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 Medsos pintu masuk terorisme.

 Ancaman global sulit dielakkan
bro!!!

Bang TOP...

JAKARTA (TERBITTOP) — Mabes Polri
mengungkapkan alasan tidak me-
lakukan penahanan terhadap dela-
pan orang aktivis yang diduga akan
melakukan tindakan makar.

”Penilaian subjektif penyidik, dini-
lai kooperatif dan lebih pada ala-
san kemanusian,” ujar Kadiv Humas
Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar di Ma-
bes Polri, Sabtu pekan lalu.

Pelepasan terhadap delapan
orang dilakukan setelah dilakukan
pemeriksaan selama 1x24 jam. Penyi-
dik juga tak mempermasalahkan
dengan tidak dilakukannya penaha-
nan. Penyidik menyatakan seorang
tersangka tak harus dilakukan pena-
hanan. ”Yang penting penyidik tidak
merasa dipersulit,” ungkap Boy.

Sementara tiga orang yang dita-
han yakni, Jamran dan Rizal Kobar
diduga melanggar Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sedangkan, Sri Bintang Pamungkas

Dugaan Melakukan Makar
INI ALASAN POLISI

LEPASKAN 8 AKTIVIS
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DALAM suasana peri-
ngatan Hari Pahlawan
2016, minggu lalu dalam
suasana Hari Pahlawan
bulan 10 November,
bertempat di Plaza Ke-
menterian Pendidikan

dan Kebudayaan di Jakarta, diadakan Se-
minar Bedah Sejarah Sultan Agung Mata-
ram 1629, sekaligus tentang bagaimana
membaca sejarah masa lalu untuk mem-
bangun ketahanan mental dan semangat
anak bangsa. Salah satu yang tadinya tera-
sa janggal adalah bahwa seminar tersebut
mengambil topik tokoh Pahlawan Nasional

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

Mengubah Pendekatan Membaca Sejarah
Sultan Agung Mataram dengan latar bela-
kang peristiwa heroik di 1628-1629 tatkala
secara gigih Sultan Agung Mataram mela-
wan kekuasaan VOC Belanda di Batavia.

Untuk sebagian orang periode tokoh na-
sional ini sudah sangat lama dan tidak ada
satu saksi sejarah yang masih ada dewasa
ini. Keturunan beliau Ibu Dr Mooryati Sudibyo
yang berusia 99 tahun tidak pernah melihat
nenek moyangnya. Suatu periode pada za-
man penjajahan Belanda yang hampir pasti
tidak mudah diingat. Bahkan tokoh yang

menjadi figur dalam Seminar itu pada waktu
diusulkan di angkat menjadi Pahlawan Na-
sional menimbulkan kontroversi antara para
anggota Dewan Tanda Jasa karena catatan
sejarah yang tidak lengkap di Tanah Air. Teta-
pi kemudian dapat lolos karena ternyata
dalam catatan di Negeri Belanda tokoh terse-
but disebut dengan jelas sebagai musuh
yang sangat merepotkan pada zamannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Prof Dr Muhadjir Effendy yang membuka se-
minar yang sangat menarik itu justru de-
ngan gamblang mengungkapkan secara
jelas betapa tokoh yang menjadi sorotan

JAKARTA (TERBITTOP) — Se-
jumlah media asing membe-
ritakan kasus dugaan penis-
taan agama ini. Harian asal
Inggris, The Telegraph me-
ngutip kantor berita asal
Amerika Serikat, Associated
Press (AP) yang mengulas
tentang penetapan Ahok
sebagai tersangka. Berita
tersebut menuliskan bahwa
penetapan Ahok sebagai
tersangka dalam penyelidi-
kan dugaan penistaan aga-
ma ini merupakan ujian be-
sar bagi reputasi bangsa In-
donesia dalam toleransi ber-
agama.

UJIAN REPUTASI DALAM TOLERANSI AGAMA

Media Asing Soroti Kasus Penodaan Agama
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BOGOR (TERBITTOP) —
Penampilan sang
Kapten Timnas Indo-
nesia, Boaz Solossa,
dengan brilian me-

ngantarkan
Indonesia

AP menyebutkan bahwa
penetapan Ahok sebagai
tersangka merupakan ha-
diah bagi politisi lain yang ju-
ga mencalonkan diri dalam
Pilkada DKI Jakarta. ”Ahok
disukai oleh masyarakat dari
kelas menengah, namun ju-
ga banyak menuai musuh
karena ketegasannya da-
lam menentang korupsi ser-
ta program perkotaannya
yang kemudian menggusur
ribuan kaum akar rumput,”
ulas AP, pekan lalu.

Lain hal dengan kantor
berita Al Jazeera yang da-
lam laporannya lebih terfo-

”Sekarang masuknya
nilai-nilai itu melalui me-
dia sosial. Kita tidak bisa
menjamin semuanya
clear," kata Suhardi da-
lam Sosialisasi Opersional
Prosedur Penanganan
Aksi Terorisme pada Ob-
jek Vital Nasional Sektor
Ketenagalistrikan di Ba-
tam, Kamis pekan lalu.

Ia mengatakan untuk
situs-situs mengandung
unsur radikalisme dan te-
rorisme yang mengan-
cam keamanan global
sudah banyak diblokir.
Namun tidak ada jami-
nan 100 persen semua-
nya bebas dari nilai-ni-
lai radikalisme dan te-
rorisme.

”Untuk website dan si-
tus-situs sudah banyak

yang kami blokir. Na-

adalah saat sekelompok
orang sudah merancang
aksi menyerang Marina
Bay Singapura dari Batam
beberapa waktu lalu.

Beruntung rencana aksi
tersebut segera bisa dike-
tahui sehingga rencana
penyerangan tersebut bi-
sa digagalkan.

Upaya deradikalisasi pa-
da masyarakat yang ter-
libat kegiatan terorisme,
kata dia, juga melibatkan
berbagai pihak termasuk
peran masyarakat lain da-
lam menerima kembali.

”Penerimaan yang baik
oleh masyarakat pada
mereka yang pernah terli-
bat juga akan menentu-
kan. Jika tidak ada pene-
rimaan yang baik, bisa jadi
mereka akan kembali
melakukan aksi. Sama hal-
nya pada mantan pe-
candu obat terlarang yang
kembali ke masyarakat
namun tidak diterima seh-
ingga kembali lagi men-
jadi pecandu,” kata dia.

Teroris asing
Di tempat terpisah De-

puti Bidang Penindakan

dan Pembinaan Kemam-
puan BNPT Irjen Pol Arief
Dharmawan di Jakarta,
Kamis lalu mengatakan
Indonesia perlu instrumen
hukum untuk melakukan
tindakan hukum terhadap
teroris asing (Foreign Ter-
rorist Fighter /FTF) dan uja-
ran kebencian (hate
speech) terkait terorisme,
kata pejabat Badan Na-
sional Penanggulangan
Terorisme (BNPT). ”FTF be-
lum bisa dihukum karena
undang-undangnya be-
lum ada,” kata Irjen Pol
Arief Dharmawan.

Saat ini, kata dia, se-
dang berjalan revisi UU
Nomor 15 Tahun 2003 ten-
tang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Terorisme.
”Tapi belum tahu kapan
selesainya. Saya ber-
harap revisi itu cepat sele-
sai dan segera menjadi
UU. Jangan sampai kasus
bom Thamrin terulang la-
gi, sementara kita belum
memiliki instrumen hukum
untuk menangani aksi te-
rorisme ini,” katanya.

Persoalan FTF, kata Arief,
harus segera dicarikan

BATAM (TERBITTOP) — Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme
Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan,
media sosial menjadi salah satu pintu
masuknya faham radikalisme dan
terorisme.

mun ini kan sudah menja-
di ancaman global, perlu
upaya semua pihak me-
meranginya,” kata dia.

Dalam kegiatan yang
juga dihadiri Kapolda Ke-
pri Brigjen Pol Sam Budi-
gusdian tersebut, Suhardi
mengatakan, untuk me-
ngantisipasi ancaman te-
rorisme di Indonesia tidak
bisa diserahkan pada pi-
hak keamanan saja.

”Masyarakat juga harus
berperan aktif. Kalau ada
kejanggalan dan sesuatu
yang tidak lazim segera
laporkan. Karena kepe-
dulian masyarakat juga
sangat membantu dalam
mengantisipasi teroris-
me,” kata Suhardi.

Ia mencontohkan salah
satu upaya aksi terorisme
yang berhasil digagalkan  Bersambung ke Halaman 11Komjen Pol Suhardi Alius

Ustaz Arifin Ilham

Gerah Diserang Haters

Ayu Ting Ting Unggah Ayat Suci Al-Quran
JAKARTA (TERBITTOP) — Ayu Ting Ting
mungkin gerah dengan banyaknya
hater yang selalu menyerangnya.
Tak hanya soal penampilannya,
tapi juga selalu dikait-kaitkan
dengan Raffi Ahmad. Boleh jadi
hal itulah yang membuatnya
mengunggah foto ayat suci Al-
Quran.

”Dan jika kamu memberikan
balasan, maka balaslah de-
ngan balasan yang sama de-
ngan siksaan yang ditimpa-
kan kepadamu. Akan teta-
pi jika kamu bersabar, se-
sungguhnya itulah yang
lebih baik bagi orang-or-
ang sabar,” demikian arti
Surat An-Nahl ayat 126,
seperti yang diunggah
Ayu sebagaimana dilan-

sir bintang.com , Selasa (22/11).
Bisnis kontrakan, salah satu in-

vestasi Ayu Ting Ting yang dibantu
dikelola orangtuanya.

Ribuan komentar membanjiri
laman akun Instagram Ayu. Me-
reka berharap Ayu selalu sabar
dengan komentar nyinyir para
hater.

”Semoga selalu diberi ke-
sabaran kak Ayu??????,”
harap akun @uyunkwidya.
”Sabar yu.. mengalah bu-
kan berarti merendahkan
martabat kita... justru itu

menunjukkan kedewa-
saan kita. Usia bukan
jadi tolak ukur orang
itu berpikiran dewa-

sa,” sambung akun
@lisazaka. (bntg)

BOAZ SOLOSSA
Buka Peluang Indonesia
ke Final Piala AFF 2016

kus pada proses hukum
Ahok. Al Jazeera menilai
bahwa kepolisian Indonesia
sangat berhati-hati dalam
menyelesaikan kasus du-
gaan penistaan agama ini
dan menyebutkan bahwa
langkah hukum penetapan
Ahok sebagai tersangka me-
rupakan langkah formal da-
lam sistem hukum di Indo-
nesia.

Selain itu, Kantor Berita
asal Inggris, BBC, turut mem-
beritakan dugaan kasus pe-
nistaan agama yang dilaku-
kan oleh Ahok.

Salah satu media ternama di Turki, Yenisafak, memberitakan
demo yang melibatkan massa dalam jumlah besar di Jakarta,
Jumat (14/10/2016). Demo satu juta orang tersebut bertujuan untuk
menyuarakan aksi protes terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok atas pernyataannya yang menghina Al-Quran.

FOKUSISLAM.COM

jalan keluarnya karena
bahaya terorisme selalu
mengintai. Kondisi tersebut
juga telah menjadi per-
soalan yang mengglobal
sehingga diperlukan siner-
gi antarnegara dan
antarinstitusi tanpa harus
terjadi saling intervensi ant-
ara satu dengan lainnya.

BNPT sendiri melalui Ke-
deputian Bidang Peninda-
kan dan Pembinaan Ke-
mampuan telah mengge-
lar diskusi kelompok tera-
rah (Focus Group Discus-
sion/FGD) tentang FTF dan
’hate speech’ dalam pe-
nanganan tindak pidana
terorisme untuk membuat
rumusan hukum.

FGD yang digelar di Ja-
karta, Rabu (30/11), itu di-
ikuti perwakilan BNPT, Ko-
misi III DPR-RI, Densus 88,
Kejaksaan Agung, Hakim,
Imigrasi, Satgas Kimia Bio-
logi, Radioaktif, dan Nuk-
lir, serta perwakilan dari
International Centre For
Counter Terrorism (ICCT)
Dr Christophe Paulussen,
Sangita Jaghai, dan Rene
Elkerbout.

Ayu Ting Ting
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membuka peluang lo-
los ke final Piala AFF
2016. Boaz berhasil
membobol gawang
Vietnam yang dikawal
Nguyen Manh Tran da-

ri titik putih pada
semifinal leg

pertama di
Stadion Pa-
kansari, Bo-
gor,  Sabtu
(3/12) ma-
lam.
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Ustaz Arifin Ilham
BERSEDIA BERI DAKWAH UNTUK AHOK
BOGOR (TERBITTOP) —
Ustaz Arifin Ilham me-
ngungkapkan kasus pe-
nistaan Al-Quran Surat Al-
Maidah ayat 51 yang di-
lakukan Gubernur DKI Ja-
karta nonaktif Basuki Tja-
haja Purnama alias Ahok
sebagai momentum me-
nyatukan ulama dan or-
mas Islam di seluruh ne-
geri.

”Karena Al-Maidah 51,
ulama dan ormas Islam di
seluruh negeri semakin
merapatkan barisan, se-
makin kuat kaidah kita
dan kuat untuk memper-
tahankan negeri ini,” tu-
tur Ustaz Arifin saat me-
mimpin istigasah dan ta-
blik akbar di Ma-
polresta Bogor
Kota, Jawa Ba-
rat, Kamis.

Menurut Ari-
fin, hikmah
Al-Maidah
51 telah
m e n y a -
d a r k a n
umat Is-
lam untuk
kembali
menta-

daburkan (mempelajari)
Al-Quran, sesuai dengan
tuntutan yang benar. Ge-
rakan mempelajari Al-
Quran semakin bergeliat
di berbagai daerah.

Pimpinan Masjid Az-
Zikra tersebut mengajak
umat Islam untuk men-
doakan Gubernur Ahok
agar mendapatkan hida-

yah, agar bi-
sa mera-
sakan in-

dahnya
i m a n ,
dan Is-

lam.
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PEMBERITAHUAN

JAKARTA (TERBITTOP) — Tidak berapa lama lagi
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja

Purnama atau kerap disapa Ahok akan duduk di kursi
pesakitan dengan ancaman sebagai terdakwa kasus

penistaan agama terkait ucapan yang dilontarkan
saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan

Seribu pada 27 September 2016. Berkasnya sudah
lengkap, dan Kejaksaan telah menunjuk 13 jaksa

dalam menangani kasus yang menghebohkan
baik di Indonesia bahkan di luar negeri. Berbagai
media asing menurunkan laporan secara khusus

kasus Ahok yang menimbulkan pro kontra.

Sebagai seorang Nasrani dan
berasal dari keturunan Tionghoa,
Ahok dianggap menafsirkan se-
suatu yang bukan ’miliknya’, se-
mentara ayat yang dia pakai ad-
alah ’milik’ umat Islam yang sakral.
Sebagian besar masyarakat Mus-
lim kemudian marah dan unjuk
rasa, menuntut proses hukum du-
gaan penistaan agama yang di-
lakukan Ahok. Ratusan ribu ma-
syarakat dengan pakaian serba
putih turun ke jalan di pusat kota
Jakarta, melakukan aksi damai.

”Pasal yang dikenakannya Pasal
156 dan 156a KUHP,” ujar Jampi-
dum Kejaksaan Agung Dr Noor
Rachmad SH, MH kepada warta-
wan, Rabu lalu seraya menambah-
kan bahwa jaksa yang meyakini
pasal tersebut sudah memenuhi
persyaratan untuk dinyatakan
lengkap. Dia menegaskan dari ha-
sil penelitian dari jaksa peneliti bah-
wa menyatakan berkasnya sudah
memenuhi syarat formal dan ma-
teril hingga memenuhi syarat un-
tuk dibawa ke pengadilan.

”Sesuai berkas, pasal yang di-
sangkakan adalah 156 dan 156a
KUHP,” kata Noor Rachmad. Tidak
dikenakannya Undang-Undang
(UU) ITE dalam berkas Ahok, ia
menyatakan sangkaan itu sesuai
dengan berkas yang diberikan
oleh kepolisian. Fakta-fakta yang
terungkap dari hasil penyidikan di
berkas itu, menggambarkan bah-
wa perbuatan yang dapat dike-

nakan hanya Pasal 156 dan 156a
KUHP,” katanya.

”Jaksa sudah meyakininya bah-
wa dengan pasal itu sudah
’mengcover’ semua yang ada
dalam berita acara perkara,” ka-
tanya. Langkah selanjutnya, kata
dia, tentu akan diambil sikap ka-
pan Ahok harus dibawa ke peng-
adilan. ”Tentu dalam rangka me-
lengkapi semua persyaratan, mi-
salnya surat dakwaannya sesege-
ra mungkin. Semuanya akan di-
percepat,” katanya.

Meja hijau
Sekretaris Umum Pengurus Pusat

Muhammadiyah Abdul Mu’ti ber-
harap Jaksa Agung selektif dalam
memilih jaksa untuk menangani ka-
sus penistaan agama yang diduga
dilakukan oleh calon gubernur Ja-
karta Basuki Tjahaja Purnama.

”Pertarungan di ’meja hijau’ itu
tak sederhana dan harus disiapkan
jaksa penuntu umum yang terbaik.
Jangan asal tunjuk karena jika tak
sesuai harapan masyarakat, bisa
menimbulkan aksi-aksi lainnya,”
kata Sekretaris Umum PP Muham-
madiyah Abdul Mu’ti seperti dilan-
sir Antara di Tangerang, Selasa.

Ia menjelaskan, kasus dugaan
penistaan agama kini ditangan ke-
jaksaan dan segera disidangkan.
Maka itu, harus disiapkan benar
segalanya, termasuk jaksa yang
menangani kasus ini. Apalagi, di-
rinya mendapat kabar jika Basuki

Tjahaja Purnama telah melakukan
komunikasi dengan berbagai
tokoh, termasuk dari Muhamma-
diyah sebagai penasihat untuk
membantu menangani kasus ini.
”Dengan kondisi yang seperti ini,
Jaksa Agung harus benar-benar
serius dan fokus. Sebab perjuangan
yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Polri menerima 14 laporan polisi
terkait kasus dugaan penistaan
agama, yakni Quran Aurat Al-
Maidah ayat 51 yang dilakukan
Ahok. Empat belas laporan terse-
but diterima polisi pada rentang
waktu 6, 7, 9 dan 12 Oktober 2016.
Ahok diduga menghina Islam pa-
da kunjungan kerjanya ke Pulau
Pramuka, Kepulauan Seribu, pa-
da 27 September 2016.

Polri menyelidiki dengan me-
meriksa barang bukti video digital
secara laboratoris dan disimpul-
kan bahwa video yang diserah-
kan pelapor dalam keadaan asli
pada 10 Oktobe 2016. Selanjut-
nya memeriksa 29 orang saksi,
baik dari pelapor maupun terla-

por dan pihak-pihak lainnya yang
memiliki informasi yang relevan
atas kasus ini.

Penyidik juga mewawancara
39 orang ahli dari tujuh bidang ke-
ahlian, yakni ahli hukum pidana,
ahli bahasa Indonesia, ahli aga-
ma, ahli psikologi, ahli antropolo-
gi, ahli digital forensik dan ahli le-
gal drafting.

Tekanan publik
Ketua Lembaga Kajian dan Pe-

ngembangan Sumber Daya Ma-
nusia Nahdlatul Ulama (Lakpes-
dam NU) Rumadi Ahmad menutur-
kan penegakan hukum terhadap
Ahok berdasarkan tekanan publik.

”Penegakan hukum terkait peno-
daan dan penistaan agama itu se-
lalu subjektif dan penegak hukum
biasanya mengikuti selera, serta
tuntutan dari massa yang mem-
permasalahkan itu," kata Rumadi
di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rumadi menyebutkan kasus
penistaan agama pertama kali
terjadi ketika penerbitan buku

Dikenakan Pasal 156 dan 156a KUHP

’Babak Akhir Kasus Penodaan Agama’
156 ayat (1) KUHP dan Undang-
Undang Pencegahan Penyalah-
gunaan dan/atau Penodaan
Agama digunakan untuk menje-
rat pelaku kasus penodaan aga-
ma, namun belum mengakomo-
dasi unsur penistaan agama.

Sementara Direktur Setara Insti-
tute Ismail Hasani menyatakan
penistaan agama tidak dikenal
dalam pandangan hak azasi
manusia (HAM) karena muncul
pada agama monoestik. ”Konsep
HAM itu melindungi manusia da-
lam kebebasan berpikir dan ber-
agama,” ujar Ismail.

Setelah reformasi, dikatakan Is-
mail, beberapa kaum kapital
mengeksploitasi dan mempoliti-
sasi agama. Bahkan, kasus peno-
daan agama kerap ditunggangi
tekanan massa dan politik yang
rawan ditunggangi pihak lain.

Tak Sama Ahli hukum pidana
Asep Iwan Iriawan mengutarakan
penanganan dugaan kasus pe-
nistaan agama tidak dapat disa-
makan seperti kasus Ahok de-
ngan Lia Eden atau Ahmad Mu-
sadeq yang memiliki perbedaan.

Asep menyebutkan kasus Ahok
dipermasalahkan ucapannya, se-
dangkan Musadeq dan Lia Eden
karena perbuatan yang menista-
kan agama.

Lebih lanjut, Asep menambah-
kan kasus Ahok akan menitikbe-
ratkan pada pendapat saksi ahli
sehingga akan muncul perbeda-
an pendapat atau penafsiran.

Pakar pidana umum itu menga-
takan majelis hakim akan berpa-
tokan terhadap saksi dan ahli
yang mempersepsikan pernya-
taan Ahok, termasuk kategori me-
nodai agama atau tidak.

Sebelumnya Jaksa Agung HM
Prasetyo mengatakan, pihaknya
segera menuntaskan kasus Ahok
dan melimpahkan ke pengadilan.
Berkasnya sudah lengkap dan se-
gera dilanjutkan penyerahan ter-
sangka dan barang bukti kemu-
dian pembuatan surat dakwaan
untuk dilimpahkan ke penga-
dilan. (berbagai sumber/ant/ris)

”Langit Makin Mendung” karya Ki
Pandjikusmin.

Saat itu, pemerintah menghu-
kum HB Jassin selama dua tahun
penjara yang menyembunyikan
sosok Ki Pandjikusmin.Selanjutnya,
menurut Rumadi, massa juga
mempersoalkan kasus Lia Ami-
nuddin alias Lia Eden yang diang-
gap menistakan agama.

Perkara lainnya, penulis dan war-
tawan Tabloid Monitor Arswendo
Atmowiloto dijebloskan ke penjara
selama 4,5 tahun terkait survei le-
bih 33.000 kartu pos dari pembaca
pada 1990. Dalam survei tokoh pi-
lihan pembaca tersebut, Presiden
Soeharto kala itu berada pada
tempat pertama, sedangkan Nabi
Muhammad SAW di urutan ke-11
sehingga massa bereaksi.

Sama halnya dengan kasus
Ahok, kemudian Rumadi menga-
takan, publik mendesak dan me-
nuntut Polri memproses hukum ter-
hadap petahana Gubernur DKI
Jakarta itu. Rumadi mengung-
kapkan selama ini Pasal 156 dan
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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

�

teks politik, pernyataan Amir
Syamsuddin itu bisa kontrapro-
duktif dan berkonotasi negatif,
karena nuansa poltik dalam kasus
pidana yang kemudian memba-
wa Antasari Azhar pada posisi se-
bagai narapidana, tidak terlepas
dari hubungan politik kekuasaan
yang tidak harmonis antara An-
tasari Azhar dan SBY pada posisi
masing-masing pada ketika SBY
sebagai presiden dan Antasari
Ashar sebagai ketua KPK.

Dikatakan, sebagai partai poli-
tik, maka Partai Demokrat secara
moral seharusnya ikut memberi-
kan rasa nyaman bagi Antasari
Azhar dan keluarganya bahkan
harus mendorong Antasari Azhar
melaksanakan hak-hak dan ke-
wajibannya sebagai warga ne-
gara termasuk keinginan publik
agar Antasari Azhar membongkar
tindak pidana korupsi masa lalu
yang belum terselesaikan

Menurut Petrus, dalam kasus
pembunuhan yang dituduhkan
kepada Antasari Azhar, semua
konsekuensi sudah dipenuhi ter-

JAKARTA (TERBITTOP) — Koordina-
tor TPDI (Tim Pembela Demokrasi
Indonesia) Petrus Selestinus SH
menilai sekelumit pernyataan
Amir Syamsudin SH, mantan Men-
kumham sekaligus ketua Dewan
Kehormatan DPP Partai Demokrat
yang berisi permintaan Antasari
Azhar ’menjaga ucapan’ karena
masih berstatus bebas bersyarat
memberi pesan kepada publik
bahwa Antasari masih menjadi
ancaman serius bagi Susilo Bam-
bang Yudhoyono dan Partai De-
mokrat.

”Dalam konteks pertemanan,
pernyataan Amir Syamsuddin
yang meminta Antasari Ashar
menjaga dan menjauhi ucapan-
ucapan atau pernyataan yang
bisa mengganggu posisinya se-
bagai narapidana bebas bersya-
rat, hal itu sangat positif karena
bermakna sebagai tanggung ja-
wab moral seorang sahabat ter-
hadap sahabatnya yang sedang
bermasalah,” kata Petrus Selesti-
nus SH kepada wartawan, Senin.

Tetapi, lanjut Petrus, dalam kon-

masuk harus menjalani masa hu-
kuman yang sudah dijatuhkan
oleh pengadilan.

”Dengan demikian pemberian
pembebasan bersayarat dan
saat ini dijalani oleh Antasari Az-
har, hal itu sepenuhnya menjadi
hak Antasari Ashar sebagai nara-
pidana untuk menjalani bebas
bersyarat,” ujarya.

Artinya hanya dengan meme-
nuhi Kedua syarat ini, maka se-
orang narapidana baru boleh di-
berikan haknya untuk menjalani
hidup di luar lembaga pemasya-
rakatan selama kurun waktu terten-
tu dengan syarat wajib lapor se-
cara periodik, hingga pelaksanaan
masa hukuman dinyatakan sudah
terpenuhi secara paripurna. (ris)

Demokrat Harusnya Dorong
Antasari Buka Kasus Lama

jelas dan transparan. Hingga ma-
syarakat yang sudah mau lahan
tanahnya dipakai untuk menyuk-
seskan proyek pemerintah itu ja-
ngan sampai dirugikan apalagi
dipermainkan. Semuanya saat ini
harus jelas. Karena sudah tidak
zamannya lagi main petak um-
pet,” tandas Sony seperti dilansir
breaking news.com.

Seperti diberitakan TERBITTOP.-
COM, pekan lalu, kantor pengaca-
ra Hartono Tanuwidjaja SH, MSi, MH,
mensomasi keras Ketua Tim Guber-
nur Untuk Percepatan pembangu-
nan Provinsi DKI Jakarta, Moham-
mad Yusuf, karena menyebarkan/
menandatangi undangan yang
penuh kebohongan kepada sege-
nap pemilik tanah yang terkena
proyek MRT (Mass Rapid Transit).

Surat undangan tersebut men-
catut nama klien Hartono Tanuwi-
djaja, yakni Mahesh Lalmalani. Di
mana pada surat undangan dise-
but, seolah pertemuan atas per-
mintaan lisan Lalmalani. Padahal,
Lalmalani tidak pernah diajak

JAKARTA (TERBITTOP) — Pelaksana
tugas (Plt), Gubernur DKI Jakarta,
Soni Sumarsono,menginginkan
pergantian lahan warga yang
terkena proyek MRT, harus dilaku-
kan dengan transparan.

Oleh karenanya, Soni dengan te-
gas mengatakan akan memang-
gil semua pihak yang terlibat
dalam percepatan pembangu-
nan MRT Lebak Bulus-Bundaran Ho-
tel Indonesia, guna mempercepat
mekanisme ganti rugi lahan yang
akan dibebaskan secara transpa-
ran dan tidak lagi seperti selama
ini main petak umpet seakan
membeli kucing dalam karung.

”Sudah saatnya semua meka-
nisme pergantian tanah yang di-
pakai oleh mega proyek itu harus

apalagi diundang dalam rapat
pertemuan dengan pihak panitia
terkait pembahasan ganti rugi ta-
nah yang dijadikan lahan Proyek
MRT oleh Pemprov DKI Jakarta.

