
 Kunjungan Raja Arab Saudi
memberi dampak investasi.

 Mari kita sambut dengan
senyum ramah!!

Bang TOP...

JAKARTA (TERBITTOP) — Mantan
Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza
Mahendra mengaku siap menjadi
saksi ahli dari Habib Rizieq Syihab
terkait kasus dugaan penodaan
Pancasila. Yusril mengatakan mem-
punyai pengetahuan yang cukup
kuat terkait sejarah ketatanegaraan
dan Pancasila.

Kasus Penistaan Pancasila
YUSRIL SIAP JADI SAKSI

MAHFUD MENOLAK

MADRID (TERBITTOP) — Juru
otak atik klub Real Madrid,
Zinedine Zidane terus beru-
saha menutup kelemahan
timnya agar
performa
tim tetap
solid da-
lam setiap
laga.

Salah satu keinginan Zidane
yang sangat penting adalah men-
dapat kiper handal mengganti-
kan penjaga gawang ’lemot’
Madrid saat ini (Keylor Navas).

Tentang penjaga mistar itu te-
lah dipublikasikan secara luas
oleh media Spanyol bahwa
Real Madrid tertarik untuk men-
gamankan tanda tangan kiper
Manchester United, David De
Gea.

Kedua klub sedang berada
dalam negosiasi tentang ke-
mungkinan De Gea pindah ke La
Liga pada bursa transfer musim
panas.

Bila Madrid ingin mendapatkan
kiper berusia 26 tahun maka mere-
ka harus membayar setidaknya
55,3 juta poundsterling karena itu
adalah jumlah yang tertera dalam
klausul kontraknya bersama MU.
 Bersambung ke Halaman 11

Firza Husein Tenangkan Diri

TERGUNCANG DITAHAN TIGA MINGGU
JAKARTA (TERBITTOP) — Ter-
sangka kasus makar Firza Hu-
sein kini memilih menenangkan
diri dirumah saudaranya sete-
lah ditangguhkan penahanan-
nya sejak Rabu (23/2). Psikolo-
gis Firza sempat terguncang
selama tiga pekan ditahan di
Mako Brimob Kelapa Dua, De-
pok, Jawa Barat.

”Lagi di rumah saudaranya.
Masih di Jakarta sih. Mau me-
nenangkan diri biar psikologis-
nya normal dulu,” ujar kuasa
hukum Firza, Azis Yanuar, seperti
dilansir tribunews.com.

Azis mengatakan, Firza tak
pulang ke rumahnya di Lubang
Buaya, Jakarta Timur, dan me-
milih menetap di rumah sepu-
punya di bilangan Jakarta Ti-
mur juga. Di sana, ia akan ber-
kumpul bersama anak perem-
puannya. Kesehatannya dika-
barkan belum pulih. Firza sendiri

enggan diwawancarai saat ini.
”Kondisi masih tetap (sakit)

sih karena kan tekanan batin,
dampak psikologis,” ujar Azis.

Firza ditangkap di rumah
orangtuanya di Lubang Buaya,
Jakarta Timur, pada 31 Januari

2017. Ia ditahan lantaran di-
anggap tidak kooperatif men-
jalani pemeriksaan polisi dalam
kasus makar.

Perlu penjelasan
Firza ditahan terkait kasus

dugaan makar. Statusnya ter-
sangka dalam kasus itu. Selain
sangkaan makar, Firza juga di-
duga terkait dengan kasus per-
cakapan WhatsApp berkonten
pornografi. Kasus itu juga kini
tengah ditangani polisi.

Kuasa hukum Firza Husein,
Dahlia Zein mengatakan, klien-
nya merasa perlu memberikan
penjelasan ke publik terkait ka-
sus konten vulgar yang menje-
ratnya. ”Iya, ibu Firza berapa
kali minta saya ajak teman-te-
man (media) untuk menjelas-
kan sebenar-benarnya soal ka-
sus pornografi,” katanya.

Kasus Antasari Vs SBY

MULAI DISELIDIKI
JAKARTA (TERBITTOP) —
Laporan mantan Ketua
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Antasari
Azhar mengenai kasus
pembunuhan berenca-
na yang menewaskan
pengusaha Nasrudin
Zulkarnaen 2009 silam
mulai diselidiki oleh
Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Kepala Bagi-
an Penerangan Umum
Divisi Humas Polri Kom-
bes Martinus Sitompul,
penyidik Direktorat Tin-
dak Pidana Umum (Dit
Tipidum) Bareskrim telah
menerima pelimpahan
laporan dari Sentra Pe-
layanan Kepolisian Ter-
padu (SPKT) Bareskrim.

Setelah menerima
laporan
menge-

n a i

dugaan tindak pidana
persangkaan palsu ter-
sebut, polisi akan lang-
sung menindaklanjuti
dengan melakukan pe-
nyelidikan.

”Hari ini telah diserah-
kan ke Dit Tipidum untuk
penyelidikan laporan
yang ada. Dalam pro-
sesnya ingin diketahui
apakah laporan itu se-
buah tindak pidana
atau tidak,” ujar Martinus
di kompleks Mabes Polri,
Jakarta, Jumat (17/2).

Martinus menerang-
kan apabila dalam ta-
hap penyelidikan dite-
mukan adanya duga-
an tindak pidana, maka
pihaknya langsung me-
naikkannya ke tahap
penyidikan. Pada ta-
hap penyidikan, sam-
bung Martinus, nanti-
nya akan ditentukan
adanya tersangka da-
lam perkara tersebut.

Mantan Ketua KPK
Antasari Azhar melapor-
kan dugaan tindak pi-
dana persangkaan pal-
su ke Badan Reserse
Kriminal (Bareskrim) Pol-
ri. Laporan itu diadukan
ke polisi berkaitan kasus

pembunuhan Di-
rektur PT Rajawali

Putra Banjaran
Nasrudin Zul-
karnaen yang

KIPER MADRID ’LEMOT’

De Gea
Pilihan
Zidane
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Konflik Manusia dan Harimau Terus Berlanjut
KONFLIK berdarah antara manusia

dan harimau di Sumatera Barat
(Sumbar) kini masih berlanjut yang
biasanya menyebabkan korban ji-
wa atau luka-luka. Kondisi ini sudah
seharusnya diakhiri bagi kehidupan
yang lebih baik untuk manusia atau
si ’raja hutan’ itu.

