
MADRID (TERBITTOP) —
Cristiano Ronaldo masih bi-
sa terus main sepak bola
untuk 10 tahun lagi setelah
menandatangani kontrak
baru dengan Real Madrid.
Kontrak pemain berusia 31
tahun tersebut akan
habis Juni 2018, na-
mun diperpanjang
hingga Juni 2021.

”Yang paling sa-
ya inginkan ada-
lah menikmati
tahun-tahun
t e r s i s a
y a n g
m a -
s ih

bisa saya mainkan. Saya
masih punya 10 tahun,” tu-
turny, dikutip BBC.

Bintang asal Portugal ini
menambahkan bahwa
kontrak barunya hingga
2021 mungkin bukan yang
terakhir karena ingin me-

ngakhiri kariernya di
Madrid. Bagaimanapun
dia mengakui, ”Tidak
ada yang tahu masa
depan.”

Ronaldo sudah men-
cetak 371 gol untuk
Madrid sejak pin-
dah dari Manches-
ter United tahun
2009 lalu dan ber-
sama El Real ikut
meraih dua jua-
ra Liga Champi-
ons serta satu
juara La Liga.

RONALDO JANJIKAN
Main 10 Tahun Lagi

Buni Yani KORBAN
DAMPAK KASUS AHOK
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JAKARTA (TERBITTOP) —
Sebenarnya kepolisian
memperingatkan peng-
guna media sosial untuk
berhati-hati dan tidak
mengeluarkan ujaran ke-
bencian jelang gelar
perkara kasus dugaan
penistaan agama yang
direncanakan akan ber-
langsung pekan depan.

”Cyber troops ada dan
b e k e r j a ,
h a t i -
h a t i .
Anda
t e r -
p a n -
t a u , ”
k a t a
Analis
K e b i -
jakan

JAKARTA (TERBITTOP) — Kristiani Herrawati atau
yang lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono akhirnya
buka suara terkait selentingan yang menyebut bahwa
suaminya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
sebagai dalang di balik demonstrasi di Istana Negara
pada 4 November akhir pekan lalu.
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DALAM rangkaian membantu pengem-
bangan pembangunan dari desa, Coca
Cola Foundation Indonesia (CCFI), yang di-
dukung oleh Bill & Melinda Gates Founda-
tion (BMFG) dari Amerika, beberapa tahun
ini telah bekerja keras mengembangkan
Perpustakaan E-Library, Perpuseru, bekerja
sama dengan Perpustakaan Nasional di Ja-
karta maupun berbagai perpustakaan di
daerah. Terdapat kasus di suatu daerah di-
mana sebelum dilakukan kerjasama de-
ngan Perpuseru, suatu perpustakaan di
daerah setiap tahunnya hanya dikunjungi
oleh beberapa gelintir orang yang datang
membaca koleksi bukunya, meminjam atau

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Membangun Jaringan Perpuseru di Pedesaan
sekadar datang melihat-lihat koleksi, sete-
lah dilakukan kerja sama jumlah pengun-
jungnya meledak sampai ribuan orang te-
lah terjadi. Mereka yang telah melakukan
kegiatan itu dari wilayah Indonesia bagian
timur, yaitu dari Papua, NTT, Maluku, NTB, Su-
lawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Su-
lawesi Selatan, minggu lalu telah berkumpul
di Makassar untuk berbagi sesama atas pe-
ngalaman mereka yang unik dan menarik.

Pada kesempatan berkumpul itu telah di-
undang para bupati, wakil bupati, sekda,

para pimpinan dan
pembina perpusta-
kaan daerah serta re-
lawan yang bekerja
bersama berbagai
perpustakaan di dae-
rahnya. Atau mereka
yang dianggap ber-
hasil dan mengalami
perubahan karena kegiatan mereka me-
manfaatkan kegiatan perpustakaan yang
mengalami perubahan karena diintervensi
oleh kegiatan Perpuseru atau E-Library yang
memperkenalkan berbagai inovasi guna

Komentar itu diutarakan Ani,
sapaan akrab mantan Ibu Ne-
gara, di akun Instagramnya,
Sabtu (5/1) untuk menanggapi
tulisan salah satu follower-nya
di sebuah foto putranya, Agus
Harimurti Yudhoyono.

”Saya sangat menghargai
pendapatmu. Sepuluh tahun
Pak SBY memimpin negara, ti-
dak ada DNA keluarga kami
berbuat yang tidak-tidak,” tulis
Ani seperti dilansir Suara.com.
Jadi kalau ada tuduhan kepa-
da Pak SBY yang menggerakan
dan mendanai aksi damai 4 No-
vember lalu, itu bukan hanya fit-
nah yang keji, tetapi juga peng-
hinaan yang luar biasa kepada
pak SBY,” sambung Ani.

”Dalam perjalanan hidupnya
selama 30 tahun di TNI dan se-
lanjutnya di pemerintahan, Pak
SBY telah mengabdi kepada
bangsa dan negara, siap

mempertahankan dan mem-
bela NKRI dengan taruhan
nyawanya. Sekali lagi, tuduhan
itu sangat kejam. Allah Maha
Tahu apa yang kami lakukan
selama ini,” tutup dia.

SBY sendiri, dalam sebuah
konferensi pers di Cikeas, Bo-
gor, Jawa Barat, mengatakan,
tudingan soal adanya partai
politik tertentu di belakang de-
monstrasi 4 November kemarin
sama sekali tidak berdasar. Ia
juga mendesak agar pemerin-
tah segera memproses hukum
Gubernur DKI Jakarta, Basuki
Tjahaja Purnama, yang ditu-
ding menghina agama Islam
dan mengatakan bahwa jika
proses hukum atas Basuki tak
segera dilakukan ”maka sam-
pai lebaran kuda masih akan
ada unjuk rasa”.

Di tempat terpisah, Tim Pem-
bela Demokrasi Indonesia

(TPDI) menyayangkan pernya-
taan SBY yang bernada me-
ngancam pemerintahan Presi-
den Jokowi terkait aksi demo
4 November 2016 dengan
mempertaruhkan pilkada,
Ahok dan Jakarta sebagai an-
caman bagi negara. Bahwa
negara akan terbakar terkait
proses hukum terhadap Ahok.
Pernyataan SBY bahwa kalau
ingin negara ini tidak terbakar
oleh para penuntut keadilan,
pak Ahok mesti diproses seca-
ra hukum dan jangan sampai
Ahok kebal hukum.

”Sebagai mantan Presiden,
pernyataan SBY tergolong
emosional, tidak etis, mendra-
matisir keadaan bahkan sudah
masuk kategori politicking,
yang bukan saja melecehkan
pemerintahan yang sah tetapi
juga terkandung agenda
kampanye terselubung de-

Madya Divisi Humas Polri
Kombes Pol Rikwanto
yang dikutip BBC, belum
lama ini.

Sejumlah orang sudah
dilaporkan terkait duga-
an ujaran kebencian baik
di media sosial atau di fo-
rum publik. Salah satunya
Buni Yani.

Buni Yani dilaporkan ke
kepolisian oleh Komunitas
Advokat Muda Ahok-Dja-
rot pertengahan Okto-
ber lalu dan polisi me-
ngatakan proses penyeli-
dikan kini masih berjalan.

Video unggahan Buni
Yani di Facebook berisi
potongan ucapan Ahok
terkait Surat Al-Maidah
ayat 51. Hal yang diper-
masalahkan adalah ke-

terangan video yang
dianggap tidak se-

suai dengan uca-
pan aslinya.

Dalam kete-
rangan tertulis
’dibohongi Su-
rat Al-Maidah’
padahal di ver-
si utuh video

mi menguntungkan paket
Agus-Sylvi yang diusung Partai
Demokrat,” tegas Koordinator
TPDI Petrus Selestinus dalam
keterangan kepada warta-
wan, Sabtu (4/11).

Petrus menilai pernyataan
SBY yang mencoba-coba
menakut-nakuti pemerinta-
han Jokowi dengan anca-
man akan ada demo terus
menerus hingga lebaran
kuda, ini namanya teror
seorang mantan Presi-
den kepada kekua-
saan Presiden Jokowi.

Dikatakan, me-
ngult imatum
Presiden Joko-
wi untuk mem-
proses hukum
Ahok dengan
nada me-
ngancam
b a h w a
jakarta
a k a n

didemo terus hingga lebaran
kuda, semakin menunju-
kan aura SBY sebagai
mantan Presiden sudah
hilang karakter seorang

negarawan, lantas mun-
cul kesan baru bagi SBY
saat ini dengan aura se-
bagai seorang aktivis
pemula yang garang,

gampang merajuk dan
emosional, seakan-akan

sedang berorasi membela

Susilo Bambang Yudhoyono
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 Kasus dugaan penistaan agama
oleh Ahok akan dituntaskan!

 Buktikan sampai dibawa
ke sidang dong!!!

Bang TOP...

NEWYORK (TERBITTOP) — Ternyata tak
sedikit selebritis AS yang telah menge-
mas pakaiannya begitu Donald Trump

menang atas Hillary Clinton. Berikut 16
selebritis Hollywood yang telah berjan-
ji untuk pindah dari Amerika Serikat se-
perti dilansir BBC dari Breitbart.
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Ketika Ani Yudhoyono Berkeluh-kesah di Medsos

MENGAPA TUDINGAN PROVOKATOR TERTUJU KE SBY?
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JAKARTA (TERBITTOP) — Man-
tan ibu negara Ani Yudhoyo-
no menolak tuduhan bah-
wa suaminya, mantan presi-
den yang kini Ketua Umum
Partai Demokrat Susilo Bam-
bang Yudhoyono adalah pi-
hak yang menggerakkan
aksi unjuk rasa 4 November.

Hal itu ia tulis dalam akun
Instagramnya, @aniyudho-
yono: ”10 tahun Pak SBY me-
mimpin negara tidak ada
DNA keluarga kami berbuat
yang tidak-tidak. Jadi kalau
ada tuduhan kepada Pak
SBY yang menggerakkan
dan mendanai aksi damai 4
November lalu, itu bukan
hanya fitnah yang keji tetapi
juga penghinaan yang luar
biasa kepada Pak SBY.
Dalam perjalanan hidupnya
selama 30 tahun di TNI dan
selanjutnya di pemerinta-
han, Pak SBY telah mengab-
di kepada bangsa dan ne-
gara, siapa mempertahan-
kan dan membela NKRI de-
ngan taruhan nyawanya.
Sekali lagi tuduhan itu sa-
ngat kejam. Allah Mahatahu
apa yang kami lakukan se-

lama ini”.
Di sosial media saat ini ma-

rak muncul tuduhan bahwa
yang menggerakkan massa
pada 4 November adalah
Presiden ke-6 Indonesia,
Susilo Bambang Yudhoyono,
yang sering dipanggil de-
ngan SBY. Bahkan di twitter,
tagar #SBYProvokator sem-
pat menjadi topik populer.

Di media sosial (medsos)
Facebook ada selebaran
yang memperlihatkan du-
gaan seorang ustaz yang
menginginkan Ahok dibu-
nuh yang adalah anggota
Partai Demokrat.

Terkait ini, Ahmad Muba-
rok, anggota Dewan Pembi-
na Partai Demokrat menga-
takan partainya tidak terli-
bat demo 4 November.
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Cristiano Ronaldo

Ani Yudhoyono

 Bersambung
ke Halaman 11Buni Yani

Ini Alasan Masyarakat Tak Peduli
DUA WNI DIBUNUH SECARA SADIS

HONG KONG (TERBITTOP) — Bankir Inggris Rurik Jutting
telah dinyatakan bersalah untuk pembunuhan beren-
cana Sumarti Ningsing dan Seneng Mujiasih dan dija-
tuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, nasib
mengerikan dari dua perempuan Indonesia yang
terbunuh itu tak dipedulikan masyarakat Tanah Air.

Di Indonesia, publik telah begitu terbiasa dengan
laporan kekerasan dan penyalahgunaan pekerja mi-
gran. Cerita-cerita horor tentang mereka muncul
hampir setiap bulan.

Beberapa kasus memang memicu unjuk rasa di de-
pan kedutaan-kedutaan asing, dan sesama pekerja
migran pun terus berteriak menyuarakan hak-hak pe-
rempuan pekerja di luar negeri.

Tapi beberapa pekerja migran Indonesia dibunuh se-
cara brutal dan ternyata pemberitaan dan perhatian
terhadap sidang pembunuhan Sumarti Ningsih dan
Seneng Mujiasih, di Hong Kong, sangatlah terbatas.
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DIBUNUH — Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih korban
pembunuhan sadistis di Hong Kong.

TRUMP PRESIDEN AS

16 Selebritis
Hengkang

Miley Cyrus
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PEMBERITAHUAN

JAKARTA (TERBITTOP) — Pascaterjadi aksi demo
terhadap dugaan penistaan agama yang

dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
membuat penyidik kepolisian harus bekerja keras
menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi. Selain itu

dugaan penistasan agama juga kasus kriminal
penjarahaan terhadap sebuah toko minimarket

yang terletak di kawasan Kedung Panjang
Penjaringan juga dikebut pemeriksaannya.

”Sebanyak 13 orang ditetapkan
tersangka dan ada tambahan se-
orang hasil pengembangan di-
lakukan penangkapan. Jadi, to-
tal 13 tersangka,” kata Kepala Bi-
dang Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono
di Jakarta Minggu, dilansir cnnin-
donesia.com.

Awi menuturkan, awalnya ang-
gota Polres Metro Jakarta Utara
mengamankan 15 orang di lokasi
perusakan dan penjarahan di Pen-
jaringan, Jakarta Utara. Dari hasil
penyelidikan, polisi memulangkan
tiga orang karena tidak melakukan
tindak pidana, sedangkan 12
orang ditetapkan sebagai tersang-
ka, dan seorang lainnya ditangkap
berdasarkan pengembangan
pencarian tersangka.

Selain itu, Awi juga menyebut-
kan, anggota Polres Metro Jakarta
Utara masih melakukan pem-
buruan terhadap 16 orang lainnya.
Mereka sudah masuk dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO). Petugas
Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya melepaskan 10
orang yang diamankan saat terja-
di kericuhan pada aksi damai di
Jalan Merdeka Barat dan Jalan
Merdeka Utara, Jumat (4/11).

Berdasarkan hasil gelar perkara,
tujuh orang ditemukan tidak mem-
punyai unsur pidana, sedangkan
tiga orang lainnya terdapat unsur
pidana namun masih dicari alat
buktinya. ”Sehingga 10 orang itu
dipulangkan,” ungkap Awi.

Presiden Joko Widodo mengins-
truksikan agar gelar perkara kasus
dugaan penistaan dan penghi-

naan agama yang dilakukan Ba-
suki Tjahaja Purnama alias Ahok di-
lakukan secara terbuka. Dengan
dilakukan gelar perkara secara ter-
buka diharapkan publik dapat me-
lihat dengan jernih kasus ini.

Pihak yang diundang di anta-
ranya Komisi III DPR serta Tim Ke-
jaksaan dan Tim Kompolnas. ”Se-
lain penyidik kami juga akan me-
ngundang pihak eksternal, yaitu
Tim Kejaksaan dan Tim Kompolnas
sebagai pengawas kepolisian.
Bahkan, kemungkinan besar juga
kita akan mengundang — nanti
kami akan konsultasikan dulu de-
ngan Ketua Komisi III DPR, yaitu tim
dari Komisi III beberapa orang,
yang ditugaskan untuk mengawasi
proses kasus ini,” paparnya.

Selain itu, para saksi termasuk
dari MUI juga akan dihadirkan. ”Ki-
ta hadirkan saksi-saksi ahli yang
dihadirkan penydik, rata-rata aka-
demisi UI, UGM, Undip, dan lemba-
ga bahasa yang dianggap kredi-
bel dan netral,” tutur Kapori Jende-
ral Tito Karnavian.

Ia berharap, dengan gelar per-
kara dilakukan secara terbuka,
publik dapat melihat dengan ke-
jernihan kasus ini seperti apa. Se-
lain itu, dengan dilakukan secara
terbuka, Tito menyatakan, akan
dapat diketahui kinerja penyidik
serta keterangan dari para ahli,
pelapor, dan terlapor.

”Dengan demikian, kita akan
melakukan penyimpulan kasus
tersebut. Sekali lagi, kalau dite-
mukan/diputuskan ada tindak
pidana maka kita akan tingkat-
kan menjadi penyidikan dan kita

akan tentukan tersangkanya, da-
lam kasus ini, berarti terlapor dan
diproses sesuai aturan criminal jus-
tice systems kita, kejaksaan dan
pengadilan,” terangnya.

Proses hukum
SBY sendiri dalam konferensi per-

snya beberapa waktu lalu di Ci-
keas menegaskan, Ahok harus di-
proses secara hukum. Ia menam-
bahkan, dengan gelar perkara
yang dilakukan secara terbuka
kepada publik dan live maka di-
harapkan publik dapat me-
ngetahui kejernihan kasus tersebut.

Dan dari Bareskrim Polri sudah
melakukan interview kepada 22

orang sampai hari ini di antara-
nya kepada tiga saksi pelapor.
Terlapor Basuki Tjahaja Purnama
sendiri yang sedianya akan di-
panggil tapi datang dengan ke-
sadaran sendiri untuk memberi-
kan keterangan.

Pihaknya juga telah memeriksa
saksi-saksi ahli dengan paling tidak
10 saksi ahli yang sudah didengar
keterangannya termasuk saksi ahli
yang diajukan oleh terlapor.

Dugaan penistaan agama yang
dialamatkan pada Ahok sedang
ditangani Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim) Polri, sementara lapo-
ran polisi terhadap Buni Yani ditin-
daklanjuti Polda Metro Jaya.

’Pemilik Akun Facebook Ikut Dibidik’
menilai, Polri telah berbohong
atas klarifikasi pembubaran mas-
sa. Mengingat, polisi tidak hanya
menembakkan gas air mata, na-
mun turut serta menggilas massa
menggunakan sepeda motor.

”Ternyata polisi juga bohong.
Polisi di dalam membubarkaan
massa tidak menggunakan gas
air mata, tetapi polisi juga meng-
gunakan peluru karet,” kata Ri-
zieq saat menggelar konferensi
pers seperti dilansir inilah.com.

Tak hanya demikian, Rizieq pun
kembali menuding pihak kepolisian
melakukan kebohongan dengan
mengatakan salah satu peserta
aksi bernama M Syachrie Oybcan
yang tewas akibat serangan asma.
”Lagi-lagi polisi bohong, karena (M
Syachrie Oybcan) beliau tidak ada
asma,” pungkasnya.

Kadiv humas Polri Irjen Pol Boy
Rafli Amar mengatakan, gelar
perkara akan dibahas temuan
fakta-fakta yang diperoleh dari
pemeriksaan saksi saksi pelapor,
saksi ahli, serta hasil forensik digi-
tal atas video yang tersebar viral
tentang ucapan Ahok yang di-
anggap menghina agama Islam,
saat menyebut-nyebut salah satu
ayat Al-Quran ketika melakukan
kunjungan ke Kepulauan Seribu,
beberapa waktu lalu.

Sejauh ini penyidik kepolisian te-
lah memeriksa 11 pelapor, 13 saksi
dari pihak pelapor, serta sembilan
saksi ahli di antaranya Ketua Front
Pembela Islam (FPI) Muhammad
Rizieq Shihab dalam pengusutan
kasus ini. Selanjutnya, polisi akan
fokus pada penambahan saksi ahli
termasuk di antaranya Ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Pusat, Ma’ruf Amin.

Boy Rafli Amar menegaskan, ak-
si penjarahan di minimarket ka-
wasan Penjaringan, Jakarta Utara,
saat demo 4 November adalah
bukan dilakukan oleh ormas Islam.

Dia menjelaskan, sebagian pel-
aku penjarahan adalah warga
setempat yang dekat dengan
perkampungan nelayan Muara
Baru. (berbagai sumber/ris)

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy
Rafli Amar mengatakan, pemilik
akun jejaring sosial Facebook,
Buni Yani berpotensi menjadi ter-
sangka dalam kasus penistaan
agama yang dilakukan Gubernur
DKI Jakarta nonaktif Basuki Tja-
haja Purnama (Ahok).

”Buni Yani dilaporkan sebagai
terlapor, itu berpotensi dia men-
jadi tersangka juga dengan me-
ngunggah video dan penyebar-
luasan lewat Facebook dia. Itu
bisa menjadi sesuatu yang viral
dan kemudian menyulut kemara-
han publik,” kata Boy.

Sementara itu, Imam Besar Front
Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq
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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
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ngenai laporan Tim Pencari Fakta
(TPF) kasus kematian Munir de-
ngan alasan mengandung multi-
tafsir.

”Alasannya karena putusan KIP
menimbulkan multitafsir. Di satu
sisi, Sekretariat Negara diminta
untuk mengumumkan TPF, tapi di
sisi lain Kemsetneg diperintahkan
juga untuk mengumumkan per-
nyataan Kemsesneg dalam per-
sidangan di KIP,” ujar Menteri Set-
neg Pratikno dalam jumpa pers di
Jakarta, Jumat.

Menurut Pratikno, Kemsetneg
telah menjelaskan pihaknya tidak
pernah menerima ataupun me-
nguasai laporan TPF.

Kemensetneg juga telah me-
nyerahkan salinan dokumen TPF
yang diserahkan oleh mantan Se-

JAKARTA (TERBITTOP) — Kemente-
rian Sekretariat Negara menyata-
kan keberatannya atas putusan
Komisi Informasi Pusat (KIP) me-

kretaris Negara Sudi Silalahi mela-
lui kurir kepada Jaksa Agung M
Prasetyo.

Presiden Joko Widodo sebelum-
nya juga telah memerintahkan
Jaksa Agung untuk menindaklan-
juti dan memeriksa keaslian sali-
nan laporan TPF itu.

Sebelumnya, menurut Staf Khu-
sus Presiden Bidang Komunikasi
Johan Budi mengatakan dalam
lembar akhir laporan tersebut
ada tanda tangan Marsudi Hana-
fi, ketua TPF saat itu, yang menya-
takan salinan tersebut sesuai de-
ngan laporan asli.

Selain itu, Jaksa Agung Prasetyo
juga menegaskan akan terus
mencari dokumen asli laporan
penyelidikan TPF kematian aktivis
Munir. (nt)

Setneg Keberatan Putusan TPF Munir

Dukungan Kebijakan Pemerintah-
an Dewi Fortuna Anwar, dan Tim
Ahli Wapres Sofyan Wanandi.

Sidang Umum Interpol juga di-
hadiri Presiden Interpol, Mireille
Ballestrazzi (dari Perancis) dan Se-
kretaris Jenderal Interpol Jurgen
Stock (dari Jerman).

Sementara Kapolri Jenderal Tito
Karnavian dan Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti di-
jadwalkan menjadi pembicara
kunci dalam sidang tersebut.
Kapolri diagendakan untuk ber-
bagi pengalaman terkait pe-

NUSA DUA (TERBITTOP) — Seba-
nyak 1.360 orang delegasi nega-
ra anggota Interpol dan nondele-
gasi menghadiri pembukaan Si-
dang Umum Interpol atau ”Inter-
national Criminal Police Organiza-
tion” (ICPO) di Bali Nusa Dua Con-
vention Center, Bali, Senin. Jum-
lah itu berdasarkan data pada
Minggu (6/11) pukul 19.00 WITA.