Karenanya, Mahesh Lalmalani
melalui kuasa hukumnya advokat
Hartono Tanuwidjaja, melayang-
kan somasi kepada Mohammad
Yusuf (ketua tim Gubernur DKI
Jakarta).

Sebab, akibat pencatutan na-
ma Mahesh Lalmani, membuat
sebagian pemilik tanah hadir pa-
da rapat pembahasan pergan-
tian tanah yang sarat dengan
spekulasi dan terindikasi ada pe-
nyimpangan tersebut.

Oleh karenanya, Hartono seca-
ra tegas akan mengambil langkah
hukum jika pihak Pemprov DKI tidak
memberikan klarifikasi yang telah
merugikan kliennya. ”Jika masih
mengabaikan juga, saya gunakan
media massa untuk persoalkan
undangan yang sarat dengan ma-
nipulasi itu” ungkap Hartono kepa-
da pers di Jakarta. (dolat munthe)

DALAM sebuah obrolan di pesawat Citilink
ketika terbang menuju Pulau Belitung
Provinsi Bangka Belitung, belum lama ini,

saya ditegur seorang pengusaha. Dia tahu saya
lahir dari Pulau Belitung, di mana Gubernur DKI
nonaktif Basuki Tjahaja Purnama juga berasal
dari daerah itu. Dia pun bertanya apa perasaan
saya ketika DKI dipimpin seorang gubernur yang
berasal dari satu daerah dinilai ’cukup gaduh’
dalam pemerintahannya. Bahkan kini terjerat
menjadi tersangka kasus penodaan agama.
Saya jawab, saya tidak suka dengan pemimpin
gaduh, bagi saya cukuplah sekali DKI Jakarta
memiliki pemimpin seperti itu. Saya juga tidak
percaya jika Kejaksaan Agung menahan Ahok
semisalnya, maka Indonesia akan runtuh.

Sebuah pepatah Arab menga-
takan, ”Tidak ada kejayaan tanpa
kekuatan, tidak ada kekuatan tan-
pa persatuan, dan tidak ada per-
satuan tanpa kemuliaan ahklak”.
Artinya mulainya darimana? Akh-
lak! Menyitir ucapan Ridwan Saidi
seorang budayawan asal Betawi
menyebut, masyarakat mengi-
nginkan pemimpin Jakarta yang
membuat tentram dan damai, ti-
dak membuat gaduh. Pemimpin
sekarang ini tidak menggambar-
kan harapan warga Ibu Kota. ”Be-
risik pemimpin sekarang ini,” kata
Ridwan dalam sebuah diskusi.

Kegaduhan apa pun yang ada di tengah
bangsa ini berawal dari mulut. Seperti yang dilon-
tarkan oleh seorang Ahok ini menjadi gaduh se-
antero Nusantara. Semestinya itu tak pantas dari
seorang pemimpin, yang seharusnya mampu
mengontrol ucapannya. Apalagi menyangkut
masalah agama, yang bisa menimbulkan berba-
gai macam tanggapan yang akhirnya timbul ke-
gaduhan seperti ini.

Lalu saya bertanya benarkah reaksi umat Islam
terhadap penistaan Al-Quran ada kaitan
dengan politik, ternyata tidak benar. Sebab ka-
lau hanya soal politik, umat Islam tidak akan me-
nyatu bereaksi seperti ini. Ini adalah soal peno-

daan agama. Kepolisian dan Kejaksaan Agung
telah bergerak cepat,kita tunggu saja persida-
ngan kasus ini dengan mengedepankan asas
praduga tak bersalah.

Saya pun berpikir lagi apakah karena pelakun-
ya non-muslim juga ternyata tidak tepat, sebab
banyak teman saya non-muslim memahami pe-
rasan umat Islam dan mengakui tidak dapat me-
nerima penistaan Al-Quran. Kemudian apa kare-
na pelaku penistaan dari etnis Tionghoa ternyata
juga kurang benar karena kalangan etnis Tiong-
hoa pun merasa tindak penistaan Al-Quran, me-
mang tidak pantas. Saya kemudian menjadi lebih
bingung apa benar negeri ini dalam keadaan
bahaya, karena tiba-tiba saja banyak kalangan
meneriakkan slogan persatuan kebhinnekaan dan

siapa yang merusaknya???
Bahkan karena kegaduhan itu

negeriku ini banyak mengeluarkan
energi harus melibatkan banyak
pakar, kiai, ulama, banyak modal
yang dilakukan dengan reaksi
agar dibawa ke ranah hukum dan
diterapkan secara adil. Masyara-
kat Jakarta sekarang resah kare-
na dipertontonkan kegaduhan
akibat ulah pemimpinnya. Permin-
taan warga DKI sederhana, butuh
pemimpin yang bisa menciptakan
kedamaian, bukan semata me-
ngedepankan pembangunan.
”Kembalikan kedamaian kepada

kami, kami nggak tahan saban hari dengar mu-
lut-mulut teriak, muka beringas marah sana sini.
’Cukuplah sekali’ punya pemimpin seperti itu!”

Pada 15 Februari 2017 nanti warga DKI akan me-
lakukan pemungutan dan penghitungan suara. Pil-
kada itu akan menjadi ’pesta’ yang lebih semarak,
khususnya oleh jumlah pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur yang telah siap berlaga. Ini
akan menjadi pilgub ketiga bagi DKI Jakarta sete-
lah era penunjukan langsung berakhir. Marilah me-
milih kawan, untuk Jakarta yang lebih sejahtera
yang damai dan tentram dan kembalikan kemu-
liaan itu dengan hadirnya pemimpin baru. (Penu-
lis wartawan TERBITTOP/mantan Pengurus PWI Pusat)

’Cukup Sekali Saja’
TOP SOROT

Haris Fadillah

”Kembalikan kedamaian
kepada kami, kami

nggak tahan saban hari
dengar mulut-mulut

teriak, muka beringas
marah sana sini.

’Cukuplah sekali’ punya
pemimpin seperti itu!

AKAN DIADILI — Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah)
bersama tim advokasi dan pemenangannya. Setelah berkasnya dilimpahkan ke persidangan, Ahok akan
diadili sebagai tersangka dugaan penodaan agama.

VIVA.CO.ID

Plt Gubernur Janji Pergantian
Lahan Proyek MRT Transparan

Petrus Selestinus SH

Soni Sumarsono
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BOGOR (TERBITTOP) — Dengan
mengambil tema ’Mengusung
Instansi Kejaksaan Modern Me-
nuju Penegakan Hukum yang
Profesional, Bebas Korupsi, Ber-
martabat dan Terpercaya’, Ra-
kernas Kejaksaan RI dibuka dan
berlangsung selama empat hari
di Hotel Novotel Bogor Golf Re-
sort Convention Center, Kota Bo-
gor, Jawa Barat, Selasa (15/11).
Pada rakernas dipaparkan pen-
capaian kinerja selama 2016
tantangan yang dihadapi tar-
get di tahun mendatang serta
strategis untuk meraihnya. Ra-
kernas diikuti seluruh kajati, per-
wakilan kejaksaan di luar negeri,
jaksa agung muda serta Kaba-
diklat.

Rakernas 2016 dibuka oleh
Jaksa Agung HM Prasetyo SH,
MH, dilanjutkan dengan sambu-
tan Ketua Umum Rakernas 2016
R Widyopramono, yang menja-
bat sebagai jaksa agung muda
pengawasan (Jamwas).

Jaksa Agung HM Prasetyo SH
berharap rakernas bukan seremo-
nial belaka, namun harus dapat
dimanfaatkan sebagai sarana
mencari solusi terbaik atas berba-
gai permasalahan yang terjadi
baik di pusat maupun daerah.

”Kejaksaan sebagai lembaga
pemerintah dan penegak hu-
kum dituntut untuk selalu ber-
benah diri mengingat perkem-
bangan zaman yang serba mo-
dern dan dinamis, yang menga-
kibatkan penegakan hukum

dan Mengamankan Pembangu-
nan Nasional”, dilanjutkan Kepa-
la BNN Budi Waseso dengan ma-
teri bertema ”Koordinasi dan  Ker-
ja Sama Pencegahan serta Pen-
cegahan Narkoba”.

Dalam rakernas, Ketua KPK
Agus Rahardjo berbagi soal siner-
gi penegakan hukum dalam pen-
cegahan dan pemberantasan
korupsi. Men-PAN-RB Asman Ab-
nur berbicara soal pelaksanaan
reformasi birokrasi untuk terben-
tuknya pemerintahan yang kuat.
Sementara Menteri ESDM Ignatius
Jonan memberikan makalah soal
strategi mengelola lembaga pub-

menjadi muda,” jelasnya
saat membuka rakernas.

Prasetyo menegaskan, ra-
kernas dapat dimanfaatkan
sebagai momentum untuk
mempererat jalinan silaturah-
mi agar semakin meningkat-
kan semangat solidaritas dan
memperkokoh jalinan keber-
samaan di tengah suasana
kekayaan di antara segenap
warga korps Adhyaksa.

Dia menekankan, Satgassus
Penanganan dan Penye-
lesaian Perkara Tindak Pidana
Korupsi (P3TPK) harus berhasil
menangani korupsi besar
yang mampu menarik per-
hatian masyarakat. ”Satgas-
sus P3TPK juga harus berhasil
menangani berbagai tindak
pidana korupsi yang tergolong
big fish,” ungkapnya.

Dikatakan jajarannya agar me-
lakukan pembenahan agar da-
pat mengikuti perkembangan
dan dinamika yang terjadi di te-
ngah masyarakat, khususnya da-
lam bidang penegakan hukum.
Selain itu, performa dan profesio-
nalisme sebagai bagian dari
pembenahan internal kejaksaan.
Kejaksaan telah membentuk Tim
Pengawal dan Pengaman Peme-
rintah dan Pembangunan Pusat
dan Daerah (TP4P dan TP4D) .

Apalagi telah diluncurkan pro-
gram Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

yang bertujuan untuk memberi-
kan kesadaran dan pemahaman
kepada generasi muda Indone-
sia mengenai bahaya tindak pi-
dana korupsi. Pada Rakernas se-
luruh jaksa agung muda membe-
rikan pemaparan mengenai pen-
capaian kinerja, strategi, serta tar-
get tahun depan.

Seremonial
Rakernas Kejaksaan 2016 juga

menghadirkan beberapa pembi-
cara dari kementerian lain. Men-
ko Polhukam Wiranto memberi-
kan ceramah ”Reformasi Hukum
dalam Mendukung, Mengawal

lik dan membangun keperca-
yaan masyarakat.

Terdapat pula tim perumus
yang akan menyampaikan
rekomendasi dari setiap
bidang. Dengan rakernas ini
diharapkan kejaksaan bisa
merumuskan strategi untuk
mencapai kinerja yang lebih
baik di tahun mendatang.

Beberapa wartawan peliput
kejaksaan sendiri melihat dari
dulu rakernas selalu men-
gagendakan hal-hal normatif
dan seremonial. Pembahasan
rakernas membahas yang itu-
itu saja, ceramah, evaluasi,
rapat, diskusi, laporan, dan
kurang fokus membahas kon-
disi nyata di kejaksaan yang
memang menjadi masalah.

Padahal, rakernas itu penting
dan strategis namun perlu ada
semacam evaluasi terhadap se-
tiap agenda rakernas, cermati
baik-baik untuk memilih agenda
yang memang penting dan sub-
stansial, yang kontekstual. Hal itu
harus sesuai dengan perkemba-
ngan, sesuai kebutuhan, apa saja
masalah nyata untuk dibahas
yang dihadapi internal kejaksaan
dan apa sebenarnya yang di-
inginkan masyarakat dari kejak-
saan.

Untuk itu rakernas diharapkan
bisa menghasilkan putusan dan
rekomendansi yang jelas dan di-

laksanakan seluruh jajaran ke-
jaksaan. Ke depan Jaksa Agung
perlu membentuk tim untuk me-
monitoring implementasinya,
dari hasil rakernas dan dijalan-
kan selama setahun ke depan,
bila perlu ada tim khusus yang
memonitor agar terlaksana de-
ngan baik. Sehingga pada akhir
rakernas diharapkan didapat so-
lusi konkret maupun strategi ap-
likatif dalam penyusunan pro-
gram kerja.

Pada rakernas dipamerkan
berbagai pemanfaatan teknolo-
gi dalam penegakan hukum
yang modern dan berkualitas
menjadi materi dalam rakernas,
dan ada beberapa kejaksaan
tinggi seperti Jawa Barat mema-
merkan berbagai inovasi dalam
aplikasi penanganan perkara.
Tetapi penggunaan sistem terse-
but belum seluruh kejaksaan
tinggi menggunakan, dan ka-
dang pula selalu berakhir apabi-
la terjadi pergantian kajati, se-
hingga ini harus menjadi agenda
tetap digunakan sehingga apli-
kasi seperti itu diterapkan semua
kejaksaan tinggi.

Oleh sebab itu rakernas 2016
bisa menjadi momentum bagi ja-
jaran kejaksaan menyiapkan diri
dalam memberi arah yang kuat
di dalam penegakan hukum
yang kontekstual sesuai dengan
semangat zaman terutama harus
seirama dengan program peme-
rintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam
penegakan hukum. (haris)

Harapan dari Rakernas Kejaksaan 2016

”Ini jumlah yang lumayan
untuk dana pembangunan
karena upaya penanga-
nan korupsi secara refresif
juga diarahkan kepada
pengembalian kerugian
negara atau perekono-
mian negara,” kata Jaksa
Agung HM Prasetyo SH, MH
didampingi Jampidsus Dr
Arminsyah SH, MSi kepada
wartawan di sela Raker Ke-
jaksaan Agung di Bogor,
pekan lalu.

Selain itu dia juga mene-
gaskan, penyelamatan
dan pengembalian terha-
dap kerugian negara mu-
lai Januari sampai dengan
Oktober 2016 di tahap pe-
nyidikan dan penuntutan
sebesar Rp275.589.789,97.
Sementara dalam pelak-
sanaan eksekusi uang

pengganti yang telah dise-
tor ke kas negara sebesar
Rp212.280.219.546,00. Pe-
nyelamatan kerugian nega-
ra dari hasil eksekusi pidana
denda yang telah disetor-
kan Rp41.646.866.660 serta
dari hasil pengoperasian
barang rampasan sebesar
Rp1.113.907.351.628.

Prasetyo mengatakan, Ke-
jaksaan Agung berupaya
untuk selalu mencegah,
memulihkan dan mengem-
balikan aset negara yang
telah dijarah oleh pelaku tin-
dak pidana korupsi mes-
kipun aset tersebut sudah di-
putuskan di pengadilan dan
berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, ia juga mene-
gaskan, Kejaksaan Agung
berupaya untuk mengem-
balikan aset yang berada

di luar negeri melalui per-
temuan bilateral dengan
Jaksa Agung Swiss dan Jak-
sa Agung Singapura.

Ia menjelaskan, kejaksaan
di Swiss akan berusaha
membantu Kejagung untuk
mendapatkan informasi se-
kali pun terhadap ketatnya
rahasia dari bank.

Sebelumnya, Kejaksaan
Agung juga melakukan ke-
sepakatan bersama de-
ngan kejaksaan di Tiongkok
dan kejaksaan di negara
anggota ASEAN untuk me-
mudahkan pengembalian

aset ke dalam negeri.
”Kami juga melakukan

kesepakatan bersama anta-
ra jaksa agung ASEAN dan
Tiongkok. Mereka akan
memberikan bantuan untuk
mengembalikan aset yang
dibawa ke luar negeri, na-
mun seringkali kita terkenda-
la oleh sistem hukum yang
berbeda,” ujar Prasetyo.

Di bagian lain dia me-
ngungkapkan, Satuan Tu-
gas Khusus Penanganan
dan Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Korupsi (Sat-
gassus P3TPK) kejaksaan se-

panjang Januari-Oktober
2016 mengeksekusi badan
1.557 orang terpidana ka-
sus korupsi .

Selain itu, kata dia, satgas-
sus juga telah menyelidiki
1.451 perkara, 1.392 perkara
penyidikan, dan 2.066 per-
kara penuntutan atau 806 di
antaranya berasal dari pe-
nyidikan Polri. Bidang perda-
ta dan TUN periode Januari-
Oktober 2016, menyelamat-
kan keuangan dan pemuli-
han keuangan negara se-
besar Rp20,3 triliun, pemuli-
han keuangan/kekayaan

Kejagung Kembalikan Aset Negara Rp1,7 Triliun
saan mencapai Rp1,7 triliun
atau 889,94 persen dari tar-
get Rp197,7 miliar.

Upaya penanganan ko-
rupsi secara represif, kata
dia, juga diarahkan kepa-
da pengembalian keua-
ngan negara atau pereko-
nomian negara.

Ia menyebutkan, kejak-
saan tidak hanya sekadar
melakukan penindakan
saja, namun juga melaku-
kan pencegahan dengan
membentuk Tim Pengawal
dan Pengaman Pemerin-
tah dan Pembangunan Pu-
sat (TP4P) di Kejagung dan
di kejati serta kejari seluruh
Indonesia.

Tim TP4P dibentuk pada
1 Oktober 2015, kegiatan
pendampingan dan pe-
ngamanan oleh TP4P telah
dilakukan secara berkesi-
nambungan terhadap be-
berapa proyek yang dila-
kukan oleh pemerintah da-
lam berbagai bidang.

Antara lain, pembangu-
nan infrastruktur kelistrikan,
pelaksanaan infrastruktur
strategis, bidang kelautan
dan pemberdayaan perta-
nian dan peternakan. Pe-
laksanaan TP4P, kata dia, ti-
dak hanya memastikan ja-
lannya proyek sesuai per-
aturan perundang-unda-
ngan namun juga berhasil
meningkatkan penyerapan
anggaran kementerian/
lembaga pemerintahan
daerah hingga 74 persen
pada 2016. (ris)

BOGOR (TERBITTOP) — Sejak terbentuknya
Satgassus P3TPK Bidang Pidana Khusus
Kejaksaan Agung pada 8 Januari 2015

telah memberikan hasil yang positif
dalam pemberantasan korupsi

sekaligus menuntaskan perkara yang
menjadi tunggakan selama ini. Dengan

kerja keras seluruh jajaran, Jaksa Agung
HM Prasetyo SH, MH memberikan apresiasi
atas pencapaian Satgassus P3TPK berhasil

mengembalikan aset negara dari hasil
pidana korupsi sebesar Rp1,7 triliun lebih.

negara sebesar Rp49,2 miliar
serta pendapat hukum dan
pendampingan hukum ter-
hadap proyek/aset bernilai
Rp232,4 triliun dan  264,8 ribu
dolar AS. Sementara sejak
Januari-Oktober PNBP Kejak-

BOGOR (TERBITTOP) — Tim Satgassus Penanganan dan Pe-
nyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) diharap-
kan mampu membongkar kasus korupsi ’big fish’ dan me-
narik perhatian masyarakat.

”Satgasus P3TPK juga harus berhasil menangani berba-
gai tindak pidana korupsi yang tergolong ’big fish’,” kata
Jaksa Agung HM Prasetyo SH, MH dalam Rapat Kerja Na-
sional (Rakernas)Kejaksaan 2016 di Bogor, belum lama ini.

Hal tersebut merupakan bagian dari tindakan represif
terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan, pencegahan dan pemberantasan tin-
dak pidana korupsi masih menjadi salah satu program
prioritas pemerintah saat ini.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum,
kata dia, diharapkan dapat menunjukkan kinerjanya secara
optimal dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor.

Berkaitan dengan pencegahan tipikor, kejaksaan telah
membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah
dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P dan TP4D).

”TP4P dan TP4D merupakan sebuah strategi preventif un-
tuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di ins-
tansi pemerintah. Sekaligus sebagai bentuk komitmen
bahwa kejaksaan senantiasa mendukung program per-
cepatan pembangunan nasional,” katanya.

Sejak dibentuk 1 Oktober 2015, kegiatan pendampingan
dan pengamanan oleh TP4 telah dilakukan secara berke-
sinambungan terhadap beberapa proyek yang dilakukan
oleh pemerintah dalam berbagai bidang antara lain pem-
bangunan infrastruktur kelistrika, pelaksanaan inftrastruktur
strategis bidang kelautan maupun pemberdayaan perta-
nian dan peternakan.

”Pelaksanaan TP4 tidak hanya memastikan jalannnya
proyek sesuai dengan peratuan perundang-undngan na-
mun juga berhasil meningkatkan penyerapan anggaran
kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah
hingga 74 persen pada tahun 2016. (ris)

BOGOR  (TERBITTOP) — Op-
timalisasi pengawasan de-
ngan menempatkan seba-
gai prime mover kinerja ke-
jaksaan secara keseluru-
han dinilai telah mendo-
rong pelaksanaan reward
and punishmen secara
konsisten. Hal itu tergambar
dari jumlah sanksi yang di-
jatuhkan sebanyak 17
orang dibebaskan dari ja-
batan fungsional jaksa, 17
dibebaskan dari jabatan
struktural, 23 orang dihenti-
kan dengan hormat dan 20
orang dihentikan dengan
tidak hormat serta 17 diber-
hentikan sementara seba-
gai PNS.

Secara konsisten sejak
2015 Badan Diklat telah
mengadakan diklat revolu-
si mental yang khusus peja-
bat eselon II dilakukan tiga
angkatan serta untuk peja-

bat eselon III yang tekah di-
ikuti tujuh angkatan. Selain
itu juga telah dilakukan dik-
lat TOT Revolusi Mental se-
bagai satu angkatan.

Kejaksaan, kata Jaksa
Agung HM Prasetyo, secara
konsiten melaksanakan
pendidikan dan pelatihan
baik tehnis fungsional mau-
pun manajemen kepemim-
pinan serta selalu menjaga
dan meningkatkan akredi-
tasinya dalam Lembaga
Administrasi Negara (Diklat
PIM III, IV dan Prajabatan
terakreditasi A selama lima
tahun dam Diklat Teknis
Fungsional terkreditasi A se-
lama lima tahun. Di sam-
ping kerja sama program
beasiswa guna meningkat-
kan kualitas pembelajaran
dengan berbagai lembaga
baik dalam dan luar negeri.

Untuk pembenahan dan

konsolidasi di lingkungan in-
ternal kejaksaan telah disu-
sun road map RB Kejaksaan
tahun 2015-2019 yang meli-
puti delapan area peruba-
han yakni manajemen pe-
rubahan, penguatan sistem
pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja, pe-
nguatan kelembagaan,
penguatan tata laksana
penguatan sistem manaje-
men SDM ASN, penguatan
perundang-undangan dan
peningkatan kualitas pela-
yanan publik.

Kegiatan percepatan di-
lakukan dengan memben-
tuk TP4P dan TP4D, Jaksa
Masuk Sekolah (JMS), ke-
mudahan membayar ti-
lang, pengembalian ba-
rang bukti, dialog hukum
online bagi pengacara ne-
gara dan pelayanan prima
kepada saksi. (ris)

BOGOR (TERBITTOP) — Korps Ahdyaksa juga berusaha men-
ciptakan generasi muda sdar hukum dengan Jaksa Masuk
Sekolah (JMS). Jaksa Agung HM Prasetyo SH, MH menyebut-
kan program JMS sudah dimulai sejak akhir 2015 dengan
berhasil dilakukan terhadap 48 sekolah dari tingkat SD hing-
ga perguruan tinggi, dan telah diikuti 6.243 pendengar.

”Untuk semester pertama di 2016 telah berhasil dilaku-
kan terhadap 36 sekolah,145 SMP, 429 SMA, tujuh Sekolah
Madrasah Aliyah dan empat universitas dengan jumlah
peserta keseluruhan 94.574 orang,” ungkap HM Prasetyo.

Dia menambahkan, diluncurkan program JMS bertujuan
untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada
generasi muda Indonesia mengenai bahaya tindak pida-
na korupsi. ”JMS untuk memberikan kesadaran dan pe-
mahaman kepada generasi muda Indonesia akan baha-
ya korupsi,” tegasnya.

Bahkan untuk mendukung reformasi hukum khususnya
pemberantasan pungutan liar yang tengah digalakkan
pemerintah, kejaksaan telah bergabung dengan Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Sat-
gas ini dibentuk sesuai Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

Ditambahkan, kejaksaan secara proaktif mengindentifi-
kasi dan memetakan tempat-tempat yang seringkali digu-
nakan oleh oknum untuk melakukan pengli/suap. Untuk
kejaksaan telah menyediakan akses bagi masyarakat me-
lalui sarana saberpungli@kejaksaan.go.id atau PO Box 369.

Di dalam pemberantasan narkoba telah melaksanakan
eksekusi terakhir terhadap empat terpidana kasus narkoti-
ka. Dalam tahun 2016 rentang waktu Januari-Oktober, lan-
jutnya, kejaksaan sudah menangani perkara pidana umum
di antaranya penerimaan SPDP sebanyak 139.360 perkara,
penerimaan berkas tahap pertama sebanyak 135.627 perka-
ra, dan penuntutan sebanyak 120.208 perkara.

Untuk pemanfaatan sarana AMC (Adhyaksa Monitoring
Centre) sejak 2015 sampai Oktober 2016 telah berhasil
menangkap 146 buronan. Keberhasilan pengamanan
buronan seperti Hartawan Aluwi, La Nyalla Mattaliti dan
Samadikun Hartono dianggap mampu memberikan rasa
keadilan dan kepastian hukum dan pesan ”tidak ada tem-
pat yangaman bagi pelaku kejahatan”. (ris)

Pengawasan dan Diklat Revolusi Mental

145 Buronan Berhasil Diciduk
Tangani Korupsi ’Big Fish’

RAKERNAS KEJAKSAAN 2016 — Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2016 resmi dibuka Jaksa Agung
HM Prasetyo di Hotel Novotel, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/11). Rakernas yang mengambil tema ”Membangun Institusi
Kejaksaan Modern Menuju Penegakan Hukum yang Profesional, Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”. Dalam acara
rakernas tahun 2016 itu, Jaksa Agung memberi apresiasi kepada penyelenggara yang telah kerja keras mempersiapkan
segala sesuatu terkait terselenggaranya rakernas ini. Nampak suasana ketika pejabat kejaksaan mengikuti raker tersebut.

IST

HARIS FADILLAH
PAMERAN APLIKASI MANAJEMEN — Sejumlah jaksa dan pengunjung sedang
melihat pameran aplikasi manajemen yang diterapkan Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat dalam Rakernas Kejaksaan yang berlangsung di Hotel Novotel
Bogor belum lama ini.
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AJUK RENCANAT
Makna Kembalinya

Novanto Pimpin DPR
PELANTIKAN kembali Setya Novanto sebagai

ketua DPR menggantikan Ade Komarudin
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, me-
mang tidaklah menjadi masalah. Berdasarkan keten-
tuan UU MD3, Ketua DPR bisa diganti oleh kader lain
dari parpol yang sama dengan ketua sebelumnya
asalkan diusulkan oleh fraksi parpol yang bersangku-
tan dan disetujui oleh mayoritas anggota DPR dalam
rapat paripurna.

Namun demikian, peristiwa pergantian pemimpin
lembaga wakil rakyat itu dari Ade Komarudin kepada
Setya Novanto yang sama-sama kader Partai Golkar
itu, tentu memunculkan tanda tanya besar dari publik.
Betapa tidak. Selain karena pelantikan Setya Novanto
menjadi Ketua DPR itu terkesan terburu-buru setelah
MKD (Majelis Kehormatan Dewan) DPR secara tiba-tiba
memberhentikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR
akibat akumulasi dua pelanggaran ringan, juga kare-
na penggantian itu dilakukan setelah adanya demo
Aksi Bela Islam 4 November 2016 dan menjelang pel-
aksanaan demo Aksi Bela Islam 2 Desember 2016.