Pemicu konflik ini biasanya disebab-
kan ulah manusia juga, seperti pem-
bukaan hutan untuk lahan perkebu-
nan baru atau perumahan di mana
areal yang dibuka merupakan habitat
asli harimau seperti hutan Sumatera.

Akibatnya, banyak harimau yang
’turun gunung’ hingga mendekati
permukiman manusia dan memang-

sa binatang ternak peliharaan bah-
kan manusia sendiri. Sebab lain kare-
na faktor ekonomi yang dipicu nilai
jual organ-organ harimau yang cuk-
up tinggi di pasaran gelap.

Akibatnya perburuan liar oleh ma-
nusia terhadap harimau terus pula
berlanjut ditambah faktor pengoba-
tan tradisional yang banyak mema-
kai organ hewan kharismatik itu.

Pemerintah Indonesia pun terus
berusaha mengatasi dan menghen-
tikan konflik ini. Upaya yang dilaku-
kan dengan membuat dan menge-

luarkan regulasi terkait ma-
salah ini. Salah satunya Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosis-
temnya. Pada Pasal 21 undang-un-
dang itu di poin (d) menegaskan
bahwa, ”Setiap orang dilarang un-
tuk memperniagakan, menyimpan
atau memiliki, kulit, tubuh atau bagi-
an-bagian lain satwa yang dilindun-
gi atau barang-barang yang dibuat
dari bagian-bagian satwa tersebut
atau mengeluarkannya dari suatu
tempat di Indonesia ke tempat lain
di dalam atau di luar Indonesia”.

Oleh: Hendra Agusta

JAKARTA (TERBITTOP) — Raja Arab
Saudi Salman bin Abdulaziz Al
Saud melakukan kunjungan ke-
negaraan di Indonesia. Menteri
Parwisata Arief Yahya mengata-
kan, saat di Indonesia nanti, Sal-
man juga siap menanam inves-
tasi cukup besar di sektor pariwi-
sata. Daerah yang sudah dilirik-

nya yaitu, Mandeh Sumatera Ba-
rat dan Belitung.

”Mandeh dan Sumatera Barat
adalah destinasi yang kita pro-
yeksikan menjadi wisata halal,
selain Lombok dan Aceh,” kata
Arief Yahya dalam keterangan
tertulis.

Salman tidak hanya menemui

Presiden Joko Widodo di Istana
Merdeka, Jakarta. Sesuai renca-
na, Salman akan berlibur ke Bali
usai menyelesaikan kunjungan
kenegaraan di Indonesia. Dia
berencana membawa rombo-
ngannya sebanyak 1.500 orang
ke Pulau Dewata.

Investasi Pariwisata, Raja Saudi Lirik Mandeh dan Belitung

 Bersambung ke Halaman 11

Harimau Sumatera
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Yusril Ihza Mahendra
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KUALA LUMPUR (TERBITTOP) —
Titik terang mengenai mengenai

kasus pembunuhan kakak tiri
Kim Jong-Un, Kim Jong-Nam

mulai nampak. Salah satu
perempuan yang diduga pelaku
pembunuhan asal Indonesia, Siti

Aisyah merupakan korban
penipuan atau rekayasa.

Pendapat itu disampaikan
oleh Wakil Presiden Jusuf ’JK’
Kalla kepada media. Menurut
JK, perempuan berusia 25 ta-
hun itu tak memiliki niat untuk
membunuh Kim Jong-Nam.

”Kalau dari informasi yang
kami terima dan apa yang be-
redar di media, dapat dising-
katkan begini, apa yang terjadi
di Kuala Lumpur itu korban dari
korban. Jadi, Kim (Jong-Nam)
itu ya korban dari korban. Ai-
syah ini korban juga. Dia kor-
ban dari semacam rekayasa
atau penipuan,” ujar JK di kan-

tornya pada Jumat (17/2).
Alih-alih direkrut oleh agen

intelijen Korea Utara, kata JK,
Aisyah hanya diperalat. Sebab,
jika dia benar bagian dari ja-
ringan intelijen Korea Utara,
maka baik polisi atau media
sudah tidak akan mengetahui
di mana keberadaannya.

”Kalau benar dia merupa-
kan agen, saya kira sudah ti-
dak ketahuan ke mana rim-
banya. Tapi kok dia pergi ke
hotel, tidur dan bersembunyi
di kota itu sendiri, di dekat air-
port itu,” kata JK mencoba
menganalisa.

Pernyataan serupa juga di-
sampaikan oleh Kapolri Jen-
deral Tito Karnavian. Dia me-
ngatakan, jika perempuan
kelahiran Serang, Banten itu
ditipu seolah tengah mengiku-
ti acara reality show ’Just for
Laughs’. Aisyah, kata Tito,
bahkan sudah empat kali me-
lakukan aksi itu sebelum
mempraktikannya kepada
Kim Jong-Nam.
 Bersambung ke Halaman 11Siti Aisyah

Salman bin Abdulaziz Al Saud
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PEMBERITAHUAN

JAKARTA (TERBITTOP) — Bagi masyarakat Ibu Kota
Jakarta banjir merupakan fenonema bencana alam

akibat luapan sungai dan genangan hujan, atau
kenaikan muka air laut yang terjadi berulang-ulang.
Sudah bertahun-tahun sejak zaman Belanda daerah

ini sering kena musibah banjir setiap tahun.

Upaya untuk mengurangi atau
meniadakan banjir dari Jakarta
selalu dilakukan dan bahkan ini
menjadi program bagi setiap ca-
lon gubernur DKI Jakarta.Jika di-
kaji secara fisik, banjir yang terja-
di di DKI Jakarta menunjukkan po-
la peningkatan dari tahun ke ta-
hun yang makin meluas. Sebaran
banjir meningkat, dari sisi arah
banjir bergerak memadati wila-
yah Jakarta Utara, Jakarta Barat
dan Jakarta Pusat.

Pemerintah bukan tak punya
rencana strategis untuk menekan
potensi banjir di Jakarta. Fakta-
nya beragam cara sudah ditem-
puh untuk membebaskan warga
Jakarta dari terjangan banjir. Mu-
lai dari menyodet aliran Kali Cili-
wung ke Kanal Banjir Timur, nor-
malisasi sungai, sampai memper-
baiki drainase. Tapi, cara itu be-
lum ampuh, sampai Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

alias Ahok harus mohon ampun.
Program Gubernur DKI menge-

nyahkan banjir selalu menjadi
perhatian serius. Bahkan masalah
solusi banjir ini dijadikan jualan
utama Ahok yang akhirnya men-
jadi gubernur dan maju di pilka-
da ini. Ahok sangat yakin DKI Ja-
karta sudah sukses mengenyah-
kan banjir. Bahkan komentar
Ahok yang sangat yakin oleh be-
berapa pihak dianggap sebagai
sesumbar yang berlebihan, na-
mun Ahok tetap yakin.