Kepala Bagian Penerangan
Umum (Kabagpenum) Polri Kom-
bes Pol Martinus Sitompul merinci
bahwa dari jumlah tersebut, seba-
nyak 830 orang delegasi terdiri dari
13 orang menteri dari 13 negara,
59 orang Kepala Kepolisian, 11
orang anggota Komite Eksekutif In-
terpol, 94 orang Kepala Delegasi
negara anggota Interpol, 651
orang delegasi negara anggota In-
terpol dan dua orang duta besar.

Sementara jumlah peserta non-
delegasi yang hadir sebanyak
429 orang yang terdiri 52 penga-
mat, 368 peserta pameran dan
sembilan orang tamu undangan.
Sementara tercatat ada 101
orang yang menemani para de-
legasi dan nondelegasi tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mem-
buka Sidang Umum ”International
Criminal Police Organization”
(ICPO). Dalam kesempatan terse-
but, Wapres didampingi Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Wiranto, Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,
Menteri Perhubungan Budi Karya,
Gubernur Bali I Made Mangku
Pastika Kepala Sekretariat Wapres
Mohamad Oemar, Deputi Bidang

ngungkapan dan pemberanta-
san terorisme. Sementara Menteri
Susi akan menyampaikan sejum-
lah kasus penangkapan ikan ile-
gal yang marak terjadi di perairan
Indonesia serta dampaknya bagi
kerusakan lingkungan.

Tiga tema besar yang dibahas
dalam sidang tersebut yakni tero-
risme, kejahatan terorganisasi
dan kejahatan siber.Kejahatan
terorganisasi di antaranya kasus
perdagangan manusia, kasus tin-
dak pidana pencucian uang dan
kasus korupsi. (nt)

Sidang Umum Interpol di Nusa Dua

PRESIDEN Joko Widodo harus menghadir-
kan negara untuk menjamin profesiona-
lisme dan independensi Polri agar tidak

diintervensi oleh kekuatan dari mana pun, dalam
menangani setiap kasus pidana dan ketertiban
umum, sebagai bagian dari upaya mereformasi
sistem penegakan hukum.

Dalam kasus dugaan penistaan agama yang
dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok, Presiden Jokowi atas nama negara harus
menggaransi Polri untuk tetap objektif, karena
Polri saat ini sedang menghadapi tekanan mas-
sa, bahkan ancaman dari kekuatan massa
sebagaimana dinyatakan oleh Susilo Bambang
Yudhoyono yaitu: ”akan ada de-
mo sampai lebaran kuda apabila
Ahok tidak segera diproses hukum
dan menjadi tersangka”.

Meskipun aksi demo adalah ba-
gian dari hak publik, akan tetapi ek-
sistensi negara untuk mewujudkan
prinsip negara hukum harus tetap di-
jaga dan dipertahankan dalam me-
nangani setiap persoalan hukum.

Dalam kasus dugaan tindak pida-
na penistaan agama yang dituduh-
kan kepada Ahok, tekanan kekuatan
massa kepada negara agar Polri
harus menangkap dan menahan Ahok karena ka-
sus dugaan penistaan agama, menunjukkan bahwa
negara berada dalam posisi dikendalikan oleh te-
kanan massa, namun demikian negara juga harus
mampu menjamin profesionalisme dan independensi
Polri dalam menangani kasus penistaan agama.

Polri dan aparatnya tidak boleh dibiarkan bekerja
dalam kondisi tertekan oleh kekuatan massa, karena
jika kondisi demikian dibiarkan maka visi Nawacita
hanya akan menjadi sebuah fatamorgana.

Kasus penistaan agama yang dituduhkan ke-
pada Ahok, tidak boleh diselesaikan secara par-
sial, akan tetapi harus dilakukan secara terpisah,
karena baik kontennya maupun motifnya berbe-
da antara Ahok dan Buni Yani. Karena itu penyi-
dik seharusnya mendahulukan proses hukum atas
laporan masyarakat terhadap Buni Yani, pemilik
akun Facebook, yang mengedit isi video pernya-

taan Ahok, kemudian dinilai dan dipastikan di
mana letak penistaan terhadap agama Islam.

Pemisahan ini sangat penting, karena bagaima-
napun juga peristiwa mengunggah isi video inilah
yang menjadi ’casus belli’ pernyataan Ahok tidak
lagi sesuai dengan aslinya, bahkan menimbulkan
makna baru sebagai penistaan terhadap agama.

Oleh karena itu, Polri harus membuktikan terlebih
dahulu, apakah tindakan Buni Yani selaku orang yang
mengunggah, mengedit dan kemudian memposting
isi video itu, sehingga mengubah makna dan subs-
tansi pernyataan Ahok, sebagai telah menista aga-
ma, apa saja motif dan tujuan dari pengeditan isi
video dalam akun Facebook milik Buni Yani, harus

betul-betul didalami oleh penyidik, un-
tuk mendapatkan kepastian apakah
posisi Ahok adalah pelaku atau kor-
ban tindak pidana yang diduga di-
lakukan Buni Yani.

Jika Buni Yani terbukti secara hu-
kum bahwa video yang sudah di-
edit kemudian diposting ke publik,
telah memenuhi unsur pidana se-
bagai perbuatan menista agama,
dengan motif-motifnya, barulah
perkara dugaan penistaan aga-
ma yang dituduhkan kepada Ahok
harus dinyatakan dihentikan

penyelidikannya dan/atau penyidikannya.
Dalam konteks dugaan penistaan agama, barang

bukti paling vital adalah rekaman berupa upload da-
lam akun Facebook milik Buni Yani yang ternyata ada
kata yang hilang yaitu kata ’pakai’, sehingga apabi-
la pernyataan itu dibaca oleh publik, maka Ahok da-
pat dituduh telah melakukan penistaan terhadap
agama. Padahal Ahok tidak memiliki niat dan motif
untuk menista agama Islam, bahkan menyadarkan
audiensnya agar tidak mudah tertipu oleh upaya pi-
hak-pihak tertentu yang menggunakan agama atau
ayat suci agama untuk tujuan membohongi pihak
lain. Melihat resistensi yang begitu besar dari masya-
rakat, maka penyidik Bareskrim Polri harus menempat-
kan wibawa negara dan hukum di atas segala-gala-
nya, agar negara tidak gampang didikte oleh kekua-
tan massa. (Penulis adalah Koordinator TPDI, Advo-
kat Peradi dan Penasihat Hukum Koran TERBITTOP)

’Negara Tak Boleh Membiarkan’
TOP SOROT

Petrus Selestinus SH

”Melihat resistensi yang
begitu besar dari masyarakat,

maka penyidik Bareskrim
Polri harus menempatkan
wibawa negara dan hukum

di atas segala-galanya, agar
negara tidak gampang didikte

oleh kekuatan massa.

� Kasus Penistaan dan Penjarahan Dikebut

Pratikno

Wapres Jusuf Kalla (tengah) berjabat tangan dengan Presiden Interpol,
Mireille Ballestrazzi, disaksikan Sekjen Interpol Jurgen Stock (kiri), Kapolri
Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) dan Gubernur Bali Made
Mangku Pastika (kanan) saat pembukaan Sidang Umum Ke-85 Interpol
di Nusa Dua, Bali, Senin (7/11).

BERI KETERANGAN PERS — Pengunggah video dugaan penistaan agama, Buni Yani bersama tim kuasa
hukumnya memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (07/11). Terkait postingan tersebut, Buni Yani
dilaporkan ke polisi oleh kelompok relawan pendukung Ahok, dan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak
Adja). Dalam kesempatan itu, pihak Buni Yani tidak terima dengan pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri
Irjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebut Buni Yani berpotensi menjadi tersangka. Boy Rafli pun akan
dilaporkan ke Propam Polri dan Kompolnas.

SUARA.COM
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JAKARTA (TERBITTOP) — Terdakwa
Jessica Kumala Wongso langsung
menyatakan banding atas putusan
hukuman 20 tahun penjara oleh Ma-
jelis Hakim Pengadilan Negeri Jakar-
ta Pusat, Kamis (27/10).

Setelah berkonsultasi dengan pen-
gacaranya Otto Hasibuan SH, terdak-
wa Jessica menyatakan tidak terima
dan menurutnya tidak adil putusan 20
tahun penjara tersebut. ”Saya tak te-
rima atas hukuman ini karena sangat
berpihak. Saya akan serahkan kepa-
da penasihat hukum saya,” katanya.

Kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, ju-
ga menyatakan, tim kuasa hukum
akan mengajukan banding terhadap
putusan hakim tersebut. ”Ada lon-
ceng kematian pada pengadilan ini.
Kami dengan tegas akan menyata-
kan banding. Kami sangat tak mene-
rima dengan putusan ini,” kata Otto.

Majelis hakim yang diketuai Hakim
Kisworo SH dengan hakim anggota
Binsar Gultom dan Partahi Hutapea
menyatakan terdakwa Jessica telah

terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan pidana pem-
bunuhan berencana dalam perkara
tewasnya Wayan Mirna Salihin. Putu-
san hukuman itu sama dengan tun-
tutan jaksa penuntut dengan pida-
na 20 tahun. ”Terdakwa telah me-
lakukan pembunuhan berencana.
Dengan ini majelis hakim menetap-
kan terdakwa dihukum 20 tahun. Me-
netapkan terdakwa tetap ditahan.
Barang bukti akan dimusnahkan.
Membebankan biaya persidangan
sebesar Rp5.000 kepada terdakwa,”
kata Ketua Majelis Hakim Kisworo SH.

Hal yang memberatkan terdakwa,
menurut hakim, perbuatan terdak-
wa mengakibatkan Mirna mening-
gal dunia dan perbuatan terdakwa
keji dan sadis. Terdakwa tidak per-
nah merasa menyesal dan tidak me-
ngakui perbuatannya. Sementara
hal yang dianggap meringankan,
hakim mengatakan, usia terdakwa
masih muda.

Dalam putusan, hakim menyata-

kan terdakwa dengan sengaja
membunuh Mirna karena ada unsur
sakit hati atau dendam. Kesengaja-
an itu, antara lain tercermin pada
tindakan Jessica yang aktif menghu-
bungi korban Mirna. Hakim berpen-
dapat terdakwa memiliki ketidak-
stabilan emosi yang berpotensi me-
lakukan tindakan agresif terhadap
diri sendiri maupun orang lain.

Selain itu, majelis hakim melihat
adanya motif pembunuhan, khusus-
nya selama delapan bulan pada
2015, ketika terdakwa mengalami de-
presi, suka mabuk-mabukan, mena-
brak rumah panti jompo, mengan-
cam temannya bernama Christi, ser-
ta mencoba bunuh diri.

Majelis juga mengutip pernyataan
saksi Christi yang menyebutkan ter-
dakwa pernah menyatakan, ”Kalau
saya mau membunuh orang, saya
tahu pasti caranya. Saya menggu-
nakan pistol dan saya tahu dosis
yang tepat”.

Sebelumnya jaksa penuntut umum

Dihukum 20 Tahun, Jessica Langsung Banding

Antasari Azhar Bebas Bersyarat

Berdasarkan laporan Lipu-
tan6.com, lelaki yang kini
berusia 63 tahun tersebut
bebas bersyarat dari masa
hukumannya di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas)

Klas I Tangerang, Banten.
”Setelah bebas, hal perta-

ma pasti saya akan mem-
biasakan diri lagi. Kan pasti
beda suasananya dengan
delapan tahun di dalam

sini,” ucap Antasari kepada
Liputan6.com di Lapas klas I
Tangerang, pekan lalu.

Ia pun mengaku berharap
bisa jadi warga negara
yang baik. ”Yang penting
bagi saya adalah jika me-
mang tenaga dan pikiran
saya masih berguna bagi
masyarakat, saya lakukan,”
sambungnya.

Selain acara perpisahan
dari para penghuni Lapas,
rencananya adik kandung
Nasrudin Zulkarnaen, Andi
Syamsudin, akan menjemput
ketika Antasari Azhar bebas.
Lelaki yang telah menjalani
dua pertiga masa hukuman
ditambah remisi ini mengaku
punya hubungan baik de-
ngan keluarga korban Nasru-
din Zulkarnaen sejak sidang
putusan 2010 silam.

Bahkan, kata Antasari, ke-
tika enam bulan menghuni
Lapas Kelas I Tangerang, An-
di Syamsudin sempat menje-
nguk. ”Saat itu dia juga me-
ngungkapkan, ’saya tidak
yakin bapak pelakunya’, dia
juga yakin ada aktor di balik

kematian kakaknya. Cuma
nggak  saya tanya lagi,”
ungkap Antasari.

Dalam pertemuan itu pula
Andi Syamsudin mengaku
curiga ada orang besar di
balik kematian kakaknya.
Namun soal siapa, Antasari
mengaku tak ingin mengo-
rek lebih jauh.

Sebagaimana dimuat
Liputan6.com, Antasari Az-
har mengatakan, sudah ikh-
las dengan masa lalunya
”Dendam, kecewa dan ma-
rah saya akan saya tinggal-
kan di LP ini. Saya akan me-
natap masa depan dengan
hati bersih,” ucapnya.

Sementara Boyamin Sai-
man pengacara Antasari
mengatakan, serangkaian
acara akan dilakukan di LP
Tangerang, yaitu malam syu-
kuran dengan menyembelih
kambing diikuti dengan pe-
ngajian yang diadakan di LP
Cipinang dan ditutup de-
ngan pentas seni dari para
narapidana. ”Pada 9 No-
vember kami ke Kakanwil-
kum HAM Banten di Serang

JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar,
kembali bisa menghirup udara di luar bui
bertepatan dengan Hari Pahlawan, Kamis
(10/11), setelah delapan tahun dipenjara.

untuk melaporkan dan mem-
bereskan administrasi keluar
lapas,” ucap Boyamin seper-
ti dilansir Detik.com.

Antasari dihukum selama
18 tahun penjara terkait de-
ngan kematian Nasrudin Zu-
lkarnaen. Kematian ini ba-
nyak menimbulkan tanda
tanya, benarkah Antasari
sebagai otak dari pembunu-
han ini. Hakim Agung Prof Dr
Surya merupakan satu-satu-
nya hakim yang tidak yakin
Antasari merupakan otak
pembunuhan tersebut.

”Keterangan Sigit yaitu ’Ter-
dakwa bilang harus ada tin-
dakan konkret untuk menye-
lesaikan teror, ancaman’, ti-
dak dapat dikatakan suatu
bentuk penganjuran. Makna
kalimat itu agar dilakukan tin-
dakan nyata untuk memberi
rasa aman bagi Antasari ter-
lepas dari teror atau an-
caman. Hal ini penting me-
nyangkut niat dan per-
tanggungjawaban pidana,”
ujar Hakim Agung Prof Dr Sur-
ya Jaya dalam putusan ka-
sasi. (liputan6/dtk/bintang/ris)

CIREBON (TERBITTOP) — Dengan me-
ngambil tema ’Menjalin Sinergitas ber-
sama Media Massa dalam Memberikan
Informasi kepada Masyarakat tentang
Penegakan Hukum dengan Tetap Men-
junjung Objektivitas dan Akuntabilitas’
Kejaksaan Agung melalui Pusat Penera-
gan Hukum (Puspenkum) bersama Fo-
rum Wartawan Kejaksaan Agung me-
nyelenggarakan sarasehan sekaligus
melakukan pemilihan ketua Forwaka
(Forum Wartawan Kejaksaan Agung)
untuk periode 2016-2018.

Acara yang dilangsungkan di Ball
Room Hotel Aston Cirebon, 29-30 Okto-
ber 2016 dihadiri Jaksa Agung Muda In-
telijen, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Barat Setia Untung Arimuladi SH, MH, Ke-
tua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ka-
jari Sumber Bambang Marsana SH, MH,
Kajari Cirebon, Majalengka dan Kuni-
ngan serta anggota Forwaka sebanyak
49 orang.

Kejaksaan Agung melalui Pusat Pene-

rangan Hukum (Puspenkum), terus beru-
paya membangun sinergitas komuni-
kasi dengan awak media yang terga-
bung dalam Forum Wartawan Kejak-
saan (Forwaka).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung M
Rum mengatakan, sinergi dengan me-
dia massa sangat diperlukan untuk
menyebarkan informasi tentang pene-
gakan hukum kepada masyarakat den-
gan tetap menjunjung objektivitas dan
akuntabilitas.

”Lewat acara ini, kami berharap hu-
bungan dengan media massa baik ce-
tak, elektronik maupun online, bisa se-
makin baik,” tutur M Rum.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo
yang hadir dalam acara ini menyam-
paikan, wartawan harus bersifat inde-
penden, namun tetap harus objektif da-
lam menyajikan berita.

”Jangan menggunakan jejaring me-
dia sosial tanpa verifikasi," ujarnya se-
raya menambahkan, ”Kami juga ber-

harap agar media segera bebenah diri
agar bisa diverifikasi”.

Acara tanya-jawab dengan Ketua
Dewan Pers ini sempat meninggi suasa-
nanya walaupun akhirnya bisa disele-
saikan secara baik. Baik Dewan Pers,
Forwaka serta Puspenkum telah siap un-
tuk saling bersinergi membangun inter-
aksi yang positif dalam membina me-
dia massa.

Pemilihan Ketua Forwaka
Dalam acara pemilihan ketua Forwa-

ka tahun ini berbeda dengan tahun se-
belumnya, karena masa bakti pengurus
akan berlangsung selama dua tahun. Si-
dang  formatur yang dipimpin wartawan
senior Haris Fadillah berjalan lancar sesuai
jadwal. Pada pemilihan ketua secara ak-
lamasi terpilih wartawan Zamzam Siregar
dari Harian Terbit sebagai ketua Forwa-
ka masa bakti dua tahun 2016-2018.

Dalam pemilihan yang berjalan lan-
car tanpa ada ekses apa pun juga te-

lah disahkan Anggaran Dasar dan Ang-
garan Rumah Tangga Forwaka yang
masing-masing terdiri dari 5 bab dan 12
pasal yang mengatur tata kerja dan ke-
lola organisasi forum bagi wartawan di
Kejaksaan Agung .

Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Adi Tu-
garisman SH pada ksempatan itu me-
minta Forwaka tidak saja aktif secara
rutin membuat reportase berita hukum,
tetapi lebih jauh ikut di dalam memba-
ngun program pemerintah di dalam pe-
negakan hukum dewasa ini.

”Saya hari ini menggunakan pakaian
sarasehan, jadi saya bisa mengkritik
Forwaka, dan kalau kita mau eksis ini
membangun dan ikut di dalam pro-
gram penegakan hukum ke depan, ma-
ka saatnya wartawan di Kejaksaan
Agung untuk ikut di dalam pembangu-
nan penegakan hukum yang sesuai de-
ngan program pemerintah dewasa ini.
Dengan demikian wartawan tidak se-
kadar mencari berita saja, tetapi aktif

memberi masukan di dalam proses pe-
negakan hukum yakni, program revitali-
sasi hukum,’ ujar Adi Tugarisman.

Jadi, lanjut JAM Intel Dr Adi Tugaris-
man, ke depan harus ada desain baru
dalam penyebarluasan tugas baik Pus-
pen dan Forwaka secara positif ketika
kedua lembaga baik kejaksaan dan
Forwaka. Sehingga ke depan kerja sa-
ma nya akan berbeda dengan kerja sa-
ma yang sebelumnya.

”Tidak ada Anda sebagai subjek dan
kebalikan sebagai objek akan sama-sa-
ma berdiri satu dalam mengembang
tugas penegakan hukum. Artinya se-
mua tugas pemberitaan yang diemban
Puspen dan wartawan harus sama-sa-
ma membawa arti positif guna mencer-
daskan masyarakat secara keseluru-
han,” ujarnya.

Sementara Ketua Forwaka baru Zam-
zam Siregar berharap ke depan para
wartawan Forwaka tetap solid demi ke-
majuan bersama. (ris)

Kejagung Galang Sinergi dengan Media Massa

menuntut terdakwa dengan pidana
20 tahun penjara. Beberapa faktor
yang memberatkan adalah ter-
dakwa berbelit-belit memberikan ke-
terangan, tidak mengakui perbua-
tannya, menyulitkan penegakan hu-
kum, dan bertindak kejam dengan
’menyiksa’ korbannya karena racun
dalam kopi yang diminum korban di
Kafe Olivier tidak langsung menewas-
kan. Jaksa tidak melihat faktor yang
meringankan pada terdakwa. (ris)

JAKARTA (TERBITTOP) — Penyidik Badan Reserse Krimi-
nal Polri menyerahkan dua tersangka kasus korupsi
mobile crane Pelindo II beserta barang bukti ke Kejak-
saan Negeri Jakarta Utara setelah berkas perkara di-
nyatakan lengkap.

Penyerahan dilaksanakan pada Kamis pagi, (3/11).
Kedua tersangka yang dimaksud adalah eks Direktur
Teknik Ferialdy Noerlan, dan mantan Manajer Senior
Peralatan Haryadi Budi Kuncoro. ”Benar, dua tersang-
ka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejari
Jakarta Utara,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi
dan Khusus Brigjen Agung Setya, Kamis (3/11).

Haryadi yang merupakan adik mantan pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto
diamankan polisi ketika bermain golf di Jakarta Uta-
ra, Rabu (2/11). Sementara, Ferialdy diamankan di
Emeralda Golf Club Cimanggis, Depok.

Keduanya ditahan bertepatan dengan petunjuk P-
21 dari jaksa penuntut umum yang menyatakan
berkas perkara kedua tersangka telah lengkap. ”Sete-
lah pelimpahan ini, kedua tersangka menjadi tang-
gung jawab kejaksaan, dan kami tinggal menunggu
jadwal sidang,” ujar Agung.

Kasus ini berawal saat penyidik menemukan sepu-
luh mesin derek yang semestinya dikirim ke delapan
pelabuhan berbeda justru mangkrak di Pelabuhan
Tanjung Priok, Jakarta.

Polisi menduga ada motif korupsi di balik pengadaan
alat-alat berat itu karena apa yang terjadi tidak sesuai
dengan rencana pengadaan yang sudah ditetapkan.

Pihak tersangka dan Lino mengatakan, perubahan
itu wajar saja dalam sebuah perusahaan. Walau de-
mikian, polisi menduga telah terjadi kerugian negara
sebesar Rp37,9 miliar. (cnn)

Bareskrim Serahkan Tersangka
Korupsi Pelindo II ke Jaksa

Kejaksaan Agung Periksa
100 Saksi Kasus P3BK
JAKARTA (TERBITTOP) — Tim Pi-
dana khusus Kejaksaan
Agung telah memeriksa 100
orang saksi untuk mengung-
kap dugaan tindak pidana
korupsi pengelolaan dana
Peningkatan Produksi Pa-
ngan Berbasis Korporasi
(P3BK) pada PT Sang Hyang
Seri (Persero) yang bersumber
dari dana Program Kemitra-
an dan Bantuan Lingkungan
(PKBL) PT Pelindo (Persero)
Tahun Anggaran 2011-2013.

Kapuspenkum Kejagung
Drs Moh Rum SH membenar-
kan pemeriksaan tersebut,
dan terakhir sudah memerik-
sa empat orang saksi terkait
dengan pelaksanaan Pro-
gram Pengelolaan Dana Pe-
ningkatan Produksi Pangan
Berbasis Korporasi (P3BK).