Seperti diketahui, pada demo Aksi Bela Islam 4 No-
vember 2016, Ade Komarudin selaku Ketua DPR dini-
lai telah menyatakan simpati kepada aksi umat Islam
yang menuntut keadilan hukum atas kasus penistaan
agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI
Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pa-
dahal, parpol asal Ade Komarudin, yaitu Partai Gol-
kar, merupakan anggota koalisi parpol bersama PDI
Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai NasDem. yang
mendukung Ahok sebagai calon gubernur petaha-
na dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Bertolak dari hal di atas, jelaslah bahwa pergan-
tian Ketua DPR itu sesungguhnya bukan karena posisi
pemimpin lembaga wakil rakyat yang terhormat itu
kosong karena Ade Komarudin diberhentikan oleh
MKD. Sebaliknya, pergantian itu terjadi karena MKD
’dipaksa’ oleh pihak-pihak yang berkepentingan un-
tuk memberhentikan Ade Komarudin akibat sikap
yang bersangkutan dinilai menyimpang dari garis po-
litik partai berkuasa. Apalagi, saat sekarang Partai
Golkar tidak hanya sebagai anggota koalisi pendu-
kung Ahok, tetapi juga sebagai parpol yang mendu-
kung pemerintahan Jokowi-JK.

Jadi, pergantian Ketua DPR yang terjadi saat ini
bukan juga karena tuntutan kebutuhan dari lembaga
wakil rakyat itu, melainkan karena adanya kepenti-
ngan politik dari penguasa baik di lembaga DPR
maupun di pemerintahan. Sebab, sesungguhnya
Setya Novanto secara etika politik tidak pantas lagi
memimpin lembaga DPR yang terhormat itu, karena
yang bersangkutan pernah diberhentikan oleh MKD
DPR akibat melakukan pelanggaran etika berat saat
Setya Novanto diduga terlibat dalam kasus ‘Papa
Minta Saham’ PT Freeport Indonesia.

Namun demikian, setelah Setya Novanto meme-
nangkan pemilihan ketua umum Partai Golkar dan
menyatakan partai yang dipimpinnya keluar dari
KMP (Koalisi Merah Putih) serta bergabung dengan
partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, yang
bersangkutan seolah mendapatkan ’napas’ kembali
untuk berkiprah secara optimal dalam dunia politik
yang berafiliasi dengan partai-partai pendukung
Jokowi-JK. Karena itu, tentu wajar jika publik saat se-
karang mempertanyakan agenda politik di balik
kembalinya Setya Novanto memimpin lembaga DPR
yang kini didominasi pendukung Jokowi. (*)

COCA-COLA Foundation Indonesia,
bekerja sama dengan Bill & Melinda Gate
Foundation dari Amerika, setelah berhasil

membangun jaringan perpustakaan
Perpuseru di sekitar 18 provinsi

di Indonesia, tersebar sekitar
302 perpustakaan di tingkat kabupaten/

kota dan sekitar 234 perpustakaan desa/
kelurahan/TBM, beberapa hari lalu mereka

menggelar suatu pertemuan untuk saling
berbagi yang berhasil meriah di Makassar. Pertemuan itu
menghasilkan kekompakan dan rasa kebanggaan para

anggota pengelola perpustakaan yang tergabung dalam
Perpuseru di seluruh kawasan Indonesia bagian timur.

Perpuseru Menggebrak Ibu Kota

K eberhas i lan
p e r t e m u a n
para sahabat
seperjuangan
dari kawasan

timur Indonesia itu memberi
inspirasi agar pertemuan
yang lebih luas bisa diada-
kan untuk mendorong ko-
mitmen yang lebih tinggi la-
gi dari stakeholder yang le-
bih banyak lagi. Pertemuan
itu dimaksudkan sebagai
ajakan membangun komit-
men guna membangun
bangsa secara cerdas, kon-
sisten dan berkelanjutan di-
sertai kerja keras dan tuntas
demi masa depan bangsa
yang bahagia dan sejah-
tera secara merata.

Seperti pada pertemuan
yang pertama di Makassar,
pertemuan yang diadakan
di Jakarta itu diundang ber-
kumpul para bupati, wakil
bupati, para pimpinan dan
pembina perpustakaan
daerah serta relawan yang
bekerja bersama berbagai
perpustakaan di daerah-
nya, atau mereka yang di-

anggap berhasil dan me-
ngalami perubahan karena
kegiatan mereka meman-
faatkan kegiatan perpusta-
kaan yang mengalami pe-
rubahan karena mendapat
dorongan inovasi atau inter-
vensi oleh kegiatan Perpu-
seru atau E-Library yang
memperkenalkan berbagai
temuan dan rekayasa baru
guna menarik minat para
peminat menggunakan
perpustaan dengan baik.

Para bupati atau wakil
bupati yang dianggap
memberi dukungan atau
memberi kesempatan per-
pustakaan di daerah ber-
kembang maju telah diberi
penghargaan berupa pla-
ket dari Kementerian Dalam
Negeri yang diserahkan
oleh seorang pejabat pene-
litian dari Bappenas yang
khusus hadir di Makassar. Di
dalam pertemuan di Jakar-
ta peristiwa yang merang-
sang tersebut diulang kem-
bali dengan lebih banyak
penghargaan yang diserah-
kan kepada para pemang-

ku kegiatan penyebar lua-
san minat penggunaan per-
pustakaan.

Ibu Erlyn Sulistyaningsih,
wanita muda yang bertin-
dak sebagai Program Direk-
tur kegiatan ini dengan ge-
sit telah ikut memimpin per-
temuan di Makassar bertin-
dak lebih percaya diri da-
lam pertemuan yang lebih
besar di Jakarta. Kegiatan
di Jakarta dengan scope
yang lebih besar menda-
tangkan para pelaku pem-
bangunan jaringan perpus-
takaan yang lebih banyak
dan lebih bervariasi.

Para tokoh perpustakaan
model baru yang membuat
perpustakaan menjadi wa-
hana untuk saling bertemu
dan ’menemukan’ sesuatu
yang ternyata mengan-
dung nilai ratna mutu mani-
kam yang sangat berharga
saling berbagi pengalaman
yang unik dan kadang me-
ngejutkan. Perpustakaan
yang di masa lalu dikenal
dengan simpanannya beru-
pa buku dalam rak-rak tidak

menarik, mendadak menja-
di suatu kumpulan dari ber-
bagai catatan dalam ber-
bagai bentuk yang menarik
dan hidup seakan ada di
muka kita dan setiap pemi-
natnya bisa mengadakan
dialog langsung secara me-
nakjubkan.

Para pelanggan perpus-
takaan modern yang diajak
berkenalan kembali melalui
Perpuseru betul-betul bisa
mengadakan dialog yang
’seru’ karena kalau berun-
tung bisa bertemu dengan
para penulis atau pengga-
gas suatu inovasi seakan se-
cara langsung karena jari-
ngan yang ada bisa dengan
mudah menghubungkan
peminat dengan ’person’
yang nampak jelas dalam
layar yang secara instan ter-
sambung dalam jaringan in-
ternet yang sangat maju.

Kesempatan yang tidak
mungkin di masa lalu men-
jadi sesuatu yang biasa dan
dengan mudah diatur se-
suai kebutuhan peminat-
nya, bukan kebutuhan alat-
nya. Imaginasi seorang pe-
minat tidak lagi imaginasi
kosong, bahkan dalam hu-
bungan yang lebih lang-
geng, tanpa harus melalui
Perpuseru mendadak seor-
ang pelanggan bisa menja-
di ’jatuh cinta’ kepada ido-
lanya yang ternyata gaga-
sannya mendatangkan ke-
tenangan batin yang selama
ini dicarinya dengan tekun.

Suatu keajaiban teknolo-
gi yang berkembang sa-
ngat cepat melebihi kece-
patan imaginasi manusia
yang biasa dikenal hanya
dalam film-film kanak-ka-
nak di jaman dulu seperti
’Flash Gordon’ dan lainnya.
Dunia maya dan imajinasi
yang bisa dengan mudah
disambung dalam jaringan
Perpuseru yang menjadikan
perpustakaan suatu me-

dium baru untuk berkenalan
dengan teknologi baru da-
lam berbagai disiplin ilmu
yang ada di muka bumi.

Kesempatan baru itu ter-
jadi karena pertemuan
yang digelar di Makassar,
dan lebih-lebih di Jakarta itu
dilengkapi dengan pening-
katan mutu para pustaka-
wan dengan pengenalan
teknologi internet yang me-
mungkinkan setiap pengun-
jung perpustakaan meng-
gunakan komputer yang di-
lengkapi jaringan internet
yang merupakan terobosan
baru untuk mendapatkan
bahan yang paling mutakhir
dari khasanah dunia ham-
pir tanpa batas.

Setiap pengunjung tidak
saja bisa berhubungan de-
ngan koleksi suatu perpusta-
kaan di tempat mereka ber-
kunjung, tetapi secara prak-
tis bisa berkunjung ke seluruh
perpustakaan dunia dengan
adanya dukungan Bill & Me-
linda Gates Foundation yang
telah membeli hak pakai dari
berbagai buku yang semula
harus dibeli oleh setiap pemi-
natnya. Suatu kesempatan
hampir tanpa batas.

Jaringan internet dengan
pengenalan sumber primer
bisa juga menghubungkan
setiap peminat dengan pa-
ra penghasil gagasan ino-
vatif yang dengan cara mu-
dah dapat dihubungi, ka-
dang dapat mengadakan
dialog langsung tanpa ba-
tas waktu, yang menghasil-
kan sinergi yang mengun-
tungkan berbagai pihak se-
cara simultan. Suatu dialog
antarpemakai dan sumber
gagasan dan ilmu yang
tidak ada lagi batasannya.
Perpuseru menggebrak In-
donesia memasuki abad
baru tanpa ada batasnya.
Alhamdulillah. (Penulis ada-
lah sosiolog mantan Menko
Kesra dan Taskin)
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U ntuk itu perlu ada-
nya semacam tem-
pat atau wadah

untuk berdiskusi yang lebih
rileks, santai dan diperlukan
adanya jembatan yang bisa
membuat hubungan antara
pimpinan dengan karyawan
menjadi lebih harmonis.

Untuk menekankan lebih
jauh otonomi serta keper-
cayaan yang ditempatkan
kepada karyawan, seorang
pemimpin sebaiknya men-
ciptakan sebuah medium
yang dengan jelas mengi-
zinkan karyawan untuk me-
makai pertimbangan mere-
ka sendiri dalam memberi-
kan pelayanan kepada ma-
syarakat atau kepada mi-
tranya. Pendekatan sema-
cam ini, merupakan pende-
katan yang lebih manis dan
menguntungkan organisasi,
seperti halnya karyawan
mengambil keputusan un-
tuk memecahkan masalah
dan meningkatkan penga-
lamannya. Karyawan atau
bawahan sebaiknya juga
diberikan kewenangan un-
tuk menggunakan peni-
laiannya sendiri tanpa harus
meminta izin terlebih dahu-
lu kepada atasannya. Ini

merupakan penjelmaan ke-
percayaan dan kekuasaan
yang diberikan kepada kar-
yawan, meskipun banyak
yang berpikir bahwa pem-
berdayaan semacam ini
tidak bijaksana atau tidak
bertanggung jawab, na-
mun sebenarnya keperca-
yaan yang ditaruh oleh pim-
pinan seperti ini adalah ke-
percayaan yang memiliki
dasar yang cukup kuat. De-
ngan demikian alih-alih
memboroskan sumber daya
yang dipercayakan kepa-
da karyawan cenderung
amat berhati-hati, karena
kepemimpinan telah mena-
namkan pemahaman akan
pentingnya tanggung-ja-
wab dan kelanggengan or-
ganisasi atau perusahaan.

Karyawan bila diberi ke-
sempatan untuk member-
dayakan dirinya dan diberi
kesempatan atau wewe-
nang untuk memperbaiki
situasi, maka mereka akan
dapat menggunakan sum-
ber daya yang ada untuk
memberikan pelayanan
yang terbaik kepada ma-
syarakat atau mitranya, dan
bahkan kadang-kadang bi-
sa melampaui harapan. Ke-

lebihan dari pemberian we-
wenang kepada karyawan
tidak perlu menunda pem-
berian respons dengan me-
ngajukan ke peringkat yang
lebih tinggi dari organisasi,
mereka dapat mengambil
inisiatif tanpa harus meminta
izin untuk membuat penga-
laman yang semakin indah.
Pemberdayaan kepada kar-
yawan bukan sekedar pem-
berian uang untuk hal-hal
yang sederhana, atau untuk
kelengkapan menjamu pe-
langgan atau mitra kerja, te-
tapi mampu mengembang-
kan loyalitas yang tinggi tan-
pa harus mendapat penga-
wasan dari atasannya.

Seorang Wakil Presiden
The Ritz-Carlton Hotel Com-
pany, yang bernama Vivian
Deuschl mengatakan, ”Sa-
ya belajar bahwa solusi de-
ngan biaya paling rendah
adalah solusi yang diberi-
kan segera. Semakin lama
dan semakin tinggi sebuah
keluhan pelanggan dalam
organisasi, semakin berat
keluhan untuk tumbuh”. Ar-
tinya pada waktu sebuah
keluhan dari pelanggan
atau mitranya sampai ke-
pada pimpinan tertinggi di

dalam organisasi, maka or-
ganisasi itu secara tidak
langsung akan menurunkan
kredibilitasnya. Keperca-
yaan terhadap organisasi
yang dulunya sangat tinggi,
berubah menjadi merosot,
bahkan kalau tidak hati-hati
nama organisasinya pun
akan hilang. Bila terjadi iklim
kerja yang negatif dan di-
warnai ketidakpercayaan,
maka akan menurunkan
moral serta berdampak ku-
rang baik bagi organisasi.
Pendekatan pemimpin or-
ganisasi dalam memberda-
yakan melalui keperca-
yaan, itu merupakan hasil
yang diberikan pendekatan
kepada pelanggan dan mi-
tra kerja serta sesuatu yang
membanggakan yang per-
lu terus-menerus ditanam-
kan, sehingga akan menim-
bulkan dampak yang posi-
tif dalam menciptakan ling-
kungan kerja yang kondusif
dan menunjukkan sikap sa-
ling percaya dan respek.

Keuntungan tak kasat
mata dari adanya pember-
dayaan melalui keperca-
yaan kepada karyawan da-
pat ditemukan dalam tin-
dakan setiap karyawan
apabila kepuasan pelang-
gan atau mitranya dapat
dipenuhi dengan baik. Se-
kecil apa pun kepuasan pe-
langgan menjadi nomor sa-
tu dan bisa menjalin atau
membangun hubungan se-
umur hidup. Apa yang se-
baiknya yang dapat dipe-
cahkan bila muncul hal-hal
seperti itu ? Menurut Joseph
A Michelli dalam bukunya
berjudul ”The New Gold
Standard” Pimpinan harus
mempercayai karyawan
dalam menciptakan hubu-
ngan jangka panjang de-
ngan pelanggan atau mi-
tranya, masuk akal jika pim-
pinan meminta karyawan
memakai penilaian mereka
dalam mengembangkan
loyalitas pelanggan atau

mitranya tanpa harus dia-
wasi secara berlebihan oleh
pimpinannya.

Kegagalan dalam mem-
berikan komunikasi dan pe-
layanan kepada pelang-
gan maupun mitranya, bia-
sanya terjadi karena ku-
rangnya sumber daya ma-
nusia yang unggul yang di-
miliki organisasi tersebut,
dan itu merupakan hal yang
tidak bisa dihindari. Namun,
bila iklim saling percaya di-
hidupkan, maka akan men-
dorong karyawan untuk de-
ngan cepat meluruskan ke-
salahan dan melangkah se-
cara konstruktif ke arah reso-
lusi permasalahan. Setiap
manusia berpeluang untuk
melakukan kesalahan, bah-
kan bisa setiap hari, namun
struktur apabila dalam mem-
bangun perekrutan, budaya
organisasi, dan pelatihan
akan mampu memperbaiki
dan tidak mudah untuk
membuat kesalahan. Yang
perlu diyakini adalah bahwa
organisasi bisa digerakkan
oleh karyawan yang memili-
ki dedikasi yang tinggi dalam
pelayanan dan komunikasi
serta tiada henti berbuat
yang terbaik untuk organisa-
sinya, dan segala sesuatu
akan bisa berjalan dengan
benar ’on the track’ dalam
setiap interaksi dengan pe-
langgan dan mitranya.

Yang perlu diperhatikan
adalah, untuk meraih sukses
di semua peringkat, setiap
orang dalam jajaran organi-
sasi perlu memiliki keterampi-
lan, pelatihan, kepercayaan
diri, dan di atas segalanya
adalah keyakinan kepemim-
pinan guna sepenuh hati
dan konsisten turun tangan
guna memecahkan perma-
salahan dengan kreatif keti-
ka ada sesuatu yang diang-
gap salah atau keluar dari ja-
lur. (Penulis adalah Dosen Pas-
casarjana dan Anggota Senat
Universitas Satyagama dan
Universitas Trilogi, Jakarta)

Oleh: Dr Mulyono D Prawiro

Mengubah Kepercayaan
Menjadi Pemberdayaan

BIASANYA di dalam lingkungan kerja,
baik itu di perusahaan swasta maupun

di organisasi pemerintahan, ada saja hubungan
yang tidak harmonis, baik itu hubungan antara

satu pimpinan dengan pimpinan lainnya,
ataupun hubungan antara bawahan dengan

bawahan, sehingga sering muncul adanya tidak
saling percaya satu sama lainnya. Apalagi

bawahan atau karyawan menyaksikan
pimpinannya satu sama lain juga tidak

menunjukkan komitmennya secara jelas dan
tegas. Situasi kerja membuatnya menjadi tidak kondusif, sehingga

dalam melaksanakan tugasnya karyawan kadang membuat
kesalahan yang mengakibatkan terjadi kerugian bagi organisasi.

KIRIM TULISAN OPINI ATAU SUARA ANDA: Anda punya gagasan dan opini atau keluhan tentang kebijakan pelayanan publik? Kiriman tulisan Anda ke
Redaksi Koran TERBITTOP maksimal 5.000 karakter melalui email: redaksiterbittop@gmail.com, ditandatangani dan identitas lengkap.�
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Kajati Sumsel: Jaksa Berbuat
Pungli Akan Ditindak

Berhasil tidak kejaksaan
dalam mereformasi dan
pembenahan internal akan
sangat tergantung kepada
komitmen melaksanakan
pembenahan tersebut se-
cara sungguh sungguh.

”Saya minta seluruh Jaksa
dan karyawan untuk men-
jauhi praktik pungli. Pimpi-
nan tidak akan mentolerir
tindakan jaksa yang me-
langgar undang-undang
apalagi melakukan pelang-
garan etik yang mengarah
kepada perbuatan pungli,”
tegas Susdiarto Agus Prap-
tono SH, MH saat melantik
sejumlah pejabat di anta-
ranya Aspidsus Agnes Triani
SH, MH, Koordinator Hardijo-
no Sidayat SH, Kajari Musi
Banyuasin Maskur SH dan
Kajari Penukal Abad Lema-
tag Ilir Yunita Arifin SH, MH di

Aula Gedung Kejati di Pale-
mbang, belum lama ini.

Menurut Susdiarto, kejak-
saan dewasa ini menjadi so-
rotan, tumpuan serta hara-
pan masyarakat pencari ke-
adilan karena tugasnya ber-
sentuhan dengan kehidu-
pan masyarakat. ”Penanga-
nan kasus yang berlarut-la-
rut dan terkesan lamban
hendaknya dihindari,” kata
Susdiarto.

Dia mengingatkan, selain
akan menimbulkan berba-
gai kecurigaan dan penafsi-
ran yang negatif dapat me-
ngakibatkan kehilangan
momentum sehingga tidak
memberi dampak positif ter-
hadap upaya mengembali-
kan citra Korps Adhyaksa.

Mengutip pernyataan
Jaksa Agung saat melantik
jaksa baru, Susdiarto mene-

gaskan, penegakan hukum
harus sesuai dengan keadi-
lan serta memproses hukum
secara baik dan benar.

”Sesuai dengan edaran No
B-174/A/C.9/11/2016 tanggal
7 November 2016 yang intin-
ya jajaran kejaksaan men-
dukung optimalisasi Perpres
No 87 Tahun 2016 tentang Sa-
ber Pungli,” tegasnya.

Pencegahan dan penindakan
Dikatakan, untuk menindak

perbuatan pungli, bidang
pengawasan akan mela-
kukan pencegahan dan pe-
nindakan terhadap praktik
pungli baik di kejati, kejari
dan cabjari. Selain mengi-
dentifikasi area yang berpo-
tensi pungli serta mengambil
langkah efektif memberantas
pungli baik dalam penanga-
nan perkara dan pelayanan
adminitrasi lainnya.

”Jaksa, pegawai ataupun
pihak yang mengatasna-
makan aparatur kejaksaan
baik yang melakukan, me-
nyuruh, turut serta, membu-
juk dan menganjurkan prak-
tik pungli akan ditindak te-
gas,” kata Susdiarto.

Untuk itu para jaksa dan

pegawai hendaknya mem-
berikan pelayanan berbasis
teknologi informasi untuk
mengurangi pertemuan
langsung antara pemberi
dan penerima layanan. Pe-
ngendalian dan peningka-
tan waskat dan wasnal, ka-
ta Susdiarto, harus dijalan-
kan secara baik,melakukan
sosialisasi komitmen anti-
pungutan liar dengan ben-
tuk seperti membuat stiker
atau baliho.

Selain itu masyarakat bisa
menyampaikan informasi
praktik pungli melalui Saber-
pungl i@kejaksaan.go. id
atau surat kepada PO Box
369 termasuk dalam tugas
optimalisasi peran TP4D da-
lam mencegah praktik
pungli di setiap proyek pem-
bangunan nasional.

Dia berharap pejabat ba-
ru yang dilantik akan mening-
katkan etos kerja efektivitas
dan produktivitas kerja untuk
keberhasilan tugas rutin dan
penegakan hukum. Acara
pelantikan dihadiri wakajati
Dedi Siswadi SH, MH, asisten,
kajari dan cabjari serta ibu-
ibu Ikatan Adhyaksa Dhar-
makarini Kejati Sumsel. (ris)

PALEMBANG (TERBITTOP) — Kepala Kejaksaan
Tinggi Sumatera Selatan Susdiarto Agus
Praptono SH, MH mengingatkan seluruh jaksa
dan jajaran karyawan di lingkungannya
untuk menjauhi perbuatan praktik pungli
dalam tugas penegakan hukum serta dapat
menjadi panutan di dalam masyarakat.

CIREBON (TERBITTOP)
— Bupati Cirebon Sun-
jaya Purwadisastra
membantah meng-
gerakkan massa tan-
dingan untuk meng-
hadapi masyarakat
Aliansi Cirebon Bersih
(ACB) yang melaku-
kan istigosah, kemarin
(28/11). Sunjaya juga
mengaku tidak tahu
menahu kalau istghot-
sah itu berakhir ricuh
karena ada bentrok
massa ACB dengan

massa yang pro Bupati Sunjaya.
”Dari sekian LSM, ada yang pro Bupati dan ada

yang kontra dengan Bupati. Itu dinamika politik. Yang
penting sebagai bupati saya minta aman, kondusif
dan nyaman,” kata Sunjaya kepada wartawan.

Sunjaya juga mengaku sebagai bupati dirinya ne-
tral, tidak memihak kepada LSM tertentu. “Sebagai
bupati, saya adalah pembina dari OKP atau LSM. Ja-
di saya tidak memihak,” katanya.

Bupati Sunjaya juga mengingatkan, bahwa dirinya
tidak antikritik. Namun semestinya arah dan tujuan-
nya itu tidak untuk menghujat dan menjatuhkan pim-
pinan. Karena saya jadi bupati dipilih oleh rakyat,”
katanya. (ts)

Bupati Cirebon Bantah
Gerakkan Massa Tandingan

17 Desa di Beltim
Siap Gelar Pilkades
BELITUNG (TERBITTOP) —
Sedikitnya ada 17 desa di
Belitung, Provinsi Bangka
Belitung siap menyeleng-
garakan pilkades seren-
tak. Untuk itu sebelum di-
gelar pilkades harus di-
tunjuk pejabat (Pj) kades.

Kepala BPMPD Kabu-
paten Beltim Ikhwan Fah-
rozi mengatakan, tercatat
17 desa yang siap me-
laksanakan pilkades se-
rentak. Berarti tersisa 22
desa dari total 49 desa
yang tersebar di tujuh ke-
camatan di Beltim.

Ihkwan mengatakan,
penunjukan Pj kades, me-
rupakan usulan dari BPD
ke camat. Lalu dari ca-
mat berkonsultasi ke BKD
dan BPMPD untuk mene-
tapkan PNS yang yang la-
yak. Bisa dari staf keca-
matan atau dari SKPD.

Ke-17 desa tersebut
adalah: Desa Balok (Kec
Dendang), Desa Simpang
Pesak, Dukong, Batu Itam
(Kec Simpang Pesak), De-
sa Limbongan, Jangkar
Asam, Batu Penyu (Kec
Gantung), Desa Lntang,
Aik Madu (Kec Simpang
Renggiang), Desa Ben-
taian Jaya, Lalang Jaya,
Desa Mekar Jaya, Lalang,
Buku, Limau,  Baru (Kec
Manggar), Desa Senyu-
bok (Kec Kelapa Kampit,
dan Desa Mempay (Kec
Damar). (eko jssd)

PANGKALPINANG (TERBIT-
TOP) — Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Be-
litung menyerahkan 878 alat
peraga kampanye (APK)
kepada masing-masing tim
kampanye pasangan calon
kepala daerah sebagai me-
dia sosialisasi.

”Kami memfasilitasi pa-
sangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur untuk sosiali-
sasi visi misi kepada masya-
rakat,” kata Komisioner
KPUD Kepulauan Babel Da-
vitri di Pangkalpinang, Senin.

Ia menjelaskan, 878 APK
yang diserahkan kepada
masing-masing tim kam-
panye yaitu 21 baliho ber-
ukuran 4x6 meter, 470 um-
bul-umbul ukuran 90x250
centimeter, dan 387 span-
duk ukuran 1x5 meter.

”Baliho akan dipasang
oleh pihak ke tiga yang te-
lah ditunjuk KPU, sedangkan
spanduk dan umbul-umbul
akan dipasang oleh PPS
maupun PPK yang dapat di-
koordinasikan oleh tim ma-
sing-masing pasangan,”

ujarnya.
Menurut dia, pasangan

calon dapat mencetak APK
sebanyak 150 persen dari
jumlah yang telah ditetap-
kan KPU, dengan syarat de-
sain maupun ukuran tidak
jauh berbeda dengan APK
yang difasilitasi KPU.

”Perawatan, pembersi-
han, dan penurunan APK
merupakan tanggung ja-
wab dari tim pasangan ca-
lon, sehingga apabila terja-
di kerusakan dapat segera
diganti dengan persetujuan
pihak KPU terlebih dahulu,"
katanya.

Ia mengimbau tim ma-
sing-masing pasangan ca-
lon untuk menaati keten-
tuan pemasangan APK
yang telah disepakati bersa-
ma, agar Pilkada 2017 da-
pat berjalan jujur, adil, dan
bermartabat.

”Kami bekerja sama de-
ngan Bawaslu akan menga-
wasi dan menertibkan pe-
masangan APK yang me-
nyalahi peraturan dan kese-
pakatan yang disepakati,”
ujarnya. (ant)

KPUD Babel Serahkan
878 Alat Peraga Kampanye

an yang baik sehingga Kafi-
lah Cikulur menjadi juara
umum,” ujarnya lagi.

Hal senada juga dikata-
kan Ustaz Holil Jalaludin,
pengasuh Pondok Pesantren
Darul Jalal Desa Muaradua,
prestasi yang telah terukir itu
merupakan bukti keberhasi-
lan yang akan terkenang se-
lamanya, dan akan tercatat
pada catatan sejarah.

”Menjadi juara umum
MTQ itu salah satu bukti  Ca-
mat berhasil membina kafi-
lah,” kata Ustaz Holil.

Bupati Lebak Hj Iti Octavia

Masyarakat Apresiasi Kafilah Cikulur Juara Umum MTQ
LEBAK (TERBITTOP) — Seti-
daknya akan membawa ha-
rum Cikulur, setelah di ajang
bergengsi tahunan ini Kafilah
Kecamatan Cikulur menjadi
juara umum pada Musa-
baqah Tilawatil Quran (MTQ)
XXXV Tingkat Kabupatren
Lebak Tahun 2016 yang dise-
lenggarakan di Kecamatan
Banjarsari, belum lama ini.

Piala bergilir yang ber-
gengsi itu sebelumnya bera-
da di Kecamatan Bayah
berhasil disabet Kafilah Ke-
camatan Cikulur, disusul Ka-
filah Kalanganyar dan Ba-

yah yang menduduki pe-
ringkat kedua dan ketiga.