Kenyataan kini banjir kembali
menggenangi Ibu Kota dan
membuat sebagian masyarakat

harus mengungsi ke lokasi yang
aman. Memasuki putran kedua
Pilkada DKI masalah banjir tentu
akan menjadi sorotan masyara-
kat, khusus daerah yang perna di-
sebut akan terbebas banjir akan
mempertanyakan pernyataan
para calon gubernur.

Calon gubernur DKI nomor urut
3, Anies Rasyid Baswedan menyo-
roti sejumlah wilayah Jakarta
yang terendam banjir kiriman.
Anies lalu mengungkit pernya-
taan Gubernur DKI Jakarta Basu-
ki Tjahaja Purnama (Ahok) di sta-
siun teevisi swasta yang pernah
menyebut banjir kiriman bukan
lagi sebuah masalah.

”Anda bisa cek apa yang diung-
kapkan Pak Basuki di debat per-
tama di Net TV. Jadi ada banjir dari
hulu dia bilang nggak masalah
lagi, Anda bisa cek. Dan ternyata
memang masalah. Bahkan masih
dan muncul sekarang,” ungkap

Anies di kawasan Kuningan,
Jakarta Selatan, Jumat (17/2).

Anies pun mengaku punya so-
lusi untuk penanganan banjir kiri-
man tersebut. Anies ingin melaku-
kan pengendalian air turun hing-
ga membuat serapan di daerah
hulu. ”Ada beberapa (solusi). Satu
pengendalian air turun, ada yang
dengan penampungan air lewat
situ, ada yang dengan proses pe-
nyerapan air di daerah hulu. Ini
bermasalah sejak perkebunan
teh dibangun,” jelasnya.

”Sejak ada perkebunan teh, ru-
mah di sana dibangun tanpa
ada upaya serius untuk memasuk-

kan air hujan ke tanah sehingga
dialirkan. Kalau horisontal, yang
hilir menerima kiriman. Jadi yang
di hulu harus dimasukkan (ke da-
lam tanah),” sambungnya.

Anies lalu berkata penyelesaian
banjir akan menjadi program jua-
lannya ke depan. Dia berkata
akan mengedepankan pendeka-
tan ilmiah yang ramah lingku-
ngan untuk menyelesaikan per-
masalahan banjir di Jakarta.

”Penyelesaiannya tentu berbe-
da-beda di tiap lokasi banjir. Ka-
mi mempercayai pendekatan il-
miah adalah penyelesaiannya.
Ada penambahan situ, vertical

drainage, ada yang dengan pe-
ngerukan. Tidak satu solusi untuk
seluruh masalah. Filosofinya kita
akan pendekatan konservasi,”
tutur Anies.

Menteri Kelautan dan Perikanan
Susi Pudjiastuti pada suatu kesem-
patan pernah mengkritik penanga-
nan banjir di Jakarta yang justru
kurang tepat. ”Kalau kita orang
lingkungan, dengan semua pem-
bangunan Jakarta ini, terutama
tata kelola air, kami sih bilang
Jakarta banjir ya tidak aneh,” ung-
kap Susi dalam diskusi bersama KPK
dan Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup.

Bisakah Banjir Tinggalkan Jakarta?

Susi juga mengkritik selama ini
penanganan banjir Jakarta yang
digadang-gadang akan selesai
lewat reklamasi justru akan me-
rugikan Jakarta itu sendiri karena
sungai-sungainya dibeton, se-
mentara di hilir jadi melambat
alirannya karena reklamasi.

Kompleksnya masalah banjir
bisa dipandang dari sisi sosial-ma-
syarakat. Permasalahan banjir
tidak terpisah dengan perma-
salahan sosial seperti kepadatan
penduduk, pertumbuhan pendu-
duk yang tinggi, pertumbuhan
pemukiman liar di wilayah rawan
banjir.
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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

�

T IM Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
mengapresiasi dan mendukung sikap
Agus-Sylvi yang sudah membangun ko-

munikasi dengan Ahok-Djarot sebagai sebuah
fatsun politik, namun demikian TPDI dan juga se-
luruh warga Jakarta berharap agar hubungan
komunikasi yang sudah dimulai antara Agus-Sylvi
dengan Ahok-Djarot melalui kontak telepon itu,
seyogianya tidak hanya sekadar memenuhi tra-
disi fatsun politik semata-mata, namun harus le-
bih ditingkatkan lagi menjadi hu-
bungan yang bersifat dialogis dan
terbuka untuk saling menyamakan
persepsi dalam menbangun bang-
sa ini ke depan.

Agus-Sylvi boleh saja mengala-
mi kesuksesan yang tertunda, akan
tetapi kontribusi pemikiran untuk
sama-sama mebangun Jakarta
demi bangsa ini ke depan sangat
diharapkan publik. Tidak ada hal
yang lebih baik dari pada saling
menjelekkan dalam kampanye,
selain dari pada membangun ko-
munikasi dan kerja sama yang le-
bih konstruktif untuk masa depan
Jakarta dan bangsa yang lebih baik di masa
yang akan datang.

Dengan pengalaman Agus-Sylvi pada bidang
tugas dan profesi masing-masing, berikut penga-
laman panjang dan melelahkan selama masa
kampanye pilgub, kiranya sangat beralasan dan
sangat urgent untuk dilakukan dialog secara
face to face, untuk memformulasikan semua
konsep atau pemikiran yang selama kampanye
nampak masih tercecer, kiranya dengan dialog

secara timbal balik, Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi
di satu pihak, serta Ahok-Djarot dan Anies-Sandi
di pihak yang lain, dapat memberikan kontribu-
si berupa lahirnya pemikiran yang konstruktif un-
tuk mebangun Jakarta yang lebih baik dan
sekaligus melahirkan kondisi yang lebih harmonis,
ketika Ahok-Djarot dan Anies-Sandi memasuki
putaran kedua pilgub DKI Jakarta pada April
2017 mendatang.

Sikap sportif pasangan Agus-Sylvi yang lang-
sung melakukan kontak telepon
dan menyampaikan selamat atas
keunggulan perolehan suara ke-
pada Ahok-Djarot dalam pilgub
putaran pertama, beberapa saat
setelah tereleminasi berdasarkan
perhitungan cepat (quick count),
patut diapresiasi, sebagai sikap
anak muda yang kesatria dan me-
ngerti fatsun politik.

