senin (26/9).

Mereka mengadukan Pe-
merintah Desa Bobos dan
Pemerintah Kabupaten Cire-
bon yang dinilai melarang
proses pembelajaran Taman
Pendidikan Anak-kanak (TPA)
dan Taman Pendidikan Alqu-

KPAI ke Cirebon, Selidiki
Kasus TPQ di Dukupuntang

Laporan: Titik Sulaksana dan Sudirdja

CIREBON (TERBITTOP) — Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
akan turun ke Kabupaten Cirebon. KPAI
bakal menyelidiki kasus pelarangan
pendirian Taman Pendidikan Anak-anak
(TPA) dan Taman Pendidikan Alquran
(TPQ) di Desa Bobos, Kecamatan
Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

ran (TPQ) yang didirikan Ya-
yasan AL-Islam. Alasannya,
karena tidak memiliki izin dari
pemerintah daerah.

Upaya mediasi pemerintah
kecamatan yang dihadiri ke-
polisian, TNI, warga Desa Bo-
bos sempat dilakukan, tapi
pemerintah desa tidak men-
emui warga. Sehingga mem-
buat warga terpaksa memi-
lih melaporkan ke KPAI dan
Komnas HAM untuk menyele-
saikan masalahnya.

Karena setelah disomasi
pemerintah daerah, proses
belajar mengajar TPQ dan
TPA Yayasan Al-Islam yang
sudah berjalan sekitar dua
tahun itu terpaksa berhenti.

”Sehingga murid kami
yang terhitung siswa TPQ se-

banyak 60 murid dan TPA
136 murid terhenti sementa-
ra. Dan terpaksa belajar di
musala yang ada di sekitar
lokasi,” kata Suganda, salah
satu orang tua murid yang
ikut datang ke KPAI

Warga yang datang ke
KPAI didampingi kuasa hu-
kumnya itu berharap, ada-
nya perhatian pemerintah
pusat untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi di De-
sa Bobos, Kabupaten Cire-
bon. ”Ratusan anak-anak
TPQ dan TPA membutuhkan
tempat belajar mengajar
untuk menimba ilmu, jika di-
hentikan anak-anak kami
belajar di mana? Kasihan
kalau mereka belajar di
musala,” ujar Suganda. (***)

Jurnalis Cirebon Bantu
Korban Banjir Garut

T EPAT 24 September 2016,
Lampung Barat genap
berusia 25 tahun. Mela-

lui kegiatan Lampung Barat Na-
yuh, sejumlah agenda  digelar
untuk memeriahkan peringatan
hari jadi kabupaten berjuluk Be-
guai Jejama Sai Betik itu,  mulai

dari  Jalan Sehat, sepeda santai,
sepak bola  dan pagelaran mu-
sik yang menghadirkan artis Ibu
Kota. Selanjutnya kegiatan pe-
mecahan Rekor Muri Sekura
2016 wajah, pameran pemba-
ngunan (Liwa Fair), hingga ke-
giatan adventure trail serta se-
jumlah perlombaan  lainnya.

Tidak hanya sekedar seremoni,
euforia ribuan warga dari 15 ke-
camatan di Lampung Barat
yang terlibat langsung meme-
riahkan ulang tahun perak  men-
dapat penghargaan dari mu-
seum rekor Indonesia. arak-ara-
kan sekura dari Kelurahan Pasar
Liwa menuju lapangan Kom-
pleks Pemkab Lampung Barat
yang diikuti oleh 5.454 wajah,
menjadi arak-arakan terbanyak,
sekaligus memecahkan Rekor

Dunia - Indonesia  yang dituang-
kan dalam surat No: 7588/
R.MURI/IX/2016 dan di anugrah-
kan kepada Bupati Lampung
Barat Drs H Mukhlis Basri MM.

Menurut Bupati Lampung Ba-
rat Mukhlis Basri, sekura merupa-
kan warisan budaya leluhur
yang digelar setiap perayaan
lebaran Idul Fitri sebagai sarana
silaturahmi. Budaya sekura  hing-
ga kini masih  dilestarikan  ma-
syarakat. Lanjut dia, tahun 2015

lalu, Unesco melalui
Kementerian Pen-
didikan telah me-
netapkan sekura
sebagai warisan
dunia tak benda
yang berasal dari
Lampung Barat.

”Jadi ada dua 
yaitu Gulai Taboh
dan Sekura yang
ditetapkan oleh
Unesco berasal dari
Lampung Barat, itu
ada piagamnya,”
kata Mukhlis.

Mukhlis menga-
presiasi dukungan
seluruh lapisan ma-
syarakat dalam
m e m e r i a h k a n
rangkaian peringa-
tan HUT ke-25 hing-
ga mencatatkan 
nama Lampung
Barat di Museum
Rekor Indonesia

LAMPUNG BARAT ’NAYUH’

Rekor Dunia, Kado Terindah di Ulang Tahun Perak

yang akan menjadi catatan se-
jarah di masa yang akan da-
tang.  momentum peringatan
hari ulang tahun perak diharap-
kan mampu menggugah sema-
ngat masyarakat untuk terus ber-
kontribusi menggali potensi yang
ada demi kemajuan daerah
dan kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan lain, Mukhlis
menegaskan, pemerintah daerah
akan merampungkan sejumlah
program pembangunan teruta-
ma menyangkut infrastruktur se-
bagaimana tertuang dalam visi-
misi saat mencalonkan diri se-
bagai kepala daerah pada 2012
lalu. Targetnya diakhir masa jaba-
tan tahun 2017 mendatang akses
transportasi seluruh kecamatan

akan terhubung, dan Kota Liwa
dilakukan penataan.

Selama dua periode kepe-
mimpinan Mukhlis Basri, sejumlah
pencapaian dan prestasi mem-
banggakan diraih Lampung Ba-
rat. Di bidang pengelolaan ke-
uangan daerah, Kabupaten
Lampung Barat mendapat pre-
dikat opini Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) selama enam kali
berturut-turut dari Badan Peme-
riksa Keuangan RI. Selain itu  ke-
sejahteraan masyarakat terus
membaik, angka kemiskinan
dari tahun ke tahun mengalami
penurunan.  Di sektor pendidi-
kan, sejumlah prestasi mem-
banggakan diraih, menurunnya
angka putus sekolah. Kabupa-

ten Lampung Barat menjadi sa-
tu-satunya di provinsi Lampung
yang memiliki asrama maha-
siswa di kota Bandar Lampung.

Tidak hanya itu dimasa ke-
pemimpinan Mukhlis Basri, se-
jumlah fasilitas publik di bangun,
seperti Kawasan Sekuting Ter-
padu (KST) yang ada di Keca-
matan Balik Bukit, di lokasi terse-
but berdiri Islamic Center ( IC) se-

bagai pusat kegiatan keaga-
maan, Gedung Olahraga (GOR)
Aji Saka, Stadion Sekala Bkhak
sebagai pusat olahraga, Ge-
dung BLK dan lembaga pendi-
dikan. (agus salim)

IST

BERI PENGARAHAN —
Kajari Parigi Mountung
Sulawesi Tengah Jurist
Precisely Sitepu SH, MH
(kanan) saat memberikan
pengarahan dalam
sebuah acara di
kejaksaan setempat.

KOMPAS.COM

BANJIR MELUAS
Salah satu petugas menggendong
anak-anak untuk dievakuasi, akibat
banjir yang menerjang Desa
Kranding, Kecamatan Pogalan,
Kabupaten Trengalek, Jawa Timur,
Senin (10/10) dinihari.
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tani di Kabupaten Cirebon menge-
luhkan dan resah banyaknya lahan
pertanian yang hilang dan berubah
fungsi menjadi perumahan maupun
pabrik. ”Kami petani kecil mengirim-
kan surat langsung kepada pak bu-
pati yang isinya agar sebagai kepa-
la daerah, Pak Sunjaya harus mem-
perhatikan nasib para petani di
Kabupaten Cirebon. Kini para pet-
ani resah karena sekitar 2 ribu hek-
tar lahan pertanian berubah fungsi
menjadi perumahan dan pabrik.

Petani Kirim Surat ke Bupati, Curhat soal Sawah
CIREBON (TERBITTOP) — Petani yang
tergabung dalam Serikat Petani In-
donesia (SPI) Kabupaten Cirebon,
pekan lalu, mendatangi Kantor Bu-
pati Cirebon di Kompleks Pemkab
Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabu-
paten Cirebon. Kedatangan mere-
ka tersebut adalah menyerahkan
surat untuk Bupati Cirebon yang isi-
nya agar nasib petani diperhatikan
Pemkab Cirebon.

Ketua DPC SPI Kabupaten Cirebon
Muhammad Zaini mengatakan, pe-

Lalu masalah benih, soal waduk dan
juga sawah sering kebanjiran ketika
hujan turun,” kata Zaini.

Menurut Zaini, petani di Kabupaten
Cirebon menginginkan adanya wa-
duk untuk mengairi sawahnya.
”Masalah irigasi juga masih banyak
kendala. Waduk juga belum ada nor-
malisasi. Kalau ada petani sangat
bangga, tetapi kenyataannya hanya
begitu-begitu saja,” ucapnya.

Selain itu juga, dirinya menying-
gung banyaknya petani garam

yang menganggur akibat lahan per-
tanian menjadi PLTU. ”Petani garam
di Kanci sekarang banyak yang me-
nganggur karena lahannya diba-
ngun PLTU. Pihak PLTU sudah men-
janjikan bahwa petani bisa dipeker-
jakan, tapi nyatanya mereka bo-
hong besar,” ujarnya.

Bukan hanya ke Bupati, pihaknya
pun akan mendatangi Istana Nega-
ra bermaksud bertemu Presiden Jo-
kowi untuk menyampaikan aspirasi
para petani Kabupaten Cirebon. (ts)

SERANG (TERBITTOP) — Kantor Wilayah (Kanwil) BPN
Provisi Banten melalui Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, optimistis dapat menyelesaikan penga-
daan lahan untuk pembangunan Landasan Pacu
(runway) 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-
Hatta (Soetta) sesuai dengan target.

Hal ini dikatakan Himsar, kepala Kantor Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ka-
bupaten Tangerang, didampingi Kabid HTPT Kanwil BPN
Banten Edi Prasetio, dan tim pengadaan tanah PT Ang-
kasa Pura II Bambang Sunarso kepada TERBITTOP baru-
baru ini.

Menurut Himsar, BPN Kabupaten Tangerang mela-
kukan langkah percepatan dalam pelaksanaan pe-
ngadaan tanah, untuk kepentingan umum pembangu-
nan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta, sesuai den-
gan arahan Presiden Jokowi dan Kanwil BPN Banten.

Bertempat di kantor Desa Rawa Burung, Himsar se-
laku ketua pelaksana pengadaan tanah, menyerah-
kan dokumen pengumuman sebanyak 1.019 bidang
dari KJPP Doli Siregar dan rekan kepada Kepala Desa
Rawa Burung Rukyat Idris yang disaksikan seluruh ket-
ua RW, RT dan tokoh masyararakt. Dengan tujuan, agar
masyarakat paham betul seperti apa hak yang akan
mereka dapatkan nantinya. ”Kegiatan ini dihadiri juga
oleh TP4D Kejati Banten, Kejari Kabupaten Tangerang,
Tim AP2 dan anggota pelaksana,” jelasnya.

Himsar menambahkan, dalam rangka percepatan
pengadaan tanah, pihaknya meminta kepada Tim
Apraisal secara simultan untuk melakukan survey la-
pangan, sehingga pada saat masa pengumuman
berakhir, Tim Appraisal sesegera mungkin dapat me-
nyelesaikan hasil penilaiannya.