”Empat saksi yang diperik-
sa antara lain, H Abu Saniasa
jabatan mantan general
manager Kantor Regional III
Malang PT SHS, Dedi Yuniardi
jabatan mantan asisten
manajer Produksi PT SHS Ca-
bang Nganjuk, Shinta Dewi
Eka Yuliana jabatan mantan
supervisor keuangan PT SHS
Cabang Pasuruan, dan Mul-
yono jabatan mantan asisten
manajer produksi PT SHS Ca-
bang Pasuruan,” kata Rum.

Dalam kasus ini penyidik su-
dah menetapkan sejumlah ter-
sangka yakni, K (pegawai PT
SHS Cabang Pati), AD (kepala
PT SHS Cabang Pati), DS (man-
tan kepala PT SHS Cabang
Sukamandi), M (asisten mana-
jer pemasaran PT SHS Cabang
Serang), ES (manajer satgas PT
SHS Kalbar Regional I), AW
(mantan karyawan PT SHS), IPS
(mantan asisten manajer keua-
ngan dan administrasi PT SHS
Cabang Nganjuk), R (kepala PT
SHS Cabang Ciamis), dan S
(mantan manajer PT SHS Ca-
bang Pasuruan).

Kasus KPS di PT Pos
Sementara itu dalam pe-

nyidikan dugaan tindak pida-

na korupsi penyalahgunaan
keuangan biaya pengiriman
Kartu Perlindungan Sosial
(KPS) pada Kantor Pusat PT
Pos Tahun 2013, penyidik me-
meriksa saksi Agus Hermowo
Kepala SPI Kantor Pos Pusat.

Rum mengatakan, saksi me-
menuhi panggilan penyidik,
dan dilakukan pemeriksaan
pada pokoknya menerangkan
bahwa saksi merupakan tim
dukungan pusat dalam pen-
distribusian KPS, namun tidak
pernah dilibatkan dalam
pendistribusian KPS tersebut.
Penyidik sudah menetapkan
ada tiga tersangka PTA, ZA bin
S jabatan mantan senior vice
president PT Pos, dan A peker-
jaan karyawan BUMN. ”Per-
hitungan sementara kerugian
negara diperkirakan menca-
pai kurang lebih senilai Rp2,4
miliar,” kata Rum.

Di bagian lain, Rum menga-
takan, penyidik Kejaksaan
Agung juga sedang memper-
dalam pemeriksaan terhadap
saksi dalam kasus dugaan tin-
dak pidana korupsi penyedi-
aan sarana air bersih perko-
taan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Berau (Multiyears)
Tahun Anggaran 2007-2010
bersumber dari APBD pada ke-
giatan tahap I senilai Rp96 mi-
liar dan tahap II Rp133 miliar.
”Penyidik sudah memeriksa 19
orang saksi, dan terakhir me-
meriksa saksi Ir Sidik Siregar
yang menjabat sebagai gene-
ral manager luar negeri PT
Wika,” kata M Rum.

Dalam pemeriksaan saksi
Ir Sidik Siregar pada pokok-
nya menerangkan, terkait
dengan pelaksanaan teknis
pemasangan pipa dalam
pelaksanaan kegiatan pe-
nyediaan sarana air bersih
perkotaan tahun anggaran
2007-2010 (multiyears) pada
Dinas Pekerjaan Umum Ka-
bupaten Berau. Kerugian ke-
uangan negara senilai Rp35
miliar, berdasarkan hasil per-
hitungan BPK. (ris)

Jessica Kumala Wongso

Antasari Azhar

POSE BERSAMA — Sejumlah wartawan anggota Forwaka yang mengikuti sarasehan berfoto bersama dengan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Muhammad
Rum SH dan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, belum lama ini.
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AJUK RENCANAT
Berantas Pungli Secara Menyeluruh
M ENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur telah
mengeluarkan surat edaran untuk menin-

daklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait de-
ngan pemberantasan pungli di instansi pemerintah.
Praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat ter-
sebut sudah berakar di lembaga maupun instansi pe-
merintah. Aparat penegak hukum pun perlu mena-
ngani secara serius. Penyakit pungli itu bahkan sudah
berurat berakar dan ada di seluruh instansi yang ber-
kaitan dengan pelayanan publik, bahkan masuk ke
aparat penegak hukum juga.

Sebuah pertanyaan apakah pungli (pungutan liar)
itu akan habis tuntas diberantas? Kita masih sangat
menyangsikan, tetapi ibarat sebuah langkah harus
optimis ditindak dan ditegakkan sesuai aturan hukum
yang ada. Persoalan mendasar jika ingin membersih-
kan lantai yang kotor haruslah dengan sapu yang
bersih. Jika aparatnya kotor malah lantai makin kotor
itulah ibaratnya sebuah pepatah. Kemendagri akan
mengawasi selain tindakan hukum serta sanksi.

Setidaknya ada tujuh kegiatan rawan pungli ada-
lah kepegawaian, pendidikan, perizinan, dana desa,
pelayanan publik, hibah dan bantuan sosial serta
pengadaan barang dan jasa.

Kini genderang perang melawan pungli sudah di-
berlakukan Presiden Jokowi. Tentu kita berharap pem-
beratasan pungli tidak boleh sepotong-potong, harus
menyeluruh karena itu bukan barang baru, dulu per-
nah dilakukan tetapi tidak menyeluruh kemudian
tenggelam, dan praktik pungli marak di mana-mana.

Tentunya langkah pembernatasan pungli tidak saja
aspek pada penindakan, tetapi aspek pencegahan
perlu dilakukan terutama kepada aparat yang ter-
kait dalam penyelenggaraan aparatur yang bersih
dan berwibawa.

Tidak dapat kita nafikan bahwa pungli merupakan
praktik kotor berupa setoran ilegal yang dilakukan oleh
pihak-pihak tertentu yang ingin mendapat perlakuan
khusus dari oknum-oknum terkait dalam berbagai aspek
kehidupan, sangat marak terjadi di Indonesia. Sehing-
ga tidak jarang terjadi konspirasi antara sang pembayar
pungli dengan oknum-oknum nakal penerima pungli
yang berujung pada kerugian yang dialami oleh nega-
ra. Lihat saja di beberapa loket yang berurusan dengan
perizinan, seperti IMB, pelayaran dan sebagainya prak-
tik pungli selalu terjadi. Jika kita tidak menyiapkan uang
pelicin sudah pasti berkas yang kita mohonkan kemu-
dian diletakkan di paling bawah. Petugas malah sibuk
memproses yang ada ’uang semirnya’.

Jadi pemberantasan pungli lebih juga diutamakan
untuk pembenahan aparat serta perbaikan sistem.
Oleh sebab itu pembenahan aparat ini sangat men-
dasar dilakukan dimulai saat rekruitmen. Di mana rek-
rutmen harus berintegritas dan profesional. Kemudian
hal yang membereskan internal yang sudah terjangkit
penyakit pungli tidaklah mudah, karena harus dilaku-
kan mulai dari pimpinan ke bawah diperlukan tangan
besi dari sang pemimpin tadi.

Kita mendukung langkah pemberantasan OTT pungli
ini namun selain operasi pungli. Aspek pencegahan
juga harus dilakukan. Jadi, harus bangun sistem pelaya-
nan publik yang bersih dari pungli juga. Ini adalah se-
buah pekerjaan tidak mudah dan memerlukan waktu
lama. Kini enam oknum pejabat di Kementerian Per-
hubungan (Kemenhub) tertangkap tangan melakukan
praktik pungli beberapa waktu lalu.

Selain oknum pejabat Kemenhub, sejumlah anggo-
ta polisi juga kedapatan terlibat dalam praktik pungli
di sejumlah daerah Indonesia dengan berbagai ka-
sus. Untuk itu kita berharap agar pemberantasan
pungli yang marak terjadi sekarang ini diharapkan
bukan sekadar terapi kejut (shock therapy) saja. Ba-
nyak pihak mengharapkan langkah terobosan ini da-
pat selalu berkelanjutan di negeri ini. (*)

ACARA Sarasehan Forum Wartawan
Kejaksaan Agung (Forwaka) yang

berlangsung di Hotel Aston Cirebon
selama dua hari, 29-30 Oktober 2016,

menjadi momentum awal
secara profesional pers dan jaksa
diharapkan mampu menjalankan

tugas dan fungsinya secara
profesional. Tidak saja di dalam

konteks pemberitaan dan informasi
kepada publik, tetapi ikut andil di

dalam proses pembangunan hukum
di negeri ini. Peran pers sebagaimana ditegaskan Jaksa

Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Dr Adi Toegarisman SH, MH
memiliki kemampuan yang dapat mengubah dan berperan

aktif dalam rivitalisasi hukum di era sekarang ini.

Forwaka-Jaksa
dan Penegakan Hukum

H arapan besar
JAM Intel kepa-
da wartawan
Forwaka untuk
berperan aktif

tidaklah berlebihan jika disi-
mak lebih jauh, karena se-
benarnya pers dan jaksa
pun sesungguhnya, memiliki
misi yang hampir sama khu-
susnya para awak media
yang tergabung dalam For-
waka yakni sama-sama be-
rupaya penegakan hukum
berjalan sesuai peraturan
dan perundang-undangan
yang berlaku.

Sebagaimana kita keta-
hui dalam proses penega-
kan hukum banyak pihak
mempunyai peran baik pe-
merintah (aparatur pene-
gak hukum, polisi jaksa,
hakim, pengacara) juga
fungsi media massa dalam
hal ini wartawan merupa-
kan fungsi pemberi informasi
yang dapat mendorong
proses penegakan hukum
berjalan sesuai dengan
akuntabilitas yang ada.

Pers bisa mendorong ma-
syarakat ikut memberantas
korupsi, mengajak jaksa, poli-
si hakim dan pengacara un-
tuk menegakkan hukum se-
cara konsisten. Untuk itulah
pers dan jaksa haruslah be-
kerja secara profesional. Dan
itu haruslah diiringi rasa tang-
gung jawab pada perannya
masing-masing dalam me-
laksanakan tugasnya.

Sebagai mitra untuk men-
cari kebenaran dengan ca-
ra memberikan bukti dan ar-
gumen untuk landasan da-
lam mengawasi pemerin-
tahan dan menentukan si-
kap. Sehingga pers sendiri
memiliki tujuan untuk mene-
mukan kebenaran, memberi
informasi, menafsirkan, dan
menghibur masyarakat. Di
negara demokrasi seperti In-
donesia, pers merupakan pi-
lar keempat demokrasi yang
juga mengawasi penegakan
hukum di Indonesia serta pe-
negakan HAM.

Bahkan cara pandang
media massa dalam meli-
hat isu korupsi memainkan
peranan yang penting
pemberantasan korupsi di
Indonesia. Kerja kreatif pers
melalui peliputan investigasi
merupakan salah satu daya
dorong bagi terjadi aksele-
rasi penanganan kasus ka-
sus sekaligus membantu pe-

negak hukum mengung-
kapkan kasus korupsi yang
selama ini tidak terlihat di
permukaan. Artinya peran
media memiliki peranan
kunci untuk mengungkap-
kan adanya penyalahgu-
naan atau korupsi. Seperti
contoh dalam kasus ’Pana-
ma Papers’ yang muncul
dari kalangan media.

Dalam mewujudkan ke-
merdekaan pers itu, war-
tawan Indonesia juga me-
nyadari adanya kepenti-
ngan bangsa, tanggung ja-
wab sosial, keberagaman
masyarakat dan norma-nor-
ma agama. Karena itu pers
dituntut untuk profesional
dan terbuka untuk dikontrol
oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerde-
kaan pers dan memenuhi
hak publik untuk memper-
oleh informasi yang benar,
wartawan Indonesia memer-
lukan landasan moral dan
etika profesi sebagai pe-
doman operasional dalam
menjaga kepercayaan pub-
lik dan menegakkan integri-
tas serta profesionalisme.
Atas dasar itu, wartawan In-
donesia menetapkan dan
menaati Kode Etik Jurnalistik.

Forum Wartawan Kejak-
saan (Forwaka) adalah wa-
dah berkumpulnya para
wartawan dari segala me-
dia cetak, online dan tele-
visi termasuk radio. Sebelum
reformasi namanya Koordi-
nator Wartawan Kejaksaan.
Ketika reformasi berjalan
jumlah wartawan mulai
membanjiri berbagai tem-
pat peliputan termasuk di
Kejaksaan Agung, wadah
berhimpunnya pewarta itu
diganti menjadi Forwaka.
Kemudian seiring berkem-
bangnya waktu Forwaka
terus berbenah diri yang se-
lama ini hanya setahun ma-
sa kepengurusan kini di-
ubah menjadi dua tahun.

Bahkan pada sarasehan
yang berlangsung di Aston
Cirebon itulah, adalah titik
awal Forwaka mengubah diri
dengan memiliki AD/ART in-
ternal. Sebagai sebuah forum
berkumpul, Forwaka sudah
memiliki daya saing yang
kuat dalam memberikan
arah penegakan hukum
yang dilakukan kejaksaan RI.

Momemtum  sarasehan
yang dihadiri juga Ketua
Dewan Pers Yosep Adi Pra-

setyo diiringi dengan pem-
bentukan dan pengesahan
AD/ART itu bukanlah untuk
menandingi organisasi se-
perti, PWI, AJI serta organisa-
si wartawan lainnya dan ju-
ga Dewan Pers. Tetapi ke-
beradaan hanyalah seba-
gai forum kumpulan warta-
wan yang tugasnya di ling-
kungan kejaksaan. Tak lebih
seperti forum wartawan
yang ada di Kepolisian, Ke-
hakiman, Komite Yudisia,
KPK, Mahkamah Agung ser-
ta departemen lainnya.

Tentu dengan posisi itu
memudahkan wartawan
dan kejaksaan di dalam

membangun interaksi positif
bersama masyarakat untuk
penegakan hukum. ”Jika
Forwaka kuat maka jaksa
akan kuat. Sebaliknya jika
jaksa kuat maka Forwaka
akan semakin kuat”.

Sebagai mitra yang men-
jadi penyebar luas informasi
dari lima pilar yang ada di
kejaksaan, tentu Forwaka
akan mampu merespons
positif semua gagasan yang
berkembang dalam pene-
gakan hukum.

Seperti contoh, langkah
kejaksaan mengeksekusi
terpidana mati baru-baru ini
dipandang sebagai lang-
kah maju kejaksaan. Karena
negara ini sedang darurut
narkoba, sehingga eksekusi
hukuman mati menjadi efek
jera untuk menangkal ma-
raknya narkoba.

Perubahan
Selama dua tahun tera-

khir bertugas Jaksa Agung
HM Prasetyo SH berusaha
melakukan perubahan, ada
pembenahan kinerja untuk
jajaran kejaksaan di dalam
memperbaiki citra di mata
masyarakat (public trust).
Kemudian pembentukan
Tim Satgassus Tipikor telah
menjadi ikon kebanggaan
bagi kejaksaan untuk me-

nunjukkan kinerja dalam
pemberantasan korupsi.

Namun tugas jaksa bukan
di situ saja, perbaikan men-
tal dan kultur dari SDM ke-
jaksaan menjadi masalah
serius yang harus dibenahi.
”Mental jaksa yang nakal
menjadi jaksa tidak nakal”,
sebutan yang sederhana
namun tidaklah mudah un-
tuk mengubahnya. Jumlah
jaksa nakal memang sudah
jauh berkurang, karena pro-
ses pengawasan memberi-
kan sanksi tegas.

Kemudian langkah pem-
bentukan TP4 (Tim Penga-
wal dan Pengaman Peme-
rintahan dan Pembangu-
nan) telah menjadi harapan
masyarakat, karena melalui
TP4 aparat kejaksaan telah
mengawal semua dana
pembangunan. TP4 yang
telah dibentuk dan telah
berjalan di seluruh kejak-
saan tinggi difokuskan pada
ranah pencegahan, semisal
penyimpangan atau pe-
nyelewengan anggaran.

Pembentukan TP4 me-
ngacu pada Inpres Nomor
7 Tahun 2015 mengenai Aksi
Pencegahan dan Pembe-
rantasan Korupsi.

Pengawalan yang dilaku-
kan TP4 agar penyerapan
anggaran bisa transparan
dan lebih baik. Dengan be-
gitu, pejabat pemerintah
dan pelaku bisnis bisa lebih
nyaman menyelesaikan
proyek pembangunan. Da-
lam TP4 jajaran Intelijen te-
lah memberikan penera-
ngan penyuluhan pada ins-
tansi pemerintah BUMN dan
BUMD agar tidak salah me-

langkah untuk penyerapan
anggaran.

Jaksa Agung Muda Inte-
lijen Dr Adi Toegarisman SH,
MH memaparkan, perlunya
kontribusi Forwaka ke de-
pan dalam perbaikan kuali-
tas penegakan hukum (revi-
talitasi hukum). Dia menan-
tang Forwaka melakukan pe-
rubahan dengan menge-
depankan perbaikan kualitas
penegakan hukum dengan 
cara meningkatkan daya
pikir secara konstuktif dalam
menyajikan berita berita hu-
kum dan memberikan kon-
tribusi bagi penegakan hu-
kum secara keseluruhan.

Korupsi di daerah
Optimalisasi penanganan

kasus korupsi di daerah
menjadi agenda penting
bagi kejaksaan di daerah,
seiring dengan berlakunya
UU Otonomi Daerah dan Pil-
kada Langsung. Apalagi
domain terjadi korupsi telah
bergeser menjadi disentrali-
sasi korupsi di berbagai
daerah saat ini.

Fenomena korupsi kepala
daerah (gubernur, bupati
dan wali kota) dan anggo-
ta DPRD (Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah) baik tingkat
provinsi maupun kabupa-
ten/kota dalam era refor-

masi telah menunjukkan in-
tensitas dan kuantitas sema-
kin meningkat, bahkan te-
lah menjadi keprihatinan se-
mua lapisan masyarakat.
Angka-angka kuantitatif
yang terekam Kejaksaan
Agung, KPK dan Kepolisian
serta Kementerian Dalam
Negeri telah menggambar-
kan maraknya korupsi yang
melibatkan pejabat publik
di daerah. Korupsi seolah ti-
dak lagi menjadi dominasi
kekuasan pusat tetapi su-
dah meluas searah otonomi
kekuasaan daerah.

Kemudian di dalam ren-
tang berlakunya kekuasaan
otda, terjadi eskalasi yang
cukup tajam peningkatan
kasus hukum korupsi. Seba-
gai contoh, ada 177 kepala
daerah ternyata  terlibat
dalam masalah hukum,
ada sekitar 50 an bupati
dan dari ada sekitar 18 gu-
bernur terlibat terakhirnya
Gubernur Banten Ratu Atut
Choisiyah serta Gubernur
Sumatera Utara Gatot Pujo
Nugroho.

Persoalan otonomi dae-
rah dengan polemik korupsi
itu semakin menempatkan
kapabilitas aparat penegak
hukum, khususnya Kejak-
saan Agung RI untuk meme-
rangi terhadap penyimpa-
ngan atas pengelolaan ke-
uangan di daerah, dengan
peningkatan kualitas dan
SDM kejaksaan melalui pe-
ran pengawasan menjadi
sangat dominan dilakukan.

Berdasarkan temuan BPK,
tahun lalu ada sekitar 1.056
kasus sebagai akibat keti-
dakhematan dan 6.615 ka-
sus yang merupakan pe-
nyimpangan administrasi.
Apalagi sering di dalam
mendapatkan alokasi ang-
garan, aparatur daerah se-
lalu menjemput bola untuk
mendapatkan anggaran di
kementerian atau DPR, se-
hingga langkah tersebut
menciptakan suap me-
nyuap untuk mendapatkan
alokasi anggaran pemerin-
tah pusat.

Saatnya kejaksaan  mela-
kukan optimalisasi peninda-
kan korupsi di daerah, mela-
lui paradigma baru yang
terintegrasi dengan mem-
bangun kualitas jaksa mela-
lui peran pengawasan.

Publik akan kebanjiran
data sahih, jika tim satgas-
sus tidak menunjukkan kiner-
ja yang mampu membong-
kar skandal kasus korupsi
besar, mengusut dan me-
nangkal penyusupan mafia
hukum yang akan meng-
ganggu jalannya penyidi-
kan di Gedung Bundar.

Dengan adanya kebija-
kan pengawasan baik inter-
nal dan ekternal tersebut,
dan sudah terbentuk Satber
Pungli maka perilaku me-
mentingkan diri sendiri dan
menyalahgunakan kewe-
nangan,bukan saja mem-
buat kasus yang ditangani
tidak bisa diselesaikan de-
ngan baik, melainkan peri-
laku tersebut juga berdam-
pak pada rendahnya peng-
hormatan masyarakat ter-
hadap hukum, secara opti-
mal selayaknya bisa diubah
aparat kejaksaan dengan
mengubah diri menjadi
agen perubahan yang ber-
sikap ’Satya Adhi Wicaksa-
na’. (Penulis adalah mantan
pengurus PWI Pusat)

Oleh: Haris Fadillah SSos, MSi

DITERBITKAN OLEH:
Karya Panjang Mediatama

SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013
NPWP: 03.350.979.5-412.000

TDP: 10.27.3.46.05022
Website: TERBITTOP.com

Email: redaksiterbittop@gmail.com

Penasihat/Pelindung
Tarman Azzam (2014-2016)

Penasihat Hukum
Petrus Selestinus SH

Pemimpin Umum/Penjab
Haris Fadillah

Pemimpin Perusahaan
Aswi Matrawi

Pemimpin Redaksi
Endang Suherman

Manajer IT
Endang S
Redaktur

Mat Nur, Topan
Dewan Redaksi

Tarman Azzam, Haris Fadillah,
Endang Suherman, Mustopa Abas

Staf Redaksi
Ujang Susanto, Sulastri

Sekretaris dan Administrasi Redaksi
Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda

Manajer Iklan/Pemasaran
Mulyadi

Desain Grafis
Budhi Permana

Sirkulasi
Karno, Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu

Koresponden
DKI Jakarta: Dolat Munthe. Depok: Abdul Azis.

Tangerang Selatan: Muhammad Nur. Lebak: Gunawan.
Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Sudirdja (Cirebon).

Lampung: Agus Salim. Palembang: Wawan Setiadi.
Pekanbaru: Ikhsan. Bangka Belitung: Yustami, Belitung

Timur: Eko Jssd. Pontianak: Ruslan. Bengkulu: Heri.
Bangkalan: Muhammad Arifin. Pasuruan: Muhammad Toha,

Cilacap: Mashudi. 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.

Alamat Redaksi
Kavling BBM Asri

Jl H Dimun Blok B-30 Sukmajaya
Depok, Jawa Barat 16412

Hotline: 082299466193
Alamat Korespondensi

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.

T UGAS dari seorang war-
tawan adalah reporting. Re-
porting adalah bentuk pela-

poran yang memerlukan kemam-
puan untuk melaporkan dan menu-
lis tentang berbagai topik. Warta-
wan melakukan pelaporan dalam
berbagai outlet berita, seperti surat
kabar, stasiun televisi berita, dan sta-
siun radio berita, dimana tugasnya
mengumpulkan berita.