Karena itu akan lebih baik kalau
fatsun politik itu terus berlanjut dan
ditingkatkan dengan ajakan dia-
log dari Ahok-Djarot menjadi hu-
bungan yang bersifat dialogis dari
hati ke hati secara face to face,

untuk menjalin komunikasi secara konstruktif se-
bagai sesama calon pemimpin membangun Ja-
karta dan bangsa ini di masa yang akan datang.
Hubungan komunikasi itu bukan saja antara
Agus-Sylvi dengan Ahok-Djarot tetapi juga akan
lebih baik dibangun komunikasi dan/atau dialog
antara Ahok-Djarot, Anies-Sandi bersama Agus-
Sylvi demi mendinginkan suasana sesuai dengan
adat ketimuran. (Penulis adalah Koordinator TPDI,
Advokat Peradi dan Penasihat Hukum TERBITTOP)

Sukses Tertunda
TOP SOROT

Petrus Selestinus SH

”Sikap sportif pasangan
Agus-Sylvi yang langsung
melakukan kontak telepon

dan menyampaikan selamat
atas keunggulan perolehan
suara kepada Ahok-Djarot

dalam pilgub putaran
pertama, patut diapresiasi,
sebagai sikap anak muda

yang kesatria dan mengerti
fatsun politik.

BANJIR — Warga berjalan menembus banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Senin (20/2). Banjir kerap
terjadi menyusul meluapnya Kali Sunter yang melintasi Cipinang Melayu, ditambah dengan curah hujan yang tinggi sepanjang hari.

Peruntukan wilayah dataran
banjir sebagai zona lindung dari
banjir luapan, telah berubah men-
jadi pemukiman kumuh. Hasilnya,
bantaran sungai justru menjadi
masalah utama di DKI Jakarta.
Rendahnya ketaatan penduduk
pada ketentuan dan kaidah pe-
nataan ruang menjadi sebab
berikutnya alasan banjir tidak da-
pat diselesaikan. Tentu dengan
memasuki putaran kedua nanti
masalah banjir akan menjadi per-
debatan. Mampu kedua paslon
mempertahankan visi misinya ter-
utama untuk meniadakan banjir di
Ibu Kota? (berbagai sumber/ris)

”Penyelesaian tiap lokasi banjir tentu berbeda-beda. Kami
mempercayai pendekatan ilmiah adalah penyelesaiannya. Ada

penambahan situ, vertical drainage, ada yang dengan
pengerukan. Tidak satu solusi untuk seluruh masalah.

Filosofinya kita akan pendekatan konservasi.

Anies Baswedan
Calon gubernur DKI Pilkada 2017

DOK KOMPAS.COM
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DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI SUBANG, PURWAKARTA,
KARAWANG, BEKASI, BOGOR, SUKABUMI DAN CIANJUR
Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin
bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP.
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Telp: (021) 93116962, 99746839
Email: redaksiterbittop@gmail.com atau
Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193

SORONG (TERBITTOP) — Komisi
Pemberantasan Korupsi menyoroti sejumlah
aset daerah Pemerintah Kabupaten Raja
Ampat, Provinsi Papua Barat, yang masih
dikuasai oleh mantan pejabat daerah.

KPK Soroti Sejumlah
Aset Pemkab Raja Ampat

Ketua Tim Koordinator Su-
pervisi KPK Adlinsyah Nasution
di Sorong, Jumat, menga-
takan, pihaknya mendapat
laporan bahwa beberapa
aset bergerak Pemkab Raja
Ampat, seperti kendaraan
dinas roda empat, belum
juga dikembalikan oleh peja-
bat daerah yang telah bera-
khir masa tugas.

Selain itu, kata dia, se-
jumlah aset tidak bergerak,
seperti rumah dinas, masih
dikuasai oleh mantan peja-

bat dan belum diserahkan
kembali kepada pemerin-
tah daerah setempat.

Dia mengatakan, tim KPK
saat melakukan monitoring
program kesepakatan aksi
pemberantasan korupsi di
Papua Barat, mendapat la-
poran bahwa rumah dinas
bupati maupun wakil bupati
sebelumnya sampai seka-
rang belum diserahkan ke-
pada pemda. ”Begitu pula
aset lainnya,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai

aturan, pejabat daerah
yang telah mengakhiri tu-
gas, baik sebagai bupati,
wakil bupati, maupun kepa-
la dinas, wajib mengembali-
kan aset negara yang digu-
nakan selama menjabat.

”Kami telah meminta da-
ta dari Pemerintah Kabupa-
ten Raja Ampat tentang
aset mana saja yang masih
dikuasai oleh pejabat lama
untuk ditindaklanjut kepada
anggota KPK,” ujarnya.

Ia menjelaskan, menguasai
aset milik negara adalah pe-
langgaran yang dapat dipro-
ses hukum. ”KPK akan mem-
bantu Pemkab Raja Ampat
melakukan pertemuan de-
ngan pihak yang masih me-
nguasai aset daerah agar di-
kembalikan,” katanya. (nt)

Ditinggal Kontraktor
Proyek APBD Dinas
Kelautan Rp23,8 M
’Dikemplang’
JAKARTA (TERBITTOP) — Di-
duga syarat dengan korup-
si, paket proyek APBD Dinas
Kelautan Pertanian dan Ke-
tahanan Pangan senilai
Rp23,8 miliar yang dikerja-
kan PT Raya Eldieir Dwitama
(PT RED) dalam Penyele-
saian Pematangan Tanah
untuk Lahan dan Sarana
Prasarana Unit Pengolah
Ikan (UPI), Muara Angke,
Penjaringan Jakarta Utara,
terbengkalai akibat diting-
gal kontraktornya.

Proyek pengerjaanya ba-
ru selesai tahap 84 persen
itu, tidak dilanjutkan. Karena
terbentur dana miliaran
pembayaran kepada sub-
kontraktor penyedia bahan
material pematangan ta-
nah dan sarana prasarana
pyoyek itu, belum terbayar
karena ’dikemplang’ kon-
traktor pemenang kontrak-
nya sendiri, PT RED.

Demikian dikatakan, salah
satu subkontraktor, PT RED, Ros
(43), pemasok bahan ma-
terial yang ratusan juta, uang-
nya belum dibayar oleh
Direktur PT RED, Bb, kepada
wartawan, baru-baru ini, di
Muara Angke, Jakarta Utara.