Sementara Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaft-
aran Tanah (HTPT) Kanwil BPN Banten Edi Prasetio men-
jelaskan, kegiatan ini dilaksanakan di dua wilayah, di
mana untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 2.415
bidang atau 97 persen, dengan luas mencapai 135
hektare, dan Kota Tangerang sebanyak 187 bidang
dengan jumlah 34 hektare atau setara dengan tiga
persen kebutuhan lahan. ”Saat ini untuk pengadaa la-
han di Kota Tangerang sudah diumumkan, dan dalam
progres penilaian oleh appraisal,” terangnya.

Edi menambahkan, setelah pengumuman ini, ma-
syarakat diminta untuk segera meneliti manakala ada
data-data yang tidak sesuai untuk diteliti lebih lanjut.

Dudug, salah seorang tokoh masyarakat setempat
yang hadir saat penyerahan pengumuman menyam-
paikan harapannya, agar AP2 mengutamakan terlebih
dulu pemindahan makam, karena masyarakat tak mau
memakamkan kembali anggota keluarga di makam
yang ada sekarang, karena dipastikan akan digusur.

Keterangan yang diperoleh TERBITTOP, luas tanah
yang dibutuhkan untuk pembangunan Runway 3
Bandara Soetta mencapai 211,8 hektare. Dengan rin-
cian, lahan milik PT Angkasa Pura II seluas 42,8 hek-
tare dan lahan yang akan dibebaskan milik warga
seluas 169 hektare yang tersebar di tiga desa dan
dua kelurahan, di empat kecamatan yang berada
di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. (gun)

BPN Banten Percepat Pengadaan
Lahan Runway 3 Bandara Soetta

CIKARANG, BEKASI (TERBIT-
TOP) — Anggota Komisi III
DPRD Kabupaten Bekasi, Ja-
wa Barat, Taih Minarno me-
nyatakan wilayah Cikarang
yang terdiri lima kecama-
tan, saat ini belum siap me-
misahkan diri dari Kabupa-
ten Bekasi untuk menjadi
kota mandiri.

”Lima kecamatan itu di
antaranya Cikarang Baru, Ti-
mur, Selatan, Barat, Utara.
Dikarenakan belum mera-
tanya pembangunan," kata-
nya di Cikarang, Sabtu.

Menurut dia, Kota Cika-
rang masuk dalam 172 pem-
bentukan usulan DOB dari
Komite I DPD RI. Usulan ini te-
lah disampaikan Kamis (6/
10) lalu ke Kemendagri.

Dalam pembentukan ini
dirasa belum saatnya, dika-
renakan harus diusulkan dari
tingkat bawah terlebih da-
hulu. Sedangkan peraturan
daerah yang diperuntukkan
Kabupaten Cikarang Utara
belum maksimal dijalankan.
Ini membuktikan ketidaksia-
pan dari sumber daya ma-
nusianya.

Ia menambahkan, dari in-
formasi yang didapat Dew-
an Perwakilan Daerah (DPD)

RI bahwa wilayah Cikarang
masuk dalam Daftar Otono-
mi Baru (DOB).

Rencana yang masuk ke
DPD  ini, Cikarang akan men-
jadi kota dan memisahkan
diri dari Kabupaten Bekasi.
Dari usulan ini dirasa baik jika
semua aturan dapat dija-
lankan dengan benar. Teta-
pi untuk saat ini dalam me-
wujudkan impian itu dirasa
belum memenuhinya dika-
renakan belum terciptanya
suasana kondusif dalam pe-
merataan fasilitas pemerin-
tahan di segala bidang.

Selain itu juga pemerataan
pembangunan daerah da-
lam melakukan pemetaan
tata ruang dirasa penting un-
tuk dilakukan pengemba-
ngan dan pengaturan. ”Dan
juga pemerataan pemba-
ngunan di bidang ekonomi,
pendidikan, kesehatan, mau-
pun pekerjaan,” katanya.

Taih menjelaskan, dalam
melakukan perubahan
fungsi Kabupaten menjadi
kota bukanlah hal yang mu-
dah. Dikarenakan perlu pe-
mikiran dan konsep yang la-
yak. Ini dilakukan agar se-
mua dapat berjalan de-
ngan baik. (ant)

BELITUNG (TERBITTOP) — Selain
terkenal dengan alam indah Pu-
lau Belitung di Provinsi Bangka
Belitung yang berbentuk kerang
raksasa memiliki banyak kekha-
san hasil laut dan bebatuan me-
narik sebagai oleh oleh jika ber-
kunjung ke pulau timah dan kao-
lin ini. Salah satunya yang paling
ngetop adalah belacan atau te-
rasi dari Sijuk. Sehingga tidak
jarang orang akan tidak leng-
kap jika belum mencicipi atau
membeli terasi Sijuk sebelum

meninggalkan Pulau Belitung.
Seorang warga Belitung yang

bermukim di Sijuk, sebuah kota
kecamatan yang ada di Kabu-
paten Belitung Barat, Aster Ya-
nuar mengungkapkan kepada
TERBITTOP, sejumlah cita rasa
khas Pulau Belitung terutama
makanan penyedap yakni tera-
si atau belacan sijuk.

”Belacan Sijuk sangat ngetop
sudah berpuluh-puluh tahun
ada di daerah ini selalu menja-
di buah tangan masyarakat disi-

ni,” tutur Aster Yanuar.
Apa yang diceritakan

Aster itulah adanya, kare-
na daerah Sijuk sejak dulu
sudah terkenal menjadi
pemasok terasi di daerah
ini. Menyebut Sijuk, warga
di sini akan teringat lang-
sung dengan ngetopnya
belacan si juk. Bahkan
menurut Aster, di daerah
yang tidak jauh letaknya
degan lokasi wisata pan-
tai indah Tanjung Tinggi
dan Tanjung Kelayang,

pernah lokasi shooting film ’Las-
kar Pelangi’ memiliki kekhasan
sejarah. Sijuk pernah menjadi
empat perang warga negeri ini
mengusir Belanda hingga keluar
dari Pulau Belitung.

Bahkan sejak zaman penjaja-
han, tidak jauh dari Kota Tanjung
Pandan ada gugusan pulau kecil
yang menjadi mitos masyarakat
yaitu, Pulau Kalmoa maknanya
kalah semua. Artinya saat dulu ke-
tika pasukan Belanda yang mau
masuk Belitung di kala zaman
penjajahan selalu berhasil dika-
lahkan, maka harus keluar dari Pu-
lau Belitung. Sehingga warga
menyebut Pulau Kalomoa artinya
kalah semua. Yang tak kalah me-
narik daerah Sijuk, pernah ada

peninggalan kebesaran masuk-
nya Islam di pulau ini. Sebuah ba-
ngunan masjid yang dibangun
sejak tahun 1817 yakni, Masjid Al
Ikhlas, hingga saat ini masih ada
dan digunakan masyarakat untuk
bersembahyang.

”Kalau tak percaya besok saya
kirim semua foto-fotonya, ter-
masuk bangunan sebuah tugu di
Kota Sijuk yang terkenal ke selu-
ruh penjuru Nusantara,” ungkap
Aster Yanuar yang berprofesi se-
bagai seorang guru di Sijuk.

Karena itu tidak lengkap jika
berkunjung ke Belitung tetapi
tidak membeli oleh-oleh bela-
can Sijuk.

Menurut Wikipedia, terasi atau
belacan atau shrimp-paste ada-
lah bumbu masak yang dibuat
rebon udang halus yang terda-
pat di daerah ini.

Bahan ini olahan fermentasi
hasil laut yang memiliki aroma
dan cita rasa unik. Pada dasar-
nya belacan hampir sama de-
ngan terasi, produk khas Kota
Cirebon di Jawa Barat atau Si-
doarjo di Jawa Timur. Yang
membedakannya dari produk
terasi atau belacan dari daerah
lain umumnya adalah jenis ba-
han yang digunakan dan varia-
si dalam teknik pengolahannya.

Belacan produksi Sijuk diolah
langsung dari udang rebon segar
hasil tangkapan nelayan setem-
pat. Hal ini membuat belacan Si-
juk memiliki cita rasa yang khas
dibanding belacan atau
terasi dari daerah lain.

Belacan ini dapat di-
gunakan sebagai bum-
bu dalam beraneka jenis
masakan. Satu di anta-
ranya adalah sebagai
komponen utama da-
lam sambal belacan.
Belacan yang dipang-
gang sebentar hingga
mengeras, dilumat ber-
sama irisan cabai me-
rah, cabai rawit, ba-
wang merah, dan ga-
ram menjadi menjadi te-
man yang mantap untuk
bersantap. Tak perlu he-
ran jika Anda pun akan
tergoda untuk mengisi
kembali piring untuk
kesekian kalinya.

Harganya tak mahal,
bervarisi mulai Rp30.000
hingga Rp150.000. Terasi
Si juk dikemas dalam
anyaman berbentuk ke-
ranjang kecil. Biasanya
persediaan terasi ini mu-
siman tergantung dari

’Terasi Sijuk Belitung yang Ngetop’
bahan baku. Aster mengajak
pelancong yang datang ke Bel-
itung untuk tidak lupa membeli
terasi ini sebagai oleh oleh cita
rasa dari Bumi Belitung. (haris)

Masjid Al Ikhlas
dibangun tahun
1817, berdiri
kokoh dan masih
digunakan warga.

FOTO-FOTO: ASTER YANUAR

Tunggu Perjuangan Sijuk

Pemkab Pacitan Tak Permasalahkan
Bandara di Kabupaten Tulungagung

”Kami tak memperma-
salahkan lokasinya berada
di mana, asalkan bisa mem-
buka akses dan menjang-
kau sejumlah daerah di ba-
gian selatan," ujar Bupati Pa-
citan Indartato ketika dikon-
firmasi dari Surabaya, Sabtu.

Bandara perintis diren-

canakan dibangun di Tulu-
ngagung dalam waktu de-
kat ini untuk menjangkau ak-
ses sekaligus membuka jalur
perekonomian di sejumlah
daerah di sana agar sema-
kin berkembang.

Menurut dia, dengan
adanya bandara yang

mempersingkat jarak dari
kota-kota besar, terutama
Surabaya, maka jalur pere-
konomian akan terangkat
seiring mudahnya akses-ak-
ses investasi.

Selain itu, kata dia, sektor
pariwisata diprediksi menja-
di lebih baik karena memu-
dahkan pengunjung da-
tang di beberapa daerah di
sana, seperti Pacitan, Treng-
galek, Madiun, Kediri, Tulu-
ngagung dan sekitarnya.

Secara pribadi, lanjut dia,
pihaknya menginginkan
pembangunan bandara

ngan tim serta kepala dae-
rah lainnya. Tapi yang pasti
ada semangat kepala dae-
rah untuk mendorong sege-
ra dibangun,” katanya.

Selain Pacitan, tujuh kepa-
la daerah lainnya yang me-
nginisiasi pendirian bandara
adalah Bupati Madiun Muh-
tarom, Bupati Magetan Su-
mantri, Wali Kota Kediri Ab-
dullah Abu Bakar, Bupati Po-
norogo Ipong Muchlissoni,
Bupati Tulungagung Syahri
Mulyo, Bupati Blitar Rijanto,
serta Bupati Trenggalek Emil
Elestianto Dardak. (ant)

ada di Pacitan, namun kare-
na wilayah udara merupa-
kan basis dan untuk pener-
bangan TNI Angkatan Uda-
ra maka disepakati berada
di kabupaten lain.

Orang nomor satu di Pem-
kab Pacitan itu berharap
pembangunan segera di-
laksanakan sehingga keingi-
nan banyak orang dapat te-
realisasi dan akses dari mau-
pun ke Pacitan bisa semakin
mudah.