Jenis-jenis berita yang diliput war-
tawan adalah: sisi manusia, kejaha-
tan, atau apa pun yang menarik un-
tuk diceritakan. Peran seorang war-
tawan sangat penting untuk keber-
hasilan sebuah organisasi berita.
Tanpa wartawan tugas berita akan
sulit direalisasikan untuk menjadi se-
buah cerita yang faktual.

Dalam media berita, tugas pem-
beritaan dilakukan oleh wartawan
pemula atau wartawan dengan
masa kerja kurang dari lima tahun
pengalaman. Pada staf surat kabar,

wartawan itu meliput dan melapor-
kan tiga atau lebih berita dalam
sehari. Lalu dilanjutkan dengan pe-
laporan yang membutuhkan fleksi-
bilitas dan kesabaran. Selama per-
gantian shift, seorang wartawan da-
pat melaporkan misalnya, kebaka-
ran di pagi hari dan kemudian aca-
ra sekolah di sore hari. Namun saat
ini, beberapa laporan berita dilaku-
kan oleh wartawan freelance seba-
gai bentuk rasionalisasi atau pengu-
rangan staf surat kabar.

Di televisi, pelaporan dilakukan
oleh wartawan secara on-air. Seper-
ti wartawan surat kabar, wartawan
televisi harus memiliki kemampuan
untuk melaporkan berbagai topik.
Secara umum, semua wartawan
berita televisi lokal dianggap war-
tawan pemula. Seorang wartawan
televisi biasanya melaporkan ten-
tang satu cerita per hari, tapi peru-
bahan subyek berita selalu be-
rubah. Seperti di televisi, wartawan

radio jauh lebih banyak tugasnya
mencakup berbagai berita dan tu-
gas penyiaran.

Menjadi wartawan lapangan
yang efektif umum membutuhkan
berbagai kemampuan terutama
mengenai pengetahuan umum.
Tidak seperti pelaporan utama, pe-
laporan tugas lapangan tidak me-
merlukan wartawan untuk menjadi
ahli di bidang tertentu atau pada
topik tertentu. Wartawan lapangan
yang paling umum bisa berasal dari
berbagai gelar sarjana atau gelar
jurnalistik dari universitas. Sebuah
gelar sarjana, bukan persyaratan
untuk masuk ke jurnalisme atau pe-
laporan lapangan. Namun, kete-
rampilan dasar seorang reporter la-
pangan adalah rasa ingin tahu, an-
tusias, dan kemampuan untuk me-
menuhi tenggat waktu.

Menjadi seorang reporter lapa-
ngan bukan sebuah karir yang bun-
tu. Mayoritas kepala editor, editor pe-

ngelola , dan direktur berita memulai
karier mereka sebagai reporter
lapangan. Posisi ini adalah langkah
pertama pada tangga keberhasilan
dalam jurnalisme. Setelah membuk-
tikan diri mereka dalam peran ini,
beberapa wartawan dipromosikan
ke posisi wartawan senior.

Sebagai seorang reporter lapa-
ngan sangat menyenangkan, meng-
gairahkan dan menarik hati. Mungkin
pada jadual taktentu reporter lapa-
ngan mungkin akan dipanggil untuk
mencari berita setiap saat; siang atau
malam. Semua situasi dan semua
keadaan dapat bermanfaat karena
setiap hari reporter lapangan memi-
liki kesempatan untuk bertemu orang
yang berbeda dari semua lapisan
masyarakat: petugas pemadam
kebakaran, polisi, pejabat pemerin-
tah, seniman, dan orang-orang se-
hari-hari. Wartawan mempunyai tu-
gas yang mulia untuk perubahan so-
sial. (suara komunitas)

Tentu dengan posisi Forwaka yang semakin
baik ini akan semakin memudahkan bagi
wartawan dan kejaksaan di dalam mengawasi
dan membangun interaksi positif bersama
masyarakat untuk penegakan hukum. ”Jika
Forwaka kuat, maka jaksa akan kuat.
Sebaliknya jika jaksa kuat, maka wartawan
Forwaka akan semakin kuat”.

”

Tugas Utama Seorang Wartawan
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Masih Adakah Panutan Itu
DALAM suasana negara yang
tidak menentu seperti yang terjadi
akhir-akhir ini, banyak sekali
perubahan terjadi yang kadang
muncul diluar perkiraan,
mengakibatkan pimpinan sulit
untuk mengambil keputusan yang
tepat dan memuaskan banyak
orang, sehingga muncul
ketidakpercayaan masyarakat

terhadap pemimpinnya, dan juga terhadap
pemerintahnya. Hal ini bukan hanya terjadi
di sektor pemerintahan saja, tetapi sudah
mulai masuk ke dalam organisasi-organisasi
swasta nonpemerintah. Dengan demikian
akan membuat suasana kerja seolah-olah
diracuni oleh kecurigaan dan kurangnya
kepercayaan bawahan atau masyarakat
terhadap pemimpinnya.

Oleh: Dr Mulyono D Prawiro

K arena munculnya suasa-
na kebingungan dan su-
litnya mendapatkan ke-

percayaan tersebut, maka tidak
seorang pun yang dapat mem-
beri tahu sumber dari rasa tidak
percaya itu. Dalam meraih ke-
dudukan atau mencapai suatu
keberhasilan yang diinginkan, se-
seorang biasanya berusaha de-
ngan berbagai macam cara un-

tuk meraihnya, meskipun kadang
mereka tahu resikonya. Tetapi
yang jelas itu merupakan suatu
kepuasan sesaat, kadang-ka-
dang mereka mengabaikan kon-
sekuensi-konsekuensi jangka pan-
jang dan mengkianati keperca-
yaan yang telah diberikan sebe-
lumnya.

Kepercayaan itu, selain meru-
pakan kunci bagi semua hubu-

ngan, juga merupakan perekat
organisasi, memperkuat, mem-
perkokoh, dan memperbesar, ser-
ta membawa harum nama orga-
nisasi, kalau diistilahkan bagaikan
semen menyatu dengan bata.
Bila di dalam organisasi muncul
adanya saling percaya satu sa-
ma lain, seperti atasan dengan
bawahan, bawahan dengan se-
sama bawahan, maka organisa-
si itu akan tampil sebagai organi-
sasi yang hebat, solid dan terhor-
mat. Namun dalam kenyataan-
nya, tidak semua kepercayaan
itu menghasilkan buah manis
yang bisa dirasakan bersama,
bahkan ada yang berubah men-
jadi pahit seperti buah simalaka-
ma. Dengan berjalannya waktu
kadang rasa saling percaya yang
sejak lama dibangun bisa men-
dadak rontok, berubah menjadi
rasa saling curiga satu sama lain.

Kepercayaan biasanya datang
dari tiga sumber yaitu, pribadi,
lembaga dan seseorang yang se-
cara sadar memilih untuk mem-
berikan kepercayaan kepada
orang lain. Banyak orang perca-
ya, bahwa keberhasilan hanya
membutuhkan bakat, energi, dan
penampilan, tetapi sebenarnya
bukan hanya itu, sejarah telah
mengajarkan kepada kita se-
mua, bahwa dalam jangka pan-
jang, siapa diri kita itu lebih pen-
ting daripada seperti apa pe-
nampilan kita. Jadi, jika kita me-
nemukan kepercayaan yang ber-
tahan lama, maka kita akan me-
nemukan sifat layak dipercaya,

karena itu kepercayaan merupa-
kan buah dari kelayakan untuk di-
percaya, dan kelayakan untuk di-
percaya itu datangnya dari ka-
rakter dan kompetensi. Bila kita
mengembangkan karakter mau-
pun kompetensi yang kuat, maka
buahnya adalah kebijaksanaan
dan kemampuan untuk menilai
dasar dari semua pencapaian
dan kepercayaan yang besar
dan tahan lama.

Kejujuran adalah prinsip untuk
mengatakan kebenaran. Seperti
yang diutarakan oleh Mahatma
Gandhi, bahwa seseorang tidak
dapat melakukan hal yang benar
di satu bagian kehidupannya, se-
mentara dia sibuk melakukan hal
yang salah di bagian lain mana
pun dari kehidupannya. Hidup
adalah sebuah kesatuan yang
tak terbagi-bagi.

Ciri-ciri orang yang layak diper-
caya menurut Stephen R Covey
dalam bukunya yang sangat ter-
kenal berjudul The 8th Habit Me-
lampaui Efektivitas, Menggapai
Keagungan, adalah mereka
yang memiliki kompetensi teknis,
yaitu memiliki keahlian dan pe-
ngetahuan yang diperlukan untuk
menyelesaikan tugas tertentu,
memiliki kompetensi konseptual,
yaitu memiliki kemampuan untuk
melihat gambaran besar, dan
menghubungkan semua bagian
menjadi satu, memiliki kemam-
puan untuk berpikir secara strate-
gis, dan sistematis, tidak hanya se-
cara taktis, dan memiliki keter-
gantungan, yaitu memiliki kesa-

daran mengenai realitas bahwa
semua yang hidup adalah saling
berhubungan, khususnya untuk
mendapatkan dan memperta-
hankan kesetiaan pelanggan
atau mitra kerjanya.

Jika kita merasa tidak mungkin
bisa mencapai kemajuan yang
berarti dalam hubungan dengan
orang lain, itu berarti kehidupan
pribadi kita tidak beres, atau kita
tidak layak untuk dipercaya. Un-
tuk memperbaiki hubungan kita
harus memulai dari diri kita sendiri,
dalam arti memperbaiki diri sendi-
ri. Agar dapat menjadi seorang
panutan yang mendapat keper-
cayaan yang tinggi dari banyak
orang, tentunya orang tersebut
harus menjadi seorang yang se-
imbang, utuh, kuat serta mampu
menciptakan tim yang solid dan
saling melengkapi berdasarkan
rasa saling menghormati.

Kita bisa melihat tanda-tanda
dari orang yang bisa dijadikan
panutan dan layak untuk diper-
caya. Dari banyaknya pemimpin
yang kadang-kadang terlihat
baik, tetapi hanya dalam jangka
pendek, dalam pikiran kita mu-
dah tergoyahkan dengan ada-
nya kejadian-kejadian yang
mendadak membuat kita beru-
bah pikiran. Dari yang dulunya
simpati mendadak berubah men-
jadi antipati. Untuk melihat sejauh
mana seseorang bisa kita jadikan
panutan, hal yang perlu dicer-
mati adalah apabila mereka me-
miliki kebiasaan, antara lain men-
jadi orang yang proaktif, yaitu

bertanggung jawab terhadap pi-
lihan-pilihan kita dan tidak per-
nah menyalahkan orang lain. Ber-
pikir dan bertindak dimulai dari
yang terkecil sebagai langkah
awal untuk mencapai tujuan
akhir yang lebih besar, mengiden-
tifikasi diri dan memberikan komit-
men terhadap prinsip, hubungan
dan tujuan yang paling berarti.

Mendahulukan yang utama
dan mengatur aktivitas-aktivitas
yang prioritas dan yang paling
penting serta paling berharga.
Cara berpikirnya pun seperti ber-
pikir menang-menang, dalam arti
memiliki kerangka pikiran dan hati
yang berusaha mencari manfaat
bersama dan saling menghormati
dalam segala jenis interaksi. Bia-
sanya mereka berusaha menden-
gar dulu, memahami orang lain
dan berusaha menyeimbangkan
atau menggabungkan serta me-
miliki kemampuan untuk mem-
permudah pemahaman. Selalu
mengutamakan sinergi, dari pa-
da harus dicapai secara sendiri-
sendiri, karena sinergi dianggap
sebagai kunci keberhasilan dari
suatu tim yang saling melengka-
pi dan merupakan kekuatan
yang luar biasa dan saling menu-
tupi kelemahan-kelemahan. Dan
yang paling penting adalah me-
ngasah gergaji, dalam arti ada
upaya untuk meng-update dan
memperbaharui diri secara terus
menerus. (Penulis adalah Dosen
Pascasarjana dan Anggota Senat
Universitas Satyagama dan Universi-
tas Trilogi, Jakarta)

Dipimpin Prof Haryono Suyono

’PWRI Semakin Kuat dan Memikat’
JAKARTA (TERBITTOP) — Organisasi
kemasyarakatan PWRI (Persatuan

Wredatama Republik Indonesia) kini
semakin kuat dan memikat bagi

anggotanya para pensiunan pegawai
negeri sipil dan pegawai BUMN yang

jumlahnya mencapai lima juta orang.
Pasalnya organisasi ini kembali dipimpin

oleh Prof Dr Haryono Suyono yang dikenal
sebagai tokoh pemberdayaaan dan

’Bapak Kesejahteraan Indonesia’.

Penandatanganan MoU antara PB PWRI, PT Taspen dan Korpri. Ketua Korpri Prof Dr Zudan
Arif Fakhrullah minta Korpri dan PWRI selalu kompak.

Mantan Kepala BKKN ini
secara aklamasi terpilih
menjadi ketua PB Persa-
tuan Wredatama Republik
Indonesia (PWRI) untuk dua
periode berturut turut (2011-
2016 dan 2016-2012) dalam
musyawarah nasional (mu-
nas) di Hotel Mercure An-
col, Selasa (25/10). Munas
PWRI dihadiri sekitar 1.000
orang peserta pengurus
PWRI cabang dari berb-
agai provinsi di seluruh
Tanah Air. Turut hadir man-
tan Menteri Keuangan Dr
Fuad Bawazier, mantan
Dirut Bulog Soetarto Alimoe-
so serta mantan berbagai
pejabat eselon I dan II dari
berbagai kementerian.

Pada pembukaan mu-
nas, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tjahjo Kumolo
didampingi Ketua Umum
PB PWRI memberikan peng-
hargaan dan Tanda Kehor-
matan Wredatama Nugra-
ha Utama kepada Guber-
nur Sulawesi Tengah Longki
Djanggola dan Gubernur
Maluku Said Assagaf. Men-
dagri Tjahjo Kumolo me-
nyampaikan, bahwa peng-
hargaan kepada Gubernur
Longki Djanggola dan Gu-

bernur Said Assagaf diberi-
kan karena kepedulian me-
reka yang tinggi terhadap
pengembangan organisasi.

”Gubernur Sulawesi Te-
ngah Longki Djanggola dan
Gubernur Maluku Said As-
sagaf dinilai besar jasa-jasa-
nya di daerah dalam mem-
bina dan mengembangkan
PWRI. Karena itu, keduanya
pantas mendapatkan
penghargaan dan tanda
kehormatan Wredatama
Nugraha Utama,” tegas
Mendagri Tjahjo Kumolo.

Seusai pembukaan, di-
lanjutkan penandatanga-
nan MoU antara PB PWRI,
PT Taspen dan Korpri. Pada
kesempatan itu Ketua Kor-
pri Prof Dr Zudan Arif Fa-
khrullah memberikan masu-
kan dan laporan, agar Kor-
pri dan PWRI kompak.

Gubernur Longki Djang-
gola, usai pemberian peng-
hargaan itu menyatakan
bahwa penghargaan ini
sejatinya adalah amanah
untuk terus mengembang-
kan PWRI.

Prof Haryono Suyono me-
ngatakan, banyak hal yang
telah dilakukan PWRI, perta-
ma telah mereformasi diri

menjadi PWRI peduli tiga ge-
nerasi, melalui berbagai
kegiatan di antaranya aksi
sosial, senam bersama dan
memberdayakan masya-
rakat kecil penjual aneka
makanan dan minuman, ko-
perasi dan Posdaya.

”Bahkan PWRI untuk sela-
lu peduli terhadap lingku-

ngan sekitar dan menjadi
pionir di lingkungannya, se-
hingga keberadaannya se-
makin dihormati,” ujar Prof
Haryono.

Selain telah merealisasi-
kan berdirinya ’Silver Col-
lege’, yaitu pendidikan/pe-
latihan bagi calon-calon
pensiunan untuk persiapan
pengabdian/karier masa
bakti yang kedua yaitu dik-
lat keterampilan, wirausa-
ha, seni budaya, agama,
maupun lingkungan sosial
lainnya.

Kerja sama PWRI-Korpri
Munas diisi dengan pe-

nyegaran kerja sama anta-
ra PWRI dan Korpri, yaitu
suatu organisasi pegawai
negeri sampai seorang pe-
gawai negeri memasuki
usia pensiun. Juga dikem-
bangkan kerja sama per-
siapan masa pensiun keti-
ka seorang pegawai negeri
harus memasuki usia sekitar
lima puluh tahunan, agar
saat seorang pegawai
negeri sampai pada saat
pensiun tidak terkejut dan
tetap merasa nyaman.

Dengan persiapan yang

baik diharapkan setiap pe-
gawai negeri yang mema-
suki masa pensiun bisa me-
milih kegiatan yang diper-
siapkan dengan baik untuk
masa pensiunnya yang ma-
kin panjang. Persiapan ma-
sa pensiun itu akan dibantu
dipersiapkan bersama oleh
Korpri dan PWRI pada saat
seorang pegawai negeri
menghadapi masa akhir se-
bagai pegawai negeri.

”Mereka akan mulai di-
perkenalkan pada dunia

pensiun melalui Silver Col-
lege yang sudah terbentuk
di tingkat kabupaten dan
kota dengan berbagai ke-
giatannya yang bervariasi,”
ujar Prof Haryono Suyono.

Acara munas juga diisi de-
ngan mendengarkan penje-
lasan tentang jaminan kese-
hatan nasional oleh BPJS.

Persatuan Wredatama
Republik Indonesia yang
terkenal dengan singkatan
PWRI, didirikan pada 24 Juli
1962 di Yogyakarta adalah

organisasi kemasyarakatan
tempat berhimpunnya
para pensiunan pegawai
negeri sipil seluruh Indone-
sia yang berasaskan Pan-
casila, bersifat nasional,
mandiri, demokrasi, men-
junjung tinggi hak asasi
manusia dan bersifat nir-
laba, modern serta tetap
menjaga dan menjunjung
tinggi persatuan dan kesa-
tuan masyarakat, rakyat
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (ris)

Ketua PB PWRI Pusat Prof Dr Haryono Suyono sedang menyampaikan sambutan pada cara Munas PWRI, belum lama ini.

Peserta Munas PWRI dari berbagai daerah sedang mengikuti acara munas.
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Putusan bernomor register
2587 K/Pdt/ 2016 dengan
termohon PT Indo Perkasa
Usahatama tersebut telah
dilansir dalam laman Mah-
kamah Agung.

Jaksa Pengacara Negara
Mia Amiati yang mewakili
Gubernur Jawa Tengah, di
Semarang, Kamis, ketika di-
konfirmasi belum memper-
oleh salinan putusan kasasi
tersebut. ”Belum terima lam-
piran putusannya, kami ma-

sih menunggu,” katanya.
Dalam putusan kasasi ter-

sebut, Hakim Agung perka-
ra itu yang diketuai Zahrul
Rabain menolak permoho-
nan Gubernur Jawa Tengah.
Kasasi tersebut diputus
pada 31 Oktober 2016.

Mia menambahkan jika
memang putusan kasasi
menolak permohonan Gu-
bernur Jawa Tengah, maka
sebagai jaksa pengacara
negara yang mewakili Pe-

merintah Provinsi Jawa Te-
ngah tentunya akan me-
ngajukan upaya hukum lan-
jutan.

”Kami tentu akan menga-
jukan peninjauan kembali,"
kata Asisten Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara Ke-

Gubernur Jateng Kalah di MA
SEMARANG (TERBITTOP) — Mahkamah
Agung menolak kasasi Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo dalam perkara
sengketa hak pengelolaan lahan
di kawasan Pekan Raya Promosi
Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah.

jaksaan Tinggi Jateng itu.
Menurut dia, tim hukum

Gubernur Jawa Tengah me-
miliki bukti baru yang siap
disampaikan jika sampai
harus mengajukan PK.

”Selama ini kami tidak
diam, kami terus mencari
bukti-bukti dalam perkara
itu,” katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya,
Pengadilan Negeri Kota Se-
marang mengabulkan se-
bagian gugatan PT Indo
perkasa Usahatama atas
sengketa lahan di sekitar
kawasan PRPP di Semarang
tersebut.

Pada tingkat banding, Pen-
gadilan Tinggi Semarang
juga kembali memenangkan
gugatan PT IPU tersebut.

Dalam putusannya, pe-

ngadilan menilai kerja sama
antara PT IPU dengan Yaya-
san PRPP cacat hukum dan
harus dibatalkan.

Hal-hal yang menjadi da-
sar dari cacat hukum per-
janjian yang ditandatanga-
ni pada 1987 tersebut, anta-
ra lain perbuatan melawan
hukum dalam proses penga-
daan tanah yang selanjut-
nya hak pengelolaannya di-
kuasakan kepada Pemerin-
tah Provinsi Jawa Tengah.PT
IPU sebagai penggugat te-
lah beriktikad baik dalam
melaksanakan perjanjian
tersebut. Itikad baik yang di-
maksud, antara lain mem-
biayai pembebasan lahan
yang akan dijadikan HPL,
khususnya yang masih beru-
pa laut. (nt)

JAKARTA (TERBITTOP) — Tindakan
warga Kanada, Pedro Miguel Olivie-
ra Neto alias Peter Neto, yang telah
dua kali mensomasi PT Candi Graha
Artha, selaku manajemen Arjani Re-
sort di Uluwatu, Bali, ternyata sarat
perbuatan pidana.

Karena adanya unsur pidana pen-
cemaran nama baik, perbuatan ti-
dak menyenangkan dan pemera-
san yang dilakukan Pedro Miguel itu,
pengacara Hartono Tanuwidjaja SH,
MSi, MH, meminta agar Pedro dan
kuasa hukumnya supaya segera me-
ngajukan permintaan maaf kepada
kliennya, Andika R Adam.

Sebab Andika R Adam melalui
kuasanya, Hartono Tanuwidjaja &
Partners menyatakan telah me-re-
serve hak untuk melaporkan perbua-
tan pidana dari Pedro Miguel Olivie-
ra Neto alias Peter Neto tersebut se-
bagaimana diatur dalam Pasal 310,
Pasal 335 dan Pasal 368 KUHP.

”Kami bahkan tidak segan-segan
untuk melaporkan Pedro Miguel Oli-

Warga Kanada Terancam Pidana dan Diciduk Interpol
viera Neto alias Pedro Neto tersebut
ke pihak Imigrasi dan Interpol, sebab
telah menyalahgunakan visa, dan
melakukan tindak pidana di wilayah
hukum Indonesia,” tandas Hartono
Tanuwidjaja, di Jakarta, menangga-
pi somasi I dan somasi II, Pedro Mi-
guel, melalui Bali Indo Law Office,
terhadap kliennya Andika R Adam.

Menurut pengacara senior, Harto-
no Tanuwidjaja, warga Kanada, Pe-
dro Miguel, pemegang paspor No GA
363215 ini, telah memberi kuasa ke-
pada Bali Indo Law Office untuk me-
lakukan klaim atas pembayaran sisa
gajinya sebesar 19,5 bulan dengan
rincian gajinya sebesar 5.000 dolar AS/
bulan dari 9 Maret 2016 hingga 25 Ok-
tober 2016 berjumlah 97.500 dolar AS,
ditambah 19,5 bulan akomodasi se-
besar 22.462 dolar AS, dan ditambah
kerugian immaterial 60.000 dolar AS.