Dugaan pengemplangan
dana APBD DKI Jakarta ini,
tambahnya, tergolong rapi
dan sudah tersistem sebe-
lumnya. Pasalnya, terdapat
kuat terjadi kerja sama di-
lakukan antara Dinas Kelau-
tan Pertanian dan Ketaha-
nan Pangan DKI, Jakarta se-
laku Pengguna Anggaran
(PA) berkolaborasi bersama
Bb direktur PT RED, dalam
’pengemplangan’ puluhan
miliar dana keuangan ne-
gara tersebut. (roni)

BANDUNG (TERBITTOP) — Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi be-
lum lama ini bertempat di Hotel Grandia
Bandung membuka kegiatan In House Trai-
ning dengan tema ”Peningkatan Kapasitas
Penuntut Umum dalam Penanganan Perka-
ra Perdagangan Satwa yang Dilindungi”.
Acara ini terselengara atas kerja sama anta-
ra Kejaksaan Agung dan Wildlife Conserva-
tion Society (WCS) yang diselenggarakan se-
lama tiga hari sejak 21-24 Februari 2017.

Tampak hadir dalam acara ini yaitu, Direk-
tur Tindak Pidana Umum Lainnya DR Susilo
Yustinus SH, MH, Wildlife Crime Unit Program
Manager Dwi Nugroho Adhiastro, Aspidum
Kejati Jabar Katarina Endang Sarwestri, SH,
MH, dan Kabag TU Kejati Jabar  David P Du-
arsa SH, MH, serta Kepala Seksi Pidana
Umum Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya Kajati Jawa Barat me-
nyampaikan, Indonesia adalah salah satu
negara yang memiliki kekayaan dan ke-
anekaragaman hayati, oleh karena itu Kajati
Jabar mengimbau untuk menjaga keamanan

pemanfaatan keanekaragaman hayatinya
karena Indonesia telah melakukan berbagai
upaya, termasuk pencegahan dan penega-
kan hukum terhadap pelaku tindak kejaha-
tan perdagangan satwa liar yang dilindung.

Menurut Kajati Jabar, tren kejahatan per-
dagangan dan perburuan ilegal satwa liar
terus meningkat, sehingga upaya penega-
kan hukum perlu terus digiatkan dan diba-
rengi dengan upaya lainnya untuk menekan
laju kejahatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Un-
tung juga mengharapkan agar dengan di-
selenggarakannya kegiatan In House Trai-
ning ini dapat membuka wawasan dan
memperkaya ilmu pengetahuan peserta, se-
hingga para peserta dapat menjadi penun-
tut umum yang modern dan cakap dalam
melaksanakan tugasnya di lapangan.

Setelah menyampaikan sambutannya, Ka-
jati Untung secara simbolis membuka kegia-
tan In House Training ini dengan mengetuk pa-
lu. Kegiatan pembukaan ini diakhiri dengan
prosesi foto bersama peserta. (kejatijabr)

Kajati Jabar Buka ’In House Training
Penanganan Pidana Satwa yang Dilindungi’

Konsinyasi MRT Tidak Adil, Warga Ajukan Verzet
JAKARTA (TERBITTOP) — Nasib
sebahagian pemilik tanah di
Jl RS Fatmawati Jakarta Sela-
tan, yang terkena proyek/
pembangunan Mass Rapid
Transit (MRT) masih terkatung-
katung. Sementara gugatan
warga di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan di Peng-
adilan Negeri Jakarta Pusat,
belum ada yang berkekua-
tan hukum tetap namun pe-
ngerjaan MRT Lebak Bulus
sampai Bundaran Hotel Indo-
nesia itu hampir selesai.

Kondisi ini benar terjadi
menimpa puluhan pemilik
sertifikat hak milik (SHM), tapi
mereka tak berdaya mem-
pertahankan haknya. Per-

juangan satu-satunya ha-
nya lewat ranah hukum.

Ketika kasus ini dipertanya-
kan kepada pengacara Har-
tono Tanuwidjaja SH, MSi, MH,
yang menjadi kuasa hukum
beberapa pemilik tanah, di-
sebutkan sampai detik ini be-
lum pernah ada musyawarah
antara kliennya dengan
Pemprov DKI Jakarta.

Gilanya lagi, menurut pe-
ngacara senior Hartono Ta-
nuwidjaja, tanpa pernah
ada musyawarah antara
kliennya (pemilik tanah) de-
ngan panitia pembebasan
(Pemprov DKI), pihak Dir
Konstruksi telah menitipkan
uang konsinyasi di Pengadi-

lan Negeri Jakarta Selatan
(PN Jaksel). ”Pertanyaannya,
kapan negosiasi atau musya-
warahnya dengan klien
kami? Kok mereka sudah ten-
tukan harga ganti rugi secara
sepihak, atas tanah klien
saya,” tanya Hartono.

Setelah memperoleh bukti
adanya penitipan uang
konsinyasi di Pengadilan Ne-
geri Jakarta Selatan itu, Har-
tono, berdasarkan surat kua-
sa khusus dari kliennya Ir Sigit
Buntoro dan Ny Wienrsih Wa-
loeyo, menyatakan kebera-
tan dan menolak surat per-
mohonan penitipan uang
ganti rugi (konsinyasi) ke Ke-
tua PN Jaksel. (dolat munthe)

IN HOUS TRANING — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi SH, MHum
ketika membuka ’In House Training Penanganan Pidana Kejahatan dan Perdagangan Satwa
yang Dilindungi’ di Bandung, belum lama ini.
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AJUK RENCANAT
Membongkar Korupsi di BUMN
K ASUS korupsi di Indonesia bak pepatah mati

satu tumbuh seribu. Satu kasus korupsi telah
berhasil dituntaskan muncul lagi kasus yang

lain. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia dijeja-
li dengan pemberitaan mengenai korupsi dalam ber-
bagai media massa, baik korupsi dalam skala kecil
maupun korupsi dalam skala besar.

Saat ini Gedung Bundar Kejaksaan Agung tengah
membongkar kasus yang terjadi di Pertamina. Se-
buah BUMN yang cukup ternama di negeri ini dijerat
oknum pejabatnya dalam dugaan kasus korupsi.
Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertami-
na (Persero) tahun 2013-2015, Muhammad Helmi Ka-
mal Lubis kini mendekam dalam tahanan kejaksaan.