Keberhasilan Kafilah Ciku-
lur pada MTQ kali ini menda-
pat apresiasi dari seluruh
masyarakat Kecamatan Ci-
kulur. Masyarakat bangga
atas keberhasilan kafilah
Cikulur, bukan hanya seka-
dar apresiasi tapi ini patut di
syukurinya.

”Ini adalah bukti keberha-
silan Cikulur yang harus kita
apresiasi dan syukuri, tidak
semudah yang dibayang-
kan untuk menoreh prestasi
bergengsi ini,” ujar H Kawar-

ta, tokoh masyarakat Ci-
goong Utara, Cikulur.

Menurut H Kawarta, se-
jauh ini masyarakat Cikulur
akan semakin percaya ter-
hadap kinerja Camat Ciku-
lur, selain menjalankan pe-
merintahan yang baik juga
telah mampu  membina pa-
ra kafilah yang ada di Keca-
matan Cikulur, sehingga Ci-
kulur menjadi juara umum
MTQ tahun ini.

”Cikulur gudangnya kafi-
lah sudah sejak lama, dan
alhamdulillah Camat Cikulur
telah melakukan pembina-

Jayabaya juga mengucap-
kan selamat kepada Kafilah
Cikulur atas prestasinya
yang telah diraih, semoga
prestasinya dapat ditingkat-
kan sampai ke tingkat pro-
vinsi pada tahun 2017 yang
akan datang.

”Terima kasih kepada se-
luruh masyarakat yang telah
membantu menyukseskan
MTQ di Kecamatan Banjar-
sari pada 2016 ini. Bagi yang
berprestasi semoga dapat
ditingkatkan sampai MTQ
tingkat provinsi menda-
tang,” ungkap Bupati. (gun)

Satgas Saber Pungli Provinsi Jambi Dikukuhkan

GUNAWAN
JUARA MTQ TINGKAT KABUPATEN LEBAK — Camat Cikulur
(kiri) menerima piala bergilir dari Bupati Lebak Hj Iti Octavia
Jayabaya, setelah Kafilah Kecamatan Cikulur menjadi juara
umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV Tingkat
Kabupatren Lebak Tahun 2016 yang diselenggarakan di
Kecamatan Banjarsari, belum lama ini.

JAMBI (TERBITTOP) — Kepala Kejak-
saan Tinggi Jambi John Walingson
Purba SH, MH menghadiri penguku-
han Satgas Sapu Bersih Pungutan
Liar (Saber Pungli) Provinsi Jambi di
Auditorium Rumah Dinas Gubernur
Jambi.

Pengukuhan ini dipimpin oleh Gu-
bernur Jambi Zumi Zola. Asintel, Aspi-
dum, Aspidsus, Aswas, Koordinator
Intelijen, Kasi I, Kasi II, Kasi Penyidi-
kan serta Kasi Penuntutan Kejati
Jambi masuk dalam Tim Satgas Sa-
ber Pungli Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur
Jambi Zumi Zola mengatakan, pung-
li sudah ada sejak pada zaman pen-
jajahan dahulu. Oleh sebab itu, ia
berharap dengan adanya Satgas
Saber Pungli dapat menyapu bersih
pungli, karena praktek pungli ba-
nyak merugikan negara terutama di
Provinsi Jambi. ”Saya berharap ke-
pada Satgas Saber Pungli dapat be-
kerja secara maksimal,” ucapnya.

Pengukuhan Tim Saber Pungli me-

rupakan bentuk komitmen dalam
memberantas pungli di Provinsi Jam-
bi. Dalam upacara pengukuhan ter-
sebut, Zumi Zola menyatakan ke-
beradaan tim ini dibentuk berdasar-
kan instruksi dari Presiden RI Joko Wi-
dodo beberapa waktu yang lalu.

”Satgas ini baru dikukuhkan pada
hari ini, agar efektivitas kerja maksi-
mal. Tim ini kami informasikan kepa-
da publik bahwa lebih serius untuk
menghalangi dan memberantas
pungli di seluruh instansi di Jawa Ba-
rat,” kata Zumi.

Zumi Zula meminta dengan tegas
agar seluruh intansi pemerintah di
Jambi bisa mengawal Tim Saber
Pungli ini. Dia menilai masyarakat saat
ini mulai dewasa apalagi menyikapi
soal keberadaan pungli. Masyarakat
lebih baik melakukan pembayaran
secara resmi di mana uangnya ma-
suk ke dalam kas negara.

Dengan dibentuknya Tim Saber
Pungli ini, diharapkan nanti ke de-
pannya secara bertahap bisa me-
minimalisir terjadinya praktek pungli
di bidang pelayanan publik di Pro-
vinsi Jambi seperti di bidang perizi-
nan, pendidikan, perhubungan, ad-
ministrasi kependudukan, imigrasi,
kepegawaian, pertanahan, pene-
gakan hukum dan lain-lain, sehing-
ga bisa menghadirkan sebuah laya-
nan publik yang betul-betul bebas
dari pungli, bebas dari kerusakan,
bebas dari moral yang buruk yang
secara akumulatif merupakan se-
buah tindakan yang merugikan
orang banyak. (kejatijambi/ris)

DOK HUMAS KEJATI JAMBI
Satgas Saber Pungli Provinsi Jambi foto bersama usai pengukuhan.

CIREBON (TERBITTOP) — War-
ga meminta pemerintah un-
tuk mendistribusikan beras
miskin (raskin) yang kondisi-
nya layak konsumsi. Jangan
sampai, raskin yang dibagi-
kan kondisinya berbau dan
pecah-pecah.

Kuwu Desa Muara Sudar-
mo mengakui, kondisi raskin
yang selama ini dibagikan
ke warga kurang layak. Se-
lain berasnya pecah-pecah,
baunya pun apek.

”Saya dan warga minta
supaya raskin yang diberi-
kan ke warga itu, kualitas-
nya baik. Terkadang saya
kasihan melihat raskin seper-
ti ini,” ujar Sudarmo

Sudarmo mengakui, tidak
setiap bulan desanya men-
dapatkan beras miskin yang
kurang baik. Kadang jelek,
tetapi juga sering dapat
yang bagus.

Dia pun mengatakan,
hingga saat ini pihaknya be-

lum mendengar warganya
yang terkena penyakit aki-
bat mengonsumsi raskin.
”Belum ada laporan. Tapi
kami minta supaya raskin ke
depan bisa baik kondisi-
nya,” ungkapnya.

Sudarmo mengatakan, ti-
dak bisa berbuat banyak ke-
tika menerima raskin yang
kondisinya kurang layak. ”Ka-
lau sudah datang ke desa,
saya bagikan raskinnya. Ma-
sa saya tahan gara-gara kua-
litasnya kurang baik, kan
nggak mungkin,” katanya.

Di lain tempat, Jarkoni,
warga Desa Muara yang
mendapatkan bantuan ras-
kin mengeluhkan kualitas
beras yang tidak layak dan
berbau apek, warnanya ju-
ga sudah menguning dan
pecah-pecah tapi dengan
terpaksa dikonsumsi juga ka-
rena memang dapat ba-
gian dari pemerintah walau
harus membayar. (dj)

Warga Minta Kualitas
Raskin Layak Dimakan

Sunjaya Purwadisastra

BERI UCAPAN SELAMAT — Kajati Sumatera Selatan Susdiarto Agus Praptono SH, MH (kiri), memberi ucapan selamat kepada Agnes Triani SH, MH, usai
dilantik menjadi Aspidsus Kejati Sumsel di Aula Gedung Kejati di Palembang, belum lama ini.

IST
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Berdasarkan informasi
yang dihimpun, kedua ter-
sangka korupsi tersebut beri-
nisial J (laki-laki) dan S (pe-
rempuan). Tersangka J meru-
pakan mantan kepala desa
(Kades) Serang Kulon, Keca-
matan Babakan, Kabupaten
Cirebon, dibantu S telah me-
nyalahgunakan uang nega-
ra sebesar Rp597.300.000.

Uang tersebut seharusnya
dibelikan tanah pengganti
kas desa atau titisara seba-
gai kompensasi pembangu-
nan Tol Kanci-Pejagan pada
2010.

Kapolres Cirebon Ajun Ko-
misaris Besar Sugeng Hari-
yanto melalui Wakapolres
Kompol Boni Facius Surano
menyatakan, kedua tersang-
ka telah melakukan pen-
cairan cek giro dana ganti ru-
gi pelepasan tanah kas Desa
Serang Kulon, di Bank BJB
Cabang Ciledug sebanyak
enam kali penarikan dengan
total Rp811.500.000, terhitung
sejak Januari-Mei 2010.

Namun penarikan yang
dilakukan tanpa rekomen-
dasi Bupati sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pedo-
man Pengelolaan Sumber
Pendapatan Desa dari uang
ganti rugi pelepasan tanah
kas desa. Uang tersebut se-
harusnya untuk membeli
tanah pengganti karena te-
lah dibeli pihak pengelola
Tol Kanci-Pejagan untuk
pembangunan jalan tol.

”Namun yang dibelikan
tanah pengganti hanya se-
luas 1,5 hektare dengan har-
ga Rp183.000.000 dan sisa-
nya Rp597.300.000 diguna-
kan untuk kepentingan pri-
badi tersangka J dan S. Se-
lain itu, ada dana sebesar
Rp31.200.000 yang merupa-
kan bunga bank dari dana
ganti rugi tanah kas desa
yang penggunaannya tidak
dapat dipertanggungja-
wabkan,” kata Boni dalam
jumpa pers, di Mapolres se-
tempat, Selasa (22/11).

Barang bukti
Untuk dapat menetapkan

kedua tersangka sebagai
pelaku tindak pidana korup-

Akibat Korupsi Uang Titisara
Mantan Kades Diciduk Polisi
CIREBON (TERBITTOP) — Jajaran Satuan
Reskrim (Satreskrim) Kepolisian Resort
(Polres) Cirebon, mengamankan dua
tersangka kasus tindak pidana korupsi
senilai ratusan juta rupiah. Dua tersangka
ini diduga menyalahgunakan uang negara
terkait jual beli tanah titisara desa.

si atas uang ganti rugi tanah
kas desa tersebut, aku Boni,
pihaknya telah mengumpul-
kan banyak barang bukti.
Seperti di antaranya dua
lembar print out rekening gi-
ro, lima akta jual beli tanah
pengganti Desa Serang Ku-
lon, satu lembar surat per-
nyataan saudara J tertang-
gal 2013 perihal kesanggu-
pan membeli tanah peng-
ganti kas desa.

Kemudian satu lembar
notulen rapat verif ikasi
pengganti Jalan Tol Kanci-
Pejagan seluas 2,6 hektare,
dua lembar berita acara ter-
tanggal 21 November 2009,
satu bendel dokumen pele-
pasan tanah Desa Serang
Kulon, dua lembar surat Gu-
bernur Jawa Barat, satu lem-
bar surat Kuwu Serang Kulon,
APBDes Serang Kulon tahun
anggaran 2008-2013.

Kemudian empat lembar
kuitansi tanda terima uang
dengan total sebesar
Rp180.000.000 dari saudari S
kepada Titin, empat akta

jual beli tanah yang belum
dibayar kepada para pen-
jual tanah, empat lembar
kuitansi penyerahan uang
dari saudara Diman kepada
para pemiliki tanah, dua
lembar kuitansi penyerahan
uang dari saudara Wirto un-
tuk pembayaran pinjaman
sementara, satu lembar
kuitansi penyerahan uang
dari Enda kepada Asupin
untuk pembayaran titipan
sementara, lima bendel ak-
ta jual beli tanah oleh J un-
tuk tanah pengganti tanah
kas Desa Srang Kulon, dan
satu bendel dokumen pen-
gajuan rencana penga-
daan tanah pengganti kas
Desa Serang Kulon.

”Atas perbuatan kedua
tersangka yang telah me-
langgar Pasal 2 jo Pasal 3 UU
Nomor 31 Tahun 1999 jo
Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun
2011 tetang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi de-
ngan ancaman hukuman
maksimal 20 tahun kuru-
ngan,” kata Boni. (***)

CIREBON (TERBITTOP) — Pas-
ca diterbitkannya Perbup
tentang Pembebasan Biaya
Sanksi Kependudukan atau
Denda Pembuatan Akta La-
hir, animo masyarakat untuk
membuat akta lahir di Kabu-
paten Cirebon melonjak sig-
nifikan.

”Ya alhamdulillah, warga
sangat antusias dan banyak
sekali yang buat akta lahir.
Bahkan kami juga terka-
dang keteteran,” jelas Kabid
Pencatatan Sipil Disdukcapil
Kabupaten Cirebon Yadi Wi-
karsa.

Menurut Yadi, persentase
warga yang sudah membuat
akta lahir sangat tinggi. Untuk
data SIAK sekarang hingga
56 persen dari sebelum ada
perbup hanya 40 persen.

Namun, data non SIAK se-
dang dilakukan konversi. Ka-
lau digabung dengan data
non SIAK, kini di atas 80 pers-
en yang sudah memiliki akta
lahir. Itu membuktikan, kalau
respons masyarakat atas per-
bup menjadi sangat positif.

”Respons masyarakat sa-
ngat bagus. Bahkan masya-
rakat banyak aktif menanya-
kan tentang akta lahir pasca
ada perbup tersebut. Kendati
demikian, kita juga tetap te-
rus melakukan sosialisasi per-
bup tersebut,” ujar Yadi.

Dia membeberkan, perbe-
daan sebelum dan setelah
perbup keluar. Kalau sebelum
ada perbup, biasanya satu
bulan antara satu atau dua
persen warga yang buat akta
lahir. Sementara saat ini, da-
lam dua bulan sudah 10 per-
sen lebih kenaikkannya. Bah-
kan sudah 15 persen.

Yadi mengungkapkan,
dalam waktu dekat Disduk-
capil akan bekerja sama de-
ngan para bidan untuk bisa
membuat akta lahir secara
online. Para bidan akan di-
ikutkan dalam bimtek.

”Kalau sekarang kan sis-
temnya sama manual, jadi
mereka datang ke sini bawa
berkas. Kalau nanti mah
enggak, mereka punya PC
sendiri, diberikan hak untuk
akses dan bisa login ke data
online,” sebut Yadi.

Menurut Yadi, tidak hanya
bidan saja yang diberikan
akses online pembuatan
akta lahir, namun pemdes
juga sama.

”Nanti tidak hanya bidan,
desa juga akan kita berikan
kewenangan akses buat
akta lahir secara online. Se-
hingga masyarakat tidak
perlu jauh-jauh ke disduk-
capil, cukup ke desa atau-
pun bidan yang menolong
persalinan,” imbuhnya. (ts)

Perbup Permudah
Pembuatan Akta Lahir

LEBAK (TERBITTOP) — Peri-
ngatan Hari Anak Nasional
Tingkat Kabupaten Lebak
tahun 2016 dengan tema
”Akhiri Kekerasan pada
Anak, Ciptakan Generasi
Berlian” yang dilaksanakan
di Pendopo Kabupaten Le-
bak, belum lama ini.

Acara yang dihadiri seba-
nyak 400 anak yang terdiri
dari 100 anak Taman Kanak-
Kanak (TK/PAUD) 100 anak
Sekolah Dasar (SD)  100 anak
SMP/MTS dan 100 siswa SMA/
SMK memenuhi area Pendo-
po Kabupaten Lebak de-
ngan mempersembahkan
beragam kreasi dan seni se-
perti teater antikekerasan
dan pembacaan aspirasi
suara anak. Selanjutnya  pe-
nandatanganan deklarasi
komitmen penghapusan per-
kawinan anak dan kekerasan
terhadap anak oleh para ca-
mat se-Kabupaten Lebak.

Bupati Lebak Iti Octavia Ja-
yabaya dalam sambutannya
mengatakan, anak adalah
anugerah dan amanah dari
Allah Swt yang wajib kita sa-
yangi dan lindungi.

Menurut Bupati Lebak,

anak adalah generasi pe-
nerus bangsa yang memiliki
makna, bahwa dalam diri
anak melekat dengan har-
kat, martabat, dan hak ma-
nusia seutuhnya dalam
memperoleh perlindungan
dari segala bentuk keke-
rasan dan diskriminasi.

Sementara itu Kepala Ba-
dan Pemberdayaan Perem-
puan dan Keluarga Berenca-
na Kabupaten Lebak H Eka
Darma mengatakan, usaha
pembinaan anak sangat
diperlukan guna menggugah
dan meningkatkan kesada-
ran pada hak, kewajiban dan
tanggung jawab orang tua,
masyarakat, bangsa dan
negara.

Eka menambahkan, kegia-
tan ini bertujuan agar ke-
sejahteraan anak dapat di-
wujudkan oleh seluruh kom-
ponen bangsa Indonesia me-
liputi negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan
orang tua dengan cara
menghormati dan memberi-
kan hak-hak anak serta jami-
nan terhadap kebutuhannya
tanpa kekerasan dan per-
lakuan diskriminatif. (gun)

Peringatan Hari Anak
Nasional di Lebak

Laporan: Titik Sulaksana

Kejati Jawa Barat Juara Pameran Inovasi Aplikasi
BOGOR (TERBITTOP) — Aplikasi
Manajemen Kejati Jawa Barat
yang dibangun untuk membantu
proses penanganan perkara dan
tupoksi jaksa di wilayah ini telah
menjadi ikon menarik pengun-
jung dalam Pameran Inovasi Apli-
kasi Rakernas Kejaksaan RI 2016
yang berlangsung di Hotel Novo-
tel Bogor, pekan lalu.

Model perangkat lunak yang
dipamerkan Kejati Jawa Barat ini
mendapat juara pertama dan
penghargaan langsung diserah-

ka oleh Jaksa Agung HM Prasetyo
SH, MH kepada Kajati Jawa Barat
Setia Untung Arimuladi SH MHum
di arena rakernas.

Selama pameran puluhan jaksa
dan pegawai mendapat penje-
lasan dari petugas Kejati Jawa
Barat bagaimana manfaat dari
inovasi aplikasi yang dipamerkan
di arena rakernas. Sedikitnya ada
sepuluh kejaksaan tinggi mengi-
kuti pameran inovasi. Selain Ap-
likasi Manajemen Kejaksaan
yang ditampilkan dalam Pame-

ran Inovasi Kejaksaan 2016, Kejati
Jawa Barat juga menampilkan
inovasi lainnya berupa penera-
pan aplikasi Senayan Library Ma-
nagement System (SLiMS), Delive-
ry Order Buku, Kejaksaan Goes To
Campus dan Mobile Law Appli-
cation.

TERBITTOP ikut menyaksikan
sistem aplikasi tersebut menda-
patkan penjelasan dari petugas
pameran manpaat aplikasi terse-
but. ”Di sini pimpinan kajati dan
asisten bisa menjalankan fungsi
pengendalian dan monitoring
perkara yang ditangani oleh jak-

sa dengan menggunakan modul
monitoring perkara yang ditanga-
ni jaksa,” kata petugas Pameran
Kejati Jawa Barat.

Aplikasi Manajemen Kejaksaan
yang dibangun sebagai manaje-
men perkara yang bertujuan un-
tuk membantu proses bisnis pen-
anganan perkara dan tupoksi jak-
sa. Perangkat lunak Aplikasi Ma-
najemen Kejaksaan menekankan
pada pengolahan dokumen-do-
kumen perkara yang meliputi pro-
ses pembuatan, pengeditan, pe-
nyimpanan dan pencetakan do-
kumen.

Kajati Jawa Barat Setia Untung
Arimuladi SH, MHum terus berkomit-
men untuk melaksanakan instruksi
Presiden No 10 Tahun 2016 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberan-
tasan Korupsi tahun 2016 dan 2017.
”Aplikasi inovasi ini bertujuan untuk
mewujudkan visi Kejaksaan RI se-
bagai lembaga penegak hukum
yang bersih, efektif, efisien transpa-
ran dan akuntabel,” kata Setia Un-
tung Arimuladi.

Aplikasi perangkat manajemen
kejati jabar ini menekankan kepa-
da pengolahan dokumen-doku-
men perkara yang meliputi proses

pembuatan, pengeditan, penyim-
panan dan pencetakan dokumen
yang jumlahnya bisa ratusan jenis
dengan kode barkod yang bisa di-
tampilkan dalam surat.

Hasil dari proses pengolahan itu
berupa data yang tersimpan da-
lam database yang bisa diolah
sebagai alamat monitoring lapo-
ran statistik dan kebutuhan lain-
nya. Diharapkan sistem aplikasi ini
bisa ditiru oleh kejaksaan tinggi
lainnya sehingga menjadi kesa-
maan dalam penggunaan apli-
kasi untuk menunjung pekerjaan
di jajaran kejaksaan. (ris)

Sejumlah jaksa dan pegawai saat mendengarkan penjelasan tentang
Aplikasi Manajemen Kejaksaan dari petugas Kejati Jawa Barat dalam
Pameran Inovasi Aplikasi Rakernas Kejaksaan RI 2016 yang
berlangsung di Hotel Novotel Bogor, pekan lalu.

CIREBON (TERBITTOP) — Dinas Cip-
ta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)
menjanjikan pengadaan lahan
TPA dilakukan secepat mungkin di
tahun 2017. Sehingga, masalah
sampah di Kabupaten Cirebon bi-
sa segera tuntas.

Kepala DCKTR Kabupaten Cire-
bon Sukma Nugraha MM mengata-
kan, pihaknya ingin secepat mung-
kin pengadaan lahan TPA di tahun
2017 mendatang. ”Ya, kita ingin se-
cepatnya. Begitu ada anggaran,
kita langsung saja,” ujar pria yang
akrab dengan panggilan Agas ini.

Begitupun dengan memfungsi-
kan TPA baru tersebut, pihaknya
ingin di awal tahun juga bisa dila-
kukan. ”Ngapain akhir tahun mem-
fungsikan TPA baru, awal tahun ju-
ga bisa. Pada prinsipnya, kita ingin

agar masalah sampah segera se-
lesai,” tegasnya.

Agas mengungkapkan, tidak
membutuhkan waktu yang lama
proses dari pengadaan hingga
memfungsikan TPA. ”Cepat, nggak
lama. Paling prosesnya hanya satu
bulan,” imbuhnya.

Namun, Agas masih enggan me-
nyebutkan tiga lokasi calon TPA
yang baru. ”Pokoknya kita ingin ti-
ga, satu timur, satu barat dan satu-
nya lagi di tengah,” bebernya.

Tidak hanya DCKTR yang ingin
secepatnya dalam pengadaan
lahan TPA. Bupati Cirebon Drs H
Sunjaya Purwadisastra MM, MSi
juga ingin agar pengadaan lahan
TPA bisa dipercepat. ”Saya sudah
perintahkan langsung Pak Agas
(kepala DCKTR-red) dan Kabag

Perlengkapan untuk bisa bergerak
cepat. Sehingga, pengadaan la-
han TPA bisa segera diselesaikan
di tahun 2017,” ungkapnya.

Hingga 20 tahun
Meskipun pengadaan lahan TPA

bisa dilakukan di tahun 2017 men-
datang, namun Sunjaya meng-
inginkan agar mulai dari sekarang
sudah dilakukan langkah-langkah
pengadaan lahan TPA. ”Sekarang
bikin PPJB (Pengikatan Perjanjian
Jual Beli), tahun 2017 dibayar. Se-
karang diikat dulu supaya harga-
nya tidak naik. Nah, itu yang harus
dilakukan. Sehingga, nanti ketika
anggaran tersedia di tahun 2017
kita bisa langsung,” tambahnya.

Ke depan, pihaknya memiliki
konsep agar daya tampung TPA

bisa dirasakan dalam waktu 20
tahun yang akan datang. Pihak-
nya berkeinginan, agar TPA nanti,
tidak hanya bisa menampung tiga
sampai 10 tahun, tapi hingga 20
tahun yang akan datang. Sehing-
ga nanti akan bisa berfungsi lama.

Sunjaya mengungkapkan, su-
dah ada tiga calon TPA yang di-
bidik. ”Untuk barat di Desa Cipa-
nas, Kecamatan Palimanan. Baik
kuwu maupun BPD-nya sangat
mendukung dan siap. Di Desa Ci-
panas, ada 12 hektare lahan yang
sudah tersedia. Sedangkan di te-
ngah, di Desa Sinarancang, Keca-
matan Mundu. Kemudian di timur,
di Desa Sumurkondang, Kecama-
tan Karangwareng. ”Mudah-
mudahan semuanya bisa segera
terealisasi,” pungkasnya. (ts)

GUNAWAN
HARI ANAK NASIONAL — Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya
sedang bercerita di depan sejumlah anak Taman Kanak-
kanak yang hadir saat memperingati Hari Anak Nasional
yang digelar di Pendopo Kabupaten Lebak.

Pemkab Cirebon Siapkan Tiga Lokasi untuk TPA

TITIK SULAKSANA
BUKTI KASUS DUGAAN KORUPSI — Penyidik Polres Cirebon membongkar kasus dugaan korupsi penyelewengan jual beli tanah Titisara Desa, dan
mengamankan dua tersangka. Nampak penyidik sedang menunjukkan kepada media sejumlah bukti-bukti yang telah disita.
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”Jelas pengerjaan proyek tersebut
mengganggu tamu yang akan ber-
kunjung ke Benda saat Maulid Nabi
SAW. Karena, pelaksanaan Maulid
Nabi SAW di Benda itu bisa sampai
satu bulan penuh. Mereka banyak
yang menginap di Benda. Jumlah-
nya tidak sedikit, tahun lalu itu sam-
pai 15 ribu orang. Tahun lalu saja se-
belum ada pengerjaan proyek, par-
kir mobil pengunjung sampai ke La-
pangan Kebon Pelok, dan Peng-
gung. Kalau sekarang ada penger-
jaan proyek, ini jelas sangat meng-
ganggu,” tutur Kiai Ismail didampi-
ngi sejumlah santri dan Ketua RW 11
Benda Kerep, Rosyadi.

Karenanya, kiai dan para santri
Ponpes Benda meminta pihak pe-
laksana proyek bisa menuntaskan

Kiai Benda Kerep Protes Proyek Betonisasi
CIREBON (TERBTTOP) — Sejumlah kiai
sepuh Pondok Pesantren Benda Ke-
rep, Kelurahan Argasunya, Kecama-
tan Harjamukti, Kota Cirebon, mem-
protes pengerjaan proyek betonisasi
jalan raya menuju Kampung Benda
sepanjang 300 meter. Sebab, proyek
tersebut dikerjakan justru menjelang
pelaksanaan Maulid Nabi Muham-
mad SAW.

Kondisi itu akan menimbulkan
kemacetan yang sulit diurai, kesem-
rawutan dan kebuntuan lalu lintas,
sebab tamu yang akan berkunjung
mencapai 20 ribu orang dari berba-
gai daerah di Indonesia dengan
menggunakan mobil pribadi mau-
pun bus. Keluhan sekaligus protes
tersebut disampaikan KH Ismail,
Rabu (23/11).

pekerjaan betonisasi sebelum me-
masuki bulan Maulid.

”kami minta, paling telat 5 Desem-
ber 2016, proyek harus sudah kelar,
rapih dan bekas-bekas pengerjaan
tidak mengganggu lalu lintas ken-
daraan. Kemudian, jalannya juga
harus bisa digunakan dua arah, ka-
rena kalau hanya untuk satu arah,
itu berbahaya dan membuat ke-
tidaknyamanan,” paparnya.

Proyek betonisasi peningkatan jalan
sepanjang 300 meter tersebut dilak-
sanakan oleh CV Utama Putra de-
ngan menggunakan dana alokasi
khusus (DAK) sebesar Rp1.020.000.000.
Proyek tersebut digelar di Jalan Raya
Sumur Wuni dan jalan tembus menu-
ju Kedung Krisik. Saat ini, pembetonan
baru dilakukan untuk sebelah jalan,

sehingga arus lalu lintas tidak bisa
untuk dua arah. Waktu pelaksanaan
proyek sendiri terhitung sejak 7 Okto-
ber hingga 22 Desember 2016.

Pelaksana proyek dari CV Utama
Putra, Yudi yang ditemui KC di lokasi
pengerjaan betonisasi jalan Sumur
Wuni, cukup terkejut karena proyek
yang ia kerjakan bertepatan dengan
momentum Maulid Nabi. Namun
demikian, ia berjanji akan memenuhi
permintaan para kiai Benda Kerep.