Diakui, Pedro Miguel ada kontrak
kerja dengan manajemen PT Candi
Graha Artha dengan posisi sebagai
general manager di Arjani Resort

melayangkan jawaban somasi I dan
II kepada kuasa Pedro Miguel Olivie-
ra Neto yaitu Bali Indo Law Office
yang pada intinya menyatakan un-
tuk menolak klaim dari Pedro Neto
tersebut. Sebab, yang bersangkutan
telah mengajukan surat pengundu-
ran diri sebagai general manager di
Arjani Resort pada 26 Februari 2016.

”Ini surat pengunduran dirinya itu
ditulis dan ditandai dengan mate-
rai,” kata Hartono Tanuwidjaja sam-
bil memperlihatkan surat.

Klien kami menolak dengan tegas
dan keras klaim dari klien rekan me-
lalui somasi I dan II, sebab dasar
klaim kerugian dari klien rekan terse-
but sangat absurd dan ilusioner.

”Berdasarkan data valid klien ka-
mi, telah terbukti secara sah bahwa-
sanya Pedro Neto telah mengajukan
surat pengunduran diri di atas mate-
rai dari tugas pekerjaannya sebagai
general manager Arjani Resort pada
26 Februari 2016,” tutur Hartono Ta-
nuwidjaja. (dolat munthe)

yang ditandatangani pada 2 No-
vember 2015 untuk masa kontrak
dua tahun dengan gaji bersih 5.000
dolar AS/bulan.

Somasi I dilayangkan pada 18 Juli
2016 yang ditujukan kepada Andi-
ka R Adam selaku executive assis-
tant manager PT Candi Graha Artha
berdasarkan surat kuasa dari Pedro
Neto tertanggal 29 Juni 2016. Kemu-
dian disusul dengan pengiriman so-
masi II pada 21 September 2016 te-
lah ditindaklanjuti dengan sangat
serius oleh kuasa Pedro Neto dari Bali
Indo Law Office dengan mendata-
ngi lokasi Arjani Resort untuk berte-
mu dengan Andika R Adam, tapi
yang bersangkutan sedang tidak
berada di tempat.

Menyikapi hal tersebut, maka pi-
hak manajemen Arjani Resort telah
menyampaikan hal pengaduan
masyarakat ke Polresta Denpasar,
untuk melaporkan perbuatan pida-
na dari Pedro Neto tersebut pada
18 Oktober 2016 dan sekaligus telah

Ganjar Pranowo

HARIS FADILLAH
TAHAP PENYELESAIAN

Pembangunan insfrastuktur untuk monerel sepanjang jalan Tol Jagorawi arah Cibinong dan Cawang sudah mendekati tahap penyelesaian pengerjaan.

Profesor dari AS Apresiasi Pemkot Denpasar dalam Atasi Sampah
DENPASAR (TERBITTOP) — Seorang Profe-
sor dari Amerika Serikat (AS), Paul Con-
net PhD, mengapresiasi komitmen Wali
Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawi-
jaya Mantra dalam mengatasi per-
masalahan sampah di perkotaan.

”Saya mengapresiasi komitmen Pak
Wali Kota Denpasar yang peduli de-
ngan sampah dan berupaya untuk
mewujudkan Denpasar bebas sam-
pah,” kata Paul saat memaparkan me-
wujudkan Denpasar ’zero waste’ (be-
bas sampah) di Gedung Sewaka Dhar-
ma, Lumintang, Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan, Wali Kota Denpasar
memiliki komitmen yang tinggi dalam
mengatasi masalah kebersihan dan
peduli dengan masalah sampah. Hal
ini dapat dilihat dari program pena-
nganan sampah yang telah dilaksan-
akan berjalan dengan baik.

Paul mengatakan, untuk mewujud-
kan bebas sampah di Kota Denpasar
sangat mungkin dilakukan. Karena du-
kungan komitmen pemerintah sudah
ada, sekarang tinggal meningkatkan
peran serta masyarakat dan seluruh
pemerhati lingkungan.

Terlebih lagi Kota Denpasar merupa-

kan salah satu destinasi wisata. Itu seba-
gai salah satu faktor pendorong dalam
mewujudkan hal tersbut. ”Ke depannya
pengolahan sampah di Kota Denpasar
bisa dijadikan objek wisata lingkungan.
Ini juga akan membuka lapangan kerja
serta dapat mewujudkan ’zero waste’ di
Kota Denpasar,” ujarnya.

Pengelolaan sampah sistem ’zero
waste’ telah dilaksanakan di 63 negara

yang memiliki permasalahan sama
seperti di Kota Denpasar.

Paul lebih lanjut mengatakan, pena-
nganan permasalahan sampah di Kota
Denpasar bisa dilakukan lebih mudah,
karena karakteristik sampah yang di-
hasilkan masyarakat 50 persen merupa-
kan sampah organik.

Dalam kesempatan tersebut, Paul
memperkenalkan konsep manajemen
sampah ekonomi melingkar. Konsep ini
dianggap relevan dengan Kota Denpa-
sar yang sebagian besar sampahnya
adalah sampah basah.

Paul menjelaskan, konsep ini memiliki
sembilan langkah, yakni source separa-
tion (pemilahan dari sumber), door to
door collection (mengumpulkan dari ru-
mah kerumah), composting, recycling,
reuse and repair center, zero waste re-
search, better industrial design, reducing
throwaway product and packaging,
dan fasilitas residual separation.

Titik berat konsep yang ditawarkan
Paul adalah penanganan pada sumber
produksi sampah. Yakni, sampah sudah
dipisahkan sejak awal dengan tang-
gung jawab masyarakat, pemerintah
hanya menangani residu sampah.  (nt)

Wali Kota Denpasar Bali Ida Bagus Rai
Dharmawijaya Mantra saat menerima
apresiasi dari Prof Paul Connet PhD (kiri).

CIREBON (TERBITTOP) — Badan Kepegawaian dan Pen-
didikan Pelatihan (BK-Diklat) Kota Cirebon membuka
pendaftaran ’open bidding’ atau seleksi terbuka bagi
pegawai eselon III untuk mengikuti tes assessment.

Hal itu berlandaskan atas penyesuaian Struktur Orga-
nisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan PP No 18/2016 di
lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, yang membuat
adanya penambahan dua bagian struktur di SKPD.

Langkah tersebut untuk mengisi kursi kekosongan
yang harus diisi oleh pegawai eselon II karena jum-
lah pejabat eselon II di Kota Cirebon lebih sedikit di-
bandingkan kursi SKPD.

Kepala BK-Diklat Kota Cirebon, Anwar Sanusi me-
ngatakan, saat ini jumlah pejabat eselon III yang ikut
mendaftar ada sekitar tujuh pejabat lebih. Mereka
diberi kesempatan untuk mengisi dua kekosongan
kursi pada susunan SOTK baru 2017 mendatang.

”Jumlah pastinya saya tidak tahu, karena pendaf-
taran masih dibuka. Tapi ada sekitar tujuh pendaftar.
Diharapkan, banyak lagi yang ikut mendaftar,” kata-
nya kepada wartawan di sela kegiatan.

Disebutkannya, saat ini proses pendaftaran masih
dalam proses untuk menuju persiapan tes. Anwar me-
negaskan, untuk tes assessment sendiri akan dilaksa-
nakan pada 15 November mendatang dengan me-
wajibkan pendaftar mengikuti serangkaian tes.

Tes kesehatan meliputi pemeriksaan jantung serta tes
IQ. Dirinya berharap, hasil tes tersebut bisa cepat dan
menjelang akhir Desember mendatang sudah ada
nama yang layak untuk ditempatkan di SOTK baru. Di-
akuinya, pembentukan SOTK baru, Pemkot Cirebon
sudah siap dan jalannya pembentukan tidak ada ma-
salah apa pun. Sehingga dipastikan, pada awal tahun
depan pemkot sudah membentuk SOTK baru sesuai
dengan amanat peraturan pemerintah. ”Akhir Desem-
ber sudah dimumkan siapa yang layak. Awal 2017 men-
datang sudah siap menjalankan SOTK baru,” katanya.

Sementara, Asisten Daerah Bidang Pemerintah, Agus
Mulyadi membenarkan, penyusunan SOTK baru yang
disesuaikan PP No 18/2016 sudah dibahas oleh pemkot.
Dalam perubahan SOTK tersebut, pemkot bakal mero-
tasi sediktnya 747 pegawai pada akhir 2016 ini. Dari
hasil pembahasan itu, kurang lebih 25 perangkat dae-
rah sudah menyesuaikan dengan urusan pemerintahan
dengan ketentuan di pemerintah pusat. Agus menjelas-
kan, 747 pegawai itu akan menempati perangkat dae-
rah yang baru urusan sesuai pemerintahan baru. (ts)

BK-Diklat Kota Cirebon
Buka Seleksi Pegawai

LEBAK (TERBITTOP) — Nana
Asiri, kepala Desa Sukatani,
Kecamatan Wanasalam, Ka-
bupaten Lebak, membantah
telah melakukan penipuan
kepada H Agus Supriyatna
pengusaha asal Kampung
Pasar Wanasalam, Desa/Ke-
camatan Wanasalam. Tudu-
han yang dialamatkan kepa-
da Nana Asiri adalah sangat
tidak mendasar, mengingat
kerja sama kedua belah pi-
hak tentang pembebasan
tanah di Blok Tenjolaya Desa
Sukatani masih berjalan.

”Saya dituduh menipu, apa
dasarnya, kerja sama masih
berjalan, kecuali saya ambil
uang panjer lalu kabur, baru
itu bisa dikategorikan meni-
pu,” terang Nana kepada ko-
ran ini di Wanasalam.

Nana mengatakan, pem-
bebasan tanah sesuai surat
kerja sama yang ditandata-
ngani kedua belah pihak se-
bagian sudah terpenuhi.
Menurut Nana, urusan bisnis
yang mengikat dan saling
menguntungkan kepada
dua belah pihak, serta salah
satu pihak belum mencabut
kerja sama itu artinya belum
bisa dinyatakan penipuan.

”Saya juga aneh, Haji Agus
seharusnya ngobrol dulu jika

dalam kerja sama pembe-
basan tanah itu ada kegan-
jilan, jangan main lapor polisi
saja,” ungkap Nana.

Nana mengaku, siap me-
lakukan perlawanan de-
ngan menempuh jalur hu-
kum jika permasalahan ini ti-
dak bisa dimusyawarahkan.

”Jika masalah ini tidak bi-
sa dimusyawarahkan, de-
ngan berat hati terpaksa sa-
ya melakukan langkah hu-
kum sebagai bentuk pem-
belaan saya,” timpalnya.

Sementara H Agus Supri-
yatna mengaku telah tertipu
oleh Kepala Desa Sukatani
Nana Asiri terkait kerja sama
pembebasan tanah di Blok
Tenjolaya Desa Sukatani.

”Kades sudah mengambil
uang sebesar Rp210 juta,
bukti kuitansinya ada, na-
mun tanahnya bermasalah
atas nama Sapei bin Pad-
ma,” kata H Agus kepada
koran ini di rumahnya.

Menurut H Agus, kasus ini su-
dah dilaporkan ke Polres Le-
bak sejak 17 Oktober 2016.
Laporan tersebut diterima pe-
nyidik Ipda Atep Mulyana SH.

”Sudah saya laporkan ke
Polres Lebak beberapa hari
lalu, ini bukti terima laporan-
nya,” tandas H Agus. (gun)

Kades Sukatani Bantah
Melakukan Penipuan

� Siap Menempuh Jalur Hukum

CIREBON (TERBITTOP) — Aliansi Cirebon Bersih melakukan de-
monstrasi terkait Bupati Sunjaya Purwadisastra di depan
kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (7/11). Saat Aliansi
Cirebon Bersih berunjuk rasa, DPRD tengah melangsungkan
sidang paripurna.

Aliansi Cirebon Bersih menilai, kepemimpinan Bupati Sunja-
ya Purwadisastra selama tiga tahun patut mendapatkan
nilai merah. Karena berbagai masalah di Kabupaten Cire-
bon semakin tampak dan terlihat.

Terlebih, mencuatnya kasus gratifikasi di RSUD Arjawina-
ngun. Sehingga Aliansi Cirebon Bersih mendorong aparat
penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut.

”Dari berbagai masalah yang ada di Kabupaten Cirebon,
termasuk kasus gratifikasi, kami Aliansi Cirebon Bersih men-
yatakan 10 tuntutan kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan
pemerintah Kabupaten Cirebon,” kata Ivan Maulana, se-
laku korlap Aliansi Cirebon Bersih. (dj)

Aliansi Cirebon Bersih Tuntut Sunjaya
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ngembangan sistem informasi guna
memberikan peringatan dini kepa-
da masyarakat.

Hasil pemetaan tersebut akan di-
informasikan kepada masyarakat
secara berkala, menyesuaikan po-
tensi peningkatan kasus demam
berdarah. ”Akan dibuat laman
khusus untuk akses seputar demam
berdarah. Setiap perkembangan
terbaru terhadap kasus demam ber-
darah, juga akan kami unggah di
laman tersebut. Agar masyarakat
bisa memahami kondisi faktual ser-
ta dapat melakukan pencegahan,”
jelas Vita.

Kasus demam berdarah di Kota
Yogyakarta tahun ini merata di selu-

11 Orang Meninggal Dunia Terserang DBD
YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Tren ka-
sus demam berdarah di Kota Yogya-
karta dari tahun ke tahun terus me-
ningkat. Pada tahun 2016 ini saja,
tercatat sudah 1.377 kasus demam
berdarah dengan 11 orang mening-
gal dunia.

”Kami akan petakan ulang titik ke-
rawanan demam berdarah berda-
sarkan jumlah penderita. Ada kecen-
derungan di bulan-bulan tertentu
penderitanya melonjak,” kata Kepa-
la Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Vita Yulia Kisworini, Sabtu (5/11).

Vita menyebut, tingginya angka
demam berdarah harus menjadi ke-
prihatinan bersama. Pemkot Yogya-
karta kini mulai menggagas pe-

ruh kelurahan yang tersebar di 14 ke-
camatan. Berbeda jika dibanding-
kan tahun 2015, di mana ada dua
kelurahan yang nol persen kasus de-
mam berdarah, yaitu Purwokinanti,
Kecamatan Pakualaman, dan Ko-
tabaru, Kecamatan Gondokusu-
man.

”Tahun ini kasus yang paling ba-
nyak terjadi di Kelurahan Rejowina-
ngun, Kricak, Tegalrejo, Baciro, dan
Wirobrajan. Di tiap kelurahan terse-
but, lebih dari 30 orang terjangkit
DBD,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pengen-
dalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta Yudiria Amelia menam-

bahkan, lonjakan jumlah kasus de-
mam berdarah tidak hanya terjadi
di Kota Yogyakarta.

”Kondisi ini terjadi lantaran sejak
Januari hingga bulan ini cuaca cen-
derung basah atau masih sering tu-
run hujan saat kemarau. Dalam se-
bulan, rata-rata terjadi peningkatan
100 kasus baru. Khusus September
saja ada 109 kasus baru,” jelasnya.

Oleh karena itu, seiring peningka-
tan kasus yang cukup signifikan, ma-
syarakat juga diminta proaktif. Di
antaranya dengan mengoptimal-
kan program pemberantasan sa-
rang nyamuk (PSN) dan program juru
pemantau jentik (jumantik) di setiap
rumah. (sin)

CIREBON (TERBITTOP) —
Bupati Cirebon Sunjaya Pur-
wadisastra mengaku pihak-
nya mendukung Perpres No-
mor 87 Tahun 2016 tentang
Satgas Saber Pungli.

”Apa pun itu bentuk tim-
nya, kita sangat siap. Kita
menginginkan Kabupaten
Cirebon bersih dari pungli,”
ujar Sunjaya, Senin (24/10).

Menurut Sunjaya, pihaknya
akan membentuk Tim Saber
pungli. Namun, untuk menin-
daklanjuti peraturan presiden itu pihaknya harus ber-
koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian dan
kejaksaan. ”Dari hasil rapat koordinasi nanti, di situlah
akan ditunjuk tim saber pungli,” katanya.

Disinggung sanksi apa yang diberikan kepada PNS
yang terlibat pungli, Sunjaya mengatakan sanksi yang
diberikan sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan. ”Yang jelas kita akan terapkan instruksi presi-
den ini di Kabupaten Cirebon,” tandas Sunjaya.

Senada dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten
Cirebon Drs H Kalinga MM. Sesuai dengan surat eda-
ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Refor-
masi Birokrasi (Menpan-RB), pihaknya ditugasi untuk
mengawasi dan memonitoring aksi praktik-praktik
pungli pada aparatur sipil negara (ASN). ”Tapi kita
harus menunggu karena surat edaran itu ditujukan
pada gubernur, bupati maupun wali kota sebagai
penyelenggara pemerintahan,” katanya.

Meski demikian, sambung Kalinga, pihaknya siap
menjalankan peraturan presiden tentang pemberan-
tasan pungli. Mantan Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupa-
ten Cirebon itu mengungkapkan, dalam pengawa-
san PNS di Kabupaten Cirebon, inspektorat masih be-
rada di level 1. Di tahun 2018 akan naik menjadi level
dua, dan di tahun 2019 naik ke level tiga.

”Kenaikan level tersebut karena kita sudah bisa
mendeteksi kasus korupsi. Kenaikan level tersebut ten-
tunya berdasarkan kompetensi dan kapabilitas serta
profesional yang dimiliki para auditor dalam mengau-
dit. Sehingga bisa mendikte lebih jauh,” katanya.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada para pe-
laku pungli, Kalinga mengaku belum bisa berbicara
banyak. Sebab, itu menjadi kewenangan pemerintah
daerah. ”Kalau kita biasanya berpegang pada PP53
tahun 2010 tentang Kepegawaian. Tapi, sudah ada
tim saber pungli, maka sanksi itu mungkin berbeda.
Bisa saja sanksi sampai berupa pemecatan atau pe-
nurunan pangkat,” pungkas Kalinga. (ts)

Kabupaten Cirebon Siap
Sapu Bersih Pungli

Sunjaya Purwadisastra

JAKARTA (TERBITTOP) — Kantor
Pengacara, Hartono Tanuwidja-
ja SH, MSi, MH, dalam waktu de-
kat, atas nama klien Mahesh Lal-
malani, akan mensomasi Ketua
Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi DKI Ja-
karta Mohammad Yusuf.

Inti somasi tersebut, pengaca-
ra Hartono Tanuwidjaja menga-
takan, pihaknya mensomir atau

mengklarifikasi kepada yang ter-
hormat Ketua Tim Gubernur un-
tuk Percepatan Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta Cq Moham-
mad Yusuf, dalam tempo selam-
bat-lambatnya 3x24 jam terhi-
tung sejak diterimanya surat so-
masi agar segera mengklarifikasi
isi surat undangan yang penuh
kebohongan kepada seluruh
warga yang telah menerima un-
dangan dimaksud. Dan apabila
somasi atau peringatan ini di-
abaikan maka somasi berikut-
nya akan disampaikan melalui
media massa.

Somasi terhadap Mohammad
Yusuf tersebut dilakukan kantor
pengacara Hartono Tanuwidja-
ja SH, MSi, MH, terkait dengan
adanya undangan acara mem-
bahas tindak lanjut percepatan
pembebasan lahan yang terke-
na pembangunan MRT Jakarta
untuk Stasiun Nawi.

Dalam undangan itu, disebut
rapat dilakukan atas permin-
taan lisan dari Mahesh. Dan ra-
pat tersebut dilangsungkan pa-
da Kamis 27 Oktober 2016, ber-
tempat di Wisma Nusantara Lan-
tai 21, Jl MH Thamrin, Kav 59 Ja-
karta, pada pukul 08.30 WIB.

Dalam undangan, dinyatakan
rapat dipimpin Ketua Tim Guber-
nur untuk Percepatan Pembangu-
nan Provinsi DKI Jakarta, serta di-
tandatangani Mohammad Yusuf.

Menurut Hartono, perihal surat
undangan tersebut diterima
kliennya pada 26 Oktober 2016.
”Mahesh bahkan kaget mem-
bacanya. Karena pertemuan
yang diselenggarakan pada 27
Oktober 2016 di ruang rapat PT
MRT Jakarta, Wisma Nusantara
Lantai 21 Jl MH Thamrin Kav 59
Jakarta, dikatakan atas per-
mintaan lisan klien kami. Pada-
hal menurut klien kami hal terse-

but tidak benar,” kata Hartono.
Masalah yang terkait dengan

tanah klien kami yang hendak
dibebaskan oleh Proyek MRT, se-
dang kami ajukan gugatan per-
data yakni: Perkara Perdata No
133/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel, pada,
07 Maret 2016, di Pengadilan Ne-
geri Jakarta Selatan p. Perkara
Perdata No 493/PDT.G/2016/PN
JKT.PST, 15 September 2016, di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

”Karena klien kami tidak per-
nah mengajukan permintaan se-
cara lisan untuk mengumpulkan
orang sebegitu banyak disatu
sisi, dan pada sisi lain telah me-
nempuh prosedur hukum seba-
gaimana dikemukakan diatas,
jelas surat undangan yang di-
tandatangani, telah berisi kebo-
hongan dan perbuatan fitnah
serta termasuk dalam kualifikasi
perbuatan pidana,” tutur Har-
tono, pada surat somasinya.

Seperti diberitakan, sejumah
warga terdiri dari, H Muchtar Bin
Mugen, Heriyanto Theng, Ny Ras-
mee Mahesh Lalmalani, Ny
Wienrsih Waloeyo, Ir Sigit Buntoro
dan Dheeraj Mohon Aswani, me-
ngajukan gugatan perbuatan
melawan hukum (PMH), melalui
pengacara Hartono Tanuwidja-
ja SH, MSi, MH, terhadap jajaran
Gubernur DKI Jakarta di Penga-
dilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan PMH kedua diajukan
lagi oleh Dheeraj Mohan Aswani
dengan Ny Rasmee Mahesh La-
lmalani di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Sebagai tergugatnya dalam
perkara di Pengadilan Jakarta
Selatan, Gubernur DKI Jakarta,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi DKI Jakarta, Kepala Di-
nas Perhubungan Provinsi DKI Ja-
karta, Wali Kota Jakarta Selatan,
Panitia Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum Kota Admi-
nistratif Jakarta Selatan, Camat
Kebayoran Baru, Camat Keca-
matan CilLandak, Lurah Kelura-
han Bandara Selatan, Lurah Ke-
lurahan Pulo, dan Lurah Kelura-
han Cipete Selatan.

Sedang Perkara Perdata di Pe-
ngadilan Negeri Jakarta Pusat
tergugatnya, Gubernur DKI Ja-
karta, Kepala Dinas Bina Marga
dan Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP), Anas Karim Rivai & Rekan.
Khusus dalam perkara ini, Peng-
gugatnya, Dheeraj Mohan As-
wani dan Ny Rasmee Mahesh
Lalmalani.