Muhammad Helmi Kamal Lubis ditahan terkait du-
gaan korupsi pengelolaan dana pensiun yang me-
rugikan keuangan negara Rp1,4 triliun. Sebelumnya
mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar juga dibidik KPK
dalam kasus pembelian pesawat. Walhasil korupsi
sudah menjadi virus yang membahayakan, dan tidak
pandang bulu. Mulai dari pejabat di legislatif, ekseku-
tif juga yudikatif di negeri sudah banyak terjerat ko-
rupsi.

Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni meng-
gunakan dana pensiun untuk membeli saham yang
tidak ’liquid’ berupa saham ELSA, KREN, SUGI dan MYRX.
Harga setiap sahamnya sekitar Rp800 miliar, totalnya
Rp1,4 triliun. Terbongkar kasus ini semakin menambah
deretan kasus korupsi di BUMN milik pemerintah.

Beberapa tahun lalu Badan Reserse Kriminal Kepoli-
sian RI sudah memeriksa manajemen Bagian Keua-
ngan PT Pertamina Persero terkait dengan kasus du-
gaan korupsi program corporate social responsibility
(CSR) dengan Pertamina Foundation.

Sebelumnya kejaksaan juga pernah memeriksa ka-
sus pengadaan kapak PT Pertamina Transkontinental
yang melibatkan pemeriksaan Wakil Direktur Utama
Pertamina Ahmad Bambang. Walaupun demikian PT
Pertamina (Persero) menghormati proses hukum ter-
sebut.

Ahmad Bambang dimintai keterangan soal penga-
daan kapal anchor handling tug supply (AHTS) Transko
Celebes dan AHTS Transko Andalas senilai 28,4 juta
dolar AS pada 2012-2014. AHTS adalah kapal untuk
mendukung kegiatan minyak dan gas bumi lepas
pantai. Pengadaan kapal dilakukan saat Ahmad
Bambang duduk sebagai direktur utama Pertamina
Transkontinental. Deretan kasus dugaan korupsi di tu-
buh Pertamina menandakan bahwa belum bersih di
dalam perusahan tersebut, dan belum terbebas dari
korupsi. Seharusnya ke depan BUMN seperti Pertami-
na ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan negara
lainnya.

Kita mendukung langkah Jampidsus Arminsyah SH
langsung menahan sejumlah pejabat Pertamina.
Apalagi dengan kasus korupsi yang merebak bagai
jamur di musim hujan ini, kejaksaan semakin dituntut
untuk bekerja keras dalam mengusut tuntas kasus
korupsi yang kerap dilakukan oleh para pejabat ting-
gi mengeruk uang negara seenaknya. (*)
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Seluruh wartawan dan koresponden
Koran TERBITTOP adalah yang tercantum
di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar
nama-nama yang dimuat, apabila mengaku

sebagai wartawan Koran TERBITTOP
bukan tanggung jawab redaksi.

DENGAN rahmat Allah Tuhan Yang
Mahakuasa, akhirnya Pimpinan Asuransi

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912
memberikan dukungan pada Yayasan
Anugerah Kencana Buana (Anugerah)

untuk menggalang kerja sama menjadi
penggerak mencari keluarga asuh
untuk keluarga prasejahtera, yaitu
mengetuk kebaikan hati keluarga
paripurna dan para donatur mengangkat keluarga

prasejahtera menjadi keluarga asuhnya.

SALAH satu tantangan utama kejaksaan
ke depan adalah menciptakan jaksa masa depan

’Satya Adhi Wicaksana’ yang mampu secara terus-
menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial,
budaya, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia.

Jaksa harus dapat menjadi figur panutan masyarakat
agar mampu membangun simpati dan kemitraan

dengan masyarakat. Prasyarat dari semua ini
adalah Kejaksaan harus membangun citra dirinya

(public trust). Untuk memperbaiki citra kejaksaan dibutuhkan suatu
cara atau metode yang sesuai dengan tuntutan arus reformasi.

M asyarakat tentu
berharap, kinerja
kejaksaan di era

HM Prasetyo SH bisa men-
empatkan posisi kejaksaan
strategis dalam penegakan
hukum di negeri ini, apalagi
saat ini kita sudah memasu-
ki abad milenium kedua
SDGs (Sustainable Develop-
ment Goals) dan MEA (Ma-
syarakat Ekonomi ASEAN)
tentu menempatkan posisi
kejaksaan sangat strategis
dalam menegakkan hukum
khususnya menghadapi ke-
jahatan transnasional.

Sedikitnya ada 17 pro-
gram yang dicanangkan
PBB harus disukseskan oleh
negara negara berkem-
bang termasuk Indonesia di
dalamnya ada program pe-
negakan hukum dalam 15
tahun mendatang di anta-
ranya mengurangi korupsi
dan penyuapan dalam se-
gala bentuk, mempromosi-
kan serta mendorong hu-
kum dan kebijakan yang ti-
dak diskriminatif. Memper-
kuat institusi nasional mela-
lui kerja sama internasional,
terutama di negara-negara
berkembang untuk mence-
gah terjadinya kekerasan,
serta melawan terorisme
dan kejahatan.

Sebuah pertanyaaan
apakah kejaksaan perlu
bergegas menyiapkan SDM
serta penguatan kewena-
ngan dalam menghadapi
kejahatan transnasional.
Tentu semua itu sangat di-
perlukan dan kejaksaan ha-
rusnya menggelorakan lem-
baga ini untuk melakukan
penguatan kewenangan
apalagi kejahatan di era ini
sangat kompleks.

Pada tahun 1995, PBB me-
ngidentifikasi 18 jenis keja-
hatan transnasional, yaitu
pencucian uang, terorisme,
pencurian benda seni dan
budaya, pencurian keka-

yaan intelektual, perdaga-
ngan senjata gelap, pem-
bajakan pesawat, pemba-
jakan laut, penipuan asu-
ransi, kejahatan komputer,
kejahatan lingkungan, per-
dagangan orang, perdaga-
ngan bagian tubuh manu-
sia, perdagangan narkoba,
penipuan kepailitan, infiltra-
si bisnis, korupsi, dan pe-
nyuapan pejabat publik
atau pihak tertentu.

Sementara mengacu de-
ngan hasil konvensi kejaha-
tan transnasional di kawasan
Asia Tenggara dituangkan
dalam ASEAN Plan of Action
to Combat Transnational
Crimes (ASEAN-PACTC) tahun
2002 menyebutkan delapan
jenis kejahatan lintas negara
dalam lingkup kerja sama
ASEAN yaitu, perdagangan
gelap narkoba, perdaga-
ngan manusia, sea-piracy,
penyelundupan senjata,
pencucian uang, terorisme,
international economic
crime dan cyber crime.