”Kami belum tahu dimulai
pembangunannya kapan
karena belum bertemu de-

SURABAYA (TERBITTOP) — Pemerintah
Kabupaten Pacitan tak mempermasalahkan
lokasi pembangunan bandar udara perintis
yang menjangkau wilayah Jawa Timur bagian
selatan berada di Kabupaten Tulungagung.

Cikarang Belum Siap
Memisahkan Diri

MENCARI KORBAN BANJIR
Anggota polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban banjir bandang di Kampung Lapangparis, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Jawa Barat, belum lama ini.

ANTARA
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SINGKAT
Bali Persiapkan Diri Ikut Rainas
DENPASAR (TERBITTOP) — Kwartir Daerah (Kwarda)
Gerakan Pramuka Provinsi Bali mempersiapkan
diri untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan
Raimuna Nasional (Rainas) di Bumi Perkemahan
Cibubur Jakarta tahun 2017. Sekretaris Kwarda
Provinsi Bali I Made Dana di Denpasar, Sabtu,
mengatakan, persiapan yang dilakukan dalam
menyongsong Rainas antara lain mengadakan
Raimuna Daerah (Raida) XI tahun 2016
melibatkan delapan kontingen cabang se-Bali
kecuali Kabupaten Bangli. Ia mengatakan,
Raimuna Daerah (Raida) XI tahun 2016
berlangsung di Bumi Perkemahan Margarana,
Kabupaten Tabanan melibatkan 509 anggota
Pramuka berlangsung selama empat hari. (nt)

RANGKASBITUNG (TERBITTOP) —  Ruas jalan
Cikande-Rangkasbitung (Cirabit) kini seakan
sudah tidak bertuan, setelah ruas jalan
tersebut dinaikan statusnya dari jalan Provinsi
menjadi jalan Nasional yang penangannya
dilakukan oleh Kementerian Pekerjan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain banyaknya lubang
yang menganga di sepan-
jang jalan, kondisi jembatan
yang berada di Kampung
Tutul, Desa Citeras, dan jalan
di perlintasan kereta api Ci-
teras kini dalam kondisi rusak
parah.

Berdasarkan pengama-
tan TERBITTOP, kondisi jem-
batan di Kampung Tutul,
saat ini sudah sangat mem-

prihatinkan dan membaha-
yakan bagi pengendara,
terutama pengendara roda
dua dan jenis kendaraan ke-
cil. Selain lantai jembatan
yang sudah mengelupas,
juga besi lantai jembatan
terlihat menonjol keluar, se-
hingga membuat penge-
dara harus hati hati saat
melintasi jembatan tersebut,
meski siang hari pengen-

Ruas Jalan Cirabit Rusak Parah,
Kementerian PUPR Tutup Mata

dara dipandu ’pak ogah’.
Kondisi ini diperparah de-

ngan minimnya penera-
ngan jalan umum (PJU), se-
hingga malam hari tak sedi-
kit pengendara yang terpe-
rosok ke dalam lobang jem-
batan dan jalan di bebera-
pa titik terdapat lobang
yang menganga.

Ironisnya, ruas jalan terse-
but sebelum beralih status da-
ri jalan Provinsi menjadi jalan
Nasional, jalan itu baru saja
diperbaiki oleh Dinas Bina
Marga dan Tata Ruang (DB-
MTR) Provinsi Banten meng-
gunakan konstruksi beton.
Namun, karena pengerjaan-
nya terkesan asal asalan dan
diperparah banyaknya truk
pasir yang melintasi ruas ter-
sebut, membuat kondisi jalan
tidak bertahan lama.

Ade, salah seorang warga
Kampung Tutul, mengung-

kapkan, akibat kerusakan
jembatan di Kampung Tutul
itu, hampir setiap malam
dan subuh terjadi kecelaka-
an di jembatan Kampung
Tutul, meski tidak merenggut
korban nyawa, namun ba-
nyak sepeda motor dan mo-
bil jenis sedang yang terpe-
rosok ke dalam lobang jem-
batan. ”Kalau korban me-
ninggal dunia belum da, na-
mun kalau luka-luka dan pa-
tah tulang sering terjadi disi-
ni,” ungkap Ade.

Meski kerusakan jalan dan
jembatan di ruas Cirabit itu
sudah terjadi lebih dari seta-
hun, namun hingga kini be-
lum ada tanda-tanda akan
diperbaiki oleh Kementerian
PUPR. Kalaupun ada perbai-
kan yang dilakukan sebe-
lumnya, terkesan dikerjakan
secara asal asaan, sehing-
ga kualitas jalan dan jemba-

Angka Kemiskinan di NTB Turun
SAUMLAKI (TERBITTOP) — Bupati Maluku Tenggara
Barat (MTB) Bitsael S Temmar mengatakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di
daerah ini terus membaik, dimana angka
kemiskinan turun secara signifikan dari 58 persen
pada 2007 menjadi 20-an persen pada tahun ini.
”Dulu, angka kemiskinan di MTB merupakan yang
tertinggi di Provinsi Maluku, tetapi sekarang tidak
lagi seiring pembangunan di berbagai bidang,”
katanya di Saumlaki, ibu kota MTB, Sabtu.
Menurut Bitsael, upaya mengentaskan kemiskinan
di kabupaten berjuluk Daun dan Lolat ini
membutuhkan waktu yang cukup panjang
karena tingkat kompleksitas yang cukup rumit
sehingga penyelesaiannya tidak semudah
membalikkan telapak tangan. (nt)

SUNGALIAT (TERBITTOP) — Lembaga Kelautan dan
Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menilai kegiatan penambangan bijih timah
di perairan laut menjadi ancaman serius bagi nela-
yan tradisional.

”Kegiatan penambangan bijih timah di perairan
laut menjadi ancaman serius karena mengakibatkan
hasil tangkapan nelayan tradisional menurun tajam,”
kata Ketua LKPI Babel, Fitri di Sungailiat, Selasa.

Menurut dia, nelayan merasakan dampak terbesar
dari penambangan bijih timah di laut itu, mereka ter-
paksa harus melakukan aktivitas penangkapan ikan
lebih jauh ke tengah lautan. ”Banyak hal yang diper-
timbangkan nelayan kalau memaksa melakukan pen-
angkapan yang jauh dari pantai, mulai dari kapasitas
kapal yang relatif kecil, logistik dan lainnya,” katanya.

Pihaknya mendukung Pemprov Kepulauan Babel
yang mempersiapkan aturan daerah mengenai zonasi
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. ”Dengan aturan
itu nantinya diharapkan pengelolaan kawasan laut da-
pat tertata dengan baik sehingga tidak saling merugi-
kan semua pihak yang berkepentingan,” katanya.

Menurut Fitri, potensi sumber daya laut cukup besar
yang mampu memberikan konstribusi kesejahteraan
masyarakat baik dari sektor perikanan maupun sektor
lain seperti penambangan timah, tetapi semua sektor
hendaknya dikelola dengan tak saling merugikan. (ant)

CIREBON (TERBITTOP) — Warga Kecamatan
Pabuaran berang. Pasalnya, perbaikan ja-
lan yang diharapkan bisa dibeton, malah
hanya dihotmix. Padahal di ruas Jalan Ge-
bang, Babakan, dan juga Karangwareng te-
ngah dibangun betonisasi.

”Jalan poros Gebang ke Babakan sudah di-
beton. Masa di jalan poros Pabuaran-Ciledug
hanya diperbaiki hotmix? Padahal di sini
tingkat volume kendaraan dan kerusakannya
berat,” ungkap Ketua Forum Masyarakat
Pabuaran Bersatu, Harsono, belum lama ini.

Dia menyampaikan protes itu kepada Di-
nas Bina Marga Kabupaten Cirebon, namun
tidak ada respons. Maka dari itu, pihaknya
akan melakukan demonstrasi apabila Dinas
Bina Marga tidak segera menghentikan pro-
yek perbaikan jalan hotmix tersebut. Di sam-
ping itu, meski sudah mulai  ada pekerjaan,
namun belum ada papan proyek dan RAB
dari perbaikan jalan tersebut.

Menurutnya, yang dilihat dari Layanan Pe-
ngadaan Secara Elektronik nilai dari proyek
perbaikan hotmix tersebut mencapai Rp2,1
miliar. Apabila melihat anggaran, kata Har-
sono, seharusnya dengan anggaran terse-
but Bina Marga sudah bisa melakukan pem-
betonan. ”Kita sudah berkali-kali menyam-
paikan ini ke Bina Marga, tapi masih belum
ada respons,” tandasnya.

Proyek perbaikan jalan hotmix itu memili-
ki panjang sekitar 800 meter, yang melewati
Desa Jatiseeng hingga Leuweunggajah.
Masyarakat sangat keberatan apabila per-
baikan jalan hanya dihotmix, karena hanya
akan memboroskan anggaran. Sebab, su-
dah beberapa kali jalan tersebut diperbaiki.
Namun dua hingga tiga minggu sudah ru-
sak kembali.

”Apabila alasannya tidak ada biaya, lebih
baik ditangguhkan tahun depan. Daripada
diperbaiki dengan hotmix, hanya akan
memboroskan uang rakyat. Kami menolak
hotmix, kami ingin pembangunan yang ber-
kualitas dan juga bisa tahan lama,” papar
Budayawan Cirebon Timur, Suryoto Doro.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memang
tengah memperbaiki infrastruktur jalan de-
ngan betonisasi. Salah satunya dari ruas
jalan Sindanglaut hingga Karangwareng.
Hanya saja, dengan kondisi perbaikan hot-
mix yang ada di ruas Jalan Jatiseeng hingga
Leweunggajah, Kecamatan Pabuaran me-
rasa janggal.

”Gebang saja dicor, padahal kerusakan
dan volume kendaraan di sini juga lebih pa-
rah. Kami tidak ingin perbaikan ini nanti rusak
lagi. Lebih baik ditangguhkan kalau memang
tak ada anggarannya,” tambah Kasto, sekre-
taris Forum Masyarakat Pabuaran Bersatu. (dj)

Warga Pabuaran Tagih Betonisasi Jalan Penambangan Timah
di Laut Ancam Nelayan

Laporan: Gunawan
tan tidak bertahan lama.
”Sebulan setelah dilakukan
perbaikan, jalan dan jemba-
tan kembali rusak lagi, kare-
na pengerjaannya dilaku-
kan secara asal asalan,”
ungkap Rohman, seorang
warga setempat.

Kepala Balai Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan (BPJJ)
DBMTR Banten wilayah Kabu-
paten Lebak H  Memed saat
dikonfirmasi menjelaskan,
jalan dan jembatan di ruas
Cirabit bukan menjadi  tang-
gung jawab pihaknya, na-
mun adalah tanggung ja-
wab dari Kementerian PUPR,
karena status ruas jalan itu
adalah jalan Nasional. ”Ter-
kait kerusakan jalan dan jem-
batan di ruas Cirabit, silakan
konfirmasi kepada Kemente-
rian PUPR, karena itu adalah
tanggung jawab mereka,”
ujarnya. (***)

LAMPUNG (TERBITTOP) — Bu-
pati Kabupaten Lampung
Barat (Lambar) Drs Hi Muklis
Basri MM menyampaikan pi-
dato HUT Lambar Ke-25 di
Ruang Sidang Margahasan,
belum lama ini. Dalam pida-
tonya, Muklis menyampai-
kan visi-misi Lambar tahun
2012-2017 yakni, Lambar Se-
jahtera yang berlandaskan
iman dan takwa. Namun se-
mua itu tidak akan terlepas
tampa kesamaan persepsi
dari seluruh komponen ma-
syarakat Lambar terhadap
tantangan yang dihadapi
tahun-tahun mendatang.