”Ya, kami akan kebut pengerjaan-
nya. Kami upayakan sebelum 5 De-
sember 2016, pengerjaan untuk se-
belah jalan sudah kelar. Dan peker-
jaan akan dilanjutkan setelah Mau-
lid Nabi SAW. Kemudian, jalannya
pun bisa dilalui untuk mobil dari dua
arah,” tuturnya. (ts)

CIREBON (TERBITTOP) — Puluhan aparatur sipil negara
(ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
mangkir dari tes urine yang digelar Badan Narkotika
Nasional (BNN) Kota Cirebon, Selasa (22/11) , di Aula
Nyi Mas Gandasari.

BNN Kota Cirebon digandeng dalam tes urine ini
karena di Kabupaten Cirebon belum dibentuk BNN.
Berdasarkan catatan buku hadir ASN yang mengikuti
tes urine ini, ASN di sekretariat daerah tercatat 192
orang, namun yang ikut tes urine hanya 147 orang
saja. Sisanya, dari beberapa organisasi perangkat
daerah lain belum diketahui berapa yang tidak hadir.

Namun, diperkirakan jika digabungkan jumlahnya cu-
kup banyak, karena ada sebagian dari mereka yang
sedang bertugas ke luar kota, sisanya tidak diketahui
alasan mangkir dari tes urine tersebut. Tes urine ini hanya
untuk 500 ASN di tujuh OPD saja, di antaranya sekretariat
daerah, inspektorat, Bina Marga, Pemberdayaan Sum-
ber Daya Air dan Pertambangan, Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, serta Badan Ke-
pegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

”Kami memang baru pertama kalinya mengggan-
deng BNN dalam tes urine ini, dan baru tujuh OPD
yang ASN-nya dilakukan tes urine, karena terkait ang-
garan, tapi mungkin nanti kita juga akan menyasar
ASN lainnya di lingkungan Pemkab Cirebon,” tutur Ke-
pala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
BKPPD Sri Darmanto.

Sri Darmanto menambahkan, pihaknya segera mela-
porkan kepada Bupati H Sunjaya Purwadisastra terkait
tes urine tersebut, termasuk bagi ASN yang mangkir dari
tes urine. ”Nanti kita dalami, apakah memang diperlu-
kan untuk di tes urine susulan atau tidak,” ucapnya.

Menurutnya, tes urine ini sebagai bentuk tanggung
jawab Pemkab Cirebon atas pemberantasan narko-
ba. Jika terbukti ada ASN yang menggunakan apala-
gi menjadi pengedar, Sri menyebut Pemkab Cirebon
tidak akan melindungi ASN tersebut. ”Kita gunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, yang paling ringan diberikan teguran, dan
yang paling berat dipecat dari posisinya,” tukasnya.

Tes urine di lingkungan Pemkab Cirebon ini bukan
yang pertama kalinya digelar di 2016. Beberapa
waktu lalu, ratusan ASN juga dites urine oleh Labora-
torium Kesehatan Daerah. Namun, hingga kini belum
diketahui hasil tes urine tersebut.

”Saat itu Pemkab Cirebon memang sengaja tidak
membuka terkait hasil tes urine tersebut, tapi bukan-
nya ingin menyembunyikan hasilnya, kami pastinya
akan langsung memberikan sanksi jika terbukti ada ASN
yang menggunakan narkoba,” ucapnya. (dj)

Banyak ASN Cirebon
Mangkir Tes Urine

� Kenapa Yah…???

PALEMBANG (TERBITTOP) — Ke-
ikutsertaan jaksa dalam pelati-
han singkat di ILEA (Internation-
al Law Enforcement Academy)
Bangkok sangat penting, dan
memberikan banyak manfaat
dalam menambah wawasan
pengetahuan hukum interna-

sional khususnya kawasan nega-
ra ASEAN dalam menanggulan-
gi terorisme global, bahaya pe-
redaran narkoba dan kejahatan
lintas batas negara yang da-
tang mengancam.

 ”Pelatihan singkat yakni kursus
pengembangan kepemimpinan

penegak hukum (Law Enforce-
ment Leadership Development
Course (LELDC) berdasarkan
konsep penegakan hukum ber-
skala internasional itu sangat
bermanfaat. Kami dididik ba-
gaimana mengatasi kejahatan
global antarnegara dan seperti
terorisme global, bahaya pere-
daran narkoba ,kejahatan serta
tambahan kegiatan olahraga
dan ’Amazing Bangkok’,” ung-
kap Koordinator Bidang Intelijen
Kejati Sumatera Selatan Adityo
Gunawan SH pada acara sosiali-
sasi hasil kursus pengembangan
kepemimpinan di Aula Gedung
Kejati Sumsel, belum lama ini.

Menurut Adityo yang mengiku-
ti kursus singkat itu berlangsung
sejak 12 September-21 Oktober

2016 diikuti 11 negara yang terdi-
ri sembilan negara anggota
ASEAN yaitu, Indonesia, Malay-
sia, Myanmar, Kamboja, Laos, Fil-
ipina, Vietnam, Timor Leste dan
Thailand, serta Jepang dan
Hongkong. Delegasi Indonesia
terdiri empat orang jaksa dan
satu orang anggota kepolisian.

Acara sosialisasi hasil kursus di
ILEA Bangkok dibuka oleh Kajati
Susdiarto Agus Praptono SH, MH
dihadiri Wakajati Dedi Siswadi
SH, MH, para asisten, kajari dan
cabjari serta sejumlah jaksa di
lingkungan Kejati Sumsel. Keja-
gung secara rutin selalu mengi-
rimkan jaksa untuk mengikuti kur-
sus pelatihan di ILEA Bangkok.

Dalam pemaparannya, Adityo
Gunawan menjelaskan, banyak

pelajaran yang didapat dan
bermanfaat untuk penegakan
hukum. ”Diajarkan saat penang-
kapan tersangka narkoba di TKP
penangkapan sudah dilakukan
tes keaslian narkoba, sehingga
penanganan lebih cepat disele-
saikan,” jelas Adityo.

Bahkan sejumlah penindakan
terhadap terorisme, cara me-
nembak dan membekuk pelaku
kejahatan diajarkan selama kur-
sus tersebut. Walaupun tidak
akan sama di semua negara ka-
rena masing-masing negara me-
miliki aturan hukum tersendiri na-
mun pelajaran di ILEA lebih ke-
pada pengetahuan internasio-
nal. Kerja sama regional dalam
memerangi ancaman anca-
man kejahatan transnasional

seperti kejahatan keuangan, pe-
nyelundupan, penyelundupan
narkoba dan sebagainya.

Dijelaskan, akomodasi selama
pelatihan disiapkan dengan baik
sekali, ILEA terletak di kompleks
perkantoran kepolisian, dilengka-
pi dengan sarana gedung perku-
liahan, kamar tidur dan sarana
olahraga ditambah ada kegia-
tan olahraga ’Amazing  Bangkok’.

Adityo Gunawan berbagi pe-
ngalamannya kepada rekan re-
kan jaksa di Sumatera Selatan,
dan menyarankan untuk me-
nguasai bahasa Inggris. ”Faktor
bahasa sangat menentukan sela-
ma kurus berlangsung, walau ada
terjemahannya namun kemam-
puan bahasa Inggris menjadi fak-
tor dominan,” jelas Adityo. (ris)

Sosialisasi Hasil Pelatihan Jaksa di ILEA Bangkok

LEBAK (TERBITTOP) — Pagi ha-
ri Sabtu pekan kemarin Alun-
Alun Kota Rangkasbitung di-
padati 2.248 peserta Lomba
Lari Multatuli 10 Kilometer
yang berasal dari dalam
maupun luar Provinsi Banten.

Bupati Lebak Hj Iti Octavia
Jayabaya beserta Wakil Bu-
pati Ade Sumardi tepat
pukul 07.00 WIB melepas
Lomba Lari Multatuli 10K di
depan Masjid Al Araf, Alun-
Alun Barat Rangkasbitung.

Bupati Lebak, mengucap-
kan selamat datang dan
memperkenalkan secara
singkat banyaknya destinasi
wisata dan budaya yang di-
miliki Kabupaten Lebak. Se-
lain itu, putri sulung Ketua
Umum Kadin Banten juga
mengimbau kepada masya-
rakat Kabupaten Lebak se-
laku tuan rumah agar mam-
pu memberikan kenyama-
nan kepada para peserta
yang mengikuti kegiatan ini.

”Masyarakat Lebak agar
memberikan kenyamanan
kepada peserta yang mengi-
kuti kegiatan ini,” ujar Bupati.

Penyelenggara kegiatan,
Kadis Pemuda Olahraga

dan Pariwisata (Disporawi-
sata) Kabupaten Lebak
Hayat Sahida mengatakan,
trek yang dilalui oleh peserta
lomba lari diawali dengan
menelusuri Jalan Multatuli
kemudian melewati jemba-
tan Sungai Ciujung dan
memasuki Jalan Raya Pan-
deglang dan finis di Pasar
Sampay Warunggunung.

Lanjut Hayat, lari maraton
10 kilometer ini di selengga-
rakan dalam rangka me-
nyambut hari jadi Kabupa-
ten Lebak ke-188 yang jatuh
pada 2 Desember 2016. Ke-
giatan berskala nasional ini
diikuti peserta dari 15 provin-
si, dan pertama kali diada-
kan di Kabupaten Lebak
yang berkaitan erat dengan
kepariwisataan dalam me-
nambah jumlah wisatawan
dari dalam maupun luar
Provinsi Banten, serta men-
cari potensi para olahraga-
wan khususnya atlet lari.

”Kegiatan ini bagian dari
promosi Parawisata Lebak,
ada peserta dari 15 provinsi
yang mengikuti lari maraton
Multatuli ini,” ujar Hayat Sa-
hida. (gun)

Lomba Lari Multatuli 10 KM
Meriahkan Milad Lebak Ke-188

Kasi Pidsus Kejari Lampung
Barat dan Pesisir Barat Saat
Askari SH ketika dikonfirmasi
membenarkan, untuk ke-

pentingan pemeriksaan ter-
sangka dilakukan penaha-
nan setelah kurang lebih
dua bulan.

”Kami sudah memeriksa
sejumlah saksi dan sekarang
tersangka dilakukan pena-
hanan,” ungkap Saat Askari.

Kepala Kejari Liwa Alek
Rahman, melalui Kasi Pidsus
Askari mengatakan, pena-
hanan tersangka dilakukan
setelah semua berkas pe-
meriksaan saksi-saksi dinya-
takan lengkap. Penahanan
tersebut tertuang dalam su-
rat perintah penahanan No:
Print-01/N.8.14/Fd.1/11/2016.

Kepala Kajari Liwa Alex
Rahman mengatakan, pi-
haknya sudah memeriksa 25
orang saksi, dan hasil pe-

Korupsi Dana JKN, Kadinkes
Kabupaten Pesisir Barat Ditahan
LAMPUNG (TERBITTOP) — Mantan Kepala
Dinas Kesehatan Pesisir Barat Drs Panoka
ditahan Kejaksaan Negeri Lampung Barat
mulai Rabu (16/11). Penahanan dilakukan
selama 20 hari ke depan. Jika berkas
dinyatakan belum lengkap, masa
penahanan tersangka akan diperpanjang.

meriksaan terhadap saksi-
saksi, Panoka merupakan
pelaku tunggal.

”Tersangka melakukan
pemotongan dana JKN dari
Januari sampai Juni sebesar
enam persen untuk setiap
puskesmas, kemudian Juli
sampai Agustus pemoto-
ngan naik menjadi 15 per-
sen, dan September sampai
Desember sebesar 10 per-
sen. Sedangkan dana BOP
puskesmas dipotong melalui
bendahara,sebesar 20 per-
sen untuk triwulan pertama
sampai ketiga, kemudian
pada triwulan keempat di-

potong 25 persen,” kata
Alex.

Kepala Unit pelayanan
BPJS Lampung Barat dan
Pesisir Barat Heriyadi, saat di-
temui TERBITTOP mengata-
kan, dengan dalih apapun
dana Kapitasi JKN dibayar-
kan terus tiap bulannya ke-
pada UPT puskesmas di Ka-
bupaten Pesisir Barat tahun
anggaran 2015.

”Hasil Audit KPK dan BPKP
persoalan di pihak kami
’zero’. Kami yakinkan bahwa
BPJS Liwa tidak terlibat di
dalam penyimpangan dana
itu,” ujarnya. (***)

DITAHAN — Saat digiring dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Krui, mantan Kepala Dinas Kesehatan
Pesisir Barat Drs Panoka sesekali berbicara dengan kuasa hukum dan jaksa. Ia tidak berkometar apa pun terkait penahanan yang dilakukan jaksa.

LAMPUNG POST

Laporan: Agus Salim

JAKARTA (TERBITTOP) — Tim Penyidik
Kejaksaan Agung membongkar du-
gaan tindak pidana korupsi penjua-
lan tanah milik negara seluas 4,8 hek-
tare di Jalan Kalimalang Raya Ke-
lurahan Lembangsari, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat oleh PT Adhi Karya
kepada Hiu Kok Ming.

”Untuk mengungkap kasus ini penyi-
dik sudah memeriksa 14 saksi terma-
suk meminta keterangan saksi Iman
Wahyudin jabatan kasubdit pada Ke-

Kejagung Bongkar Kasus Adhi Karya dan APBD Berau
kayaan  Negara Direktorat Jenderal
Kementerian Keuangan,” jelas Kapus-
penkum Kejaksaan Agung Muham-
mad Rum SH, Kamis (17/11).

Dijelaskan, pemeriksaan kasus ini
akan terus berlanjut guna mengung-
kap dugaan penyimpangan dalam
penjualan tanah milik negara di
lokasi tersebut.

Selain itu, penyidik juga sedang
melanjutkan pemeriksaan saksi ter-
kait dugaan tindak pidana korupsi
penyediaan sarana air bersih perko-

tan pengawas CV Asakon, Ir Murya-
di Yusuf jabatan general manager
pemasaran PT Wika Industri Energi,
Untung Tri Uripto jabatan tenaga ahli
sumber daya air atau mantan tena-
ga ahli konstruksi. ”Tim penyidik da-
lam pengungkapan kasus dugaan
tindak pidana korupsi ini telah
melakukan pemeriksaan saksi seba-
nyak 23 orang,” ungkap Rum.

Sedangkan kerugian keuangan
negara senilai Rp35 miliar berdasar-
kan hasil perhitungan BPK. (ris)

taan Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten Berau (Multi Years) tahun ang-
garan 2007-2010

Penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi penyediaan sarana air bersih
perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Ka-
bupaten Berau (Multi Years) bersum-
ber dari APBD pada kegiatan tahap I
senilai Rp96 miliar dan tahap II Rp133
miliar tahun anggaran 2007-2010.

Menurut Rum, tim penyidik telah
memeriksa tiga orang saksi yakni, Ir
Cahyi Adhi Oktaviari jabatan konsul-

GUNAWAN
LOMBA LARI MILAD LEBAK KE-188 — Bupati Lebak Hj Iti
Octavia Jayabaya didampingi Wakil Bupati Ade Sumardi
melepas peserta Lomba Lari Multatuli 10K di depan Masjid
Al Araf, Alun-Alun Barat Rangkasbitung. Lomba ini dalam
rangka memeriahkan HUT Kabupaten Lebak yang ke-188.

Adityo Gunawan berbagi pengalamannya kepada rekan rekan
jaksa di Sumatera Selatan, dari hasil pelatihan jaksa di ILEA Bangkok.
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SINGKAT
Bea Cukai Cegah Kerugian
Negara Rp6,8 Miliar
BANDARLAMPUNG (TERBITTOP) — Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe
Madya Pabean B Bandarlampung mencegah
kerugian uang negara berpotensi senilai Rp6,8
miliar dari barang-barang ilegal yang tidak
bercukai dan barang hasil penindakan tahun
2016. ”Selama Januari hingga November 2016,
kita berhasil mencegah potensi kerugian negara
akibat tidak terpungutnya bea masuk, bea keluar
dan cukai,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya
Pabean B Bandarlampung M Alfiah Farobi, di
Bandarlampung, Selasa pekan lalu. (nt)

CIREBON (TERBITTOP) — Banyak pengusaha yang
bergerak di bidang perikanan masih belum menya-
dari arti penting dari kemasan serta kesehatan
produk. Dari total 3.212 jumlah pengusaha perikanan
yang tersebar di Kabupaten Cirebon, hanya sekitar
100 pengusaha yang sudah memiliki kesadaran tinggi
akan kesehatan serta kemasan produk-produk ikan
tersebut.

Padahal, pangsa pasar terbuka seperti yang berla-
ku saat ini akan membuat persaingan semakin ketat.
Dikhawatirkan, pengusaha yang belum mampu me-
menuhi kriteria pasar akan gulung tikar.

”Seperti contohnya rajungan, kita semua tahu ka-
lau Cirebon kaya akan rajungan. Namun, sayangn-
ya penanganannya masih asal-asalan. Sebab, raju-
ngan ini masih dilakukan pengupasan dengan cara-
cara manual yang tidak memenuhi standar pengu-
pasan yang baik. Padahal, kalau akan diekspor ke
luar negeri maka setidaknya mulai dari pengupasan
hingga pengemasan harus mampu memenuhi stan-
dar internasional,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Cirebon, Muhidin, di sela-sela
pertemuan dengan 100 pengusaha perikanan di Ho-
tel Sutan Raja, Rabu (23/11).

Dalam pertemuan itu, Diskanla turut mengundang
Dinas Kesehatan, BPOM, serta Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.

”Kami sengaja mengundang pihak terkait seperti
Dinkes untuk memberikan informasi mengenai pen-
tingnya kesehatan hasil perikanan, kemudian BPOM
untuk turut memberikan informasi mengenai penting-
nya kelayakan produk serta Disperindag untuk mem-
berikan informasi mengenai pemasaran yang baik
di tengah masyarakat,” ujarnya.

Muhidin menambahkan, para nelayan rajungan se-
bagian besar mempercayakan pengupasan kepa-
da istrinya yang melakukannya dengan tangan yang
tidak steril. ”Sedikit saja rajungan ini terkontaminasi
oleh kotoran, maka hasil akhirnya tidak akan bagus.
Rajungan seperti itu tidak akan laku di pasaran,
apalagi kalau harus diekspor,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya baru mengundang 100 pengusa-
ha perikanan karena ke 100 pengusaha ini dinilai su-
dah cukup baik dalam memasarkan produknya.

”Kita harapkan ke 100 pengusaha ini bisa menye-
barkan informasi ini kepada sesama pengusaha ikan
lainnya, sehingga informasi yang bagus tersebut bisa
tersebar,” tandasnya. (ts)

CIREBON (TERBITTOP) — Sebanyak 1.026 war-
ga dan 849 unit kendaraan roda dua terja-
ring razia gabungan dalam operasi yustisi
yang digelar Dinas Kependudukan dan Ca-
tatan Sipil (Disdukcapil) yang berlangsung
di Jalan Kenduruan tepatnya di halaman
Gereja Filadelfia, Kelurahan Panjunan, Ke-
camatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Se-
lasa (22/11).

Sasaran razia yakni kepemilikan kartu iden-
titas kependudukan (KTP). Dalam operasi itu,
Disdukcapil menggandeng puluhan personel
gabungan dari jajaran Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub),
kepolisian, TNI, pengadilan dan kejaksaan.

Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi me-
ngatakan, dalam operasi yustisi yang dimulai
pukul 10.00 itu, pihaknya berhasil memeriksa
1.026 warga baik dari luar ataupun asli Kota
Cirebon, yang mengendarai sepeda motor.

Namun, kata Sanusi, operasi pemeriksaan
sasarannya diberlakukan bagi warga Kota
Cirebon. Sedangkan, bagi warga dari luar
daerah yang memang kedapatan tidak
membawa identitas diri, hanya diperingati
dan diberikan teguran dalam bentuk surat
imbauan untuk ditindaklanjuti di kota/kabu-
paten masing-masing.

”Pemeriksaan ini ditujukan kepada warga

yang memang belum memiliki KTP ataupun
yang masa berlakunya habis. Namun dari
sekian banyak yang diperiksa, kami hanya
menemukan 16 orang yang dinyatakan ha-
rus membayar denda. Karena mereka tidak
memiliki kartu indentitas kependudukan dan
harus segera membuatnya,” kata Sanusi.

Dijelaskan, operasi yustisi dilakukan berda-
sarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun
2013 tentang Kependudukan, bahwa setiap
masyarakat wajib membawa kartu indenti-
tas berupa KTP-el, ke mana pun akan pergi.

”Mereka yang kedapatan tidak memiliki
KTP ataupun belum melakukan perekaman,
dikenakan denda sebesar Rp25 ribu. Mes-
kipun dalam aturannya menyebutkan, den-
da Rp50 ribu bagi WNI dan bagi warga ne-
gara asing Rp100 ribu,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyara-
kat agar membawa dokumen kependudu-
kan kemanapun akan pergi. Apabila ma-
syarakat belum memiliki KTP-el, agar segera
memenuhi kewajiban membuat KTP-el bagi
warga baru atau pendatang untuk melaku-
kan perekaman ke kecamatan setempat.
Namun, saat ditanya terkait masyarakat
yang belum mendapatkan KTP-el, tapi te-
lah memiliki surat keterangan pengganti,
kata Sanusi, cukup membawa bukti saja. (ts)

Operasi Yustisi Jaring Warga Tak Miliki KTP Pentingnya Kemasan
dan Kesehatan Produk

CIREBON (TERBITTOP) — DPP
PDIP mempersilakan kader-
kader di partai berlambang
banteng moncong putih un-
tuk bersaing secara sehat
pada pemilihan bupati
2018. Setelah Bupati H Sunja-
ya Purwadisastra, Ketua
DPRD H Mustofa, Wakil Bu-
pati Tasiya Soemadi Algho-
tas, kini muncul satu calon
lagi dari partai  tersebut
yang digadang-gadang
bakal maju, yaitu anggota
DPRD Kabupaten Cirebon
Dian Hernawa Susanti.

Dian yang baru saja di-
daulat menjadi ketua umum
Paguyuban Rayat Caruban
Nagari ini sudah cukup ba-
nyak tampil di hadapan pu-
blik, salah satunya di acara
deklarasi paguyuban yang
dipimpinnya tersebut di Ge-
dung PGRI, Sumber, Minggu
(13/11).

Pengurus DPP PDIP Rokh-
min Dahuri mengatakan,
siapa pun kader terbaik di
partai tersebut, maka dia
yang pantas untuk dicalon-
kan. ”PDIP partai terbuka, ki-
ta inginnya calon bupati
yang memang memiliki ke-
inginan untuk membangun
masyarakat kecil, karena
kan PDIP partainya wong
cilik,” kata Rokhmin, Selasa
(22/11) lalu.

Rokhmin juga mengata-
kan, PDIP tidak akan terbu-
ka hanya untuk satu orang.
Menurutnya, meski Dian pun
banyak disebut-sebut cocok
untuk tampil memimpin Ka-
bupaten Cirebon, PDIP te-
tap akan melakukan survei
terlebih dahulu.

”Dian kan baru-baru ini
muncul. Orang lama yang

sering disebut-sebut akan
maju, seperti Pak Sunjaya
pun belum tentu bisa maju
lagi kalau DPP tidak
berkenan. Setiap kepala
daerah yang maju dari PDIP
tentunya akan melalui eva-
luasi terlebih dahulu, terma-
suk Pak Sunjaya,” tuturnya.

Basis partai
Menurutnya, DPP PDIP te-

tap akan mempertahankan
Kabupaten Cirebon seba-
gai salah satu basis kekua-
tan partai di Wilayah III Cire-
bon. Sehingga, pilbup 2018
tetap akan diikuti secara all
out. Sementara itu, saat di-
konfirmasi mengenai pen-
calonannya di pilbup 2018,
Dian mengatakan, saat ini
masih terlalu dini untuk
membicarakannya. Pagu-
yuban yang dibentuknya di-
bantah akan turut memper-
kuat pencalonannya di pil-
bup 2018 tersebut.

”Saya tidak ingin bera-
sumsi tentang pilbup 2018,
mengalir saja, karena kan
waktunya dua tahun lagi,”
katanya.

Menurutnya, paguyuban
yang baru saja dideklarasi-
kan, murni merupakan wa-
dah aspirasi untuk menam-
pung persoalan masyarakat
yang kemudian bisa disam-
paikan ke tataran pemerin-
tahan.

”Jangan kaitkan pemben-
tukan paguyuban ini den-
gan politik. Pilbup masih
jauh, saya hanya ingin men-
jadi perpanjangan tangan
masyarakat untuk menyam-
paikan keluhan mereka ke
tataran pemerintahan,”
pungkasnya. (ts)

DPP Evaluasi Figur
Cabup PDIP 2018

CIREBON TERBITTOP – Belasan maha-
siswa yang tergabung dalam Pemu-
da Cirebon menggelar aksi solidari-
tas untuk warga Sukamulya, Keca-
matan Kertajati, Kabupaten Maja-
lengka. Aksi itu dilakukan di bawah
jembatan layang Pegambiran Kota
Cirebon, Minggu (27/11).

Korlap aksi, Arif Setiawan menga-
takan, kasus ini pertama kali men-
cuat tahun 2004. Ketika itu 11 kepala
desa di Kecamatan Kertajati, Kabu-
paten Majalengka, menyetujui se-
cara sepihak, 14 Oktober 2004.

Mereka menandatangani surat
pernyataan yang menyatakan selu-
ruh warga mendukung rencana pem-

Pemuda Cirebon Turun Bela Warga Sukamulya Kertajati Majalengka
bangunan Bandara Internasional
Jawa Barat (BIJB). Tanah yang dibe-
baskan seluas sekitar 5.000 ha dengan
jumlah 1.305 kepala keluarga (KK).

Padahal, hingga saat ini, hanya ter-
dapat 300 KK yang mendukung pem-
bangunan BIJB. Sementara 1.005 KK
atau mayoritas warga di 11 desa itu
menolak adanya pembangunan
Bandara internasional tersebut.

”Dari situ, masyarakat menduga
ada permainan antara Pemerintah
Kabupaten Majalengka dengan 11
kepala desa terkait. Kejanggalan
dari persyaratan pembangunan
BIJB ini tidak hanya berhenti pada
persetujuan 11 kades,” kata Arif.

Kejanggalan lain, kata Arif, terkait
pembuatan analisis mengenai dam-
pak lingkungan (amdal) yang menya-
takan bahwa lahan di Desa Suka-
mulya adalah tandus yang tidak pro-
duktif. Hanya bisa panen sekali dalam
satu tahun; dengan produksi gabah
kering giling sebanyak 6 kwintal/ha.

Padahal data dari Dinas Pertanian
dan BPS Kabupaten Majalengka ta-
hun 2005, hasil produksi gabah giling
di Desa Sukamulya mencapai 52,35
kwintal/ha. Dari persyaratan terse-
but kemudian terbitlah Peraturan
Menteri (Permen) Perhubungan No:
KM 34 Tahun 2005 tentang Peneta-
pan Lokasi Bandar Udara di Keca-

matan Kertajati, Kabupaten Ma-
jalengka, Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Menteri Perhubungan ter-
sebut ditetapkan di Jakarta 17 Mei
2005 dan ditandatangani Menteri Per-
hubungan M Hatta Rajasa. ”Permen
inilah yang sejatinya mendasari pem-
buatan BIJB secara hukum,” jelas Arif.