Berdasarkan data Trans-
parancy International Indo-
nesia, pelarian modal gelap
dari Indonesia pada perio-
de 2003 hingga 2012 men-
capai angka Rp200 triliun
per tahun. Maka dengan
dibukanya integrasi ekono-
mi ASEAN, arus dana yang
mengalir akan semakin be-
sar. Sehingga tanpa diiringi
oleh kesiapan sistem, ke-
mudahan dalam ekspansi
modal bisa menyebabkan
terjadinya praktik-praktik
korupsi. Hukum dan perang-
kat kelembagaan pemerin-
tah harus siap terhadap po-
tensi suap, bisnis ilegal, dan
sebagainya.

Perbedaan regulasi antar-
negara ASEAN  menjadi ce-
lah bagi para pelaku tindak
korupsi lintas negara untuk
melarikan diri dari tuntutan.
Misal, di Indonesia dia di-
anggap suap, tapi penafsi-

ran mengenai tindakan
suap di negara lain bisa saja
berbeda.

Direktur Program Trans-
parancy International Indo-
nesia Ilham B Saenong se-
perti dilansir mediaindone-
sia.com mengungkapkan
pasar bebas berpotensi
memberi peluang yang le-
bih besar bagi tindak korup-
si. Keterbukaan untuk arus
barang, jasa, investasi, hing-
ga modal dinilai bisa men-
jadi celah bagi tindak ko-
rupsi j ika kelembagaan
yang terkait tidak siap. Mo-
mentum di era MEA bisa di-
manfaatkan oleh kejaksaan
untuk mengangkat isu pe-
negakan korupsi di ranah re-
gional ASEAN.

Riset terbaru dari Organi-
sasi Buruh Internasional (ILO)
menyebutkan, MEA diperki-
rakan menciptakan 14 juta
lapangan kerja baru dan
meningkatkan taraf hidup
sekitar 600 juta penduduk di
kawasan Asia Tenggara.
Dari jumlah iu terbesar bera-
da di Indonesia.

Sebagai aparat penegak
hukum sebagaimana ter-
tuang dalam UU Kejaksaan
RI maka Kejaksaan memiliki
tugas dan fungsi untuk me-
nangani berbagai aksi keja-
hatan transnasional yang ter-
jadi di semua wilayah Indo-
nesia, dari Sabang sampai
Merauke. Kejaksaan harus
mampu mengembangkan
berbagai daya, upaya, stra-
tegi dan rencana aksi untuk
mencegah dan menindak
berbagai gerakan, manuver
dan modus operandi para
pelaku kejahatan transna-
sional yang makin kompleks,
beragam dan rumit.

Peran PPA
Peranan Pusat Pemulihan

Aset (PPA) Kejaksaan Agung
ke depan akan semakin ter-
depan di dalam mengada-

pi berbagai kejahatan khu-
susnya disimpannya aset
atau harta yang terkait atau
tindak pidana.

Serbuan tenaga kerja
asing yang lebih berkualitas,
produk asing yang lebih ba-
gus dengan harga lebih mu-
rah serta free investment
yang membuka kemungki-
nan wilayah ASEAN menja-
di salah satu ’safe haven
place’ yaitu tempat disim-
pannya aset atau harta
yang terkait atau hasil tin-
dak pidana.

Untuk menyikapi tanta-
ngan itu, kejaksaan sebagai
’center of criminal justice
system’ di Indonesia melalui
PPA harus segera membuka
pintu untuk bekerja sama
dengan berbagai agensi,
institusi atau lembaga dari
berbagai pelosok dunia.
Kerja sama ini diyakini mam-
pu mengantisipasi dampak
buruk kejahatan transna-
sional dan ’safe haven
countries’. Apalagi PPA Ke-
jaksaan RI saat ini sudah ter-
gabung dengan berbagai
jaringan internasional seh-
ingga bisa saling bertukar in-
formasi melakukan pe-
ngecekan atas investasi
yang masuk ke negeri ini.

Jaringan kerja sama inter-
nasional seperti Camden As-
set Recovery Inter-Agency
Network (CARIN), Asset Re-
covery Interagency Network
for Asia and the Pacific (ARIN-
AP), Red de Racuperacion
de Activos del GAFISUD
(RRAG), Asset Recovery Inter-
agency Network for South Af-
rica (ARINSA), Organisation
for Economic Cooperation
and Development (OECD)
dan Asia and Pacific Group
on Money Laundering (APG)
serta StAR Initiative and Inter-
pol Focal Point on Asset Reco-
very, sangat efektif dalam hal
tukar-menukar informasi,
strategi dalam penelusuran/
pelacakan aset hasil keja-
hatan atau terkait kejahatan
yang berada di seluruh pe-
losok dunia.

Tentunya kejaksaan tidak
dapat bekerja sendirian,
perlu dukungan dari sege-
nap lapisan pemangku
kepentingan untuk meng-
hindarkan Indonesia dari ke-
mungkinan menjadi ’safe
haven country’ tadi. Dalam
konteks Indonesia, kejaha-
tan transnasional yang se-
ring muncul dan marak be-
lakangan ini adalah illegal
fishing, illegal mining, illegal
logging, drug trafficking, hu-
man trafficking, smugling,
terorisme, cyber crime dan
perdagangan narkoba. Se-
hingga serbuan tenaga ker-

ja asing dan ancaman ke-
jahatan transnasional akan
makin marak.

Wakil UNODC (Kantor PBB
Urusan Narkoba dan Keja-
hatan) Jeremy Douglas da-
lam wawancara dengan
VOA pernah mengatakan
kejahatan terorganisir di
Asia Tenggara meraup ke-
untungan paling tidak 100
miliar dolar per tahun. Itu se-
bagai dampak terbukanya
MEA, di mana diperkirakan
gerakan kelompok kriminal
transnasional lebih leluasa.

Apalagi kalau kita melihat
kejahatan terorisme makin
marak setelah ditandai de-
ngan berbagai penangka-
pan pelaku terorisme, pem-
bongkaran markas teroris-
me dan deteksi dini terha-
dap jaringan terorisme yang
ada diluar negeri seperti de-
ngan ISIS, di samping keja-
hatan cyber crime, kejaha-
tan investasi, kejahatan pe-
langgaran hak kekayaan in-
telektual, kejahatan per-
bankan, kejahatan mone-
ter, kejahatan perpajakan,
dan kejahatan  perpajakan
serta berbagai kejahatan
ekonomi lainnya.