”Semua ini tidak akan ber-
jalan dengan baik tampa
ada tekad semangat kerja
nyata,” jelas Bupati dua pe-
riode tersebut.

Pencapaain target visi-misi
pembangunan menurutnya,
dapat dirasakan oleh lapisan
masyarakat Lambar dari in-
dikator makro ekonomi, ke-
berhasilan pembangunan
seperti capaian IPM sebesar
63,54 poin, pertumbuhan
ekonomi 5,57 persen, penda-
patan regional bruto menca-
pai Rp4,65 triliun.

Dari tahun 2008 sebesar
Rp2,25 triliun hal tersebut
berarti mengalami pening-
katan 106 persen.

Kemudian, politisi PDI Per-
juangan itu juga mengata-
kan, menurunnya jumlah pen-
duduk miskin menjadi 13,70
persen dari 17,13 persen, lalu,
menurunnya jumlah rumah
tangga miskin (RTM) sebesar
15 persen dari 39,463 RTM
yang menjadi 33,446 RTM dan
meningkatnya angka elektri-
fikasi menjadi 57,59persen
dengan sumber listrik non-PLN
mencapai 4,71 persen.

Lebih jauh dikatakan Muk-
lis Basri, indikator pemba-
ngunan bidang kesehatan
terjadi peningtan sarana
kesehatan seperti pos kese-
hatan desa menjadi 58 unit,
puskesmas pembantu men-
jadi 38 unit dan puskesmas
menjadi 15 unit.

Peningkatan sarana-pra-
sarana kesehatan ini mampu
meningkatan kinerja yang
ditunjukan adanya penu-
runan angka kematian ibu
dari 15 kasus tahun 2010 men-
jadi enam kasus tahun 2015.
”Saya sebagai wakil rakyat
hanya berusaha, hidup dan
matinya sudah ada yang
menentukan tetapi alham-
dullilah usaha ini tidak sia-sia
tahun 2015 angka kematian
ibu menurun,” tuturnya.

Selain indikator tersebut di-
rinya juga menjelaskan, be-
berapa kinerja pembangu-
nan hingga tahun 2016 yakni
meningkatnya jalan mantap
mencapai 40,59 persen atau
400,10 km terbangun jem-
batan 110 unit, pembangu-
nan RKB sebanyak 50 unit.

Pembangunan gudang
cadangan pangan pemda,
beroperasinya bank syariah
Lambar, pengembangan
Rest Area Sumberjaya, pem-
bangunan Kebun Raya Liwa
dan penataan Kota Liwa
secara berkelanjutan.

Bukan slogan semata
Selanjutnya, tema HUT

Lampung Barat Ke-25 saat
ini juga mengandung mak-
na bahwa dengan momen-
tun peringatan HUT ke-25,
pemerintah dan seluruh ma-
syarakat Lambar bergande-
ngan tangan dalam kebe-
ragaman dan hormoni, ser-
ta meningkatkan partisipasi
kerja nyata dalam memba-
ngun Lambar yang lebih
baik, aman, damai dan se-
jahtera.

Membanguan Lambar
yang sejahtera tidak seba-
tas slogan semata, tetapi
mengundang nilai yang
sangat penting agar pelak-
sanaan pembanguan ber-
kesinambungan dan berke-
adilan untuk semua lapisan.
”Pembanguan tersebut
dimuarakan tampa mem-
bedakan suku, agama, par-
tai politik dan lain sebagai-
nya,” imbuhnya. (agus salim)

Lambar Bertekad Sejahtera
Beriman dan Bertakwa
� Sidang Paripurna HUT Ke-25

BELITUNG (TERBITTOP) — Gende-
rang pesta demokrasi telah dita-
buh tanda dimulainya pilkada
gubernur, wali kota dan bupati se-
rentak di Indonesia termasuk di
Provinsi Kepulauan Babel. Perebu-
tan kursi gubernur dan wakil gu-
bernur diramaikan empat paslon
gubernur dan wakil gubernur siap
bertarung pada pilkada Februari
2017 mendatang.

Ini menandakan alam demo-
krasi dan keterbukaan informasi
publik meminta aspirasi warga di
Pulau Bangka dan Belitung ini un-
tuk berdemokrasi secara jujur, adil
dan transparan, jangan bermain
curang, menghamburkan uang
membodohi masyarakat walau-
pun suhu politik di provinsi yang ter-
diri Kotamadya Pangkalpinang
dan Kabupaten Bangka, Bangka
Barat, Bangka Tengah, Bangka Se-

Pilkada di Babel ’Dipastikan Bergejolak’
latan, Kabupaten Belitung dan Be-
litung Timur diyakini semakin panas.

Provinsi yang berpenduduk
mencapai 1.223.296 jiwa dengan
matapilih mencapai 925.000 jiwa,
di dalamnya terdapat matapilih
Belitung dan Beltim mencapai
250.000 jiwa. Masyarakat Babel ha-
rus bangga kepada mantan gu-
bernur dan wagub memimpin Ke-
pulauan Babel, sebagai manusia
ada kekurangan dan kelebihan.

Menyinggung kandidat paslon-
gub dan cawagub mendaftar Pil-
gub 2017. Tentunya kandidat ter-
sebut memenuhi persyaratan jika
terpilih melanjutkan estafet ke-
pemimpinan masa bakti 2017-
2022. Namun memilih pemimpin,
kita mesti memilih pemimpin yang
terbaik dari yang baik, tegas, ber-
bobot, berwawasan intelektual,
jujur, dan tidak KKN serta layak,

amanah, beriman dan bertakwa.
Perjalanan pemerintahan dan

pembangunan banyak dicapai
namun masih ada proses dan dina-
mika perjalanan birokrasi selama
ini, menempatkan posisi Provinsi Ke-
pulauan Babel, dinilai terdapat lu-
bang ketertinggalan menata sis-
tem birokrasi (publik service) pene-
rapan program dan implementasi
mengangkat harkat martabat ma-
syarakat Babel minim mencapai
tingkat kesejahteraan lahir batin.

Seiring pesatnya teknologi dan
modernisasi terjadi hambatan pa-
da era globalisasi. Tingkat kese-
jahteraan masyarakat menengah
ke bawah masih ada di bawah
garis kemiskinan. Harapan warga
Babel agar memilih pemimpin
masa depan dengan hati-hati ja-
ngan terjebak hal-hal yang bersi-
fat instan semata. (eko/yus)

AGUS SALIM
HUT LAMBAR KE-25 — Ketua DPRD Lampung Barat (Lambar) Edi Novial SSos sedang memotong nasi tumpeng dalam memperingati HUT Lampung Barat Ke-
25, didampingi Bupati Lambar Drs Hi Muklis Basri MM dan Forkompinda Lambar, di Ruang Sidang Margahasan, pekan lalu.

BANJIR GENANGI
JALAN DAN SAWAH
Pengendara melintasi jalan yang
tergenang banjir dengan latar
belakang sawah dengan kondisi
sama di Desa Wonosoco, Undaan,
Kudus, Jawa Tengah, Senin (10/10).
Akibat intensitas hujan yang tinggi
sejak sepekan terakhir ratusan hektar
sawah di wilayah tersebut terendam
banjir setinggi 80-100 cm sehingga
masa tanam padi pertama
terancam mundur.ANTARA
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BARCELONA (TERBITTOP)---
Jet pribadi milik megabin-
tang Cristiano Ronaldo me-
ngalami kecelakaan di Bar-
celona pada Senin lalu. Un-
tungnya pemain andalan
Real Madrid itu tidak se-
dang berada di pesawat itu.

Menurut laporan ESPN,
pesawat itu mengalami ke-
rusakan dalam sistem pen-
gereman di dekat Bandara
EL Prat Barcelona. Kerusa-
kan itu mengakibatkan
ganggguan dalam proses
pendaratan pesawat di lan-
dasan pacu.

Insiden itu tidak meminta
korban jiwa atau cedera.
Menurut laporan harian
yang terbit di Spanyol, pesa-
wat terbang itu memuat de-
lapan kursi penumpang dan
dua kru pesawat. Tidak dirin-
ci lebih lanjut apakah dalam
insiden itu terdapat korban.

Ronaldo, yang kini berusia
31 tahun, berada di Dort-

mund, Jerman, untuk mem-
bela Real Madrid melawan
Borussia Dortmund.

Pemain berpaspor Portu-
gal itu —yang menjadi salah
satu atlet terkaya di dunia

dengan jumlah kakayaan
ditaksir mencapay 320 juta
dolar AS— pada Juli tahun
ini mengalami cedera lutut
yang serius ketika bertan-
ding melawan Perancis di

ajang final Piala Eropa 2016.
Ronaldo diganjal dengan

keras oleh gelandang Pe-
rancis, Dimitri Payet. Terja-
ngan itu menyebabkan pe-
main Real Madrid itu tergu-

ling kesakitan di atas lapa-
ngan. Meskipun, Ronaldo
mengalami cedera, akhir-
nya Portugal keluar sebagai
juara Piala Eropa 2016 per-
tama kali. (espn)

JET PRIBADI RONALDO Kecelakaan di Barcelona

BARCELONA (TERBITTOP) — Bintang Barcelona, Lionel
Messi, menyumbangkan satu kaos yang sudah ditan-
dangani untuk dua pemain sepak bola non-Liga Ing-
gris yang ditabrak pengemudi yang melarikan diri.

Shaun Whiter, mantan pemain Newmarket Town,
kehilangan kedua kaki karena ditabrak saat mem-
bantu temannya, Joey Abbs, mengganti ban mobil,
di Suffolk, Inggris timur. Abbs juga menderita cedera
kaki serius dalam insiden tersebut.

Kaos Messi dan dari pemain Barcelona lain, Arda
Turan, akan dilelang dalam acara Sepak Bola Keluar-
ga yang digelar Cambridge United.

”Saya tak bisa menyampaikan terima kasih yang
cukup kepada Lionel Messi dan Arda Turan yang me-
nyumbangkan kaosnya untuk dibawa ke Cam-
bridge,” kata Whiter, tulis BBC. ”Kami melelangnya
dan kita lihat yang kami dapatkan.”

Kapten Timnas Inggris, Wayne Rooney, dan man-
tan Kapten Timnas Inggris, John Terry, juga ikut me-
nyumbang kaos yang mereka tandatangani.

Acara Sepak Bola Keluarga tersebut diramaikan
dengan kejuaraan mini yang diikuti empat klub yang
pernah diperkuat oleh Whiter dan Abbs, yaitu New-
market Town, Soham Town Rangers, Cambridge City,
dan Fulbourn Institute.

Pengemudi yang menabrak keduanya, Jan Ada-
mec, sudah mengakui dakwaan dan diganjar huku-
man tiga tahun dan empat bulan penjara. (bbc)

BEREMPATI, Messi Sumbang
Kaos untuk KORBAN DITABRAK

Shaun Whiter (kanan ), mantan pemain Newmarket
Town, dan Joey Abbs, korban penabrakan.

Penyerang Borussia Dort-
mund menyatakan senang,
kalau pada edisi sekarang
FIFA mengakui kecepatan
dirinya di lapangan rumput.

Pada Game FIFA sebe-
lumnya, Aubameyang di po-
sisi tiga pemain tercepat du-
nia. Kendati demikian, ia te-

AUBAMEYANG
Dinobatkan sebagai
PEMAIN TERCEPAT

tap respek dengan pihak
pembuat game tersebut.
Dan, fakta sekarang adalah
pembuktian dirinyalah yang
tercepat itu.