Aksi solidaritas itu, lanjut Arif, dilaku-
kan untuk mengecam segala bentuk
penindasan dan kekerasan baik yang
di alami petani, buruh, nelayan mau-
pun kaum miskin kota. Khususnya aksi
solidaritas ini untuk petani atau war-
ga Sukamulya yang sedang berjua-
ng melawan penguasa, elite dan
kapital yang dipagari aparat. (dj)

Kasus Korupsi di Banten
Diungkap Pascapilkada
TANGERANG (TERBITTOP) — Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo
memastikan pengungkapan kasus korupsi di
Banten akan dilakukan setelah pemilihan kepala
daerah. ”Untuk kasus yang akan diungkap KPK,
akan dilakukan pasca pilkada di Banten selesai,”
kata Agus Rahardjo ditemui usai acara seminar
Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah di Cipondoh,
Kota Tangerang, Selasa lalu. Ia mengatakan,
alasan penundaan pengungkapan kasus ini
dilakukan agar KPK terhindar dari tudingan
bermain politik. Karena, jika proses
pengungkapan tersebut digulirkan saat ini,
nantinya bisa dikaitkan dengan kandidat yang
sedang ikut dalam pilkada. (nt)

Pemprov Babel Asuransikan
50.000 Nelayan Tradisional

”Kami bekerja sama de-
ngan Asuransi Jasa Indone-
sia (Persero) untuk memban-
tu nelayan tradisional,” kata
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kelautan Kepu-
lauan Babel Hardi di Pang-

kalpinang, Selasa.
Ia menjelaskan, bantuan

asuransi nelayan tradisional
ini berdasarkan Undang-un-
dang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan,

Pembudi Daya Ikan dan Pe-
tambak Garam.

”Kami telah menganggar-
kan dana APBD dan APBN
untuk membantu biaya asu-
ransi nelayan tradisional ini,”
ujarnya.

Ia mengatakan, pada ta-
hun pertama asuransi nela-
yan akan ditanggung dari
dana APBN dan tahun selan-
jutnya dilanjutkan dari dana
APBD hingga lima tahun.

”Jika masa bantuan pem-
bayaran premi asuransi ini

ya pengobatan, santuan ca-
cat, meninggal dan lainnya,
karena kecelakaan pada
saat beraktivitas menangkap
ikan di laut,” ujarnya.

Ia berharap program ini
bermanfaat untuk mendo-
rong produktivitas dan kese-
jahteraan nelayan.

”Kami berharap nelayan
yang belum mengikuti pro-
gram asuransi ini untuk sege-
ra melapor, agar menda-
patkan bantuan dari peme-
rintah,” ujarnya. (nt)

habis, maka nelayan dapat
melanjutkan sendiri dengan
biaya perbulannya hanya
Rp15.000,” ujarnya.

Menurut dia dengan ada-
nya Undang-Undang ten-
tang Perlindungan Nelayan
ini, dapat meningkatkan ke-
sejahteraan sosial dan eko-
nomi masyarakat pesisir.

”Mudah-mudahan de-
ngan bantuan asuransi ini, ne-
layan yang mengalami mu-
sibah kecelakaan di laut
mendapatkan bantuan bia-

PANGKALPINANG (TERBITTOP) — Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengasuransikan 50.000 nelayan tradisional,
guna melindungi dan memberikan jaminan
kecelakaan kepada nelayan di daerah itu.

SUDIRDJA
MAGNET BAGI PKL  — Jalan di perempatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon menjadi
salah satu magnet lokasi bagi pedagang kaki lima (PKL). Kondisi ini pun harus menjadi
perhatian pemerintah, karena di bahu jalan sudah semakin menjamur dengan akitivitas
para PKL.

CIREBON (TERBITTOP) — Pe-
rempatan Lemahabang
menjadi salah satu magnet
lokasi bagi para pedagang
kaki lima (PKL). Bahu jalan
sudah semakin menjamur
dengan akitivitas peda-
gang kaki lima. Kondisi ini
pun harus menjadi perha-
tian pemerintah.

Anggota DPRD Kabupa-
ten Cirebon Diah Irwani In-
dryanti mengatakan, perlu
adanya ketegasan peme-
rintah sejak awal, untuk me-
lakukan upaya penegakan
aturan mengenai peda-
gang kaki lima.

Menurut politisi Partai Gol-
kar itu, penertiban pedagang
kaki lima, akan menjadi buah
simalakama, apalagi dilaku-
kan setelah pedagang kaki
lima menjamur. Sebab, akan
sulit jika harus menertibkan
PKL, apabila lingkungan di sa-
na sudah ramai. ”Memang
harus ada ketegasan dari ke-
pala daerah. Jangan sampai
sudah ramai baru ditertibkan,
akan lebih susah,” katanya,
Jumat (25/11).

Diah menerangkan, dalam
peraturan daerah sudah
jelas, aktivitas pedagang kaki
lima di bahu jalan sudah me-
langgar. Sebab, bahu jalan
diperuntukkan bagi lalu lintas.
Adanya aturan ini, seharusn-
ya lebih diperhatikan pelak-
sanaannya di lapangan. Se-
hingga tidak menjadi ma-
salah di kemudian hari. ”Itu
kan sudah jelas memang
ada pelanggaran. Seharus-

Jalan Lintas Lemahabang
Jadi Magnet bagi PKL

nya kan bisa ditertibkan sejak
awal,” katanya.

Apabila sudah semakin ra-
mai, maka mau tidak mau,
pemerintah juga harus ber-
kompromi. Karena penerti-
ban akan lebih kompleks.
Salah satunya, harus juga
menyiapkan relokasi bagi
pedagang kaki lima. ”Se-
mentara kan kalau relokasi
itu ribet, karena tempatnya
memang harus sesuai de-
ngan keinginan pedagang
kaki lima. Jangan sampai di-
siapkan relokasi, tapi tidak
ditempati,” jelasnya.

Terlebih, saat ini jumlah pe-
dagang kaki lima sudah se-
makin bertambah. Dia tidak
mengharapkan penertiban
bersifat represif. Akan tetapi
dilakukan secara manusiawi.
Menurutnya, keberadaan PKL
tidak bisa dielakkan, karena
masyarakat juga membutuh-
kan lapangan pekerjaan. Se-
mentara lapangan kerja saat
ini belum mampu menam-
pung jumlah tenaga kerja
yang ada. Sehingga warga
lebih memilih berusaha de-
ngan menjadi PKL.

Sememtara di tempat la-
pak pedagang, Khambali
salah satu pedagang buah
di bahu jalan Lemahabang
mengatakan, omset jualan
saja sedang kalang kabut
sepi pembeli kalau mau di-
tertibkan dan akan di relo-
kasi ke tempat yang belum
tentu banyak pembelinya
bisa-bisa pendapatan kami
makin nihil. (dj)

Pemkot Semarang Komitmen
Usung Konsep ’Smart City’
SEMARANG (TERBITTOP) — Pemerintah Kota
Semarang, Jawa Tengah, berkomitmen
mengusung konsep ’smart city’ untuk memberikan
fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat.
”Saat ini Semarang sudah menjadi satu dari
empat ’smart city’ di Indonesia, tiga yang lain
yaitu Bandung, Makassar dan Surabaya,” kata
Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti
Rahayu di Semarang, Selasa. Ia mengatakan,
konsep ’smart city’ tersebut penting karena pada
era saat ini teknologi menjadi alat bantu
kebutuhan manusia. (nt)

PASAR BARO BELITUNG
Masyarakat di Tanjung Pandan Belitung, Provinsi
Bangka Belitung, tidak saja memiliki lokasi pasar yang
lengkap dengan menjual segala kebutuhan pokok
sehari-hari. Tetapi ada pasar yang disebut Pasar Baro
yang juga kini sudah rutin setiap pagi menjual segala
kebutuhan pokok makanan sampai ikan laut dan
juga kuliner khas di daerah ini. Lokasi cukup strategis
sehingga sangat ramai didatangi masyarakat
setempat seperti tampak dalam gambar.
HARIS FADILLAH
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MANCHESTER (TERBITTOP) — Dari klub asal
Inggris, Manchester City, telah mengorbit
seorang bintang sepak bola kelas dunia.
Dia adalah Sergio ’Kun’ Aguero.

Bintang asal Argentina ini, meroket di
Liga Premier Inggris, sejak hengkang dari
Atletico Madrid. Namun tak dapat
disangkal prestasi yang dicapainya adalah
hasil polesan pelatih Manchester City asal
Spanyol, Josep Guardiola.

Shaun Goater, eks pemain Manchester
City, menyebut polesan tangan dingin Pep
Guardiola sekarang telah mengubah
Aguero menjadi pemain kelas dunia.

Dalam lima tahun terakhir ini, Guardiola
memang banyak memberi peran kepada
Aguero dalam skuatnya. Menjadikan
Aguero sebagai penyerang yang pantas
ditakuti bek-bek lawan. Sebab ia begitu
lincah dan insting mencetak golnya begitu
luar biasa.

Ini dibuktikan Aguero dalam kurun waktu
lima tahun di City, sudah mengoleksi 150
gol untuk klubnya. Ia juga membantu The
Citizen meraih dua titel juara liga, plus tiga
gelar domestik lainnya. Karena itu wajar
apabila Aguero disebut sebagai salah satu
striker terbaik di Liga Inggris dan dunia.

Namun menurut Goater, Aguero baru
menyandang status pemain kelas dunia
setelah dipoles Guardiola. (bl/dm)

LONDON (TERBITTOP) — Gara-gara ku-
rang harmonis dengan pelatih, pemain
gelandang asal Prancis, Moussa Sissoko
(27), ingin hengkang dari klubnya, Totten-
ham Hotspur.

Hebatnya, ada lima klub yang berhas-
rat menampung Sissoko jika memang ke-
luar dari Tottenham, meski harga yang di-
bayar tak murah.

Kelima klub itu yakni, Inter Milan, Juven-
tus, Everton, PSG dan Sevilla. Juventus pa-
ling santer mempertimbangkan untuk
mendatangkan Sissoko dari klub asal kota
London itu pada Januari mendatang.

Permainan gemilang Sissoko menonjol
saat membela Newcastle United. Kare-

AGUERO JADI BINTANG

Sisi Sukses
Pep Guardiola

nanya, sejak musim panas lalu,
Tottenham berani membelin-
ya dengan banderol 30 juta
pounds.

Sebagaimana dikutip
Goal.com, Sissoko kurang
beruntung di klub barunya
itu. Hubungannya dengan
pelatih Mauricio Pochettino ku-
rang baik  beberapa pekan terakhir.

Sikap buruk pemain membuat pelatih
mengeluarkannya dari daftar nama
skuat. Situasi seperti ini, memungkinkan
Sissoko bakal dilepas ke bursa trans-
fer musim dingin pada Januari
nanti. (goal/dm)

Lima Klub Incar Moussa Sissoko

Sergio ’Kun’ Aguero

BARCELONA (TERBITTOP) — Di peng-
hujung kompetisi musim dingin Ero-
pa, berbagai masalah menerpa bin-
tang Barcelona, Lionel Messi, hingga
membuatnya galau.

Permasalahan pertama, belaka-
ngan ini banyak muncul kritik dari
fans Argentina, setelah Messi dan
kawan-kawan gagal menjuarai
Piala Dunia dan Copa Amerika.

Messi mengakui, ia sakit hati
ketika mendapatkan banyak
komentar negatif. Padahal dia

sudah memberikan yang terbaik
ketika membela tim nasional.
Fans Argentina, mengumpat Messi

dan timnya terkesan tidak bangga
memakai seragam timnas. Messi ju-
ga tidak pernah menyanyikan lagu
kebangsaan.

”Saya tidak senang ketika mere-
ka mengatakan, ’para pemain ti-

dak bangga mengenakan sera-

gam itu’. Kami bermain di final Copa
America dan Piala Dunia, dan se-
mua orang bersikap seolah itu bu-
kan apa-apa. Kami tidak menang,
tapi kami lolos ke final. Kami tidak
kalah di 16 besar,” tutur La Pulga,
julukan Lionel Messi di klubnya.

”Sepak bola bukan hanya sekadar
menunjukkan hal-hal semacam itu.
Kami hanya ingin menang lebih dari
semua orang, kami ingin meraih tro-
fi, dan bisa merayakannya. Namun
dalam pertandingan ada banyak
situasi yang terjadi. Kami kalah di fi-
nal Piala Dunia melawan Jerman,
yang memiliki banyak pemain ba-
gus, meski kami punya peluang
yang lebih baik,” lanjutnya.

Terkait pernyataan fans yang me-
nyebut Messi tidak pernah menya-
nyikan lagu kebangsaan, ia kata-
kan, masalah itu tak pernah meng-
ganggu dirinya.

”Begitu me-
reka mulai mem-
permasalahkan itu,
saya mulai melakukannya de-
ngan sengaja. Apakah Anda
bernyanyi atau tidak, itu tidak
akan mengubah apa pun,” ujar
Messi.

Persoalan kedua tak kalah
peliknya menghampiri Mes-
si karena, nama besarnya
yang sudah tercantum se-
bagai calon peraih gelar
pemain sepak bola ter-
baik dunia Ballon d’Or
2016, bisa terganggu ka-
rena kritikan fans Argen-
tina tersebut.

Sejauh ini, Messi masih
bersaing ketat dengan
duo Real Madrid, Cristiano
Ronaldo, Gareth Bale, dan
rekan satu klubnya, Neymar.
Ketiga rivalnya ini berpeluang
sama besar menerima gelar
kehormatan tersebut, yang baru
diumumkan Januari 2017. (bl/dm)

LONDON (TERBITTOP) — Kejayaan
Didier Drogba saat bermain di
Chelsea,  hingga kini masih melekat
di hati publik klub Inggris tersebut.

Mengapa Drogba disuka?  Tak lain
karena keganasan bintang asal
Afrika tersebut di kotak penalti. Dia
juga terkenal memiliki tenaga seperti
singa. Hingga sulit dibendung pemain

pertahanan lawan.
Chelsea dikabarkan kini miliki pemain

yang bisa disebut duplikat Drogba.
Kehandalan dan keganasannya menurut

Gianfranco Zola, tak perlu disangsikan.
Siapa pemain yang disanjung ini, tak lain

penyerang asal Spanyol, Diego Costa. Dia
sudah menorehkan 10 gol di Liga Primer musim

ini, sekaligus menjadi top skorer sementara.
Zola yang pernah membela Chelsea pada

1996 sampai 2003, percaya Costa sudah
tampil luar biasa untuk The Blues, dan
pemain kelahiran Brasil itu permainannya
mirip dengan Drogba.
Zola, mengaku amat terkesan dengan

performa Costa, sejak ia bergabung dari Atletico
Madrid di 2014 silam. ”Dia jelas salah satu striker
terbaik di liga. Dia amat mirip dengan apa yang
ditunjukkan Drogba sebelumnya. Dia amat tinggi,
amat kuat, jadi Anda bisa memberinya bola tinggi,
dan dia akan mengatasinya,” tutur Zola  seperti
dikutip Omnisport. (bl/dm)

Kala Hati MESSI GALAU ’Keganasan’
DIEGO COSTA
Duplikat Drogba

Lionel Messi

Diego Costa

Sebelumnya, FIFA sudah
mengumumkan 10 nama
yang masuk kandidat pela-
tih terbaik FIFA 2016 pada
awal November lalu. Dari 10
nama itu, kini disaring lagi
menjadi tiga finalis.

Debut Zidane sebagai
pelatih Madrid sebenarnya
baru Januari 2016 silam. Na-
mun prestasinya mampu
menoreh sejarah menembus
final Liga Champions.

Skuat Madrid sejak dipoles
Zidane terus berprestasi ter-
masuk pada pemain-pe-

main mudanya. Melihat itu
FIFA tanpa ragu menetap-
kan namanya terpilih se-
bagai finalis pelatih terbaik
dunia.

Zidane yang semula dipan-
dang sebelah mata oleh
publik sepak bola di awal
penampilannya menjadi pe-
latih Madrid, kini justru mero-
ket ke pelatih papan atas.

Klimaks prestasi Zidane se-
sungguhnya saat partai final
Liga Champions, Madrid
versus Atletico yang dime-
nangkan Madrid lewat dra-
ma adu penalti. Prestasi ini
sekaligus membawa El Real
meraih juara Champion

yang ke-11 kalinya.
Zidane menjadi pelatih El

Real menggantikan Rafael
Benitez, Januari 3016.

Peluang Zidane menjadi
pelatih terbaik dunia 2016,
sebenarnya tak sebesar dua
rivalnya, Claudio Ranieri
dan Fernando Santos.

Ranieri membuat keju-
tan besar bersama Le-
icester City di Liga Primer
musim 2015/2016 lalu.
Mengungguli t im-tim
kuat tradisional, Leices-
ter dibawa Ranieri men-
jadi juara Liga Primer
untuk pertama kali da-
lam sejarahnya.

Ranieri akan men-
dapat saingan kuat
dari Santos yang juga
membuat kejutan ber-
sama tim nasional Por-
tugal di Piala Eropa 2016.
Meski sempat tersendat se-
lama fase grup, Santos
mampu membawa Portu-
gal hingga ke final.

Prestasi Gemilang

ZIDANE TERPILIH FINALIS
Pelatih Terbaik Dunia 2016
ZURICH (TERBITTOP) — Nama pelatih
Real Madrid, Zinedine Zidane, diumumkan
FIFA terpilih sebagai salah satu pelatih
terbaik dunia 2016. Dua finalis lainnya,
Claudio Ranieri dan Fernando Santos.
Keduanya dikenal pelatih tangguh dan
menoreh sejarah baru.

Pada akhirnya, Portugal
tampil sebagai juara usai
mengalahkan tuan rumah,
Prancis, di final. Santos suk-
ses mempersembahkan ge-
lar mayor pertama bagi Por-
tugal.

Pemenang Pelatih
Terbaik Dunia FIFA

2016 akan diten-
tukan lewat pe-
mungutan suara
oleh kapten dan
pelatih timnas, jur-
nalis terpilih dan
voting di situs
FIFA.com.

Pelatih Terbaik
Dunia FIFA 2016
akan diumumkan
pada 9 Januari 2017
di Zurich, Swiss, da-
lam acara puncak
The Best FIFA Football
Awards.

Meski namanya ter-
catat menjadi finalis
pelatih terbaik dun-

ia, Zidane tidak
mau menyom-

bongkan diri.
Sebab dia
tahu betapa

besar nama
kedua pelatih
yang menjadi ri-
valnya.
Hanya saja dia

pun berharap keluar
sebagai pemenang pel-
atih terbaik dunia ini agar
terus memotivasi kariernya
sebagai pelatih nomor satu
di hari mendatang. Se-
moga!! (tk/dm)

LONDON (TERBITTOP) —
Jika tak ada aral
melintang, playmaker
Arsenal, Mesut Oezil,
kemungkinan akan
kembali membela klub
lamanya, Real Madrid.

Hanya saja, untuk saat
ini Oezil mengaku masih
merasa bahagia
bermain di Arsenal sejak
bergabung dengan klub
tersebut pada 2013.

Oezil sebelumnya tercatat telah menikmati tiga
musim bersama Madrid. Belakangan Oezil
dikabarkan sedang membuka jalan untuk kembali
ke Madrid. Indikasinya, perpanjangan kontraknya
di Arsenal yang tak kunjung rampung.

Besaran gaji menjadi pangkal masalah belum
selesainya negosiasi kontrak pemain asal Jerman
ini. Madrid juga belum mengumumkan besar
banderol Oezil, karena belum ada kepastian
kembalinya dia.

”Kembali ke Madrid? Saya sangat senang bisa
bermain untuk klub besar seperti Arsenal, yang
memiliki beberapa fans luar biasa dan telah
menunjukkan banyak kasih sayang kepada saya,”
buka Oezil kepada Marca.

Oezil mengatakan, sangat menikmati waktu di
London, sedang fans  tidak pernah tahu apa yang
terjadi di sepak bola. ”Kami akan melihat apa
yang terjadi,” sambungnya.

Meski saat ini sudah tidak lagi membela Madrid,
mantan pemain Schalke ini mengaku masih terus
menjalin kontrak dengan beberapa fans Madrid. Ia
masih sering mendapatkan pesan dari fans yang
memintanya untuk kembali ke Madrid.

”Madrid adalah klub besar dan saya bermain
dengan beberapa pemain fantastis selama ada di
sana. Fans Madrid sangat setia dan mereka masih
akrab dengan saya.”

”Banyak dari mereka yang masih mengirim
pesan untuk meminta saya kembali bermain di
Madrid,” tutup pemain yang kontraknya di Arsenal
akan habis pada tahun 2018 ini. (mar/dm)

Fans Madrid Minta
OEZIL ’COME BACK’

ZURICH (TERBITTOP) — Persai-
ngan Lionel Messi dan Cristia-
no Ronaldo sebagai pemain
terbaik dunia, terjadi lagi ta-
hun ini. Namun ada satu na-
ma lagi, Antoine Griezmann.

Jika pemenangnya Griez-
mann, maka pilihan publik
sepak bola, akan terasa le-
bih afdol karena lahir lagi se-
orang mahabintang baru.

Pekan lalu, tiga finalis pe-
raih penghargaan pemain
terbaik dunia versi FIFA telah
diumumkan ke publik. Mere-
ka adalah Lionel Messi, Cris-
tiano Ronaldo dan Antoine
Griezmann.

Tiga nama kandidat terse-
but dinyatakan FIFA sebagai
finalis setelah sebelumnya

GRIEZMANN PESAING BARU Messi dan Ronaldo

merilis daftar 23 nama pe-
main yang menjadi kandi-
dat peraih penghargaan itu.

Sistem pemilihan masih
cara klasik yakni melalui ha-
sil pemungutan suara yang
dilakukan pelatih dan kap-
ten timnas, serta media-me-

dia yang ditunjuk FIFA.
Setelah FIFA melakukan

pemungutan suara dari
fans, maka munculah nama
Messi, Ronaldo dan Griez-
mann sebagai pengumpul
suara terbanyak.

Sedang puncak prestasi
Griezmann menjadi bintang
Atletico Madrid yang mam-
pu mengantar timnya finis
runner-up di Liga Cham-
pions.

Griezmann juga tercatat
menjadi top skorer timnas
Prancis di Piala Eropa 2016
di negaranya, meskipun pa-

da akhirnya dia
harus puas kem-
bali jadi runner-
up. (dk/dm)

LONDON (TERBITTOP) — Pe-
main gelandang West Ham
United, Dimitri Payet,
kontraknya akan di-
perpanjang lima
musim ke depan.
Namun klub-klub

Inggris tertarik merekrutnya
untuk musim mendatang.

Manajer Arsene Wenger,
kabarnya jauh-jauh hari su-
dah  siap mengajukan pe-
nawaran kepada West Ham
demi mendapatkan Payet.

Paling lambat, The Gunners
akan menawar gelandang
Prancis tersebut bulan depan.

Arsenal sangat mengi-
nginkan jasa Payet untuk di-
realisasikan secepat mung-
kin, namun Payet cende-

rung ingin bermain di

Manchester United.
West Ham mem-

perpanjang kontrak
Payet karena tak ingin ke-
hilangangan bintangnya
tersebut.

Payet di Liga Inggris
sukses tampil mengesan-
kan untuk klub London
Utara itu. Saking bagus-
nya tampil di lapangan
hijau, ia bahkan menda-
pat penghargaan se-
bagai pemain terbaik
klub. (Isk/dm)

Kontrak Payet DIPERPANJANG

Dimitri Payet

Mesut Oezil
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Moussa Sissoko

Antoine Griezmann
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RI dan Prancis Kembangkan Pendidikan Vokasi

JAKARTA (TERBITTOP) — Sebuah buku berjudul ’Jejak
Langkah Ksatria Airlangga’ diluncurkan Ikatan Keluar-
ga Alumni (IKA) Universitas Airlangga (Unair) Suraba-
ya, sebagai wadah mengenalkan sejumlah alumni-
nya yang berhasil mengukir prestasi di berbagai bi-
dang, kata penulisnya.

”Buku ini, adalah bagian dari upaya silaturrahim,
sekaligus menjalin kembali simpul-simpul komunikasi
yang barangkali selama ini karena satu dan lain hal
mengalami hambatan,” kata ketua tim penulis buku
itu Drs Moh Maksum saat dihubungi di Surabaya, Ju-
mat.

Buku perdana yang telah diluncurkan dalam rang-
kaian Dies Natalis ke-62 pada 9 November 2016 itu
menampilkan profil 100 alumnus Unair.

Alumni yang dihadirkan itu, selain sosok yang menja-
di pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah,
akademisi, juga inovator-inovator daerah para ’ksatria’
yang disebutnya ’Serius Urus Kepiting hingga Dhuafa’.

Di antara sosok alumni yang muncul pada buku
perdana itu di kalangan pemerintahan adalah Ketua
Mahkamah Agung Dr M Hatta Ali.

Untuk jajaran menteri kabinet Presiden Joko Wido-
do, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof
Dr H Muhadjir Effendy MAP (pascasarjana Unair),
Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Sosial Dra Kho-
fifah Indar Parawansa, dan Men-PANRB Asman Abnur
SE, MM (pascasarjana).

Pada jajaran gubernur, di antaranya Gubernur Ja-
tim Dr H Soekarwo (Pakde Karwo), Gubernur Kaliman-
tan Timur Dr Awang Faroek Ishak dan Gubernur Kali-
mantan Utara Dr Irianto Lambrie.

Sedangkan alumni yang berkiprah di media massa,
di antaranya adalah Direktur Pemberitaan LKBN-An-
tara Aat Surya Syafaat, yang pernah menjadi Kepala
Biro LKBN-Antara di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) di New York, Amerika Serikat. (ant)

LONDON (TERBITTOP) — Indonesia
dan Prancis mengembangkan kerja
sama di bidang pendidikan vokasi
dan kejuruan melanjutkan kemitra-
an strategis bidang pendidikan ting-
gi yang terjalin sejak tahun 2011
menjadi isu utama pengembang-
kan pendidikan di kedua negara.

Atase Pendidikan dan Kebuda-
yaan KBRI Paris, Surya Rosa Putra ke-
pada Antara London, Jumat, me-
ngatakan, KBRI Paris bekerja sama
dengan Institut Francais Indonesie
(IFI), Kedubes Prancis di Jakarta,
mempertemukan sekitar 50 aktor
kerja sama pendidikan vokasional
kedua negara dalam acara ’Focus
Group Discussion’ (FGD) yang di-
adakan KBRI di Prancis.

Dikatakan, empat bidang vokasi
yang dibahas selama diskusi adalah
bidang energi, bidang turisme, bi-
dang pertanian dan bidang maritim.

Dubes RI untuk Prancis, Kepange-
ranan Monaco dan Andora, Hot-
mangaradja Pandjaitan dalam
sambutannya menekankan pen-
tingnya kerja sama pendidikan dari
tingkat dasar sampai menengah
sebagai bagian dari proses alih ino-
vasi dan riset perguruan tinggi ke da-
lam masyarakat.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan Bidang Ino-
vasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma
Seta M yang juga ketua delegasi RI
dalam FGD tersebut mengatakan,
pendidikan kejuruan merupakan sa-
lah satu kunci dalam pembangunan
Indonesia menuju kekuatan ekonomi
ketujuh dunia akhir 2030.

Dua pembicara lain, masing-ma-
sing Atase Pendidikan dan Kebuda-
yaan di KBRI Paris, Prof Surya Rosa Pu-
tra dan Prof Emilienne Baneth Nouail-
hetas, Atase untuk Kerjasama Pen-

didikan, IFI, Kedutaan Besar Prancis di
Jakarta, sepakat kerja sama bidang
pendidikan dasar, menengah dan
kejuruan yang sudah dirintis sejak 2015
lalu, berpotensi untuk diperluas.

Pembahasan kerja sama dalam
pendidikan kejuruan bidang energi
melibatkan Campus des Metiers et
des Qualifications (CMQ - Kampus
Kejuruan dan Kualifikasi) Energie et
Efficacite Energetique (CMQ3E) dan
Direktorat Pembinaan SMK Kemen-
dikbud.

CMQ3E merupakan grup unggulan
yang terdiri atas beberapa SMK, uni-
versitas, pihak perusahaan serta pe-
laku ekonomi yang bertujuan mem-
fasilitasi masuknya lulusan profesional
ke dunia kerja regional Prancis.

Selama ini, kerja sama ditujukan
membantu Indonesia meningkatkan
kualitas guru dan pengembangan
SMK empat tahun di Indonesia.

BANDUNG (TERBITTOP) — Institut
Teknologi Bandung (ITB) meresmi-
kan control lab kelas dunia perta-
ma di Indonesia yang akan mem-
berikan mahasiswa akses teknolo-
gi kendali terbaru di industri pe-
nyulingan, pemrosesan, manufak-
tur dan yang dapat membekali
para insinyur dengan penge-
tahuan industrial internet of things
(lioT). Control lab baru ini terletak
di Sekolah Teknik Elektro dan Infor-
matika (STEI-ITB) dan dilengkapi
Experion PKS Orion yang diguna-
kan di sistem pengendalian ter-
depan, terbuka dan cyber-secure
di pasar.