Gugatan PMH diajukan para
penggugat terhadap tergugat,
karena Tergugat belum mem-
bayar tanah para Penggugat
yang kena Proyek Mass Rapid
Transit (MRT), Lebak Bulus-Bun-
daran Hotel Indonesia senilai
Rp415 miliar. (dolat munthe)

Somasi Keras buat Ketua Tim Gubernur DKI Jakarta

Hartono Tanuwidjaja SH, MSi

CIREBON (TERBITTOP) — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
STID Al-Biruni bersama Lembaga Kajian Konflik Perdamaian
(LKKP) menggelar seminar dengan tema ’Peran Masyara-
kat dalam Mencegah Konflik Sosial sebagai Upaya Pengua-
tan Ekonomi Masyarakat Cirebon’.

Koordinator STID Al-Biruni Rizki Riyadu Topeq MA menyam-
paikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati hari
sumpah pemuda 28 Oktober mendatang. Karena itu, pihak-
nya mengajak masyarakat khususnya pemuda dan pelajar 
agar mempunyai  peran di lingkungan untuk mencegah
konflik-konflik sosial yang ada.

”Selain mengajak masyarakat untuk bagaimana mence-
gah konflik sosial yang ada, kegiatan ini  juga memberikan
pelajaran kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan
ekonomi daerah dangan memanfaatkan sumber daya
alam yang ada di lingkungan sekitar,” kata pria yang akrab
disapa Topeq ini, kepada awak media.

Salah satu contoh yang terlihat di Kabupaten Cirebon,
kata Topeq, keberadaan pabrik semen, batu alam, PLTU
yang memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkat-
kan ekonomi masyarakat. Dari potensi sumber daya alam
itu, ekonomi masyarakat dapat terangkat.

Hanya saja, sambung dia, dalam pengelolaanya harus de-
ngan baik sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. ”Pembe-
rian pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya alam
tentunya harus berlandaskan kaidah keislaman,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur LKKP Purjatian Azhar MHum me-
nyampaikan, kegiatan peringatan sumpah pemuda untuk
mengajak para peserta seminar maupun masyarakat bagai-
mana mencari solusi agar bisa meningkatkan ekonomi ma-
syarakat Kabupaten Cirebon. ”Artinya, peran pemuda atau
masyarakat sangat penting dalam menjaga kodusifitas dar-
eah dengan tampil menjadi inisiator atau inspirator. Untuk
mengindari konflik sosial masyarakat tentunya dituntut me-
nguasai informasi. Sebab, dengan informasi yang valid
masyarakat bisa menilai hal seperti apa yang harus dilakukan
untuk menghadapi permasalahan yang ada,” ucapnya. (ts)

Peran Serta Masyarakat
Mencegah Konflik

Badan Eksekutif Mahasiswa STID Al-Biruni bersama Lembaga
Kajian Konflik Perdamaian saat menggelar seminar dengan
tema ’Peran Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial
sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Cirebon’.

DENPASAR (TERBITTOP) — Pemerintah Provinsi
Bali terpilih sebagai salah satu percontohan
survei penilaian integritas yang dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Survei penilaian integritas
merupakan suatu langkah
yang positif yang dilakukan
KPK dalam upaya peningka-
tan integritas pengelolaan
pemerintahan, sebagai upa-
ya untuk mencegah tindak
korupsi dan itu tentu kita du-
kung,” kata Wakil Gubernur
Bali Ketut Sudikerta saat me-
nerima audiensi dari Kepala
BPS Bali, di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, sejauh ini ja-
jarannya selalu bekerja de-
ngan penuh tanggung ja-
wab dan menunjukkan sikap
integritas yang tinggi. Hanya

saja dalam pelaksanaan tek-
nis masih mengalami beber-
apa kendala seperti adanya
peraturan yang selalu beru-
bah-ubah dan seringkali ter-
jadi perbedaan persepsi da-
lam menerjemahkan aturan
tersebut.

Faktor inilah yang sering
menjadi temuan dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
saat dilakukan pemerik-
saan. ”Ke depannya saya
harapkan regulasi dalam
penerapan teknisnya lebih
jelas, kita selalu ingin beker-
ja sesuai aturan, untuk itu sa-

Bali Jadi Percontohan
Survei Penilaian KPK

ya dukung upaya peme-
taan yang dilakukan KPK
dan hasilnya bisa kita jadi-
kan acuan dalam upaya
peningkatan integritas kita
semua dalam bekerja,” ujar
Sudikerta Sementara itu, Ins-
pektur Provinsi Bali Ketut Te-
neng yang mendampingi
Sudikerta saat itu menyata-
kan kesiapannya memban-
tu dan berkoordinasi de-
ngan BPS sebagai lembaga
pelaksana survei.

Dia menyarankan agar
pelaksanaan survei lang-
sung dilakukan di satuan
kerja perangkat daerah ter-
kait sehingga hasilnya akan
lebih akurat.

Sementara itu, Kepala Ba-
dan Pusat Statistik Provinsi Bali
Adi Nugroho menyampaikan

bahwa KPK memilih 17 provin-
si dari 34 provinsi di Indonesia
untuk dijadikan percontohan
survei integritas dan Pemprov
Bali salah satunya.

Pelaksanaan survei akan
dilakukan oleh tim BPS de-
ngan menggunakan kom-
puter tablet dan diisi secara
langsung oleh responden se-
cara online.

Untuk Pemprov Bali, kegia-
tan survei akan dilakukan
pada enam instansi di ling-
kungan Pemprov Bali yaitu
Dinas Kesehatan, Dinas Peri-
zinan, Dinas Pendapatan,
Dinas Pekerjaan Umum, Di-
nas Pendidikan serta Unit La-
yanan Pengadaan dan La-
yanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE). Dari mas-
ing-masing instansi akan di-

lakukan survei terhadap 10
responden internal dan lima
responden eksternal.

”Survei ini akan dilakukan
oleh tim BPS dengan turun
langsung ke instansi terkait
sampai 18 November 2016,
untuk itu saya minta duku-
ngan pemprov agar pelak-
sanaan survei berjalan lancar
dan hasil survei KPK ini dapat
kita pakai acuan dalam pe-
ningkatan kinerja dan integ-
ritas kita,” ucap Adi Nugroho.

Audiensi ini juga dihadiri
oleh Kepala Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah
Bali Putu Astawa, Kepala Di-
nas Sosial Provinsi Bali Nyo-
man Wenten serta Kepala
Biro Perekonomian dan Pem-
bangunan Sekda Provinsi Bali
I Nengah Laba. (nt)

JEMBATAN APUNG PERTAMA DI INDONESIA
Personel TNI AL mengawal proses penambatan jembatan apung di Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Cilacap, Jateng, Minggu (6/11). Jembatan sepanjang
40 meter itu merupakan jembatan dengan teknologi apung pertama di Indonesia, yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) untuk menghubungkan Desa Ujung Alang dengan Desa Klaces.

ANTARA
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Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-88 Kota Serang

GENERASI MUDA HARUS MILIKI
MENTALITAS ANTIKORUPSI

” In i lah
salah satu
upaya untuk
m e m p e r b a i k i
wajah negara kita
di masa depan. Ka-
rena itu, pemerintah
dan institusi pendi-
dikan perlu memfa-
silitasi terbangunnya
mentalitas antiko-
rupsi di kalangan pe-
muda, pelajar, dan
mahasiswa,” ung-
kap Haerul Jaman, pada
peringatan Hari Sumpah
Pemuda di halaman Pus-
pemkot, Jumat (28/10) ke-
marin.

Selain itu, kata Jaman,
para pemuda perlu men-
dalami studinya secara se-
rius agar menjadi spesialis
keilmuan tertentu, yaitu
memiliki spesialisasi dalam
menguasai suatu bidang
pengetahuan secara men-

dalam sesuai dengan bi-
dang studinya masing-ma-
sing. Para pemuda perlu
memiliki skill tertentu untuk
bersaing di dunia kerja.

Indonesia di masa depan
jelas memerlukan generasi
muda yang profesional
dan menguasai ilmu pe-
ngetahuan secara men-
dalam untuk memenangi
kompetisi sekaligus mewu-
judkan mimpi Indonesia.

Kemudian, karakter kepe-
mimpinan yang peduli dan
profesional tidak bisa dida-
patkan di dalam ruang be-
lajar saja.

Kepemimpinan didapat-
kan dari pengalaman akti-
vitas keorganisasian, baik
di kampus maupun di ling-
kungan masyarakat. Di situ-
lah para pemuda ditempa
untuk menyelesaikan ber-
bagai konflik dan persoa-
lan, diasah kemampuan

manajerialnya, dan di-
latih untuk peduli dan

memahami lingku-
ngan serta masya-
rakatnya.

Di sini pula, ke-
pekaan sosial
dan kekritisan
seringkali tum-
buh. Justru para
pemuda dan
m a h a s i s w a
yang memiliki
karakter ke-
pemimpinan
inilah yang
di masa de-
pan diperlu-

kan untuk menggerakkan
masyarakat dalam meraih
kesuksesan kolektif sekali-
gus menggapai kegemila-
ngan Indonesia.

”Seperti kita ketahui, peri-
ngatan Sumpah Pemuda
Ke-88 tahun 2016 ini berte-
makan ”Pemuda Indonesia
Menatap Dunia”. Tema ter-
sebut menjelaskan bahwa,
ada tiga karakter dan ka-
pasitas yang perlu dikapita-

W
ALI KOTA Serang, Tb Haerul
Jaman meminta kepada
para pemuda di Kota
Serang khususnya, harus
memiliki kualitas dan

integritas yang tinggi. Dan yang tak kalah penting
adalah harus memilikinya mentalitas antikorupsi.
Karena masa depan bangsa ini membutuhkan
anak muda yang berintegritas tinggi. Indikasi
diperlukannya integritas tinggi dan mentalitas
antikorupsi ini terlihat dari problem korupsi yang
kian menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa.

dalam pelayanan
kepemudaan un-
tuk menciptakan
pemuda yang ma-
ju, berkarakter,
berkapasitas dan
berdaya saing.
”Oleh karena itu,
diperlukan gene-
rasi muda yang
memiliki kualitas in-
tegritas yang ting-
gi,” katanya.

Sehubungan de-
ngan hal tersebut,
salah satu upaya
Pemerintah Kota
Serang yakni beru-
paya memberikan sosiali-
sasi atau pelatihan kepada
masyarakat, khususnya pa-
ra pemuda di Kota Serang
agar mereka memiliki kuali-
tas integritas, kapasitas
keahlian, serta karakter ke-
pemimpinan yang peduli
dan profesional.

”Saya ucapkan selamat
Hari Sumpah Pemuda Ke-

lisasi setiap generasi muda
untuk memenangi perta-
rungan masa depan sekali-
gus dalam mewujudkan
mimpi Indonesia. Pertama,
diperlukan generasi muda
yang memiliki kualitas inte-
gritas yang tinggi. Kedua,
kapasitas keahlian dan in-
telektual yang cukup mum-
puni, dan ketiga, karakter
kepemimpinan yang pedu-
li dan profesional,” kata
Haerul Jaman.

Ketiga gagasan ini, me-
nurut Menteri Pemuda dan
Olahraga, tiada lain untuk
mengimplementasikan ko-
mitmen pada nilai-nilai na-
sionalisme dan kebang-
saan melalui sebuah mani-
festasi sikap pemuda Indo-
nesia untuk mengisi serta

88, semoga melalui peri-
ngatan ini, kita dapat sela-
lu menghormati jasa para
pemuda, jasa para pendiri
bangsa dan jasa para pah-
lawan kita,” ucap Wali Kota
Serang. (adv)

Paskibraka tengah membentangkan bendera Merah-Putih.

Wali Kota Serang memberikan penghormatan
kepada bendera Merah-Putih.

Para pegawai di lingkungan Pemkot Serang
mengikuti upara dirangkaikan dengan peringatan
Hari Sumpah Pemuda.

Wakil Wali Kota Serang Sulhi Choir bersama Sekda Kota Serang Tb Urip Henus saat
menghadari peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman (kanan) menerima
piagam penghargaan.

menjawab berbagai pelu-
ang dan tantangan bang-
sa Indonesia saat ini dan
yang akan datang.

Pada perspektif yang sa-
ma, undang-Undang juga
menggarisbawahi peran
pemerintah/masyarakat

Wali Kota Serang Tb Haerul
Jaman saat memberikan
sambutan.

Wali Kota Tb Haerul Jaman, Wakil Wali Kota Sulhi Choir, dan Sekda Kota Serang Tb Urip berfoto bersama
dengan Kepala dan Pegawai Disporapar Kota Serang.

Wali Kota Tb Haerul Jaman, Wakil Wali Kota Sulhi Choir, dan Sekda Kota Serang Tb Urip berfoto bersama
dengan Kang-Nong.
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DUO LEICESTER Calon Peraih
Bola Emas Ballon d’Or

n y a
a k a n
d i u -
m u m -
kan pa-
da Januari
2017. (bbc)

Daftar pemain calon
penerima Trofi Ballon d’Or 2016:
Real Madrid: Cristiano Ronaldo,
Gareth Bale, Toni Kroos Luka
Modric, Pepe, Sergio Ramos.

Barcelona: Lionel Messi, Neymar,

BARCELONA (TERBITTOP) —
Lionel Messi berkeinginan
putranya Thiago mengikuti
jejaknya di lapangan hijau.
Thiago telah melewati hari
pertamanya berlatih di La
Masia, akademi sepak bola
Barcelona.

Thiago sudah berlatih sejak
Jumat lalu  bersama akademi
La Masia dalam usia empat
tahun. Perhatian publik pun
langsung tertuju pada Thiago.

Dalam foto-foto yang dilansir
101 Great Goals, Thiago begitu
asyik mengontrol bola dengan
kakinya. Ia beberapa kali
tampak tersenyum dan akrab
dengan teman-teman
sebayanya di La Masia.

Tujuan Messi memasukkan
putra tertuanya itu ke La Masia
bukan tanpa alasan. Pemain
berjulukan La Pulga atau Si Kutu
ini berharap Thiago juga
mencintai sepak bola seperti
dirinya.

Sebelumnya rival Messi,
Cristiano Ronaldo, juga
memasukkan putranya,
Cristiano Ronaldo Jr ke
akademi sepak bola. Namun,
Ronaldo tidak memasukkan
putranya ke akademi Real
Madrid, kendati sang klub
menawarkan secara gratis.

Ronaldo Junior yang masih
berusia 6 tahun malah masuk
Pozuelo Club, sebuah akademi
sepak bola yang tidak terkenal.
Namun, Ronaldo percaya
putranya akan menentukan
nasibnya sendiri untuk bermain
sepak bola. (lie)

LIONEL MESSI
Masukkan Putranya
ke Akademi Sepak Bola

Menurut laman O Globo, rumah baru
Neymar itu terletak di kawasan elit Porto-
bello, satu jam dari pusat kota Rio De Ja-
neiro. Selain berada di kawasan elit, ru-
mah Neymar ini juga dibangun super me-
wah dengan sarana transportasi yang
lengkap.

Rumah ini berada di atas lahan seluas
6.265 meter persegi. Memiliki enam ka-
mar suite, dan rumah ini juga punya fasi-
litas yang luar biasa. Ada lapangan tenis
dengan penerangan lengkap, kolam re-
nang, gym, helipad, dermaga pribadi
serta goa buatan untuk memarkir perahu.

Ini bukan barang mewah pertama
yang dibeli oleh Neymar. Sebelumnya ia
sudah membeli yacht tiga kamar tidur
seharga 3,5 juta euro dan pesawat enam
penumpang dengan harga empat juta
euro. (as/bln)

SELERA MAHAL NEYMAR

Dibuktikan dengan Rumah Mewah Ini

BARCELONA (TERBITTOP) — Neymar kem-
bali menunjukkan selera mahalnya. Kali
ini bintang Barcelona dan timnas Brasil
itu membeli sebuah rumah mewah de-
ngan harga yang cukup fantastis, yakni
delapan juta euro.

Neymar

Thiago

Komentari Wasit
Jose Mourinho

KENA SEMPRIT

Keduanya dinilai berperan
penting mengantarkan Lei-
cester menjuarai Liga Primer
musim lalu, yang disebut-se-
but sebagai salah satu keju-

tan terbesar dalam sejarah
sepak bola dunia.

Pada satu musim se-
belumnya Leicester

berjuang untuk
tidak terlempar

dari Liga
Pr imer ,

n a -

mun konsitensi permainan Lei-
cester dan turunnya grafik pe-
nampilan tim-tim besar mem-
buat mereka menjadi juara.

Selain Vardy dan Mahrez,
yang juga dicalonkan untuk me-
nerima trofi berupa bola emas
tersebut antara lain adalah bin-
tang Real Madrid dan Barcelo-
na, Cristiano Ronaldo dan Lionel
Messi.

Yang juga masuk daftar calon
penerima di antaranya adalah
Gareth Bale (Real Madrid), Kevin
de Bruyne (Manchester City),
Zlatan Ibrahimovic (Manchester
United), Andres Iniesta (Bar-
celona), Robert Lewandowski
(Bayern Muenchen), Neymar
(Barcelona), Paul Pogba

(Manchetser United), dan
Luis Suarez (Barcelo-
na).

Messi meraih
gelar ini untuk

LONDON (TERBITTOP) — Dua pemain
Leicester City, Jamie Vardy dan Riyad

Mahrez, masuk dalam daftar calon peraih
gelar pemain sepak bola terbaik

di dunia Ballon d’Or 2016.

kelima kalinya pada
2015 sementara
Ronaldo meraih-
nya pada 2013
dan 2014. Se-
jak 2008
gelar ini
hanya
mil ik

Messi atau
Ronaldo.
Pengharga-

an tahunan ini
diberikan oleh

Majalah France
Football sejak 1956

dan dalam enam ta-
hun terakhir bekerja sa-

ma dengan FIFA.
Organisasi sepak bola dunia

ini mengakhiri kolaborasi tersebut
September lalu. Nama-nama ca-
lon tersebut dipangkas menjadi
tiga saja, dan nama pemenang-

Luis Suarez, Andres Iniesta.

Bayern Muenchen: Robert Le-
wandowski, Thomas Mueller,
Manuel Neuer, Arturo Vidal.

Atletico Madrid: Diego Godin,
Antoine Griezmann, Koke.

Juventus: Gianluigi Buffon, Pau-
lo Dybala, Gonzalo Higuain.

Manchester United: Zlatan
Ibrahimovic, Paul Pogba.

Manchester City: Sergio Aguero,
Kevin de Bruyne.

Leicester City: Jamie Vardy, Ri-
yad Mahrez.

Borussia Dortmund: Pierre-
Emerick Aubameyang.

Tottenham:
Hugo Lloris.
West Ham:
Dimitri Payet.
Sporting Lisbon:
Rui Patricio.
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MADRID (TERBITTOP) — Pelatih
Real Madrid Zinedine Zidane ti-
dak mengerti mengapa sebagi-
an penggemar mengejek Cris-
tiano Ronaldo, ketika bintang
asal Portugal itu sedang kesuli-
tan mencetak gol.

Ronaldo (31), yang bersama
rekan setimnya Gareth Bale ma-
suk daftar kandidat peraih
penghargaan Ballon d’Or 2016,
gagal mencetak gol dalam em-
pat pertandingan secara berun-
tun di Stadion Santiago Berna-
beu, ini merupakan pertama ka-
linya dalam karirnya di Real Ma-
drid sejak didatangkan pada
2009.

Ia dicemooh saat mereka me-
nang 2-1 atas Athletic Bilbao
pada Minggu, bahkan meski
hasil itu membuat pasukan Zine-
dine Zidane memuncaki klase-
men liga.

”Saya tidak paham dengan

Skuat Menang, RONALDO

DICEMOOH FANS MADRID

MANCHESTER (TERBITTOP) — Manajer Manchester United, Jose Mou-
rinho, sudah didakwa oleh Asosiasi Sepakbola Inggris, FA, karena
berkomentar ’akan sulit’ bagi wasit Anthony Taylor untuk memimpin
pertandingan timnya melawan Liverpool.

Dia menambahkan penugasan Taylor untuk pertandingan tang-
gal 17 Oktober lalu itu akan memberi 'tekanan' kepada wasit yang
tinggal di Manchester tersebut.

Peraturan
di Inggris mu-
lai tahun
2009 mela-
rang para
manajer ber-
k o m e n t a r
tentang wa-
sit sebelum
p e r t a n d i -
ngan.

Mour inho
diberi waktu
hingga 31
Oktober un-
tuk menang-
gapi dakwa-
an ’perilaku
yang tidak
tepa’' dan
’membuat pertandingan menjadi buruk’.

Dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0 tersebut, Taylor
mengeluarkan empat kartu kuning dan semuanya untuk pemain
Manchester United.

Mourinho sendiri menyadari ada potensi FA akan mengam-
bil tindakan terhadapnya dengan tidak bersedia berkomen-
tar lebih lanjut tentang masalah itu menjelang pertandingan.

”Saya sudah mendapat pelajaran... dengan dihukum
sejumlah kali karena komentar saya tentang wasit.”

November tahun lalu manajer asal Portugal ini diganjar la-
rangan satu kali masuk stadion ketika klubnya saat itu -

Chelsea- bertanding dan denda £40.000 atau sekitar Rp633 juta.
Waktu itu FA mendukung pernyataan wasit Jon Moss bahwa

Mourinho menolak meninggalkan kamar ganti petugas pertandi-
ngan dan mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya dan rekan-
rekan lain ketika istirahat paruh waktu dalam pertandingan yang
dimenangkan West Ham.

Mourinho juga pernah didenda £50.000 (sekitar Rp794 juta) kare-
na mengatakan wasit takut memberi penalti kepada timnya keti-
ka Chelsea dikalahkan Southampton dengan angka 1-3 pada Ok-
tober 2015. (bbc)

cemoohan-cemoohan itu na-
mun di saat yang sama, saya
juga dicemooh dan itu dapat
terjadi,” kata Zidane, yang me-
menangi Piala Dunia sebagai
pemain bersama Perancis, ser-
ta gelar-gelar liga bersama Ju-
ventus dan Real, kepada
para pewarta pada Selasa
lalu. ”Publik menuntut ba-
nyak dari para pemain dan
Bernabeu merupakan se-
suatu yang istimewa. Cris-
tiano mengetahuinya dan
tidak terganggu dengan
hal itu.”

Bale dan sejumlah rekan
satu tim telah membela Ro-
naldo, menyebut bahwa
sang pemain membantu
dalam banyak aspek per-
mainan. Zidane berharap Ro-
naldo dapat segera mene-
mukan kembali kesuburan-
nya. (rtr/nt)

MADRID (TERBITTOP) — Bek an-
dalan sekaligus kapten Real Ma-
drid, Sergio Ramos lagi dirun-
dung duka,  terkait kehidupan
asmaranya dengan selebriti Pi-

lar Rubio.
Menurut laman Elbalonrosa,

hubungan asmara Ramos dan
Pilar tengah mengalami krisis.
Beberapa media bahkan me-

nyebut keduanya telah resmi
putus cinta.

Gosip ini muncul karena baik
Ramos maupun Pilar tak lagi
sering mengunggah foto mere-
ka tengah berdua di media so-
sial. Terakhir kali keduanya me-
ngunggah foto berdua di Insta-
gram adalah pada 23 Agustus
lalu, di mana ketika itu mereka
sedang merayakan hari jadian.