”Pada FIFA 16, saya cuma
berada di peringkat tiga da-
lam hal kecepatan. Seka-
rang saya nomor satu. Me-

LIVERPOOL (TERBITTOP) —
Pesepak bola Danny Ings

DORTMUND (TERBITTOP) — Pierre-
Emerick Aubameyang memiliki
kecepatan yang tinggi dalam
menyerang. Saat lari, kecepatannya
melebihi sejumlah pemain lain. Jadi
wajar jika kemudian dalam Game
FIFA 17, ia dinobatkan sebagai
pemain tercepat.

mang sudah waktunya FIFA
menghormati saya," kilah
Aubameyang yang dikutip
media sepak bola Onze. Dia
juga menambahkan dirinya
pemain paling cepat di PES.

Kecepatan Aubameyang
layak diacungi jempol.Pada
persiapan pramusim Dort-
mund tahun 2013 silam, ia
mencatatkan waktu 3,7 de-
tik untuk mencapai jarak 30
meter. Angka itu 0,1 detik
lebih cepat dari Usain Bolt,
saat memecahkan rekor du-
nia pada 2009. Boleh juga
Aubameyang bisa menguji
kecepatannya di arena
yang lain, sebagai pelari
cepat. (onze/bln)

lebih sering dibangkuca-
dangkan pada skuat utama

Liverpool, lantaran bergelut
dengan cedera. Jika pun
pulih, bomber berusia 24
tahun ini, lebih banyak ditu-
runkan di tim U-23 the Red
tersebut.

Karier boleh meredup. Ta-
pi, urusan percintaan tidak
demikian. Belum lama, Dani
Ings menggandeng wanita
cantik.

Model seksi Australia ber-
nama Georgia Gibbs mene-
mani Ings malam malam di
Shangri-La Hotel London.
Gibbs tampil seksi. Karena
jebolan ajang lomba Austra-
lia’s Next Top Model ini me-
makai gaun semi-formal, se-
hingga belahannya mem-
perlihatkan jelas apa yang
menjadi miliknya. (bln)

Mengintip PACAR BARU Danny Ings

Georgia Gibbs -Danny Ings

DETIL KASUS PAJAK BOCOR
Neymar Balik Menuntut

KOLOMBIA (TERBITTOP) —
Pesepak bola James Rodri-
guez diancam hendak di-
bunuh, lantaran dinilai tidak
memiliki sikap yang nasio-
nalis terhadap negaranya,
Kolombia. Tak cuma dia, an-
caman pembunuhan juga
diarahkan kepada ibunya,
Pilar Rubio.

Yang mengancam ada-
lah kelompok Legion Holk,
sebuah kelompok aktivis
yang kerap melakukan
gangguan di Kolombia.
Bahkan FBI di Amerika me-
nyelidiki Legion Holk lanta-
ran aktivitasnya. Dalam pe-
nyelidikannya FBI menyebut,
Legion Holk kerap menebar
ancaman hendak mem-
bunuh melalui media sosial.

Pilar Rubio, ibu James Ro-
driguez antara lain meneri-
ma ancaman yang menye-
butkan, ”Kami sedang me-
ngarah ke rumah Anda.
Kami menenteng senjata.
Ucapkan selamat tinggal

James Rodriguez
DIANCAM HENDAK DIBUNUH

RIO DE JANEIRO (TERBITTOP)
Pesepak bola Neymar me-
nuntut pengadilan tinggi
Brasil. Gara-garanya, pe-
ngadilan dinilainya telah
membocorkan
detil kasus pe-
langgaran pa-
jak yang dila-
kukan sang

bintang lapa-
ngan hijau ini.

Neymar me-
ngajukan tuntu-
tan karena terla-
lu banyak doku-
men penyimpa-
ngan pajaknya
yang jatuh ke
tangan media.

Dalam perkara
itu, Neymar su-
dah diperintah-
kan pengadilan
agar membayar
46 juta euro se-
bagai kompen-
sasi penggela-
pan pajak.

Penyelidikan
dan hakim yang
menangani ka-
sus itu sepakat
dengan Ney-
mar. Bahwa,
media mendapatkan be-

berapa dokumen sebe-
lum waktunya, saat

dokumen itu ha-
rusnya masih

menjadi ra-
hasia.

Penga-
dilan kini

punya waktu 15 hari guna
mengumumkan siapa-siapa
saja yang punya akses ter-
hadap dokumen pajak Ney-
mar. Meski sifatnya hanya

’membocorkan’, namun
ada pelanggaran kode etik
j ika pelakunya adalah
orang dalam di pengadilan.

Dalam kasus ini, Neymar
meminta ganti materi dan
pengadilan diminta pula
agar kerja cepat. ”Saya ber-
harap, tak ada lagi kebo-
coran dokumen dan yang
bertanggung jawab hen-
daknya dihukum,” kata
Neymar yang dikutip me-
dia sepak bola As.

Yang pasti pengadilan
Brasil membekukan aset
Neymar senilai 42 juta
euro. Pekan lalu, kasus
transfernya di Spanyol
juga dibuka kembali,
yang melibatkan ayah-
nya, Sandro Rosell, dan
klub sepak bola Barce-

lona. (bln)

kepada semua yang Anda
cintai. James manusia sam-
pah nasional. Apa Anda ta-
hu bagaimana saya akan
membunuh James?”

Tak pelak lagi, kini penja-
gaan terhadap  James Ro-
driguez yang kini merumput
bersama Real Madrid  itu
kian diperketat, terutama
saat ia berada di Kolombia.
Menurut FourFour Two, an-
caman muncul setelah ke-
putusan playmaker Real
Madrid itu untuk meninggal-

kan skuat Kolombia. Dan, itu
menimbulkan reaksi marah
dari sejumlah fans di media
sosial dengan tagar #Ja-
mesVerguenzaNacional
(James adalah aib nasional)
beredar luas.

Rodriguez wajar khawatir,
soalnya Andres Escobar, pe-
main asal Kolombia, tewas
ditembak seseorang hanya
beberapa hari setelah men-
cetak gol bunuh diri yang
mengeliminasi Kolombia
dari Piala Dunia 1994. (fft)

LONDON (TERBITTOP) — Way-
ne Rooney masuk daftar pe-
ngemplang pajak, walaupun
berbeda dengan yang lain,
alias tak sengaja menyem-
bunyikan pendapatannya.
Tapi, kasus ini cukup mem-
buat dirinya pusing.

Kasus ini berawal ketika
Rooney menjadi investor ter-
besar di sebuah perusahaan
investasi film, Invicta 43. Roo-
ney  menanam uangnya ke
perusahaan tersebut sebesar
12,5 juta poundsterling.

Diberitakan  The Times, Oto-
ritas Pajak Inggris (HMRC) me-
nilai Rooney lupa membayar
pajak sebesar 3,5 juta
pounds. Nah, tanpa pe-
ngetahuan pesepak bo-
la terkenal Inggris ini,
Invicta 43 menga-
kalinya dengan
m e m b e l i

hak
bebera-

pa film Hollywood.
Invicta 43 lalu melakukan

klaim kemudahan pajak
meski film yang mereka beli

TANPA SETAHU DIRINYA
Rooney Ngemplang Pajak

Neymar

Pierre-Emerick Aubameyang

sudah dijual kembali. Cara
ini dilakukan agar mereka
tak perlu membayar pajak
dengan jumlah sesungguh-
nya, alias lebih rendah dari
yang seharusnya.

Para investor Invicta 43,
termasuk Rooney, marah
terhadap perusahaan in-
vestasi itu. Mereka marah

karena perusa-
haan itu meng-
hindari pajak,
yang tentu pa-
da akhirnya

menyeret nama
mereka. (bln)

Wayne Rooney

James Rodriguez
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Ekspedisi Nusantara Jaya 2016

29 Mahasiswa UI
Turut Ambil Bagian

UI mengirimkan sebanyak 29
mahasiswa dari berbagai fakultas
untuk menjalankan sembilan pro-
gram pengabdian masyarakat di
Pulau Tidung.

Program-program pengabdian
masyarakat ini terbagi dalam tiga
tema besar, yaitu ekonomi kreatif,
kesehatan lingkungan, dan pen-
didikan yang disesuaikan dengan
kondisi sosial budaya Pulau Tidung.

Program ekonomi kreatif yang
dijalankan berupa pelatihan pem-
buatan Virgin Coconut Oil (VCO)
bagi ibu-ibu rumah tangga, pem-
buatan laman dengan domain
desa.id, dan pembuatan peta po-
tensi wisata Pulau Tidung.

Nantinya laman yang dibuat akan

IST
DIES NATALIS DAN WISUDA UNIVERSITAS PANCASILA

Prof Dr Haryono Suyono hadir di acara Dies Natalis ke-50 dan Wisuda Universitas Pancasila di Sentul
International Convention Center di kawasan Sentul, Bogor, belum lama ini. Beliau sempat berbincang-
bincang tentang program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan Irjen  Dr M Ibrahim  SH, MH,
kepala Pusat Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta.

menjadi media promosi unit-unit usa-
ha masyarakat dan potensi wisata
Pulau Tidung ke masyarakat luas.

”Beberapa tim kami yang anak
geografi juga membantu pihak
kelurahan dalam memetakan po-
tensi-potensi wisata Tidung ke
dalam sebuah peta dengan ban-
tuan aplikasi geografi,” ujar Putri,
Ketua Pelaksana Program ENJ UI.

Selain itu, tim UI juga memberi-
kan program edukasi UKS (Unit Ke-
sehatan Sekolah) Cerdas bagi pa-
ra dokter cilik di Pulau Tidung beru-
pa pemberian materi pengetahu-
an gizi dasar dan pola hidup sehat.

Lebih lanjut, dalam rangka
menjalankan program kesehatan
lingkungan, tim UI juga melaku-

kan kegiatan layanan pemerik-
saan gratis di hari pertama serta
kerja bakti membersihkan pantai
di hari terakhir.

Sementara untuk program pen-
didikan terdiri dari pembuatan
papan bahasa Inggris, edukasi
materi bahasa inggris bagi siswa-
siswi SMK, dan program pelatihan
bank sampah bagi masyarakat.

Semua program ini mempunyai
tujuan untuk menyejahterakan
warga setempat dan memaksi-
malkan potensi lokal untuk pe-
ningkatan pariwisata setempat.

ENJ merupakan sebuah program
penjelajahan bahari nusantara
yang diikuti oleh para pemuda In-
donesia yang terdiri dari unsur
mahasiswa,pramuka, serta siswa
Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tahun ini ENJ berfokus pada se-
mangat kepemudaan dengan te-
ma besar ”Meningkatkan Wawasan
Kemaritiman Generasi Muda dan
Merajut Pulau-Pulau Terdepan Wi-
layah Republik Indonesia”. (rel/ui)

JAKARTA (TERBITTOP) — Universitas Indonesia (UI)
turut ambil bagian dari program Ekspedisi
Nusantara Jaya (ENJ) 2016 yang dilakukan di
Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI
Jakarta, pada 1-8 Oktober 2016 lalu.

BANDUNG (TERBITTOP) — Menwa
Batalyon XI UPI mengirimkan tiga
anggota delegasi yakni Amalia
Agustin (Pendidikan Bahasa Ing-
gris, 2014), Dhea Farah Aini (PGSD,
2014) dan Reza Adriantika Suntara
(PKn, 2015) untuk mengikuti Suspe-
latnas (Kursus Pelatih Nasional)
Angkatan XXIX Resimen Maha-
siswa Tahun Anggaran 2016 pada
19-28 September 2016 lalu, ber-
tempat di Pusdik Arhanud (Pusat
Pendidikan Artileri Pertahanan
Udara) Batu, Jawa Timur.