Sistem ini akan digunakan untuk
memberi pelajaran tentang termo-
dinamika, pengendalian proses
dasar dan advanced control yang
lazim digunakan di industri minyak
dan gas, penyulingan, petrokimia,
energi dan pertambangan.

Rektor ITB Prof Kadarsah Surya-
di, menuturkan keberadaan con-
trol lab ini dapat membantu pi-
haknya untuk memastikan agar
para mahasiswa mendapatkan
pendidikan teknis kelas dunia
yang dibutuhkan saat mereka
masuk ke dalam dunia kerja usai
lulus kuliah nanti.  ”Khususnya di
era ini, di mana bangsa Indone-
sia bertekad untuk meningkatkan
daya saing di industri manufak-
tur,” kata dia Kamis (1/12).

Direktur Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan, Kemente-
rian Riset Teknologi dan Pendidi-
kan Tinggi RI Prof Intan Ahmad
mengatakan, kerja sama antara
institusi pendidikan dan sektor
swasta sangat penting dalam
meningkatkan kualitas pendidi-
kan di Indonesia.

”Kemenristek-Dikti sangat
bangga akan fasilitas baru ini dan

ITB Resmikan Control Lab Kelas Dunia
kami yakni bahwa lab ini dapat
menjadi contoh sebuah center of
excellence di bidang riset dan
pengembangan untuk sistem
pengendalian untuk Indonesia
dan dunia,” kata dia.

Adapun miniatur unit manufak-
tur operasi penyulingan yang ter-
dapat di control lab ini termasuk
unit destilasi skala kecil yang di-
rancang sebagai sebuah minia-
tur dari unit pengoperasian untuk
memperlihatkan berbagai teknik
sistem pengendalian yang digu-
nakan untuk menyuling minyak
mentah, biodisel, minyak tanah,
kimia, pelarut dan materi lainnya.

Kedua sistem kendali yang bisa
digunakan sebagai proses pen-
dukung proses belajar mengajar
seputar operasi pabrik, tuning, trou-
bleshooting model identification
and testing, advanced process
control dan manajemen aset. (ant)

KPI Pusat Ajak Unpad
Selenggarakan Seminar
Internasional Penyiaran

Dalam pertemuan tersebut, Re-
ktor didampingi Wakil Rektor Bi-
dang Akademik dan Kemahasis-
waan Unpad Dr Arry Bainus MA,
dan Direktur Tata Kelola dan Komu-
nikasi Publik/Kepala Kantor Interna-
sional Unpad Ade Kadarisman
SSos, MT, MSc. Sementara dari pi-
hak KPI turut hadir Komisioner KPI
Pusat yang juga Guru Besar FISIP
Unpad Prof Dr Obsatar Sinagar,
dan Komisioner KPI, Ubaidilah.

Yuliandre mengatakan, KPI Pu-
sat menjadi tuan rumah dalam
gelaran internasional bertajuk
”The 5th Annual Meeting Organi-
sation of Islamic Cooperation
Broadcasting Regulatory Authori-
ties Forum(OIC IBRAF)” pada 22-
24 Februari 2017 mendatang. Se-
lain Ketua KPI Pusat, Yuliandre

juga merupakan President of
IBRAF. Kegiatan yang direncana-
kan digelar di Bandung ini akan
diikuti oleh peserta lebih dari 50
negara anggota IBRAF.

Kegiatan ini merupakan temu
internasional para negara anggo-
ta IBRAF, organisasi Islam terkait
penyiaran.

Selain ajang temu tahunan, Yu-
liandre berencana menjadikan
kegiatan ini sebagai ruang dise-
minasi hasil penelitian di bidang
penyiaran. Untuk itu, pihaknya
meminta Unpad untuk bekerja sa-
ma untuk mendukung penyeleng-
garaan kegiatan tersebut.

”Kita ingin kegiatan ini tidak ha-
nya sekadar seremonial, tetapi
ada nuansa akademik. Kekuatan
kontennya harus ada. Untuk itu,

kami ingin bekerja sama dengan
Unpad,” kata Yuliandre.

Di akhir acara, lanjut Yuliandre,
akan dideklarasikan semacam Da-
sasila Penyiaran yang ditandata-
ngani oleh partisipan dari berbagai
negara. Menanggapi tawaran ter-
sebut, Rektor berkomitmen untuk
mendukung penyelenggaraan ke-
giatan ini. Ia mendorong para ak-
ademisi Unpad untuk berkontribusi
mendiseminasikan berbagai riset
terkait dalam kegiatan tersebut.

”Kita akan bantu melalui partner
kerja kita di negara-negara (par-
tisipan acara) yang punya bidang
ilmu komunikasi atau terkait. Kita
akan undang khusus. Ini akan
memberi warna tersendiri bahwa
kegiatan tahun depan akan ber-
nuansa akademis,” kata Rektor.

Hal selanjutnya yang ingin di-
dorong Rektor ialah mempromosi-
kan Bandung dalam kegiatan
tersebut. Rektor mengupayakan
kegiatan internasional ini digelar
di kawasan Gedung Merdeka
dan Jalan Asia Afrika. ”Berbicara
broadcasting, kenapa tidak kita
lihatkan juga aspek historical dan
kekinian dari Kota Bandung,” ka-
ta Rektor. (unpad.co)

BANDUNG (TERBITTOP) — Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis bertemu
Rektor Universitas Padjadjaran Prof Tri Hanggono
Achmad, di ruang Rektor Kampus Unpad, Jalan
Dipati Ukur No 35, Bandung, Kamis (1/12).
Pertemuan tersebut merupakan upaya penjajakan
kerja sama dengan Unpad terkait pelaksanaan
seminar internasional yang akan digelar KPI.

Jejak ’Ksatria Airlangga’
Wadah Kenalkan Unair

MAKASSAR (TERBITTOP) — Delega-
si mahasiswa Teknik Geologi Uni-
versitas Hasanuddin (Unhas) Ma-
kassar berhasil meraih juara I pa-
da lomba poster dalam Festival
Sains dan Teknologi 2016 di Uni-
versitas Jambi, 27 November 2016.

Ketua Departemen Geologi
Unhas Dr Eng Asri Jaya di Makas-
sar, Kamis, mengaku bangga dan
bersyukur dengan keberhasilan
mahasiswa tampil sebagai juara
pada ajang tersebut.

”Kegiatan Himpunan Maha-
siswa Geologi (HMG) telah berko-
mitmen menselaraskan kegiatan
kelembagaan dan akademik di
lingkungan Departemen Geologi

JAKARTA (TERBITTOP) — Rektor Universitas Indo-
nesia (UI) Muhammad Anis resmi meluncurkan
Reksadana BNI-AM Makara Investasi yang meru-
pakan sebuah produk investasi sebagai upaya
menggalang Dana Abadi UI.

”UI memiliki visi menjadi universitas unggul di
Asia Tenggara yang mampu menghasilkan Sum-
ber Daya Manusia yang inovatif dan memberi-
kan solusi akan permasalahan bangsa serta ber-
saing di tingkat global,” katanya di Jakarta, pe-
kan lalu.

Untuk itu katanya sebagai wujud perguruan
tinggi Badan Hukum Milik Negara, UI mengupay-
akan menggalang dana secara mandiri guna
menunjang pelaksanaan kegiatan pengajaran,
pendidikan dan pengabdian masyarakat dan
khususnya memenuhi kebutuhan dukungan bia-
ya pendidikan (beasiswa) bagi mahasiswa yang
membutuhkan.

Di lain sisi, UI tidak ingin bergantung pada Bia-

ya Operasional Pendidikan atau uang kuliah
yang dibayarkan tiap semester oleh mahasiswa.

Untuk itu,UI menciptakan program Reksadana
ini untuk menghimpun dana dari masyarakat
dan alumni selaku investor.

Diharapkan dukungan dari masyarakat, alumni
serta perusahaan dapat membantu UI dalam
upaya memberikan pendidikan terbaik dan
berkualitas bagi anak bangsa. Peningkatan en-
dowment fund atau dana abadi UI merupakan
salah satu program yang tercantum dalam Ren-
cana Strategis UI 2015 , 2019.

Selama ini telah dilakukan berbagai kegiatan
penggalangan Dana Abadi UI, antara lain mela-
lui sumbangan alumni baru, ’UI Card’ kerja sama
dengan BNI, sumbangan dari tokoh atau Alumni
Sukses, donasi dari kalangan Usaha Swasta dan
Badan Usaha Milik Negara melalui alokasi dana
tanggung jawab sosial perusahaan serta melalui
donasi Sahabat Makara. (ant)

CMQ3E mendatangkan beberapa
tenaga ahli dan menerima bebera-
pa guru magang, serta delapan ma-
hasiswa di BTS (Brevet Technicien Su-
perieur, setara D-2 di Indonesia) di
lingkungan CMQ3E sejak tahun 2015.

Diskusi melibatkan, antara lain Ins-
pektur Pendidikan dari Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Me-
nengah Prancis, Catherine Moalic,
Direktur PSMK, Drs Mustaghfirin Amin,
MBA, Direktur CMQ3E Fecamp, Pran-
cis Didier Pinel, dan Francois Milioni
dari Scheneider Elerctric Foundation.

Prancis dan Indonesia sepakat
melanjutkan kerja sama ini, antara
lain dengan mengembangkan Cen-
ter of Excellence pengembangan
guru vokasional bidang energi di In-
donesia. Kerja sama dengan model
CMQ3E ini akan dikembangkan bi-
dang kejuruan lain seperti turisme,
pertanian dan maritim. (ant)

UI-BNI Luncurkan Reksadana Makara Investasi
Mahasiswa Geologi Unhas Juarai Lomba Poster 2016

telah tercapai, kerja keras dan
kegiatan inovatif,” katanya.

Dari 21 tim yang mendaftar, tim
yang terdiri atas Sudirman, Siti Wai-
yah, dan Anugrah Syafi'i (Ang. 2014)
ini berhasil masuk Top V bersama
dengan tim dari universitas lainnya
yaitu UI, UGM, Unsri, dan Universi-
tas Pembangunan Nasional Vete-
ran Yogyakarta. Kelima tim ini di-
undang memaparkan posternya
dan mengikuti semua event kegia-
tan pada 24-27 November 2016.

Mengangkat tema Geothermal,
ketiga mahasiswa Teknik Geologi ini
memilih judul ”Identifikasi Suhu Ba-
wah Permukaan Daerah Banda Ba-
ru, Amahai, Provinsi Maluku Utara.”

Ia menjelaskan, mahasiswa
HMG Unhas untuk kesekian kalin-
ya telah mengharumkan nama
institusi sehingga dia juga sepen-
dapat usaha dan karya maha-
siswa seperti ini perlu mendapat-
kan dukungan pendanaan dari
pimpinan universitas.

Pencapaian ini juga membuktikan
bahwa dari sisi prestasi mahasiswa
dalam poin penilai akreditasi institusi
juga telah terbukti. Apalagi Depar-
temen Geologi Unhas baru saja
mendapat predikat Akreditasi A dari
BAN-PT (1631/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/
2016), dan saat ini sedang memper-
siapkan akreditasi internasional
ASEAN University Network (AUN). (ant)

HARYONO SUYONO TEMUI REKTOR UNESA
Prof Dr Haryono Suyono (kiri) mengadakan pertemuan dengan Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
Prof Dr Warsono dan Tim LPPM Unesa. Beliau berbincang-bincang tentang zakat dan pendidikan luar sekolah,
belum lama ini di Surabaya. Mahasiswa Unesa akan lebih banyak lagi terjun KKN tematik ke desa-desa
membantu rakyat yang masih miskin untuk didorong proses pemberdayaan melalui ternak kambing dan
pengembangan buah naga.

IST
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sambungan

Aksi Super Damai 212

’Bersimpuh di Bawah Tugu Monas’

MENGUBAH PENDEKATAN MEMBACA SEJARAH–———————(dari halaman I)
itu dalam upaya mempersatukan
bangsa, berani melawan penja-
jah Belanda yang mulai memind-
ahkan markasnya dari Maluku ke
Pulau Jawa di Betawi, yang seca-
ra historis Belanda mulai merang-
kak secara sistematis dari upaya
sederhana berdagang dengan
penduduk pribumi mengumpul-
kan rempah-rempah dan produk
pertanian lainnya yang mengun-
tungkan ke posisi tawar yang le-
bih serakah. Kedatangan dan
kegiatan awal dalam perdaga-
ngan itu menarik karena memba-
wa kemakmuran rakyat banyak.

Belanda dieluk-elukan sebagai
sosok yang baik hati memakmur-
kan rakyat karena membuka pa-
sar rempah-rempah yang lebih
luas sampai menjangkau kawa-
san luar negeri yang kaya dan
menguntungkan. Tetapi rupanya
nikmatnya perdagangan itu tidak
memuaskan Belanda, karena un-
tuk mendapatkan keuntungan
yang lebih besar Belanda pada
zaman itu mulai membentuk kolo-
ni guna mempertahankan kepen-
tingannya. Koloni-koloni itu men-
jadi awal dari gerakan dunia
yang terkenal sebagai kolonialis-
me sampai dewasa ini.

Tidak puas dengan adanya
koloni-koloni itu, Belanda makin
serakah dan menguasai wilayah
demi wilayah yang muncul seba-
gai daerah jajahan dengan
menggeser pemimpin pemerin-
tahan yang tidak loyal pada ke-
pentingannya. Periode kolonisasi
Belanda berubah menjadi perio-
de jajahan yang tidak lagi seka-
dar dalam bentuk koloni, tetapi
berlanjut dalam bentuk penjaja-
han, dimulai dengan dipindah-
kannya markas VOC dari Maluku
ke Batavia yang dilengkapi de-
ngan pasukan yang kuat dan
akhirnya melahirkan penjajahan
Belanda lebih dari 350 tahun.

Langkah tersebut semula dikira
Sultan Agung sebagai langkah ber-
sahabat sehingga beliau mengirim
utusan untuk kerja sama guna me-
matangkan rencananya memper-
satukan kekuasaan di Mataram.
Tetapi rupanya perkiraan itu me-
leset karena VOC mulai mengen-
dus bahwa apabila Mataram ber-
hasil mempersatukan tanah Jawa
akan menjadi sangat kuat dan
menghalangi maksud jahatnya
yang tersembunyi. Kerajaan Mat-
aram yang kuat pasti tidak akan
mau diperlakukan sebagai ’bone-
ka’ yang tunduk pada penjajah
yang ’wajib’ melindungi kepenti-
ngan penjajah.

Membaca penolakan itu, Sul-
tan Agung secara bijaksana

membaca maksud jahat Belanda
sehingga memutuskan untuk me-
rebut Batavia dan mengusir Be-
landa dari tanah Jawa dalam
upaya memperkuat kekuasaan
Mataram dalam melindungi
rakyat. Mulailah dilakukan persia-
pan besar-besaran untuk meng-
gempur Batavia dengan menge-
rahkan pasukan, baik yang lang-
sung dari Mataram, maupun pa-
sukan-pasukan yang disumbang-
kan oleh mitra-mitra daerah ke-
kuasaan dari daerah lainnya.

Siasat perang besar-besaran
dengan mengerahkan armada
kapal perang dengan perlengka-
pan logistik yang memadai di-
siapkan. Pasukan darat di kirim
dari segala penjuru tanah Jawa
dan serangan besar-besaran ke
Markas Kompeni di Batavia di-
lakukan dengan gegap gempita.
Serangan pertama, biarpun me-
nyisakan korban yang banyak
dari kedua belah pihak berhasil
sampai ke pusat pertahanan la-
wan di Benteng tetapi kemudian
dipukul mundur karena tidak se-
imbangnya persenjataan dan lo-
gistik. Kegagalan itu tidak menyu-
rutkan semangat, disusul sera-
ngan kedua yang lebih hebat de-
ngan persiapan logistik yang lebih
mapan. Tetapi selalu ada mata-
mata sehingga siasat dengan
persiapan logistik ini ketahuan
dan dihancurkan sehingga me-
lumpuhkan pasukan yang jumlah-
nya lebih banyak itu.

Kalau kita tonjolkan sejarah dari
cara pandang yang selalu berakhir
kalah itu, maka anak-anak muda
zaman ini akan sangat tidak hor-
mat pada pahlawan bangsanya
dan bahkan akan terkesan mere-
ka itu adalah ’pemberontak’ pada
pemerintahan yang sah. Tidak saja
kesan itu, tetapi anak muda bisa
berpikiran kecil hatinya bahwa se-
sungguhnya bangsa Indonesia ad-
alah bangsa yang selalu kalah per-
ang, bangsa yang lemah dan se-
lalu memberontak.

Mendikbud Prof Dr Muhadjir Ef-
fendy telah meminta perhatian
agar pembuatan film-film sejarah
di masa depan, tanpa menyim-
pangkan kenyataan yang terja-
di, mengambil episode yang
menggambarkan bahwa pe-
juang masa lalu adalah tokoh
yang sesungguhnya sangat cer-
dik karena secara arif mengeta-
hui niat busuk penjajah dan tidak
tergoda pada iming-iming bah-
wa kekuasaan kerajaan akan te-
tap dipertahankan apabila me-
nurut kehendak penjajah. Kekua-
saan raja tidak akan diganggu,
jaminan untuk raja dan segala ke-

’MEDSOS PINTUK MASUK TERORISME’–———————————(dari halaman I)
Menurut Arief, rumusan hukum

ini merupakan langkah antisipasi
arus balik FTF dan WNI dari Irak.
Apalagi ada seruan pemimpin
ISIS yang menyerukan kepada
pengikutnya untuk melakukan
aksi di tempat masing-masing
dan tidak usah pergi ke Irak dan
Suriah setelah kota Mosul kembali
direbut pasukan Irak.

Kondisi ini, menurut dia, tentu

harus diwaspadai karena faktan-
ya cukup banyak WNI yang telah
pergi ke Irak dan Suriah, dan juga
simpatisan ISIS di dalam negeri.

”Meski jumlahnya tidak banyak,
tapi adanya WNI yang bergabung
ke ISIS tetap sebuah ancaman. Kita
punya pengalaman buruk dengan
mereka yang pernah bergabung
di Afghanistan,” katanya.

Selain FTF, kata Arief, masih ada

perluan kerajaan akan tetap di-
jamin, tetapi Belanda menguasai
seluruh daerah jajahannya de-
ngan mempergunakan raja seba-
gai boneka yang menuruti apa
saja kemauan penjajah. Raja Sul-
tan Agung tidak mau menipu dan
mengorbankan rakyat. Raja ber-
terus terang dan menyadarkan
rakyatnya bahwa kaum penjajah
sesungguhnya tidak jujur memba-
wa kemakmuran, tetapi me-
ngambil alih kedaulatan bangsa
dan rakyatnya.

Episode semacam ini kiranya di-
angkat ke permukaan. Raja sung-
guh tidak kehilangan ’kenikmatan’
secara pribadi dan kerabatnya
tidak terganggu, tetapi sadar dan
berterus terang kepada rakyat
bahwa penjajahan Belanda akan
menyengsarakan rakyat. Raja
tidak mau melihat rakyatnya seng-
sara karena ulah Belanda yang
serakah dan seakan-akan bertin-
dak atas perintah raja. Kejujuran
Sultan Agung Mataram seperti itu
mendapat sambutan rakyat yang
luar biasa sehingga pada jaman-
nya puluhan ribu rakyat dari sega-
la penjuru kerajaan bersumpah
pada raja akan berjuang sampai
titik darah yang penghabisan.

Rakyat bertekad lebih baik mati
berkalang tanah daripada menu-
rut perintah penjajah yang berlin-
dung pada kewibawaan kerajaan,
yang dengan sungguh-sungguh
dan penuh kasih sayang menata
pemerintahan untuk melindungi
dan mengantar rakyatnya hidup
bahagia dan sejahtera.

Keputusan Raja Sultan Agung
yang sangat penting lainnya ad-
alah kebijaksanaan untuk mengh-
entikan perang, bukan kalah, den-
gan alasan kalau pertempuran
diteruskan melawan Belanda yang
kemudian membabi buta dan
membunuh dengan kejam siapa
saja yang ’memberontak’, pada-
hal sesungguhnya ’mempertahan-
kan’ tanah airnya. Oleh Belanda
kenyataan manusiawi yang men-
cegah korban yang luar biasa ban-
yaknya itu dianggap bahwa ’pem-
berontakan’ Sultan Agung telah
dapat dikalahkan. Raja dan rakyat
tunduk, menyerah dan mengakui
kesalahannya. Pristiwa ini mirip
dengan ’berhentinya’ Pak Harto
sebagai presiden karena tidak
ingin terjadi perang saudara yang
akan memakan korban banyak
sekali rakyat yang tidak berdosa.
Peristiwa itu sampai sekarang dike-
sankan Pak Harto mengaku salah
dan dicopot dari jabatannya. Ma-
rilah membaca sejarah dengan
hati nurani.

(Penulis adalah pengamat sosial)

bahaya lebih besar lagi, yaitu uja-
ran kebencian yang kini beredar
luar biasa di media sosial yang isi-
nya menjelekkan, menebar keben-
cian, dan mengajak orang untuk
melanggar hukum.

”Hal ini harus disikapi secara
tegas karena banyak aksi teroris-
me yang diawali dari perkenalan
pelaku di dunia maya,” pungkas
Arief. (berbagai sumber/ant/ris)

JAKARTA (TERBITTOP) — Gema takbir, tahlil, tahmid,
salawat, serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan
lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di

pelataran Monumen Nasional (Monas) dari
masyarakat yang memadati alun-alun Ibu Kota

Republik Indonesia, Jakarta, sejak Jumat (2/12) pagi.
Doa bersama dan ceramah

keagamaan atau tausyiah itu di-
selenggarakan sebagai ekspresi
dalam Aksi Damai Bela Islam III 212
terkait proses hukum atas tersang-
ka Basuki Tjahaja Purnama, Gu-
bernur DKI Jakarta nonaktif karena
cuti untuk berkampanye menje-
lang Pilkada 15 Februari 2017.

Masyarakat dari seluruh penjuru
Ibu Kota dan sekitarnya, termasuk
dari berbagai daerah lain di Pu-
lau Jawa, Sumatera, dan lainnya,
menuju satu titik di Silang Monas.
Jemaah dari Ciamis, Jawa Barat,
dalam jumlah ribuan, bahkan
berjalan kaki sejak beberapa hari
lalu untuk mencapai Monas.

Itulah peristiwa bersejarah dan
baru pertama kali dilakukan sejak
Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Dengan kesadaran dalam hati
mereka sendiri, mereka tergerak
untuk berpartisipasi menyampaikan
ekspresi untuk berdoa bersama.

Tidak sedikit yang menyebutkan
bahwa permasalahan yang terja-
di karena pernyataan Basuki terkait
Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51
telah menyatukan umat Islam un-
tuk bersama-sama menyampai-

kan ekspresi atas dugaan penista-
an agama. Berkas perkara tersebut
telah sampai di Kejaksaan Agung
untuk kemudian digelar proses per-
adilan dalam waktu dekat ini.

Kegiatan doa bersama dalam
aksi damai sekaligus Salat Jumat
di Monas itu selain merupakan
sejarah baru dalam perjalanan
bangsa Indonesia yang hetero-
gen dan menjunjung tinggi ”Bhin-
neka Tunggal Ika” itu juga diha-
diri para petinggi negara, ulama,
pejabat TNI dan Polri, para santri,
dan masyarakat umum.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwa-
hid, misalnya, hadir pada doa ber-
sama itu dengan menyatakan, ke-
hadirannya bukan sebagai pimpi-
nan MPR atau anggota DPR atau
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan
Sejahtera melainkan atas nama
pribadi sebagai bagian dari ma-
syarakat muslim Indonesia untuk
menyampaikan aspirasinya yang
tergerak bersama dalam acara
yang dikoordinasikan Gerakan Na-
sional Pengawal Fatwa Majelis Ul-
ama Indonesia (GNPF-MUI) ini.

Massa dalam jumlah yang sa-
ngat besar tampaknya riskan ber-
potensi memicu gangguan ke-

amanan dan ketertiban umum,
bahkan petinggi Polri sempat me-
nyebutkan kegiatan itu berpoten-
si ditunggangi kepentingan lain
termasuk kemungkinan makar.

Setelah peristiwa Aksi Damai Bela
Islam Tegakkan Keadilan Melalui
Supremasi Hukum II pada 4 No-
vember lalu yang sempat berakhir
ricuh itu, Presiden Joko Widodo giat
melakukan safari ke berbagai ins-
titusi militer dan organisasi kema-
syarakatan, menghadiri pertemu-
an yang digelar partai politik serta
institusi sipil lainnya, dan mengun-

dang pimpinan partai politik.
Setidaknya ada tiga hal yang di-

sampaikan Kepala Negara dalam
berbagai safari yang dilakukan-
nya, pertama, memastikan TNI dan
Polri siap dalam menjalankan tu-
gas-tugas pengamanan sekaligus
mengapresiasi kerja keras aparat
keamanan yang melakukan pen-
dekatan persuasif dalam menjaga
situasi sehingga tetap kondusif.

Kedua, memastikan tak akan
melakukan intervensi atas proses
hukum terhadap Basuki sekaligus
menyerukan proses hukum terse-

but dilakukan secara secara te-
gas, cepat, dan transparan.

Ketiga, menyampaikan apresiasi
sekaligus meminta pemimpin orga-
nisasi kemasyarakatan Islam, tokoh
serta pemuka agama untuk men-
ciptakan kesejukan situasi dengan
tetap menjaga Bhinneka Tunggal
Ika, Negara Kesatuan RI, Pancasila,
dan persatuan serta toleransi.

Kapolri doa dan Salat Jumat
bersama itu tak hanya dihadiri oleh
masyarakat tetapi juga Kepala
Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Tito bahkan sempat menyampai-
kan pidato antara lain berisi beta-
pa indahnya Islam, dan suasana
pada pagi itu untuk beribadah.

Tampil berpeci dan mengalung-
kan sorban, Kapolri itu sempat ter-
henti saat menyampaikan pidato
karena sejumlah orang meneriak-
kan ekspresi untuk penahanan Ba-
suki. Tito memastikan proses hukum
telah berjalan yang dilakukan ke-
polisian. Prosesnya pun sudah dise-
rahkan oleh penyidik Polri kepada
pihak kejaksaan untuk segera di-
bawa ke pengadilan. ”Insya Allah,
mari kita berdoa bersama, agar
kasus ini bisa dituntaskan,” katan-
ya disambut gema takbir hadirin.

Acara yang dipusatkan di Monas
itu terselenggara setelah perte-
muan GNPF-MUI dan Polri pada Se-
nin (28/11) menghasilkan kesepa-
katan bahwa acara itu hanya ber-
langsung pada pukul 08.00 hingga
13.00 WIB dalam bentuk aksi super
damai dengan diisi doa bersama
dan diakhiri dengan Salat Jumat.

GNPF-MUI dan Polri pun sepakat
bila ada aksi di luar Monas dan di-
lakukan di luar jam yang disepa-
kati maka itu bukan bagian dari
Aksi Bela Islam III. Suasana keber-
samaan juga amat terasa pada
acara di Monas itu. Panitia mem-
bagi-bagikan logistik makanan
dan minuman, peserta yang mem-
bawa berbagai peralatan salat
seperti sajadah juga dibagi-bagi-
kan kepada peserta lain yang ti-
dak membawa sajadah.

Palang Merah Indonesia juga
menyiapkan 70.000 liter air bersih
untuk keperluan wudu umat Islam
yang akan melaksanakan Salat Ju-
mat dalam Aksi Damai Doa Bersa-
ma di area sekitar Monas. Pihak
Transjakarta juga menyediakan 14
truk tangki berisi air bersih untuk ber-
wudu. Setiap truk tangki berisi air
bersih memiliki kapasitas 8.000 liter.

Doa bersama dalam aksi da-
mai itu bisa menjadi momentum
pembuktian kepada seluruh umat
Islam dan masyarakat Indonesia
lainnya serta masyarakat interna-
sional, bahwa muslim Indonesia
adalah muslim yang moderat
dan rahmatan lil alamin.