Ramos dan Pilar Rubio ber-
pacaran selama empat tahun.
Keduanya pun sudah dikaruniai
dua buah hati yang masing-ma-
sing diberi nama Sergio dan Mar-
co. (bln)

Sergio Ramos Putus dari
Pilar Rubio

Jamie Vardy

Riyad Mahrez

Sergio Ramos

Cristiano Ronaldo

Jose Mourinho
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Universitas Indonesia Juara Umum Gemastik 2016

JAKARTA (TERBITTOP) — Sebanyak 75 dokter yang baru
lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisaksi di-
lantik belum lama ini. Dikutip dari laman Trisakti Pjs
Rektor Universitas Trisakti Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc.,
PhD mengatakan bahwa sistem pelayanan keseha-
tan yang baru mengharuskan seluruh  masyarakat
Indonesia mengikuti Sistem Jaminan Kesehatan mu-
lai tahun 2019 nanti.

”Sistem pelayanan kesehatan diberikan secara ber-
jenjang dari mulai Dokter Layanan Primer (DLP)," jelas
Prof Ali Ghufron Mukti pada acara pengambilan Sum-
pah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Angkatan XLVI, di Hotel Grand Sahid Jaya.

Lebih lanjut Prof Ali Ghufron Mukti berpesan kepa-
da para dokter baru yang akan mulai melaksanakan
internship (praktek)  selama satu tahun,  mereka  bisa
memilih akan menjadi dosen, dokter di TNI atau Polri,
atau pada dinas kesehatan. ”Selain itu diharapkan
para doker baru akan selalu meng-up date penge-
tahuan di bidang ilmu kedokteran, mengingat bah-
wa ada 6000 judul dalam jurnal ilmu kedokteran yang
terbit setiap harinya,” tambahnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Kedokteran Universi-
tas Trisakti dr Hj Suriptiastuti DAP&E,MS dalam sambu-
tannya mengatakan,d engan diambil sumpah para
dokter baru,  maka jumlah alumni Fakultas Kedokte-
ran bertambah menjadi 6001 alumni, terhitung sejak
berdirinya Universitas Trisakti pada tanggal 29 Novem-
ber 1965.

Dalam pelantikan dokter kali ini, tercatat dr Idris
Damanik, dokter baru dengan nilai CBT tertinggi  88,5
dan dr Anisa Saraswati, lulusan terbaik, dengan IPK
3,90. Selain itu, menurut dekan FK, dari 75 dokter baru,
35 dokter lulus dengan predikat cum laude,  IPK dia-
tas 3,50, serta lulus tepat waktu. (rel)

DEPOK (TERBITTOP) — Universitas Indonesia (UI) ke-
luar sebagai Juara Umum Pagelaran Mahasiswa
Nasional bidang Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi (Gemastik) IX/2016.

”Tim mahasiswa UI meraih predikat juara satu
pada lima kategori lomba yang secara keseluru-
han diikuti oleh 119 tim dari 37 perguruan tinggi
se-Indonesia,” kata Kepala Humas dan Keterbu-
kaan Informasi UI Rifelly Dewi Astuti, di Kampus UI
Depok, Minggu.

Untuk perguruan tinggi yang keluar sebagai jua-
ra umum berhak membawa pulang piala bergilir
bernama Samakbya Padhesa Widya yang artinya
informasi yang benar untuk ilmu pengetahuan.

Sedangkan juara satu, dua dan tiga pada se-
tiap kategori mendapatkan hadiah berupa pia-
gam dan uang tunai masing-masing senilai Rp11
juta, Rp8 juta dan Rp5 juta. Selain memperoleh
wild card ticket ke semifinal Microsoft Imagine
Cup Indonesia (www.imaginecup.com) bagi pa-
ra pemenang kategori lomba Pengembangan
Aplikasi Permainan, Pengembangan Perangkat
Lunak, Piranti Cerdas dan embedded system, Pe-
ngembangan Bisnis Teknologi Informasi dan Ko-

munikasi (TIK) dan e-Government.
Untuk kategori Pemrograman, Nem_HCNU_Pe-

no dari UI diikuti tim Hehehe dari Institut Teknologi
Bandung (ITB) dan tim Ristek - Kuikutsaja dari UI
berhasil berturut-turut meraih peringkat pertama,
kedua dan ketiga.

Kategori lomba kedua yaitu Pengembangan
Aplikasi Permainan, tim Project Blue-9 dari Politeknik
Elektronik Negeri Surabaya, tim Bitart Labs dari Insti-
tut Pertanian Bogor (IPB) dan tim Ai Game Studio
dari UI meraih juara pertama, kedua dan ketiga.

Tim Rangrang dari Universitas Gadjah Mada
(UGM), tim Comrade dari Universitas Komputer In-
donesia dan tim Golden dari ITB berhasil menda-
patkan peringkat pertama, kedua dan ketiga pa-
da kategori Pengembangan Perangkat Lunak.

Tim Perfect Code Party dari UI berhasil meraih
peringkat pertama pada kategori Keamanan
Jaringan dan Sistem Informasi, sedangkan Ma-
visang dari ITB dan tim 0x6e647268 dari IPB ber-
hasil meraih juara dua dan tiga.

Pada kategori Animasi, tim Animedia dari ST-
MIK Teknokrat berhasil meraih predikat juara per-
tama, diikuti oleh tim Canan Animation dari Uni-

versitas Telkom dan tim Anak Mudo Naik Kudo dari
Politeknik Caltex yang meraih juara dua dan tiga.

Selanjutnya, pada kategori Piranti Cerdas & Em-
bedded System, tim Moco Warrior dari Institut Tek-
nologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, tim
Ristek - Zalori dari UI dan tim Zafron dari Universitas
Muhammadiyah Malang berhasil memperoleh
raihan juara satu, dua dan tiga.

Ketua Panitia Gemastik IX/2016 Dr Yugo Karto-
no Isal merasa sangat bangga melihat antusias-
me para mahasiswa se-Indonesia di dalam me-
ngikuti kegiatan Gemastik ini.

Ia mengatakan, terbukti dari tahun ke tahun,
Gemastik semakin diminati, di mana tercatat
2.307 tim yang berasal dari 113 Perguruan Tinggi
se-Indonesia telah mendaftarkan pada 10 kate-
gori lomba Gemastik.

Kegiatan ini merupakan program Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ke-
menterian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pe-
serta didik sehingga mampu mengambil peran
sebagai agen perubahan dalam memajukan TIK
dan pemanfaatannya di Indonesia. (rel/ui/nt)

YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Se-
banyak 100 mahasiswa terpilih
dari seluruh Indonesia mengikuti
seminar bersama Wakil Presiden
Ke-11 RI Prof Dr H Boediono MEc
dengan tema ’Peran Pemimpin
dalam Mewujudkan Sistem Biro-
krasi Berintegritas’ yang merupa-
kan bagian dari rangkaian acara
Pelatihan Pemimpin Bangsa ke-10
di Yogyakarta, belum lama ini.

Pelatihan yang diselenggarakan
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada ini hanya
meloloskan 100 mahasiswa terbaik
dari 378 pendaftar dari 78 pergu-
ruan tinggi se-Indonesia. Lima di
antaranya berasal dari Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI).

Dalam program ini, mahasiswa
diarahkan agar mempunyai wa-
wasan yang sangat luas melalui
stadium general dan seminar-se-

minar bersama pemateri-pemateri
terkenal dan sukses, di antaranya
Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wali
Kota Balikpapan Rizal Effendi,
Founder Komunitas 1.000 Guru Jemi
Nagdiono, Ketua Serikat Tani Indo-
nesia Henry Saragih hingga tokoh-
tokoh pemuda penggerak seperti
Dalu Kirom, Savic Ali, Tarmidzi Taher
dan Faldo Maldini.

Tak hanya itu, para peserta pun
dilatih untuk mengetahui kondisi
sosial di masyarakat melalui pro-
gram pengabdian masyarakat se-
lama dua hari di Desa Banyungan-
ti, Kulonprogo, Yogyakarta. Peserta
diharuskan mengikuti keseharian
dan membantu pekerjaan sehari-
hari orangtua asuhnya. Mengun-
jungi rumah-rumah usaha produk-
si masyarakat hingga hari terakhir
pengabdian, diadakan pentas
seni di mana para peserta secara

100 Mahasiswa Lakukan Pelatihan Pendidikan Bangsa
kelompok saling mengkolaborasi-
kan dan menampilkan seni dae-
rahnya masing-masing.

Kegaiatan Forum Group Discus-
sion melatih para peserta untuk
berpikir kritis memecahkan masa-
lah-masalah yang ada di Indone-
sia beserta dengan solusi konkret
yang memungkinkan bisa dijalani.

Rangkaian acara terakhir ada-
lah pelantikan peserta Pelatihan
Pemimpin Bangsa (PPB) ke-10.
Dalam pelantikan ini peserta
membacakan ikrar dan sumpah
mahasiswa terhadap rakyat Indo-
nesia. Acara ini berakhir dengan
di sematkannya pin tanda alumni
PPB oleh ketua pelaksana.

Acara tambahan yaitu temu
alumni PPB, di mana para alumni
PPB ke-1 hingga 9 datang untuk
bersilaturahmi dengan keluarga
barunya, yaitu peserta PPB 10. (upi)

PANGKALPINANG (TERBIT-
TOP) — Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
terus mendorong mahasis-
wa khususnya dari program
studi Teknik Sipil Universitas
Bangka Belitung (UBB) untuk
lebih meningkatkan kepe-
kaan terhadap perkemba-
ngan ilmu pengetahuan
dan teknologi guna meng-
antisipasi persaingan global.

Staf Ahli Gubernur Kepu-
lauan Bangka Belitung Bi-
dang Ekonomi dan Keua-
ngan Daerah, KA Cholil di
Pangkalpinang, Senin lalu
mengatakan, selain peka
terhadap iptek mahasiswa

Mahasiswa Agribisnis
Trilogi Juara Lomba
Menulis Nasional

Pada lomba menulis Agribisnis
Pedesaan Berdaya Saing Global
pada Agri’s Event 2016 ini, maha-
siswa Trilogi ini membawakan
makalahnya dengan judul Per-
kembangan Daya Saing Sektor
Pertanian di Kalimantan Barat.

Acara yang diselenggarakan
UIN Syarif Hidayatullah, Tange-
rang ini meloloskan lima finalis
yang terdiri atas Universitas Trilogi
(satu tim), UIN (satu tim), Unpad
(dua tim) dan Unsil (satu tim), ung-
kap Maulidian, Ketua Prodi Agri-
nis Universitas Trilogi.

Dari lima finalis ini, yang berhasil

meraih juara  dari Universitas Trilo-
gi. Kemudian pemenang kedua
dan ketiga masing-masing Unpa-
d dan UIN. Dikutip dari laman Trilo-
gi, Rektor  Prof Dr Asep Saefuddin
mengungkap rasa bangganya,
atas kreatifitas dan prestasi anak
didik.

Namun Wakil Forum Rektor In-
donesia (FRI) ini berharap kepa-
da mahasiswanya jangan cepat
berpuas diri. ”Tetapi lebih diting-
katkan lagi. Semoga para maha-
siswa yang telah meraih prestasi
untuk terus semangat dan terus
berkarya, serta menebarkan se-

mangat dan prestasinya ini ke te-
man-temanyang lain. Karena kita
inginkan atmosfir menulis ilmiah
menjadi bagian dari kehidupan
di Universitas Trilogi,” ungkapnya.

Tidak hanya mahasiswa saja.
Para dosen di Universitas Trilogi
juga terus digenjotkan semangat
menulis ilmiahnya. Misalnya, di
Trilogi para dosen  mendapatkan
pelatihan scientic writing yang
materinya disampaikan langsung
pakardari Lougborough Universi-
ty, London.

Acara yang berlangsung sela-
ma dua hari itu bertujuan agar
para dosen di Universitas Trilogi bi-
sa menghasilkan jurnal yang ter-
publikasikan di jurnal internasio-
nal. Dengan demikian, diharap-
kan dosen dan mahasiswabisa
berkolaborasi secara kontinyu
menelorkan ide-ide yang terang-
kum dalam paper ilmiah. (rel)

JAKARTA (TERBITTOP) — Mahasiswa Universitas
Trilogi terus meningkatkan kapasitas dirinya dengan
tetap mengikuti berbagai kompetisi. Belum lama ini,
mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Trilogi
juara pertama lomba menulis nasional.

Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung

Gelar Thrid Civil Engineering One Week Festival
juga diharapkan dapat me-
numbuhkan kreativitas dan
membudayakan iklim ko-
mpetisi khususnya di lingku-
ngan perguruan tinggi.

”Dengan kepekaan terse-
but mahasiswa akan mem-
punyai keahlian di bidang-
nya sehingga dapat beker-
ja sama dengan pemerin-
tah daerah membangun
provinsi ini ke arah yang le-
bih baik lagi,” katanya.

KA Cholil juga menegaskan
mahasiswa yang mempunyai
keahlian dapat menjadi pri-
badi yang mempunyai rasa
percaya diri dan berdaya
saing tinggi sehingga siap

memasuki dunia kerja yang
semakin kompetitif, terutama
di era yang semakin canggih
dan mengglobal. ”Kita se-
mua dituntut untuk mening-
katkan kemampuan, kompe-
tensi dan profesionalitas agar
mampu bersaing dan me-
ngimbangi perkembangan
teknologi yang semakin mod-
ern dan canggih,” ujarnya.

Selain keahlian, maha-
siswa juga harus mempunyai
semangat pengabdian se-
hingga ilmu juga dapat di-
rasakan dan berguna untuk
masyarakat khususnya di
Bangka Belitung.

Sementara Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Kema-
hasiswaan Universitas Bangka
Belitung, Ismed Inonu menga-
takan, salah satu upaya me-
ningkatkan kepekaan terha-
dap iptek yakni melalui aca-
ra Thrid Civil Engineering One
Week Festival yang diharap-
kan membawa perubahan
dan pengaruh yang besar
buat UBB ke depannya.

”Kegiatan ini dampaknya
sangat besar bagi UBB dan
ini perlu ditingkatkan. Kegia-
tan seperti ini diharapkan
dapat membawa manfaat
dan dijalankan dengan pe-
nuh tanggung jawab,” ujar-
nya. (ubb/nt)

75 Dokter Baru Lulus
FK Universitas Trisaksi
Diambil Sumpah

PERTEMUAN
Sejumlah wartawan mengadakan pertemuan dengan Prof Dr Haryono Suyono di Kampus Universitas Trilogi
Jakarta, belum lama ini.

NASKAH MOU — Kepala LAPAN Prof Dr Thomas Djamaluddin MSc dan Rektor UBB Dr Ir Muh
Yusuf MSi (kiri) menunjukkan naskah MoU usai penandatanganan di Ruang Rapat Kecil
Rektorat UBB, Balunijuk, Merawang, Selasa lalu. Usia MoU tersebut lima tahun, terhitung sejak
penandatanganan.

UBB

IST
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sambungan

FKM USU Siapkan Diri Menyehatkan Rakyat

MEMBANGUN JARINGAN PERPUSERU DI PEDESAAN——————(dari halaman I)
menarik minat menggunakan
perpustaan dengan baik. Para
bupati atau wakil bupati yang di-
anggap memberi dukungan atau
memberi kesempatan perpusta-
kaan di daerah berkembang ma-
ju telah diberi penghargaan beru-
pa plaket dari Kementerian Da-
lam Negeri yang diserahkan oleh
seorang pejabat penelitian dari
Bappenas yang khusus hadir di
Makassar.

Sebelum menerima penghar-
gaan dari Kementerian Dalam
Negeri itu, para tamu pejabat
tinggi dari daerah kawasan timur
Indonesia tersebut diminta me-
ngikuti acara dialog interaktif
yang efektif tentang suatu inovasi
bagaimana menggunakan atau
menyajikan materi perpustakaan
untuk mendukung perubahan so-
sial yang diharapkan terjadi di
suatu daerah, atau distimulir, bisa
terjadi di suatu daerah atau ter-
hadap kehidupan seseorang.
Teknik tersebut disajikan oleh pa-
nitia pertemuan dengan menya-
jikannya dalam suatu dialog inter-
aktif dengan mendatangkan se-
seorang yang dianggap telah be-
rubah sikap dan perilakunya kare-
na pengaruh perpustakaan. To-
koh yang dibawakan sebagai
contoh tersebut disiapkan de-
ngan baik dengan bahasa dan
dengan caranya yang unik, diberi
kesempatan untuk naik ’pang-
gung’ menyampaikan ’testimoni’
tentang kehidupannya di masa la-
lu, apa yang dia lakukan untuk ke-
hidupannya tersebut, apa yang
mempengaruhinya untuk ber-
kunjung ke perpustakaan dan
bagaimana dia mempergunakan
materi atau alat yang tersedia di
Perpustakaan yang akhirnya me-
ngubah sikap dan pola hidupnya.

Untuk menjamin bahwa ’tokoh’
yang diberi panggung guna me-
nyampaikan testimoni itu kredi-
bel, maka didatangkan juga pe-
tugas perpustakaan yang
membawanya ke perpustakaan.
Petugas ini ditanya juga bagaim-
ana dia berhasil mengajak ’klien-
nya’ untuk menjadi penerima aja-
kannya pergi ke perpustakaan
dan mempergunakan fasilitas
atau kesempatan yang diberikan
oleh perpustakaan yang dikunju-
nginya. Petugas perpustakaan
itu, dalam ’talk show’ yang disa-

jikan di pertemuan para pus-
takawan dan pejabat daerah itu
bertindak dengan gesit dan ber-
hasil meyakinkan penonton bah-
wa ’tokoh’ yang disajikan mem-
berikan testimoni itu adalah tokoh
yang benar dan bukan reka yasa
untuk ’tontonan’ acara perte-
muan yang dipadati oleh lebih
dari 150 peserta yang datang dari
delapan wilayah Indonesia bagi-
an timur itu. Kesimpulannya ad-
alah bahwa sajian itu kredibel
serta bukan rekayasa untuk
menyenangkan penonton.

Untuk membuat tontonan itu
sebagai suatu ’drama’ strategi
perubahan sosial yang unik, dida-
tangkan seorang ahli komunikasi,
yang dianggap memiliki reputasi
dan terbukti melakukan peruba-
han sosial yang berhasil, Prof Dr
Haryono Suyono. Kepadanya ti-
dak diberikan skenario tertentu,
tetapi dihadapkan pada kasus
spontan yang diutarakan oleh
pelaku yang dianggap berhasil
melalui fasilitasi penggunaan per-
pustakaan atau alat-alat dan fa-
silitas yang disediakan oleh per-
pustakaan. Fasilitasi itu adalah
suatu ’event’ yang kemudian oleh
Haryono dianggap sebagai ’triger’
untuk memulai sebagai suatu ala-
san untuk berubah. Haryono den-
gan tajam menilai bahwa pelaku,
seorang pemakai narkoba yang di-
rinya sendiri sukar mengerem untuk
berhenti, mendapat kesempatan
emas untuk berubah dengan
’triger’ yang disediakan oleh Per-
puseru yang disponsori oleh Coca
Cola Foundation Indonesia.

Dengan peran yang diberikan
kepada pelaku untuk berubah itu,
pelaku dengan kepercayaan
yang diberikan oleh Perpuseru be-
rusaha tampil untuk berubah. Me-
nurut teori psikologi yang terkenal,
sebagian besar pelaku akan
mencoba menyesuaikan diri dan
berlaku seperti diharapkan. Se-
bagian lagi akan menolak berpe-
ran seperti diharapkan, tetapi
akan mengerem perilaku lama
yang ditekuninya. Ternyata hara-
pan pelaku berperan seperti di-
harapkan dapat diterapkan ke-
pada pemain yang ditampilkan
dalam ’tontonan’ yang menarik
tersebut. Perpuseru berlaku de-
ngan berhasil sebagai ’triger’
yang memungkinkan pelaku un-

’TUDUHAN ITU SANGAT KEJI’———–————————————(dari halaman I)
salah satu calon gubenur DKI Ja-
karta Agus Harimurty Yudhoyono
yang adalah putranya sendiri.

Bahkan lanjut Petrus, SBY sea-
kan-akan menutup mata terha-
dap realitas dimana proses hu-
kum terhadap Ahok terus menerus
dilakukan oleh Bareskrim Mabes
Polri bahkan sudah puluhan saksi
sudah diperiksa. SBY seolah-olah
sebagai seorang buta hukum
yang tidak paham tentang apa
itu proses hukum.

”Padahal selama menjadi Presi-
den ke-6 SBY juga terkenal lelet
dalam mengungkap kasus-kasus
besar bahkan banyak kasus ter-

henti di tengah jalan tanpa ala-
san. Lebih tragis lagi kasus kema-
tian Munir malah dokumen te-
muan TPF justru hilang ditangan
SBY dan tidak pernah diumumkan
kepada publik serta sebagian re-
komendasi TPF tidak dipenuhi
oleh SBY,” ujar Petrus.

Padahal pembentukan TPF ke-
matian Munir, merupakan bukti
bahwa bukan saja aparat kepoli-
sian di era SBY yang tidak diper-
caya oleh publik, tetapi lebih dari
itu sesunghuhnya publikpun tidak
percaya dan tidak yakin terhadap
kesungguhan SBY untuk menun-
taskan penyelesaian kasus kema-

tuk berubah dan menjadi pelaku
yang membantu upaya mengu-
bah pemakai narkoba tobat dan
tidak ingin lagi memakai narko-
ba yang sebenarnya akibatnya
telah diketahuinya dengan baik.

Dengan model ’peran’ dan
tampilan baru itu Perpuseru ber-
hasil mengangkat perpustakaan
yang semula sepi pengunjung,
menjadi arena baru yang ramai
pengunjung dan memungkinkan
Perpustakaan bertindak sebagai
agen pembangunan yang dina-
mis. Disarankan agar Perpusta-
kaan tidak saja menjadi institusi
yang ’statis’, tetapi secara dina-
mis dengan bersenjatakan alat
teknologi komputer yang bisa di-
bawa ke mana-mana, bisa men-
jemput bola dan mengantar in-
formasi kepada para pelanggan-
nya di rumah atau tempat kerja
masing-masing. Keadaan ini se-
perti halnya alat kontrasepsi bisa
juga diantarkan ke rumah calon
pemakainya di rumah-rumah,
atau bahkan mie atau makanan
dan minuman lain dapat dipesan
dan diantar sampai ke rumah pe-
langgannya.

Teknologi perpustakaan yang
dikemas dalam Perpuseru adalah
suatu perubahan paradigma dan
struktur pertustakaan sebagai
sumber informasi dan khasanah
ilmu yang harus menjadi pen-
damping pengambil keputusan
agar bisa diambil keputusan de-
ngan basis ilmu pengetahuan
yang mutakhir. Oleh karena itu
perlu dianjurkan agar bahan
yang disajikan oleh setiap Perpus-
takaan bisa disesuikan dengan
kebutuhan konsumennya dengan
tepat. Rakyat desa yang seder-
hana belum perlu diberikan ba-
han-bahan yang rumit dan sukar
dicerna, tetapi cukup dengan
bahan sederhana yang ukuran
keberhasilannya adalah partisi-
pasi dari pemakai yang bertam-
bah cerdas dalam pembangu-
nan, dalam lingkungannya serta
sanggup menghasilkan karya
yang bisa mengantar hidupnya
makin sejahtera. Sebaliknya pe-
ngambil keputusan tingkat tinggi
perlu bahan-bahan yang bisa
menjadi dasar pengambilan
keputusan yang dampaknya luas.
(Penulis adalah sosiolog mantan
Menko Kesra dan Taskin)

tian Munir. Buktinya selama 10 ta-
hun menjadi Presiden, SBY gagal
menuntaskan kasus kematian Mu-
nir yang saat ini heboh kembali
karena dokumen asli TPF kematian
Munir hilang ditangan SBY tanpa
ada yang bertanggung jawab.