Tentunya Suspelatnas tahun ini
tidak semata-mata digelar begi-
tu saja. Namun ada beberapa
maksud dan tujuan yang harus di-
capai oleh seluruh peserta mela-
lui kursus ini di antaranya, mem-
bentuk mental dan karakter yang
kuat demi tercapainya harapan
bangsa Indonesia, menumbuh-
kembangkan anggota Menwa
yang berwawasan dan bernuan-
sa agamis, membina anggota
Menwa agar mampu menjadi
kader perjuangan pembangunan
bangsa sesuai dengan Panca
Dharma Satya Resimen Maha-
siswa Indonesia, serta meningkat-
kan rasa persatuan, kesatuan dan
persaudaraan segenap anggota
Menwa se-Indonesia.

Komandan Menwa Batalyon XI

UPI, Urai Ramadhani mengucap-
kan selamat kepada anggota
Menwa Batalyon XI yang telah
meraih prestasi sebagai peserta
terbaik dalam Suspelatnas. ”Se-
moga prestasi yang terukir akan
menjadi jejak sejarah untuk satuan
yang kita cintai. Tak lupa pula saya
ucapkan selamat datang kembali
bagi ketiga anggota di ksatriaan
Menwa Batalyon XI khususnya di
lingkungan kampus UPI. Besar hara-
pan saya agar ilmu yang diperoleh
melalui Suspelatnas ini dapat dia-
plikasikan dan dibagikan kepada
rekan-rekan lainnya. Tetap junjung

Anggota Menwa UPI Torehkan Prestasi di Suspelatnas 2016
tinggi ilmu pengetahuan, karena
kita sebagai pelopor Resimen Pen-
didikan,” ungkapnya.

Salah satu delegasi Menwa Ba-
talyon XI, Amalia Agustin, berhasil
membawa pulang sebuah piala
penghargaan sebagai peserta ter-
baik ketiga dari 100 orang peserta
yang berpartisipasi dalam kursus ini.
”Sebenarnya saya tidak mengin-
car piala penghargaan atau apa
pun itu. Yang saya yakini, saya
harus terus belajar dan mencari
ilmu sebanyak mungkin selama
saya masih diberikan kesempa-
tan,” tuturnya. (rel/upi)

LATIHAN — Mahasiswa saat menjalani pelatihan di di Pusdik Arhanud
(Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara) Batu, Jawa Timur.

DOK UPI

PADANG (TERBITTOP) — Sebanyak delapan mahasis-
wa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (MIPA) Universitas Andalas (Unand) Padang,
Sumatera Barat, mengikuti pertukaran pelajar ke Je-
pang 9 Oktober hingga 4 November 2016.

Kedelapan mahasiswa akan menimba ilmu ku-
rang sebulan di dua kampus yakni Universitas Ibaraki
dan Universitas Gifu Jepang,” kata Dekan FMIPA
Unand Prof Mansyurdin di Padang, Selasa lalu.

Dia menyebutkan kedelapan mahasiswa terdiri atas
tujuh orang ke Ibaraki dan satu orang ke Gifu. Kede-

lapan mahasiswa itu berasal dari empat program stu-
di dengan rincian prodi Fisika dan Biologi mengirimkan
dua perwakilan, Kimia satu orang dan Matematika
mengirimkan tiga perwakilan. ”Bagi MIPA pertukaran
mahasiswa atau pelajar ke Jepang ini menjadi ang-
katan yang ketiga sejak 2014 lalu,” tambahnya.

Kegiatan ini tidak hanya menimba ilmu ke dua
universitas tersebut saja namun beberapa kampus
lain seperti Kyoto dan Osaka juga menjadi tujuan-
nya. Bahkan ada yang pernah menimba ilmu di luar
Jepang yakni di Leicester Inggris. (nt)

Mahasiswa Unand Ikuti Pertukaran Pelajar Jepang
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OTT Pungli Akan Berlanjut ke Daerah
JAKARTA (TERBITTOP) — Pemerintah akan

menggelar operasi pemberantasan pungutan liar
di berbagai kementerian dan instansi pemerintah
di seluruh daerah. Penindakan berskala nasional
tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator

Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Menteri Perhubungan Budi Kar-

ya Sumadi memberikan apresiasi
kepada jajaran kepolisian yang
sudah bekerja maksimal mem-
bongkar kasus tangkap tangan
dugaan pungutan liar perizinan di
kementeriannya agar dapat
memberikan efek jera bagi para
oknum pelaku

”Saya memberikan apresiasi
kepada jajaran kepolisian yang
sudah bekerja maksimal mem-
bongkar kasus ini, semoga dapat
memberikan efek jera bagi para
oknum pelaku,” kata Menteri Per-
hubungan Budi Karya Sumadi ke-
pada wartawan dalam pernya-
taan tertulis yang disampaikan
Staf Khusus Menteri Perhubungan
Bidang Komunikasi Publik dan
Hubungan Internasional Dewa
Made Sastrawan.

Menhub meminta kepada selu-
ruh jajaran Kementerian Perhu-
bungan untuk segera menghenti-
kan praktik KKN di semua tingka-
tan dan menjadikan ini momen-
tum introspeksi agar institusi ini be-
nar-benar menjalankan tugas se-
bagai pelayan publik yang berin-
tegritas.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol
Mochamad Iriawan menyebut-
kan sebanyak enam orang telah
ditangkap untuk dimintai ketera-
ngan lebih lanjut terkait kasus
pungutan liar (pungli) di Kemen-
terian Perhubungan (Kemenhub).

”Ada enam pelaku kami tang-
kap akan kami periksa, bebera-
pa petugas dari Ditjen Perhubu-
ngan Laut, kemudian satu orang
dari calonya,” kata Kapolda Me-
tro Jaya Irjen Pol Mochamad Iria-
wan usai melakukan pengge-
ledahan di Kantor Kemenhub,
Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Ia mengatakan, oknum yang di-
tangkap merupakan pegawai bi-
asa dan salah satunya merupakan
calo dari perusahaan pendukung
dokumen-dokumen kelautan.

Irjen Iriawan juga menjelaskan,
uang hasil pungli tersebut ditemu-
kan di lantai enam dan kemudian
lanjut naik ke lantai 12. Uang yang
ditemukan total dalam penam-

pungan sebanyak Rp60 juta dan
dalam rekening penampungan
sebanyak Rp1,2 miliar.

”Nanti akan kami dalami, kare-
na di Kemenhub di Direktorat Jen-
deral Kelautan ada sebanyak 152
perizinan. Ada buku pas, buku
ganti warna dan ganti panjang
kapal, itu semua terkait adminis-
trasi perkapalan,” katanya.

Perizinan kelautan
Saat gelar barang bukti OTT di

lantai enam Kemenhub, pejabat
Kemenhub ini diduga terkait pe-
ngurusan perizinan di Ditjen Per-
hubungan Laut.

Selain mengamankan barang
bukti, polisi juga saat ini melakukan
pemeriksaan terhadap para pe-
gawai kementerian. Sedikitnya
ada enam orang yang saat ini di-
periksa dan diduga sebagai ter-
sangka. ”Enam orang diperiksa, di-
duga sebagai tersangka,” ujar Boy.

Adapun enam orang terduga
tersangka tersebut yakni dua
orang PNS, satu orang dari swasta
dan tiga orang tenaga honorer.

Sementara itu, Menteri Penda-
yagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Asman Abnur
mengatakan, operasi tangkap
tangan di Kemenhub membukti-
kan pejabat negara masih kerap
menyalahgunakan perizinan un-
tuk meraup keuntungan pribadi.

”Ini bukti nyata pelayanan be-
lum bebas dari pungli,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo meninjau
lokasi pungutan liar atau pungli
terkait administrasi di laut oleh ok-
num dari Kemenhub.

”Saya perintahkan langsung
tangkap dan pecat oknum yang
terbukti, segera hentikan praktik
pungli, utamanya terhadap pel-
ayanan kepada masyarakat,”
kata Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan, hanya ingin me-
ninjau langsung dan memastikan
proses penggeledahan terhadap
dugaan praktik pungutan liar.

Jokowi juga mengingatkan ke-
pada seluruh instansi dan lemba-
ga menghentikan praktik pungli ka-
rena sudah ada OPP. (ant/rep/ris)

PEMBANGUNAN WISATA UNTUK SDGS———————————(dari halaman I)
delapan target MDGs itu diperluas
menjadi tujuhbelas target utama.

Tiga target utamanya masih tetap
sama, bahkan dipertegas yaitu pen-
gentasan kemiskinan menjadi nol
persen pada tahun 2030, pengha-
pusan kelaparan dalam lima belas
tahun mendatang serta menipisnya
kesenjangan antar keluarga dan
penduduk kaya dan miskin yang
harus makin menyempit.

Target yang ambisius itu dibata-
si bahwa di samping adanya tar-
get utama, para kepala negara
yang melakukan deklarasi komit-
men pada akhir bulan September
2015 di Markas PBB di New York ber-
tekad untuk secara serentak mem-
perluas delapan target MDGs
menjadi tujuh belas target, di
mana sembilan target lainnya ad-
alah upaya menjamin bahwa sum-
ber daya alam, kearifan dan ke-
kayaan hayati, lingkungan dan
tata pengelolaan pembangunan
akan dilakukan dengan adil dan
berkelanjutan secara damai untuk
kepentingan umat manusia yang
tidak ada batasnya, alias untuk
anak cucu kita di kemudian hari.

Pembangunan semacam itu
yang kemudian disebut sebagai
pembangunan berkelanjutan ka-
rena harus tetap berlangsung gu-
na menjamin berbagai generasi
mendatang untuk menikmati ke-
sejahteraan dan keadilan sama
seperti generasi pada waktu ini.

Dalam konteks kelengkapan dari
delapan target menjadi tujuh be-
las target tersebut adalah bagai-
mana pembangunan dalam lima
belas tahun mendatang dapat
memberikan perhatian pada pe-
lestarian lingkungan, pemeliha-
raan sumber daya alam serta ba-
gaimana kita menghemat peng-
galian sumber-sumber daya alam
untuk keperluan pembangunan.

Dalam konteks implementasi-
nya di lapangan, lebih-lebih da-
lam pengembangan yang me-
narik bagi masyarakat luas, ba-
nyak cara yang perlu di kem-
bangkan. Pada Posdaya yang
dikelola oleh Universitas Jenderal
Soedirman di Purwokerto bersama
PT Holcim Indonesia Tbk dan Bupati
Cilacap dikembangkan apa yang
disebut sebagai kegiatan kam-
pung hijau yang memberi kesem-
patan kepada penduduk dan ke-
luarga setempat untuk menanam
tanaman hijau di halaman rumah-
nya sebagai kebun bergizi.

Bibit dan pupuk diberikan pada
beberapa Posdaya sebagai ba-
gian dari bantuan CSR perusaha-
an kepada keluarga prasejahtera
untuk ditanam di halaman rumah
masing-masing, pada halaman
masjid, atau pada tanah kosong
yang tidak banyak gunanya di
pedesaan. Keluarga kurang
mampu bisa mendapatkan bibit
itu dari pusat persemaian bibit
untuk ditanam di halaman rumah
masing-masing.

Apabila tumbuh dengan baik, ma-
ka mereka bisa menjual hasil ta-
naman itu untuk keperluan pe-
ngembangan keluarganya, mem-
bayar biaya sekolah atau keperluan
rumah tangga lainnya. Praktek yang
sudah terjadi adalah ada suatu ka-
mpung yang semula agak segan
menanam tanaman hijau seperti
sayuran, pisang dan pepaya. Tetapi
lama kelamaan setelah ada keluar-
ga yang menanam tanaman itu
dan diseling dengan pembuatan
tambak kecil-kecilan di mana di-
tebar ikan lele dan ikan nila, serta
berkembang dengan baik, dan tern-
yata tidak memakan tenaga yang
berlebihan, akhirnya penduduk lain-
nya ikut-ikut menanam pada hala-
man rumah masing-masing.