Kita semua adalah satu bangsa
Indonesia yang beragam, maje-
muk, heterogen, dan bhinneka. Se-
mua dipersatukan dalam bingkai
NKRI. Bersimpuh di bawah Tugu
Monas, selain menjadi peristiwa
bersejarah bangsa Indonesia, juga
merupakan perwujudan bahwa
doa-doa merupakan kekuatan
moral bagi bangsa ini. (ant/ris)

MEDIA ASING SOROTI KASUS PENODAAN AGAMA————————(dari halaman I)
Dalam beritanya, BBC menye-

butkan bahwa kasus yang melibat-
kan Ahok ini dikhawatirkan akan
meningkatkan ketegangan di In-
donesia yang sebagian besar pen-
dudukan merupakan umat Islam.

BBC juga merangkum tahapan
peristiwa dugaan penistaan aga-
ma tersebut, hingga ditetapkan-
nya Ahok sebagai tersangka.

Koran mingguan The Guardian
juga memberitakan kasus Ahok
yang menggarisbawahi bagaima-
na kasus ini menjadi ujian berat
bagi Indonesia untuk membuktikan
komitmen Indonesia terhadap to-
leransi beragama dan pluralisme.

”Sebagai seorang Kristen, dan
gubernur dari etnis Tionghoa,
Ahok adalah sedikit dari sebuah
anomali di panggung politik Indo-
nesia,” tulis The Guardian. Kese-
diaan Ibu Kota Jakarta yang di-
pimpin oleh seorang pria dari ka-
langan minoritas telah menuai
pujian di masa lalu, sebagai sim-
bol kemajuan akan adanya plu-
ralisme dan kebajikan yang dia-
badikan dalam konstitusi Indone-
sia, tulis The Guardian.

Kantor berita Reuters yang tu-
rut mengulas kasus ini menyebut-
kan bahwa kasus Ahok dapat
memicu protes lanjutan dari ma-
syarakat Muslim terhadap Presi-
den Joko Widodo yang dianggap
sebagai pendukung utama Ahok.

Australian Broadcasting Corpo-
ration atau ABC tidak mau kalah
juga memberitakan kasus Ahok
yang menggarisbawahi unjuk ra-
sa damai di Jakarta beberapa
waktu lalu.

Sementara itu harian dengan
oplah nomor dua terbesar di Ame-
rika Serikat, The New York Times, me-
ngulas Ahok sebagai sosok yang
mampu mengguncang sistem per-
politikan Indonesia yang masih di-
kendalikan oleh kaum elite partai.

The New York Times menyebut-
kan bahwa sistem politik di Indo-
nesia dikuasai oleh politik dinasti,
para mantan jenderal, atau para
pebisnis kaya. Sementara itu Ahok
dinilai The New York Times hanya
sebagai ’political outsider’ kare-
na latar belakangnya yang meru-
pakan kaum minoritas, ditambah
dengan keputusan Ahok yang

sempat memilih untuk berpolitik
melalui jalur independen.

Harian ini juga mengutip per-
nyataan peneliti dari program
Ilmu Indonesia di Institut Studi Asia
Tenggara-Yusof Ishak, Charlotte
Setijadi, yang mengatakan bah-
wa Ahok merupakan sosok alter-
natif dalam sistem politik di Indo-
nesia yang memuakkan banyak
rakyat Indonesia.

Ahok dinilai berani dalam berbi-
cara, dan keberaniannya itu di-
katakan Charlotte yang dikutip
The New York Times mampu me-
menangkan hati masyarakat Ja-
karta yang berasal dari kalangan
menengah. Kasus Ahok ini me-
mang banyak mencuri perhatian
dunia karena menjadi bukti nyata
bagaimana sikap bangsa ini ter-
hadap keberagaman. Perhatian
dunia atas kasus ini seharusnya
menjadi catatan tersendiri bagi
para penegak hukum supaya
segera menuntaskan kasus duga-
an penistaan agama oleh Ahok
dengan seadil-adilnya, tanpa
intervensi politik dari pihak mana
pun. (berbagai sumber/ant/ris)

USTAZ ARIFIN ILHAM BERSEDIA BERI DAKWAH UNTUK AHOK———(dari halaman I)
Arifin mengatakan, penistaan Al-

Quran yang dilakukan Ahok atas
kehendak Allah Swt untuk menga-
ngkat Al-Maidah 51. Masyarakat
mengingat Al-Maidah 51 berkat
Ahok. ”Ingat Al-Maidah, ingat
Ahok, jutaan warga turun karena
Allah. Almaidah itu Punya Allah,
ayat Allah, kalau dihina, Allah akan
mengangkatnya. Begini Allah me-
ngangkat Al-Maidah 51 ke permu-
kaan, dan mengingatkan kita kem-
bali akan firman Allah,” katanya.

Arifin mengingatkan pentingnya
pemimpin saleh dan mukmin. Se-
tiap manusia adalah pemimpin
bagi dirinya sendiri, keluarganya,
dan lingkungan tempat tinggal-
nya. Umat Islam juga diingatkan
untuk bersabar dan terus berdoa,
bermunajat kepada Allah, agar
memberikan hidayah kepada
Ahok. Dan kasus hukum penistaan
agama perlu diperjuangkan, da-
lam dakwah. ”Seperti mantu Ari-
fin, dari motivator nasrani, ia ber-

syahadat setelah dua minggu
berdebat bersama anak, akhirn-
ya mendapat hidayah dan me-
ngenal Islam,” katanya.

Terkait Islam yang dinilai sebagai
teroris, Arifin menyebutkan, hal itu
dilakukan oleh mereka yang tidak
paham Islam yang sebenarnya.
Untuk aksi doa bersama 212, Arifin
mengimbau agar seluruh umat
yang turun untuk berwudu, karena
dapat menjadi energi positif se-
hingga dijaga oleh Allah, agar aksi
tetap damai. ”Lalu berzikirlah, doa
tidak berhenti. Zikir tidak hanya
sampai rumah, tapi berzikirlah se-
tiap saat dari keluar rumah, niat-
kan karena Allah, karena hati ini
milik Allah, semoga besok datang
karena Allah,” katanya.

Dia meminta umat berdoa ke-
pada Allah, agar dijaga dari pro-
vokator, dari kezaliman setan, jin
dan manusia yang tidak mengi-
nginkan kedamaian antara umat
dan pemerintah. ”Ada yang tidak

ingin umat Islam bersatu dengan
TNI dan Polri, karena kalau berpi-
sah umat Islam dan TNI/Polri, ma-
ka hancurlah negeri ini. Umat Is-
lam bersatu dengan TNI/Polri un-
tuk menjaga NKRI,” katanya.

Terkait hidayah untuk Ahok, Ari-
fin menjelaskan, seorang muslim
tidak boleh menghujat. Ahok tidak
memahami Islam, oleh karena itu
dakwah harus sampai kepadanya,
menjelaskan betapa mulia dan in-
dahnya Islam. ”Lihat Bapak Ahok,
baru satu ayat disentil olehnya, ber-
gerak semua umat Islam. Karena
hatinya yang paling dalam tersen-
tuh oleh Ahok. Karena itu, harus
ada yang menjelaskan kepada
Bapak Ahok,” katanya.

Ustaz Arifin berkenan untuk me-
nyampaikan dakwah tersebut
dan bertemu dengan Ahok untuk
menjelaskan kemuliaan Islam.
”Insya Allah dalam waktu dekat,
bisa bertemu dengan Bapak
Ahok,” kata Arifin. (ant/ris)

AKSI DAMAI 212 — Massa tampak memadati kawasan di sekitar
Monumen Nasional (Monas) dalam Aksi Damai 212 digelar di Silang
Monumen Nasional. Mereka yang sebagian besar mengenakan
baju putih tumpah ruah di jalanan. Selain Monas, massa juga
memadati area Bundaran Bank Indonesia.

DUGAAN MELAKUKAN MAKAR, INI ALASAN POLISI LEPASKAN 8 AKTIVIS—(dari halaman I)
nyatakan melanggar Pasal 207
KUHP,” kata Boy.

Sementara itu Advokat Cinta
Tanah Air (ACTA) berencana
membentuk tim untuk mengawal
perkara makar yang menjerat de-
lapan orang tokoh. Ketua ACTA
Kris Ibnu mengatakan, pengaca-
ra yang tergabung di ACTA akan
dibagi untuk mendampingi para
tersangka ini. ”ACTA anggotanya
50, kami akan membagi tim ke Bu
Rachmawati, (Sri) Bintang, Ratna
(Sarumpaet) dan seterusnya,”
kata Kris di Mako Brimob, Kelapa
Dua, Depok.

Para pengacara ini menurutnya
akan memantau seluruh proses
hukum yang berjalan pada tujuh
tersangka. Saat ini proses hukum ke
depan menurut Kris menunggu
hasil pemeriksaan para tersangka.
Kris juga akan mengkaji terkait ke-
mungkinan akan mengajukan
praperadilan. Yang jelas ia melihat
ada pelanggaran prosedur dalam
penangkapan, apalagi jika sam-
pai ada penahanan pada para
tersangka. (rima/nt)

ditahan dengan ancaman dijer-
at tuduhan makar.

Barang bukti seperti tulisan ta-
ngan dan hasil monitoring perca-
kapan dari para tersangka untuk
melakukan upaya makar juga
saat ini telah dipegang penyidik.

Dari bukti itu, para tersangka te-
lah memenuhi unsur makar seperti
pemanfaatan massa saat aksi
damai 2 Desember untuk men-
duduki kantor DPR-RI. ”Berenca-
na pemaksaan sidang istimewa
yang kemudian menuntut per-
gantian pemerintahan. Ini masuk
tataran inkonstitusional,” jelas
Boy.

Polisi menyatakan telah me-
nangkap 10 orang yang diduga
melakukan makar dan langsung
dibawa ke Mako Brimob Kelapa
Dua, Depok. Dari 10 orang, terda-
pat nama anak Proklamator Soe-
karno, Rachmawati Soekarnoputri.

Belakangan polisi meralat jum-
lah tersangka yang kemarin diba-
wa ke Mako Brimob. Kadiv Humas
Polri, Irjen Boy Rafli Amar, menya-
takan polisi menangkap 11 orang.

Hanya tiga orang yang ditahan
sementara delapan orang tidak
dikenakan penahanan.

”Tujuh orang yang dikenakan
Pasal 107 junto 110 KUHP dan 87
KUHP yaitu Bapak (Mayjen Purn)
Kivlan Zen, Bapak (Brigjen Purn)
Adityawarman, Ibu Ratna Sarum-
paet, Ibu Firza Husein, Bapak Eko,
Bapak Alvinindra Al Fariz yang di-
tangkap di Tanah Sereal, dan Ibu
Rachmawati Soekarno Putri,” ka-
ta Boy Rafli Amar.

Sementara musisi Ahmad Dha-
ni, dilepas meskipun telah menja-
di tersangka penghinaan terha-
dap penguasa. Meski demikian
bukan berarti pentolan Band De-
wa itu lepas dari jeratan hukum.
Boy menegaskan, Dhani sudah di-
sangka melanggar Pasal 207
KUHP.

Adapun pasal 207 KUHP berbu-
nyi, barang siapa dengan senga-
ja di muka umum menghina suatu
penguasa atau badan hukum
akan diancam pidana penjara
paling lama satu tahun enam
bulan. ”Tersangka yang telah di-

BOAZ SOLOSSA BUKA PELUANG INDONESIA KE FINAL PIALA AFF 2016——(dari halaman I)
Indonesia meraih kemenangan

2-1 atas Vietnam. Gol tim Garu-
da dicetak Hansamu Yama dan
Boaz Solossa, sementara Vietnam
membalas lewat penalti Nguyen
Van Quyet.

Kemenangan ini membuka pe-
luang Indonesia lolos ke final Piala
AFF 2016 terbuka lebar. Anak asuh
Alfred Riedl hanya butuh hasil im-
bang pada leg kedua di Vietnam,
7 Desember mendatang.

Indonesia lebih dulu unggul le-
wat gol sundulan Hansamu Yama
pada menit 7 memanfaatan se-
pak pojok Rizky Pora. Namun 10
menit kemudian, Vietnam me-
nyamakan kedudukan setelah
Benny Wahyudi dianggap mela-
kukan pelanggaran di kotak ter-

larang. Dan Nguyen Van Quyet
sukses menjebol gawang Kurnia
Meiga dari titik putih.

Baru lima menit babak kedua
berjalan, Indonesia kembali ung-
gul. Kali ini giliran anak asuh Alfred
Riedl yang mendapat hadiah pen-
alti setelah Stefano Lilipaly dijatuh-
kan di kotak terlarang.

Satu jam laga berjalan, giliran
Vietnam dapat peluang emas. Le
Cong Vinh memberikan umpan
kepada Van Quyet yang lang-
sung melepaskan sepakan keras.
Beruntung ada Benny yang ber-
diri di bawah mistar untuk menga-
mankan bola.

Memasuki menit 64, Riedl me-
narik Ferdinand Sinaga dan me-
masukkan Lebry Eliandri. Baru satu

menit di lapangan, Lebry sudah
mendapat peluang. Sayang dia
gagal menyambut dengan sem-
puran crossing Abduh Lestaluhu.

Menit 71, Xuan Truong dari jarak
jauh meliuk. Dia kemudian mele-
paskan tembakan yang arahnya
juga dari sasaran. Indonesia mu-
lai mengendurkan serangan dan
kini Vietnam mencoba mengam-
bil tempo. Evan Dimas dimasuk-
kan menggantikan Boaz.

Meski terus ditekan di 10 menit
terakhir, namun Indonesia mam-
pu menjaga keunggulannya. Ke-
menangan 2-1 jadi modal pen-
ting bagi tim Merah-Putih pada
laga leg kedua di Vietnam yang
akan digelar 7 Desember menda-
tang. (pojoksatu/ris)
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”Pelaksanaan dilakukan
di Belitung dan Belitung Ti-
mur semua komunitas pe-
merintah dan masyarakat
akan bersinergi dalam pem-
ngembangan Wisata Geo-
park Belitung,” tutur Tim
Geopark ITB 81, Diah Hera-
wati, Selasa (29/11).

Dalam mengembangkan
acara tersebut sejumlah
agenda telah dipersiapkan.
Mulai dari seminar nasional
Geopark Belitong, workshop
teknik mendongeng untuk
guru TK dan SD, mancing,
menyelam dan bersepeda.
Semua bisa dinikmati sambil
melihat keindahan panora-
ma wisata di Pulau Mempe-
rak, Pulau Bukulimau dan
Open Pit.

Menurut Diah, dua peme-
rintah daerah yakni Pemkab
Belitung dan Belitung Timur
akan saling bekerja sama

tanpa batasan kewena-
ngan admisitratif. Upaya ini
dilakukan lantaran pe-
nilaian geopark yang dilaku-
kan UNESCO menyebar me-
rata di seluruh pulau. Dari
mulai batuan granit besar,
batuan bertekstur porfiritik,
mineral kuarsa, ortoklas, pla-
gioklas, biotit, dan hornblen-
de beraneka warna hingga
batuan beku yang mempu-
nyai kristal kristal kasar, se-
mua tersebar merata di Ka-
bupaten Belitung dan Kabu-
paten Belitung Timur. ”Geo-
park itu statusnya kan rentang
geologi di mana UNESCO
menilainya satu pulau. Jadi
tak bisa jalan sendiri-sendiri.
Dua kabupaten visinya harus
sama,” kata Diah.

Sementara itu, Ketua Pok-
ja Percepatan 10 Bali Baru
Kemenpar Hiramsyah Syam-
budhi mengatakan, status

geopark dari sebuah ka-
wasan geologi berpotensi
meningkatkan daya tarik
suatu destinasi wisata. Geo-
park juga bisa menjadi
penggerak ekonomi paling
cepat ketimbang sektor lain.

Konsep geopark memang
berpotensi menghadirkan
pendapatan yang signifikan.
Sebagai contoh Tiongkok,
dari pendapatan wisata se-
kitar 6 miliar dolar AS atau
Rp80 triliun, sekitar 62 persen
di antaranya atau mencapai
Rp49 miliar, disumbangkan
dari pengelolaan 33 ka-
wasan geopark dunia.

Di Indonesia, manfaat
ekonomi juga sudah dirasa-
kan kawasan Pegunungan
Sewu Daerah Istimewa Yog-
yakarta. Pada 2011, penda-
patan asli daerah yang di-
hasilkan dari sejumlah desti-
nasi wisata karst di lokasi ter-
sebut baru sekitar Rp800 ju-
ta. Namun setelah ditetap-
kan sebagai kawasan geo-
park global dunia, pendap-
atan aslinya meningkat
menjadi Rp22,5 miliar.

Angka itu belum termasuk
potensi pendatan dari ka-
wasan UNESCO Global Geo-
park (UGG) Gunung Batur
(Bali) serta empat Geopark

K AWASAN wisata Tanjung
Kelayang menjadi destinasi
prioritas geopark di Belitung.
Bahkan kini tengah disibukkan
menyiapkan sebuah festival

geopark di Belitung dan Belitung Timur
pada 9-11 Desember 2016.

Nasional (GN) Kaldera Toba
(Sumatera Utara), GN Mera-
ngin (Jambi), GN Cileteuh
(Jawa Barat), dan GN Rin-
jani (Lombok, NTB), yang ba-
ru dinominasikan menjadi
kawasan UGG.

Wisatawan mancanega-
ra yang berkunjung ke Indo-
nesia karena faktor alam
(nature) persentasenya lu-
mayan tinggi. Angkanya
menembus 35 persen. Po-
tensi alam sebesar 35 persen
tadi kemudian dikembang-
kan sebagai wisata bahari
(marine tourism), wisata eko-
logi (ecotourism) 45 persen,
dan wisata petualangan
(adventure tourism) 20 per-
sen. ”Di dalamnya termasuk
geopark,”kata Hiramsyah.

PIC Tanjung Kelayang, La-
rasati dan sejumlah perang-
kat desa sudah mulai me-
nyiapkan berbagai sarana
pendukung untuk menyam-
but era geopark di Belitung.
Desa Senyubuk Kecamatan
Kelapa Kampit misalnya, be-
ragam infrasturktur seperti
homestay, pertunjukan bu-
daya, dan souvenir di seki-
tar Gunung Kik Karak sudah
disiapkan masyarakat di
sana untuk menyambut wi-
satawan. (eko jssd)

Bangunan Wisata Menghutan
DITUMBUHI BELUKAR

B ENANG kusut persoalan sengke-
ta lahan pariwisata di Tanjung Bi-
nga Kabupaten Belitung, belum

mendapatkan tanda-tanda positif.
Padahal sejak Maret 2016 kawasan

Pantai Tanjung Kelayang Belitung Babel
telah disetujui oleh Menteri Perekono-
mian menjadi kawasan Ekonomi Khusus
(KEK). Sejumlah pembangunan wisata di
kawasan Pantai Tanjung Kelayang sudah
lama terhenti tidak ada pembangunan
dan tinggal sisa bangunan yang sudah
menghutan dan ditumbuhi belukar.

Berdasarkan pengamatan TERBITTOP
yang meninjau lokasi Pantai Tanjung Ke-
layang pekan lalu menyaksikan beber-
apa bangunan akomodasi yang bera-
da di pinggir pantai ini sudah ditumbuhi
belukar tidak ada lagi kelanjutan. Pada-
hal sudah terjadi tiga kali pergantian bu-
pati di daerah ini namun kawasan pem-
bangunan wisata Tanjung Kelayang be-
lum ada kelanjutan. Padahal kini pulau
ini semakin marak dikunjungi wisatawan
asing dan lokal, yang tidak kurang dalam
satu minggu ratusan juta memberikan
pemasukan bagi masyarakat sekitar lo-
kasi dalam kunjungan ke pulau lengkuas
dan menikmati kuliner makanan khas Be-
litung.

Sementara sejak 2014, BPN sudah me-
ngeluarkan HGB dan berahir tahun 2026.
Investor yang akan ikut dalam KEK Tan-
jung Kelayang, salah satunya adalah PT

Belitung Pantai Intan, PT Nusa Kukila,
PT Tanjung Kasuarima. Ada juga

beberapa potensial investor
yang sedang melakukan

penjajakan yang di
antaranya Oberei

Grup, Temasek, Sixsenses, Four Season,
hal tersebut membuat KEK Tanjung Kela-
yang siap menjadi KEK di daerah Beli-
tung.

Beberapa warga di sekitar pantai me-
ngungkapkan keheranan adanya pe-
rubahan kawasan menjadi HGB, karena
belum seluruhnya dibebaskan. Bahkan
menganggap lokasi lahan ini awalnya
adalah tanah negara. ”Kini sudah ada
HGB disini kami tidak mengerti birokrasi,
tapi saya tahu ini sebenarnya masih ta-
nah negara,” ungkap Mat Alibidin,63
atau yang biasa dipanggil Pak Anjang.

Peletakan batu pertama pembangunan
lokasi Tannjug Kelayang dimulai 1991 da-
tang empat Menteri yakni menteri Par-
postel Susilo Sudarman, Menteri Penera-
ngan Harmoko, Mendagari Rudini dan
Menteri Bulog Bustanil Arifin. Namun sam-
pai 1992 macet tidak pernah ada lagi ke-
lanjutan. Tanah lokasi ini menurut sedang
diperdebatkan, yang saat itu dikerjakan
oleh Eddy Sofian komentator sepak bola
diambil alih PT miliknya. Kemudian tidak
lama kemudian tanah ini disertifikatkan,
padahal awalnya tanah negara. ”Sudah
tiga bupati kasus ini belum selesai urusan
birokrasi,” kata Mat Alibidin yang juga
warga di kawasan Tanjung Kelayang.

Konsep pariwisata di Tanjung Kelayang
diusulkan oleh KBM kepada Sekretariat
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khu-
sus bertema Luxury Nature Resort dengan
nuansa pariwisata High-End dengan
judul Environmental and Socially Respon-
sibility Tourism Development. KBM juga
menyatakan sudah ada beberapa in-
vestor yang akan ikut dalam KEK Tanjung
Kelayang. (ris)

D ESTINASI prioritas
Tanjung Kelayang
rupanya tak hanya

fokus membangun Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pariwi-
sata. Destinasi bahari yang
ngetop melalui film ’Laskar
Pelangi’ yang sudah dite-
tapkan menjadi 10 destina-
si prioritas. Memiliki pantai
dengan batu-batu besar,
keragaman fenomena geo-
logi serta memiliki keraga-
man budaya. Semua per-
syaratan menjadi UNESCO
Global Geopark (UGG) su-
dah dimiliki Belitung.

Keindahan Belitung yang
memiliki laut yang jernih

dengan pasir putih dan be-
batuan granit  mulai tereks-
pose sejak pulau tersebut
menjadi latar film fenome-
nal ’Laskar Pelangi’. Daerah
yang dulu dimiliki Britania
Raya (1812) ini pun menjadi
tujuan wisata baru.

Belitung adalah sebuah
pulau di lepas pantai timur
Sumatera, diapit oleh Selat
Gaspar dan Selat Karimata.
Akses menuju daerah ini sa-
ngat gampang. Dari Jakar-
ta, Anda hanya membutuh-
kan waktu sekitar satu jam
penerbangan. Lokasi mana
saja yang wajib dikunjungi
saat berada di Belitung?

Pulau Lengkuas
Di Pulau Lengkuas terdapat

mercusuar setinggi 60 meter
dengan 299 anak tangga
yang dibangun Belanda
tahun 1882. Wajib naik ke
atas menara karena peman-
dangan dari atas mercusuar
sangat indah. Setelah puas
melihat panorama dari atas
menara, Anda bisa menye-
berang melalui laut dangkal
ke pulau kecil berbatu lain-
nya yang berjarak 100 meter.
Sambil menyeberang, Anda
bisa berenang atau snorke-
ling. Air lautnya sangat jernih.
Anda serasa mandi di kolam
renang. Lokasi snorkeling ter-
baik adalah di sisi barat laut
Pulau Lengkuas dengan
hamparan karang hidup dan
ikan-ikan kecil yang menarik.

Gantung
Perjalanan ke Gantung,

dari pusat Kota Tanjung Pan-
dan, membutuhkan waktu
sekitar 1,5 jam dengan me-
lewati hutan-hutan kecil, ke-
bun kelapa sawit, serta per-
bukitan. Ada juga tanah-ta-
nah yang rusak akibat pe-
nambangan timah. Tempat
ini menjadi lokasi syuting film
’Laskar Pelangi’. Anda bisa
melihat replika gedung SD
Muhammadiyah. Bangunan
asli sekolah itu sudah tidak
ada. Anda pun bisa melihat
perumahan pejabat PN Ti-
mah pada masa itu yang di-

sebut Gedong. Sebagian
bangunan tua terlihat telan-
tar seperti SD PN Timah, Wis-
ma Ria, dan pusat bengkel
PN Timah.

Tempat lain yang layak di-
kunjungi adalah Pice, se-
buah bendungan besar pe-
ninggalan Belanda di Su-
ngai Linggang yang mem-
belah Desa Gantung. Ben-
dungan ini digunakan untuk
mengatur permukaan air hu-
lu sungai Linggang sehingga
Emmer Bager (kapal keruk)
dapat beroperasi (me-
ngambil timah) dari dasar
Sungai Linggang. Tetapi, se-
belum ke Gantung, sebaik-
nya Anda mencicipi Mie Be-

litong di Tanjung Pandan.

Tanjung Kelayang
Pulau batu granit ini dise-

but Tanjung Kelayang kare-
na bentuknya mirip dengan
burung kelayang (salah satu
jenis burung yang banyak di-
temukan di sana). Ada tiga
pulau kecil, yang kira-kira
berukuran 50 meter persegi.
Letaknya tak jauh dari bibir
pantai. Di sebelah timur pu-
lau, terdapat pantai berpa-
sir putih sepanjang 4 km
hingga ke Tanjung Tinggi.

Cocok untuk berenang atau
sekadar bermain di pantai.
Sedangkan di sisi barat pu-
lau, banyak ditemukan ba-
tu-batu granit berbagai uku-
ran. Pemandangan yang
sangat menawan, terutama
saat matahari terbenam.
Anda bisa naik ke atas batu-
batu itu untuk melihat kein-
dahan Tanjung Kelayang.

Tanjung Tinggi
Tempat ini disebut juga

Pelabuhan Bil ik karena
dahulu menjadi pelabuhan

bagi nelayan di desa Ke-
ciput. Pantai Tanjung Tinggi
diapit oleh dua semenan-
jung granit. Batu-batu granit
berukuran besar tersebar di
mana-mana. Airnya jernih.
Indah dan menawan. Pasti-
kan Anda membawa baju
ganti karena pengunjung
selalu mencebur ke laut.
Tempat inilah yang menjadi
lokasi syuting film ’Laskar
Pelangi’. Sehabis berenang,
Anda bisa singgah ke beber-
apa resto seafood segar
yang menyajikan menu khas
Belitung, yaitu Gangan ke-
pala ikan ketarap atau ikan
ilak. Gangan mirip dengan
gulai yang berwarna kuning.

Pulau Pasir
Pulau kecil di tengah laut ini

hanya muncul saat air laut su-
rut. Berupa hamparan pasir
putih yang lembut. Pulau pa-
sir dikelilingi oleh pulau-pulau
kecil seperti Pulau Babi, Pulau
Pegadoran, Pulau Kelayang,
dan Baru Berlayar. Di Pulau
Pasir, Anda bisa melihat bin-
tang laut merah yang beruku-
ran besar. Bintang laut itu ber-
tebaran di antara pasir putih.
Ingat, Anda tak boleh mem-
bawa binatang tersebut. Ha-
nya boleh berfoto saja. (ajp-
indonesiaindah.blogspot.com)

Lokasi Wisata di ’NEGERI LASKAR PELANGI’

Keindahan Pulau Lengkuas

Wisatawan domestik saat mengunjungi lokasi wisata ’Negeri
Laskar Pelangi’, Belitung.

BERFOTO SELFI
Dua wisatawan domestik
sedang berfoto selfi di depan
pintu gerbang selamat datang
di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung.
HARIS FADILLAH

HARIS FADILLAH
MENGHUTAN — Bangunan  fasilitas wisata di Pantai Tanjung Kelayang Belitung, Provinsi Babel, menghutan dan ditumbuhi
belukar sejak pelatakan batu pertama tahun 1991 tidak ada kelanjutan lagi . Padahal kini kawasan wisata yang banyak
memiliki gugusan batu granit dan sudah menyedot ribuan wisatawan lokal dan asing kini masuk dalam Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan menjadi destinasi wisata geopark.