”Untuk hal ini Bareskrim Mabes
Polri harus segera memanggil SBY
untuk diminta keterangan se-
bagaimana halnya SBY menuntut
Presiden Joko Widodo harus
memproses hukum Ahok. Ini de-
mi prinsip persamaan di hadapan
hukum karena negara kita ada-
lah negara hukum,” tegas Petrus
Selestinus. (berbagai sumber/ris)

DALAM rangkaian Dies Natalis yang ke-23,
FKM Universitas Sumatera Utara Medan, yang
dipimpin Dekannya Prof Dr Ida Yusnita MSi
menggelar seminar nasional terkait dengan
pengenalan kebutuhan penduduk lanjut usia agar
tetap sehat dan sejahtera dengan mendatangkan
nara sumber Ketua Umum PB PWRI, Direktur Urusan
Lansia dari Kementerian Kesehatan RI, dan seorang
arsitektur muda ahli bangunan ramah lansia. Ketiga
nara sumber itu memaparkan bagaimana keadaan
lansia di Indonesia, langkah-langkah positif yang
telah diambil pemerintah serta bagaimana seorang
arsitektur bekerja keras agar setiap bangunan
bisa dirancang akrab lansia, nyaman buat
lansia serta memberi kenikmatan hidup
di dalam maupun di luar rumahnya.

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

U raian para nara sumber
yang diantar oleh ketua
panita, Dr dr Linda T Maas

MPH serta moderator Sri Rahayu
Sanusi SKM, MKes, PhD dijelaskan
bahwa dewasa ini terjadi leda-
kan anak muda remaja sekaligus
ledakan penduduk lanjut usia
yang luar biasa. Kecepatan per-
tumbuhan penduduk lanjut usia
kurang lebih sekitar lima sampai
enam kali pertumbuhan pendu-
duk biasa sehingga pada tahun-
tahun mendatang akan terjadi
keadaan di mana penduduk lan-
jut usia lebih banyak dibanding-
kan dengan jumlah penduduk
anak-anak di bawah usia lima ta-
hun, di bawah usia sepuluh tahun
dan bisa saja di bawah usia lima-
belas tahun. Penduduk Indonesia
seperti halnya penduduk berba-
gai negara di Eropa dan Jepang
menjadi penduduk ’tua’ karena
memiliki penduduk lanjut usia
yang besar jumlahnya.

Arsitektur muda Dr Achmad De-
lianur Nasution ST, MT dengan in-
formasinya yang sederhana teta-

pi meyakinkan menjelaskan ke-
pada para peserta seminar yang
kebanyakan dosen dan mahasis-
wa FKM USU yang relatif siap akan
terjun dalam masyarakat menda-
pat gambaran bahwa para lan-
sia memerlukan perumahan yang
ramah di dalam dan di luar ru-
mahnya. Setiap bangunan harus
memenuhi syarat hidup sehat
dan nyaman bagi lansia, tidak
saja lantainya terdapat tanjakan
yang tinggi, tetapi harus pula me-
nyesuaikan dengan warna yang
nyaman bagi pandangan mata
dengan aliran udara yang tetap
segar karena setiap lansia me-
merlukan kenyamanan bagi selu-
ruh panca inderanya yang ke-
mampuan fungsionalnya makin
terbatas karena termakan usia
dan penggunaan yang telah
lama. Di luar rumah suatu bangu-
nan rumah bagi lansia perlu di-
lengkapi dengan taman dan pe-
pohonan yang rindang sehingga
mengesankan kehidupan yang
sejuk dan nyaman.

Wakil dari Kementerian Keseha-

tan memaparkan usaha kuratif
yang dilakukan oleh pemerintah
melalui berbagai fasilitas keseha-
tan yang tersebar luas di daerah.
Rumah sakit dan pelayanan kese-
hatan yang lengkap dewasa ini
memberikan pelayanan termasuk
buat keluarga miskin melalui BPJS.
Pelayanan lansia di rumah sakit
menyangkut pelayanan penyakit
yang biasa atau bahkan pelaya-
nan cuci daerah dan perawatan
jantung yang biasanya diderita
saat usia bertambah tua. Semua
pelayanan itu sekarang tersedia

lengkap di setiap provinsi atau
bahkan di kabupaten yang maju
dan memiliki sarana kesehatan
yang memadai.

Apabila pelayanan pada ting-
kat dasar tidak tersedia, maka
para lansia yang memiliki BPJS
dapat dirujuk ke rumah sakit lain
yang perlengkapannya lebih me-
madai. Dengan sistem seperti itu
maka tidak mustahil bahwa tidak
saja jumlah lansia bertambah
banyak tetapi juga usia dan wak-
tu menjadi lansia bertambah
panjang.

Prof Haryono yang selalu bicara
secara komprehensif menawar-
kan konsep bahwa pendekatan
terhadap lansia di dalam jalur
panti jompo atau penanganan di
rumah sakit saja tidak akan men-
cukupi tetapi pendekatan keluar-
ga dan masyarakat dimasa seka-
rang dan masa depan akan men-
jadi sesuatu yang sangat vital.
Pendekatan ini memerlukan lebih
banyak lulusan Fakultas Keseha-
tan Masyarakat yang membawa
perubahan paradigma pena-
nganan lansia yang berbeda

tetapi makin profesional. Diperlu-
kan dua pendekatan yang saling
mengisi yaitu pendekatan reedu-
kasi dan fasilitasi bagi petugas
untuk lansia dan bagi para lansia
sendiri. Menurutnya lansia dibagi
menjadi tiga kelompok menurut
usia, yaitu pra lansia untuk mere-
ka yang berusia di bawah 60 ta-
hun, lansia muda antara 60-70 ta-
hun, lansia dewasa pada usia 70-
80 tahun dan lansia paripurna pa-
da usia di atas 80 tahun.

Para lansia harus mengubah si-
kap mental menjadi positif dan ti-
dak menganggaap dirinya harus
dikasihani tetapi harus tegar dan
justru mencintai penduduk tiga
generasi lainnya, dengan simpati
dan kegiatan pemberdayaan
dengan berbagi ilmu, kearifan
dan optimisme keceriaan de-
ngan harapan masa depan yang
positif. Seorang lansia yang ber-
pikiran positif ke depan akan ber-
bagi dengan dua generasi di ba-
wahnya dengan baik karena
akan membawa generasi muda
dan kanak-kanak dengan hara-
pan yang lebih baik akan masa
depan yang lebih tenang dan
positif. Pikiran positif itu akan mem-
beri pengaruh kepada generasi
muda dan kanak-kanak dengan
optimisme yang positf pula.

FKM USU diajak menjadi pelo-
por yang menjemput bola agar
lansia di masa depan dapat dila-
yani oleh ahli-ahli kesehatan ma-
syarakat dengan lebih baik kare-
na dibawakan oleh tenaga-tena-
ga muda secara profesional dan
kasih sayang. Para mahasiswa
FKM dapat terjun ke desa dalam
kapasitas sebagai penggerak pe-
ngembangan care giver dengan
mendidik tenaga muda lainnya
di desa yang diperbantukan pa-
da keluarga lansia. Dengan de-
mikian keluarga dengan lansia di
rumahnya dapat membantu lan-
sia yang tinggal bersama untuk te-
tap menikmati tinggal dalam suatu
keluarga yang nyaman dan tetap
menyatu dengan penuh kebaha-
giaan. (Penulis adalah sosiolog
mantan Menko Kesra dan Taskin)

MENGAPA TUDINGAN PROVOKATOR TERTUJU KE SBY?–—————(dari halaman I)
”Kalau ada anggota Demokrat

ikut (demo 4 November) itu karena
mereka anggota pengajian, jemaah
masjid. Politik kami sama sekali tak
ikut,” kata Ahmad Mubarok.

Menurut Ahmad Mubarok, tudu-
han ke SBY tersebut sebenarnya di-
tujukan ke anaknya, Agus Yudho-
yono, yang sedang mencalonkan
diri menjadi gubernur DKI.

”Itu karena orang mau mem-bu-

lly Agus (Yudhoyono),” kilahnya.
Sementara, dikutip BBC, penga-

mat  politik Ray Rangkuti menje-
laskan, tuduhan kaitan SBY dan
demo dipicu oleh keterangan
pers di Cikeas dan juga karena
Presiden Jokowi menemui tokoh
Gerindra yang juga pesaing di pil-
pres, Prabowo Subianto.

”Langkah politik Jokowi boleh
disebut, hanya SBY orang-orang

yang berseberangan dengan Jo-
kowi. (Hanya SBY) yang tidak dite-
mui Jokowi sebelum kejadian 4
November,” kata Ray.

Ray menambahkan, bukan ti-
dak mungkin ada tokoh lain yang
menggerakkan demo 4 Novem-
ber. ”Bisa dipahami kenapa
asumsinya ke Pak SBY, tapi tentu
bisa saja aktor yang tak terlihat
yang bermain,” kilahnya. (end)

RONALDO JANJIKAN MAIN 10 TAHUN LAGI——————————(dari halaman I)
Laporan-laporan menyebutkan

dia mempertahankan gajinya
sebesar 365.000 pounsterling atau
sekitar Rp5,9 miliar per minggu.

Saat ini Madrid berada di pun-
cak klasemen sementara La Liga

dengan selisih dua poin dari Bar-
celona di peringkat dua, setelah
Madrid mencatat kemenangan
3-0 atas Leganes, Minggu (6/11).

Setelah laga tersebut, manajer
Zinedine Zidane menyebut Ronal-

do sebagai unik. ”Mimpinya un-
tuk mengakhiri karier di sini. Saya
gembira bahwa dia bisa mem-
perbarui kontraknya dan menga-
khirinya dengan kaus putih seperti
yang saya lakukan dulu.” (end)

BUNI YANI KORBAN DAMPAK KASUS AHOK——————————(dari halaman I)
Ahok terdengar mengatakan "di-
bohongi pakai Surat Al Maidah",
hal yang dianggap memicu ke-
marahan secara luas.

Pengacara Buni Yani mengata-
kan, kliennya shockkarena tak
menyangka unggahan itu me-
nimbulkan masalah nasional.

Selain Buni Yani, yang terbaru
adalah yang terkait dengan sa-
yembara Rp1 miliar. Dalam video
tersebut, seorang pria tua menga-
takan siap ’membayar Rp1 miliar
bagi siapa pun yang bisa memba-

wa kepala Ahok. Kemudian, ke-
lompok yang menamakan diri me-
reka Aliansi Masyarakat Cinta Da-
mai Jakarta dan Jaringan Advokat
Republik Indonesia telah melapor-
kan pria yang belum diketahui na-
manya itu ke polisi, Senin lalu.

Lainnya adalah musisi dan calon
wakil bupati (cawabup) Bekasi, Ah-
mad Dhani. Dia dilaporkan oleh se-
jumlah relawan Joko Widodo kare-
na dianggap telah menghina sim-
bol negara ketika dirinya berorasi
dalam demonstrasi 4 November.

PEMBICARA SEMINAR — Prof Dr Haryono Suyono tampil sebagai pembicara pada seminar nasional
tentang ’Membangun Lansia Peduli Tiga Generasi’ di Auditorium FKM Univesitas Sumatera Utara (USU)
Medan. Hadir pada seminar tersebut, Dekan FKM USU, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut dan jajaran,
Koalisi Kependudukan dan ratusan mahasiswa program pascasarjana FKM USU. Beliau memberikan
motivasi agar kita tidak takut menjadi lansia, harus cerah dan ceria, karena lansia kawannya banyak,
dan sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

IST

INI ALASAN MASYARAKAT TAK PEDULI DUA WNI DIBUNUH SECARA SADIS——(dari halaman I)
"Itulah risiko menjadi seorang

pekerja seks,“ tulis seorang peng-
guna Facebook.

“Mereka ingin kaya tapi tak
mau bekerja keras," Ada pula
yang menulis, “Saya harap Tuhan
memaafkan dosa-dosa pembu-
nuh dan korbannya."

Memang benar berbagai ko-
mentar di media sosial menunjuk-
kan bahwa tidak peduli apa pun
profesinya; tidak ada yang layak
untuk disiksa seperti yang diala-
mi Sumarti Ningsih dan Seneng
Mujiasih. Tapi para aktivis me-
ngatakan,cara media melapor-
kan pembunuhan itu dua tahun
lalu, merendahkan martabat ke-
manusiaan dua perempuan itu.

”Mereka telah sangat distigma-
kan oleh pers, dan digambarkan

sebagai pekerja seks yang sea-
kan layak untuk disiksa dan dibu-
nuh," kata Anis Hidayah, direktur
eksekutif Migrant Care, yang di-
kutip BBC.

Sesama buruh migran di Hong
Kong, Lidya mengatakan dia ti-
dak bisa memahami kurangnya
simpati untuk dua temannya
yang terbunuh. ”Mengapa sete-
lah kejadian itu, justru yang ba-
nyak dibicarakan adalah profesi
mereka sebagai perempuan
penghibur, dan langsung itu yang
jadi cibiran,” katanya.

”Jangan nyalahin (Sumarti).
Saya nggak bisa nyalahin mere-
ka yang pilih jalan itu, karena ada
teman saya yang semalam bah-
kan bisa dapat HK$ 15-17 ribu do-
lar (sekitar Rp25 juta-28,4 juta).

Walaupun mereka tahu risikonya
tinggi,” kata Lydia, berulang-
ulang.

Ia juga mengatakan, pemberi-
taan media di Hong Kong juga
sangat mengguncangkan. Lidya
menggambarkan dalam sebuah
acara bincang di sebuah radio
berbahasa Kanton di Hong Kong,
ada yang bercanda bahwa
peristiwa penggorokan leher ked-
ua korban itu tak ubahnya seper-
ti ’ayam Indonesia yang hendak
dimasak'.

Menurutnya, kedua korban se-
perti direndahkan martabatnya
karena profesi mereka. ”Mereka
itu tidak punya banyak pilihan
lain. Dan hidupnya sudah berat.
Jadi jangan dihakimi,” pungkas
Lidya. (end)

Dalam orasi itu dia mengkritik Pre-
siden yang dianggap tidak meng-
hargai habib dan ulama. [Berita
terkait baca halaman 2: ’Pemilik
Akun Facebook Ikut Dibidik’]

”Saya sangat sedih sekali dan
menangis mempunyai presiden
yang tidak menghargai habib
dan ulama," katanya. "Ingin saya
katakan a*****! Tapi tidak boleh.
Ingin saya katakan b***! Tapi ti-
dak boleh.” Dalam pelaporan,
kata tidak boleh hilang, sehingga
pelapor dilaporkan balik. (end)

TRUMP PRESIDEN AS, 16 SELEBRITIS HENGKANG———————(dari halaman I)
1. Barbra Streisand: "Aku tidak

percaya itu terjadi. Aku lebih baik
datang ke negara Anda jika An-
da mengizinkan, atau Kanada,"
kata penyanyi 60 Minutes dalam
wawancara pada Agustus.

2. Bryan Cranston: "Saya pasti
akan pindah. Tidak nyata bagi sa-
ya itu akan terjadi. Saya berharap
kepada Tuhan tidak akan terja-
di,” kata Cranston pada Oktober.

3. Miley Cyrus: Bintang pop terse-
but akan ’pindah ke luar negeri’ jika
Trump, yang dia sebut ’mimpi buruk’
itu yang memenangkan pemilu.

4. Lena Dunham; Bintang The
Girls itu mengatakan ada "100
persen kemungkinan" dia akan
pindah ke Kanada jika Trump me-
nang di hari pemilihan presiden.

5. Amy Schumer: Komedian dan
aktris Trainwreck mengatakan bah-
wa Spanyol akan menjadi tujuan jika
Trump menang menjadi presiden.

6. Jon Stewart: Mantan pelawak
Daily Show ingin menyusul Elon Musk

jika Trump menang; katanya kepa-
da majalah People tahun lalu.

7. Cher: Hal yang sama juga di-
sampaikan oleh ikon pop Cher, yang
menulis di Twitter bahwa ia akan pin-
dah ke Jupiter jika Trump menang.

8. Chelsea Handler: Komedian
dan pembawa acara tersebut
mengatakan bahwa dia sudah
membuat rencana untuk pindah
jika Trump menang.

9. Samuel L Jackson: Aktor vete-
ran tersebut menyebut Trump
melakukan kampanye ’keben-
cian’ dalam sebuah wawancara
dengan Hollywood Reporter.

10. Whoopi Goldberg: Komedian
dan co-host The View tersebut te-
lah berulang kali membahas Trump
pada talk show siang hari ABC.

11. Neve Campbell: Aktris The
Scream dan House of Card menga-
takan dia akan kembali ke Kanada
jika Trump menang pemilu.

12. Keegan-Michael Key: Bin-
tang The Key and Peele juga me-

ngatakan bahwa dia akan lari
utara, ke Kanada, jika Trump me-
nang dalam pemilihan presiden.

13. George Lopez: ”Jika dia me-
nang, dia tidak perlu khawatir ten-
tang imigrasi. Kita semua akan
kembali,” kata komedian latino
dan bintang TV itu kepada TMZ.

14. Ne-Yo: Penyanyi R&B terse-
but mengatakan bahwa dia
akan pindah ke Kanada ’lang-
sung’ jika Trump menang.

15. Pendeta Al Sharpton: Aktivis
hak-hak sipil tersebut berkata ke-
pada peserta dalam acara di Cen-
ter for American Progress pada Feb-
ruari bahwa dia akan memesan tiket
penerbangan jika Clinton tidak me-
nang di hari pemilihan presiden.

16. Raven-Symoné: Mantan co-
host View dan bintang Disney
Channel dalam sebuah episode
talk show pada Februari, menga-
takan bahwa dia akan pindah ke
Kanada ’jika Partai Republik men-
calonkan kandidat’. (end)



12
advetorial

EDISI KETUJUHPULUH TUJUH / TH III
11 - 25 NOVEMBER 2016

Atasi Masalah Pembangunan

Pemkot Serang Terus Berikan
Pelatihan Keterampilan Kerja
S

ALAH satu sektor yang senantiasa
menjadi permasalahan yang harus
dihadapi oleh setiap, pemerintah
adalah faktor lapangan pekerjaan
dan ketersediaan tenaga kerja.
Kedua faktor ini memiliki hubungan

yang signifikan dan saling ketergantungan antara
satu dengan yang lainnya. Ketidakseimbangan antara
ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja akan
berakibat pada terjadinya pengangguran yang pada
giliran selanjutnya akan membawa dampak pada
pembangunan sosial ekonomi dalam kehidupan
masyarakat yang semakin tidak menentu.

Salah satu upaya Peme-
rintah Kota Serang dalam
rangka untuk menanggula-
ngi pengangguran adalah
melakukan kegiatan pelati-
han atau sosialisasi yakni
salah satunya adalah Pela-
tihan Teknik PLC (Program-
mable Logic Controllers),
yang bekerja sama de-
ngan Balai Besar Pengem-
bangan Latihan Kerja
(BBPLK) Serang.

Karena itulah pemkot sa-

ngat mengapresiasi kegia-
tan yang dilaksanakan ini,
dalam rangka lebih me-
maksimalkan sumber daya
manusia yang siap ber-

saing di pasar kerja.
”Penyelenggaraaan ini

positif, dengan senantiasa
ikut andil dalam mengem-
bangkan sumber daya ma-
nusia (SDM). Hal ini sangat
sejalan dengan visi Kota
Serang ”Terwujudnya Kota
Serang Madani sebagai
Kota Pendidikan yang Ber-
tumpu pada Potensi Perda-
gangan, Jasa, Pertanian
dan Budaya”,” ungkap
Sekda Pemkot Serang Tb

Urip Henus, saat pembu-
kaan Pelatihan Berbasis
Kompetensi dan Sertifikasi
Teknik PLC.

Sebagaimana diketahui

bersama, pembangunan
suatu negara hakikatnya
bertujuan untuk meningkat-
kan kemakmuran masyara-
kat dan pertumbuhan eko-
nomi agar stabil dan da-
lam keadaan naik terus.
Oleh karena itu, target uta-
ma yang menjadi landa-
san munculnya program-
program nasional adalah
pengentasan kemiskinan
dan pengurangan pe-
ngangguran.

Kemiskinan dan pe-
ngangguran dapat dipan-
dang sebagai ketidak-
mampuan atau sebagai
kekurangan kemampuan

dan keterampilan untuk
bekerja dan mecari nafkah
menopang kehidupannya.

”Menyikapi persoalan ke-
miskinan dan penganggu-
ran, program penyiapan te-
naga kerja siap pakai. Ter-
utama untuk penciptaan
pekerja dan pelatihan
menjadi salah satu strategi
yang diharapkan dapat
mengantisipasi sekaligus
mengatasi bertambahnya
angka kemiskinan dan pe-
ngangguran,” katanya.

Dikatakannya, masalah
pengangguran adalah
masalah kita dan menjadi
tanggung jawab kita ber-
sama baik pemerintah,
swasta maupun masya-
rakat. Dari sisi tanggung ja-

wab pemerintah, telah ba-
nyak upaya yang telah di-
lakukan, salah satunya
adalah dengan memberi-
kan pelatihan keterampi-
lan kerja.

Pemerintah daerah ten-
tunya juga akan selalu be-
rupaya agar dapat lebih
banyak lagi menganggar-
kan dana APBD untuk pe-
ningkatan pelatihan. Untuk
itu, Sekda mengajak mari-
lah galakkan semangat
peningkatan keterampilan,
sehingga tingkat pengang-
guran dan kemiskinan akan
terus semakin berkurang.

”Saya berpesan kepada
seluruh peserta agar dap-
at mengikuti pelatihan ini
secara serius dan sungguh-
sungguh, dengan mengiku-
ti seluruh tahapan dan pro-
ses pelatihan. karena pela-
tihan ini tentunya lebih me-
nekankan pada pemben-
tukan keterampilan/prak-
tek (skill), yang kelak menja-
di dasar keterampilan sau-
dara dalam menghadapi
pasar kerja. saya yakin
bahwa dengan mendapat
pelatihan ini saudara akan
menjadi pekerja yang suk-
ses,” tandasnya. (adv)

Sekda Pemkot Serang Tb Urip Henus saat menyematkan tanda peserta.

Sekda Pemkot Serang
Tb Urip Henus saat
memberikan sambutan
pada acara Pelatihan
Berbasis Kompetensi dan
Sertifikasi Teknik PLC.

Sekda Pemkot Serang Tb Urip Henus bersama Kepala Disnaker Kota Serang Heri Hadi
berfoto bersama peserta.

Para peserta saat bersalaman dengan Sekda Pemkot
Serang usai pembukaan.

Sekda Pemkot Serang Tb Urip Henus (tengah), bersama Kepala Disnaker Kota Serang
Heri Hadi (kanan), dan perwakilan dari BBLK Serang pada acara Pelatihan Berbasis
Kompetensi dan Sertifikasi Teknik PLC.