’AHOK LAYAK DIPROSES HUKUM’——————————————(dari halaman I)
saran Ahok, saya juga mengulang
beberapa kali, khususnya pada
menit yang disebutkan. Setelah
sekian kali mendengar, saya ra-
sanya tetap menilai ada unsur
penodaan,” kata Saleh dalam
keterangan tertulis.

Secara tertulis
Di bagian lain, Novel juga mem-

inta, agar bakal cagub petahana
itu tak hanya meminta maaf se-
cara lisan, tapi juga secara tertulis
supaya tidak mengulangi ucapan
yang telah melukai umat Islam.
”Tapi pernyataan (permintaan
maaf) itu kami minta tertulis. Tertu-
lis bahwa tidak akan mengulang-
inya lagi,” tambah Novel.

Sebelumnya, Badan Hukum FPI
melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri
atas dugaan penistaan agama.

Koordinator Lintas Organisasi Is-
lam Ade Hasibuan mengatakan,
Ahok dilaporkan atas ucapannya
yang menistakan agama dan
tersebar di YouTube. ”Kita minta
Polda Riau serius menindaklanjuti
laporan kita dari Lintas Organisa-
si Islam seluruh Riau,” ucap Ade
kepada seperti dilansir okezone.

 Belasan organisasi yang mela-
porkan Ahok antara lain, Hizbut
Tahrir Riau, FPI, Majelis Ulama Riau,
Remaja Masjid Pekanbaru, Laskar
Melayu, HMI, KAHMI termasuk or-
ganisasi kemahasiswaan di berb-
agai universitas di Pekanbaru.

Ahok dalam pernyataannya
yang dianggap telah melakukan
penistaan agama. Cagub
petahana ini mengaku tidak ada
maksud untuk melecehkan kitab
suci umat Islam. ”Saya sampaikan

Dewasa ini desa itu, yaitu desa
Kampung Bibit RW II telah berubah
menjadi kampung bibit yang
menjadi kampung wisata, karena
hampir setiap rumah berubah
menjadi tempat penjualan bibit
sayur dan tanaman lain yang men-
jadi idaman jenis wisata tertentu
untuk membeli bibit pepaya, bibit
sayuran atau sekedar belanja sayu-
ran organik yang memiliki rasa yang
berbeda dengan sayuran biasa dari
para petani pedesaan lainnya.

Di tempat lain berkembang
menjadi kampung wisata kuliner
yang menyediakan restoran bre-
kecek dengan makanan tradisio-
nal suguhan ikan jahan dan ikan
patak yang merupakan maka-
nan lokal yang dikembangkan
oleh penduduk setempat.

Penyajian dalam bentuk maka-
nan lokal itu disertai pengembangan
batik khas daerah yang ternyata
menarik perhatian dan membawa
keuntungan ganda, yaitu hidupnya
tradisi membatik dengan motif lokal
serta keuntungan yang tidak pernah
ada sebelumnya.

Keuntungan itu tidak saja dari
bibit atau makanan yang disaji-
kan, tetapi jasa lain menempat-
kan bibit tanaman dalam kresek
atau pot, memilih dan mengolah
makanan serta kerja ikutan lain
yang menghasilkan kesempatan
kerja yang menarik dan memba-
wa keuntungan.

Pengusaha dan perusahaan
yang memberikan dana bantuan
berupa CSR ikut memperoleh lim-
pahan berkah karena usahanya
mendapat dukungan dari masya-
rakat sekeliling yang dibantu da-
lam proses pengentasan kemiski-
nan dan sekaligus memelihara
lingkungan dalam tatanan profe-
sional. (Penuis adalah Sosiolog Pe-
ngamat Sosial)

kepada semua umat Islam atau
kepada yang merasa tersing-
gung, saya sampaikan mohon
maaf. Tidak ada maksud saya
melecehkan agama Islam atau
apa,” kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur
(Beltim) ini juga menegaskan,
bahwa dirinya bukanlah anti-Is-
lam. Bahkan, kata dia, sejumlah
program di DKI dibuat untuk war-
ga Islam. ”Saya juga bukan anti-
Islam. Kalian ingat dari kecil bisa
lihat, bukan saya mau ria (som-
bong) ya, sekolah-sekolah Islam
kami bantu izin berapa banyak,
termasuk KJP untuk madrasah.
Termasuk kami bangun masjid.
Kamu lihat tindak-tanduk saya,
ada enggak ingin musuhin Islam?
Ada enggak melecehkan Alqur-
an?” kata Ahok. (ant/cnn/okzn/ris)

BARANG BUKTI OTT — Kepolisian gelar barang bukti operasi tangkap tangan di Lantai 6 Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta.

’SUCIWATI TUNGGU 12 TAHUN TPF MUNIR DIBUKA’–——————(dari halaman I)
Dalam putusan tersebut Evi

juga menegaskan bahwa peme-
rintah diminta untuk mengumum-
kan dan memberi alasan, kenapa
belum mengumumkan hasil pe-
nyelidikan tim pencari fakta ka-
sus meninggalnya Munir. Majelis
KIP mempersilakan Setneg untuk
menempuh langkah banding jika
diperlukan.

Koordinator KontraS Haris Azhar
berharap Kementerian Sekretariat
Negara menindaklanjuti putusan

KIP, karena kalau tidak artinya pe-
merintah melawan hukum. ”Ma-
kin lama nggak dijalankan artinya
dia makin melawan hukum. Se-
geralah dibuka,” kata Haris. Pu-
tusan terhadap gugatan tersebut
terdaftar dengan nomor register
025/IV/KIP-PS-2016.

Haris menambahkan,meskipun
tidak ada sanksi bagi pemerintah
jika melawan putusan KIP, putu-
san itu berupa menjadi tanda
bahwa pemerintah merupakan

bagian dari pembunuh munir.
”Kalau mereka tidak buka hasil
tim, berarti bagian dari penjahat
pembunuh munir,” ujarnya.

Alm Munir atau Munir Said Tha-
lib pada 7 September 2004, terbu-
nuh di pesawat Garuda saat da-
lam perjalanan untuk melanjut-
kan sekolah di Belanda. Aktivis
hak asasi manusia itu tewas aki-
bat racun arsenikum. Hingga saat
ini, masih belum jelas siapa yang
membunuh Munir. (tpo/ris)

’JABATAN INI AMANAH YANG BERAT’–————————————(dari halaman I)
Proses pemilihan berlangsung

lancar dan relatif tidak ada inte-
rupsi seperti menjelang pemilihan
tahap pertama saat memilih ca-
lon pimpinan DPD RI dari Indone-
sia barat. Berdasarkan tata tertib
DPD RI, setiap anggota DPD ber-
hak memilih satu nama calon ke-
tua dengan cara melingkari salah
satu di antara tiga nama calon.

Pemilihan dilakukan melalui me-
kanisme pemungutan suara seca-
ra tertutup. Panitia pemilihan me-
manggil nama anggota satu per
satu untuk mengambil surat suara,
melingkari satu nama pilihannya di
bilik suara, dan kemudian mema-

sukkannya dalam kotak suara.
Pada pemilihan tahap kedua

untuk memilih ketua DPD RI peng-
ganti Irman Gusman dipimpin oleh
senator DPD tertua, Maimanah
Umar kelahiran 1937 dan didam-
pingi senator termuda, Riri Dama-
yanti kelahiran tahun 1990. Meski
usianya sudah 79 tahun tapi pe-
rempuan lulusan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif itu mampu me-
mimpin sidang hingga pemilihan
selesai di Ruang Nusantara V Ge-
dung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Di luar dugaan Mohammad Sa-
leh mengalahkan dua Wakil Ke-
tua DPD RI, yakni Gusti Kanjeng

Ratu Hemas yang meraih 31 suara
serta Farouk Muhammad yang
memperoleh 23 suara dari 116 pe-
milih anggota DPD RI.

Pada penghitungan suara yang
langsung lancar, Mohammad
Saleh terpilih sebagai Ketua DPD RI
dengan memperoleh 61 suara.

Sebelumnya, pada pemilihan ta-
hap pertama, yakni pimpinan DPD
RI dari Indonesia barat, Moham-
mad Saleh di luar dugaan meraih
suara tertinggi, yakni 59 suara dari
total 117 suara. Pada pemilihan
tahap pertama tersebut, Moham-
mad Saleh sudah mengungguli 10
calon pimpinan lainnya. (nt/rep)

NEYMAR CALON TERBAIK DUNIA–——————————————(dari halaman I)
Namun Ronaldo yang sukses

mendapatkan penghargaan
tersebut. Neymar hanya menem-
pati urutan ketiga di bawah rekan
setimnya di Barcelona Messi.

”Neymar adalah teman saya

yang sedang membuat sejarah di
klub yang sama dengan saya,
dan suatu hari nanti dia akan
menjadi pemain terbaik dunia,”
ujar Ronaldinho yang dikutip me-
dia online AS.

Kini Ronaldinho sudah tidak me-
miliki klub sejak meninggalkan
klub Brasil Fluminense pada tahun
2015. Dalam beberapa tahun ter-
akhir ia berkeliling dunia untuk
bermain di laga eksibisi. (fft/as)

DPR: Bebas Visa Disalahgunakan
� Imigrasi Jawa Timur Rugi Rp1 TriliunSURABAYA (TERBITTOP) — Bebas vi-

sa kunjungan wisata yang diberi-
kan pemerintah memberikan
dampak ternyata membuat keru-
gian. Komisi III DPR-RI menemu-
kan penyalahgunaan kebijakan
bebas visa oleh turis dari sejum-
lah negara di beberapa daerah,
termasuk di Jawa Timur yang
menyebabkan kerugian hingga
Rp1 triliun.

”Kebijakan bebas visa itu bertu-
juan menaikkan kunjungan wisa-
tawan, namun pihak lain justru di-
rugikan, seperti Imigrasi Jatim yang
rugi hingga Rp1 triliun,” kata Ketua
Panja Penegakan Hukum Komisi III
DPR Desmond J Mahesa dalam
rapat kerja di Gedung Rupatama
Mapolda Jatim, belum lama ini.

Ia mengemukakan hal itu da-
lam Rapat Kerja antara Komisi III
DPR-RI bersama Kapolda Jatim
Irjen Pol Anton Setiadji, Kepala
Kanwil Kemenkumham Jawa Ti-

Menanggapi hal itu, sejumlah
Anggota Komisi III DPR justru me-
nyatakan UU 6 Tahun 2011 ten-
tang Keimigrasian perlu direvisi
agar polisi mampu berperan da-
lam ’wilayah’ yang memiliki as-
pek pidana yakni penyalahgu-
naan bebas visa itu.

Apalagi, Kanwil Kemenkumham
Jatim sudah menemukan indikasi
illegal entry WNA dari Republik Rak-
yat Tiongkok (RRT) di kawasan Bojo-
negoro, Tuban dan Lamongan, ser-
ta dugaan WNA dari (RRT) melaku-
kan spionase di pesisir Gresik, maka
hal itu perlu ketegasan.

”Kalau WNA yang studi di Jatim
menyalahgunakan untuk kepenti-
ngan terorisme atau radikalisme
belum terdeteksi, namun kalau ke-
pentingan kejahatan seperti nar-
koba atau prostitusi dan perda-
gangan manusia memang ada
banyak temuan,” kata Kapolda
Jatim Irjen Pol Anton Setiadji. (nt)

mur Budi Sulaksana dan Kepala
Imigrasi Klas I Khusus Surabaya
Zaeroji beserta jajarannya.

Menurut politikus Partai Gerin-
dra itu, kebijakan bebas visa yang
bertujuan baik itu justru banyak di-
salahgunakan turis dari sejumlah
negara untuk bekerja di Indone-
sia dengan menggunakan "visa"
wisata itu.

”Tidak jarang mereka bekerja
dalam 2-3 bulan, lalu mengurus Ki-
tas (Kartu Izin Tinggal Sementara),
sehingga mereka tidak bayar pa-
jak masuk negara kita dan imigra-
si yang dirugikan, apalagi kebija-
kan bebas visa itu membuat orang
asing berdatangan,” katanya.

Apalagi, kerugian nonfinansial
yang justru mengancam negara,
karena warga asing itu datang
membawa ideologi radikal, narko-

ba, perdagangan manusia dan
prostitusi terselubung dan juga tak
menutup kemungkinan spionase.

Dalam rapat kerja itu terungkap
kunjungan mendadak anggota
Komisi III DPR di sejumlah tempat
hiburan malam di Surabaya pada
Jumat (7/10) malam yang justru
dicurigai menjadi sarana prostitusi
dan peredaran gelap narkoba.

 ”Kapolda harus berani mener-
tibkan tempat hiburan malam itu
(menyebut dua nama yakni K
dan P),” kata politikus berkepala
plontos itu.

Namun, Kapolda Jatim menya-
takan hal itu bukan lagi kewena-
ngannya, karena masalah warga
asing menjadi kewenangan pi-
hak imigrasi. ”Kami tidak berwe-
nang, karena itu bukan wilayah
kami,” katanya.

CNN

SIDANG JESSICA, HILANGNYA PRADUGA TAK BERSALAH–————(dari halaman I)
Namun seorang pengamat me-

nyebut asas praduga tak bersalah
hilang, karena sidang yang di-
dramatisir. Jessica memberikan
pembelaannya dalam persida-
ngan di Pengadilan Jakarta Pusat,
Rabu lalu, melalui pengacaranya
Otto Hasibuan dengan menye-
butkan ’sejumlah kejanggalan’ ter-
masuk motif pembunuhan yang di-
ajukan jaksa penuntut umum.

Hardly Stefano, koordinator bi-
dang isi siaran KPI, mengatakan
durasi penyiaran sidang Jessica
serta proporsi ulasan untuk keluar-
ga korban yang lebih banyak

’pasti ada pengaruhnya’ terha-
dap asas praduga tak bersalah.

Hardly mengatakan pihaknya
akan berkonsultasi dengan Komisi
Yudisial dan Kementerian Hukum
dan HAM sebelum mengambil tin-
dakan lebih lanjut terhadao tele-
visi yang dianggap melebihi batas.

Wisnu Prasetya Utomo, penga-
mat dari pusat studi media dan ko-
munikasi, Remotivi, mengatakan
banyak liputan media yang tidak
berkaitan langsung dengan kasus
pembunuhan ini. ”Yang membuat
asas praduga tak bersalah hilang
karena banyak siaran diarahkan

untuk tidak mencari latar belakang
kasus ini apa, tapi diarahkan, mis-
alnya mencari yang tak berkaitan.
Misalnya ada TV yang menyiarkan
pendapat tetangga Jessica, yang
tak berhubungan, tapi itu diulang
dan didramatisir,” kata Wisnu.

”Ini jadi problematis k arena jadi
sorotan media dan trial by the
press, dan sejak awal publik seolah
digiring,” tambahnya. Dalam persi-
dangan, jaksa menuntut Jessica
hukuman 20 tahun penjara. (Beri-
ta terkait baca halaman 3: Tuntu-
tan 20 Tahun untuk Jessica Sudah
Tepat). (end)
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Suara berirama pun terde-
ngar dari kicauan-kicauan
burung saling bersahutan.
Suara merdu dari kicauan
burung yang sedang diper-
lombakan keindahan sua-
ranya. Bahkan para mania
yang datang yang ikut lom-
ba bukan dari saja golo-
ngan muda atau pemula,
tetapi banyak diikuti golo-
ngan usia tua yang sudah
puluhan tahun dalam me-
nekuni kegiatan kicau ma-

Gelar Kicau Mania Diikuti 723 Peserta di Pasar Segar Depok

’SEMARAK LAUNCHING LASKAR ENTERPRISE’

R ATUSAN penggemar burung di Kota Depok,
Jawa Barat berpartisipasi meramaikan launching
penyelenggara kegiatan (event organizer) ’Laskar
Enterprise’ di Pasar Segar, Kelurahan Pancoran
Mas, Sabtu pekan lalu. Para pecinta kicau mania

membanjiri areal lokasi pertandingan yang terletak di Jalan
Tole Iskandar Depok dengan membawa burung-burung
jagoannya mengikuti pertandingan yang digarap EO Laskar
Enterprise. Sebanyak 22 jenis burung diperlombakan dalam
event yang berlangsung selama sehari penuh itu.

menyemarakan lomba kon-
tes yang digarap Laskar En-
trerise di Pasar Segar ini. Sa-
ya memiliki lebih 30 ekor je-
nis burung dan selalu aktif
bertanding dengan jagoan
burung murai dan burung

lokber dan lainnya. Kegia-
tan ini sudah saya tekuni se-
jak pertama kontes burung
di Ancol, sekitar tahun 1998
lalu,” ungkap Yono warga
Depok Timur dalam per-
cakapan dengan TERBITTOP
di sela-sela pertandingan di
Pasar Segar Depok. Tak ha-
nya peserta dan anggota
komunitas, ratusan warga
Depok pecinta indahnya ki-
cauan burung pun datang

untuk menyaksikan perhela-
tan ini.

Kegiatan kicau mania di
kota Depok menurut Yono
tergolong yang besar di
daerah Jabodetabek. Pe-
cinta dan kunitas burung

lebih dari 20 komunitas terse-
bar di wilayah ini sehingga
kegiatan ini selain wadah
untuk menyalurkan hobi te-
tapi dapat meningkatkan
persaudaraan sesama kicau
mania. Laskar Enterprise
yang di motori kehadiran-
nya oleh Esty dan Topan Hu-
sanda sebagai Ketua Pani-
tia, Pelindung Haris Fadillah
meramaikan kegiatan kicau
mania dengan lokasi per-
manen dengan 70 ganta-
ngan burung dalam alam
terbuka yang dibuat tenda-
tenda besi permanen yang
menarik untuk ditonton.

Kegiatan ini didukung tim
juri yang berjumlah delapan
orang sudah berpengala-
man Anggit dan Ali dengan
pimpinan panitia pelaksana
dinahkodai Wawan.

Pasar Segar yang selama
ini menjadi tempat masya-
rakat mengurus SIM menja-
di alternatif bagi kicau ma-
nia dalam menjajal ketang-
guhan burungnya.

Laskar Enterprise, event or-

nia. Begitu juga dengan pa-
ra wasit serta tim panitia
yang sudah berpengala-
man di dalam penyeleng-
garan kicau mania ini, de-
ngan serius melakukan pe-
nilaian terhadap suara bu-
rung. Mereka datang tidak
dari saja Depok, tetapi dari
Cibinong, Bogor, Tangerang
dan Bekasi.

”Saya datang kesini kare-
na sudah menyatu dengan
burung selama ini dan ingin

M ARAKNYA festival lomba burung
berkicau terus menuntut para
penghobi untuk berlomba dalam

menciptakan burung-burung juara. Dengan
beriringnya waktu, kualitas burung yang di-
lombakan semakin baik. Bahkan, kicauan
yang dilantunkan tidak hanya suara khas
atau suara asli burung yang dilombakan ter-
sebut, akan tetapi sudah mempunyai variasi
suara (suara isian) burung lain.

Menurut Topan Husanda, kegiatan Laskar
Enterprise ini sebagai ajang untuk mengum-
pulkan kicau mania di Depok. Banyak man-
faat yang diperoleh dari kegiatan kicau ma-
nia, karena tidak saja hobi sebagai hiburan
tetapi dapat menambah teman dan juga
tentu akan menjauhi kriminalitas. ”Orang
akan menjauhi kejahatan kalau sudah hobi
memelihara burung, dengar suara merdu
burung saja kita akan relaksasi,” tutur Topan.

Untuk memiliki burung-burung yang mem-
punyai variasi suara isian yang baik, diperlu-
kan proses pendidikan. Adapun caranya,

yaitu dengan mengisi suara
burung-burung lomba
(maskot) dengan suara bu-
rung-burung master (pengisi
suara).

Adapun hal pemilihan bu-
rung-burung yang akan di-
jadikan master harus tepat
serta sesuai dengan burung-
burung yang akan dididik
(maskot).

Penentuan nada atau ira-
ma serta lagu kicauan bu-
rung master yang diinginkan
pun tidak kalah pentingnya,
apalagi proses pengisian
suaranya (pemasteran).

Berdasarkan pengalaman pribadi rekan-
rekan kicau mania, masing-masing jenis bu-
rung yang suka diikutkan dalam festival lom-
ba kicauan burung memiliki master tersendi-
ri. Akan tetapi, hanya suara-suara tertentu
saja yang diinginkan untuk ditiru. Dengan
kata lain, tidak semua jenis burung master
sesuai dan dapat digunakan, tergantung
pada jenis burung yang akan dididik.

Ternyata cara yang dapat dilakukan untuk
mendongkrak performa burung itu ber-
macam-macam dapat tampil maksimal di la-
pangan jika dilakukan penjemuran, pemberi-
an jangkrik, pemberian madu, pemberian ulat
bambu, pengumbaran maksimal, pemberian
buah segar hingga penjemuran krodong.

Topan menyampaikan, Laskar Enterprise
telah menyusun jadwal dalam mengatur
acara latihan serta pertandingan di kelas
masing-masing Laskar, Baginda dan Pelan-
gi. Selain hadiah dan piagam kepada para
juara juga diadakan selalu diadakan door
prize dalam kegiatan kicau mania. (*)

”Tambah Persaudaraan Menjauhi Kriminalitas”

ganizer (EO) independen mu-
lai eksis di Kota Depok, bek-
erja sama dengan pengelola
Pasar Tradisional Segar. Set-
iap Rabu menggelar latihan
bersama (latber) di lapangan
permanen di pelataran pasar
dan Sabtu menggelar acara
pertandingan.

Laskar Enterprise mena-
warkan kerja sama menge-
lola kicau mania dengan la-
pangan yang sebenarnya
sangat representatif ini.
”Lapangan ini sudah sangat

refresentatif. Kalau digarap
serius, lapangan ini sangat
potensial. Lokasinya nya-
man, parkirnya pun luas,” je-
las Pelindung Laskar Enter-
prise Haris Fadillah. Terbukti
gelaran perdana dengan
melombaan 22 jenis burung
cukup menarik minat kicau-
mania. Sekitar 723 kicau ma-
nia memenuhi arel pertandi-
ngan walaupun suasana
cuaca cukup terik matahari
disertai mendung di kala
sorenya. (*)

Panitia dan tim juri  Laskar Enterprise yang menyukseskan perlombaan kicau mania berpose bareng.

Para kicau mania saat mendaftarkan lomba.

Pelindung Laskar Enterprise Haris Fadillah (kiri), dan Ketua
Pelaksana Topan Husanda.

BURUNG
UNGGULAN
KICAU MANIA
Masyarakat dan kicau
mania saat
menyaksikan burung
unggulan tampil
dalam perlombaan
kicau yang digelar
Laskar Enterprise di
areal Pasar Segar Kota
Depok, belum lama ini.
HARIS FADILLAH