Belum adanya perjanjian
ekstradisi antara Indonesia
dengan beberapa negara
yang berpotensi sebagai
tempat pelarian dan per-
sembunyian pelaku  kejaha-
tan transnasional, seperti Si-
ngapura sedikit banyak
akan menganggu penega-
kan hukum. Selain  masih
ada perbedaan persepsi
dan beragamnya panda-
ngan antarnegara-negara
anggota ASEAN dalam pe-
nanganan kejahatan trans-
nasional yang mana ma-
sing-masing negara selalu
membela para pelaku yang
berasal dari warga nega-
ranya masing-masing.

Sehingga untuk mengan-
tisipasi dan maraknya keja-
hatan transnasional tersebut
kejaksaan perlu mengem-
bangkan SDM (sumber da-
ya manusia) jaksa yang me-
miliki wawasan penyelidi-
kan dan penyidikan yang
modern dan canggih serta
menggelorakan penguatan
kewenangan baru seperti
penyadapan dan lainnya.
Selain mengembangkan ke-
mampuan peranan PPA,
Satgas Terorisme dan Satgas
Tipikor lainnya guna mem-
prediksi dan antisipasi ter-
hadap perkembangan
lingkungan strategis yang
melahirkan kejahatan yang
membahayakan bagi ke-
daulatan negara.

(Penulis adalah mantan
Pengurus PWI Pusat)

Oleh: Haris Fadillah SSos, MSi

Peran PPA dan Kejahatan Transnasional

tunan dengan premi yang
sangat murah.

Rupanya gerakan ini ku-
rang diikuti oleh manajemen
pada waktu itu sehingga di
tengah jalan dihentikan,
tidak diteruskan lagi karena
tidak ada respons yang po-
sitif dari kalangan mana-
jemen di lapangan. Program
itu dianggap tidak mengun-
tungkan karena para petu-
gas harus kerja keras mem-
promosikan pembayaran
premi, biarpun kecil, untuk
keluarga prasejahtera.

Dalam keadaan tingkat
kesehatan yang makin
membaik, adanya risiko ke-
matian itu akan makin me-
ngecil dan kemungkinan
adanya subsidi silang bagi
keluarga yang keadaan so-
sial ekonominya baik akan
menutup kemungkinan risi-
ko yang datang dari keluar-
ga yang kurang beruntung.

Setelah beberapa tahun
gagasan itu tidak memper-
oleh tanggapan, akhirnya
manajemen AJB Bumipute-
ra yang baru tertarik dan
menyediakan skim baru
yang dinamakan ’Skim Asri’,
Asuransi untuk Rakyat Indo-
nesia. Skim ini menawarkan
jumlah premi mulai dari
Rp100.000 untuk satu ke-
luarga sampai yang terting-
gi Rp250.000 selama satu ta-
hun. Premi yang bisa diba-
yar oleh kepala keluarga
berlaku untuk seluruh ang-
gota keluarganya.

Dengan membayar premi
sebesar Rp100.000 untuk sa-
tu tahun untuk satu keluar-
ga, apabila kepala keluar-
ga meninggal dunia, waris-
nya akan menerima santu-
nan sekitar Rp4.250.000 se-
mentara anggota lainnya
tetap terlindungi sampai
akhir tahun. Demikian juga
apabila ibunya meninggal
dunia, warisnya akan me-
nerima tanggungan sebe-

sar Rp3.250.000, dan tang-
gungannya diteruskan sam-
pai akhir tahun. Begitu juga
apabila anaknya yang me-
ninggal dunia, keluarganya
akan memperoleh tanggu-
ngan sebesar Rp2.000.000.

Melalui kesepakatan ber-
sama Yayasan Anugerah
program ini dihidupkan lagi
dengan sifat yang lebih ma-
tang.  Yayasan Anugerah
bertindak sebagai pendu-
kung pemasaran melalui Pos-
daya yang telah terbentuk di
desa-desa. Yayasan juga
bergerak mencari sponsor
yang berasal dari keluarga
mampu atau lembaga sosial
yang akan mengambil ke-
luarga angkat untuk didu-
kung membayar premi untuk
keluarga prasejahtera.

Dukungan yang baru di-
mulai pada Januari lalu
ternyata mendapat sambu-
tan yang meriah sehingga
sejak akhir Januari dan uta-
manya pada awal Februari,
Asuransi Asri dikembangkan
pada sekitar 150 Posdaya di
sekitar Jabodetabek.

Pada Februari 2017, Skim
Asuransi ini oleh Yayasan
Anugerah bekerja sama den-
gan berbagai kalangan di
Jawa Tengah akan mulai di-
kembangkan bersamaan
dengan upaya melindungi
ibu hamil dan melahirkan
yang relatif masih tinggi jum-
lahnya. Para peserta dan
anggota Posdaya akan
menjadi sasaran yang uta-
ma bersamaan dengan upa-
ya pengembangan warung
sembako di desa-desa yang
akan menawarkan sembako
murah dan tersedia sampai
ke tingkat pedesaan. Semo-
ga membawa manfaat un-
tuk melindungi rakyat ba-
nyak dan mengantar keluar-
ga Indonesia menjadi keluar-
ga yang sejahtera.

(Penulis adalah Pembina
Yayasan Anugerah)

Melindungi Keluarga Sejahtera
Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

K eluarga sejah-
tera paripurna
yang lebih maju
dan sejahtera
dianjurkan me-

nyapa, memberikan perha-
tian dan berbagi memberi
dukungan perlindungan ke-
pada keluarga prasejahtera
yang belum mampu mem-
beli polis guna melindungi
keluarganya sendiri.

Keluarga sejahtera diun-
dang berbagi kepada ke-
luarga prasejahtera agar bi-
sa berpacu dan hidup lebih
sejahtera. Keluarga yang
beruntung melindungi diri
dan keluarganya dengan
berbagai sarana harta ben-
da dan simpanan deposito
yang melimpah, sekaligus
menyediakan skim asuransi
untuk keluarga dan anak cu-
cunya agar apabila terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan
pada orang tuanya, anak
cucunya tidak perlu mende-
rita karena telah dibayarkan
premi yang menjamin kehi-
dupannya yang nyaman di
masa mendatang. Keluarga
yang beruntung itu diundang
berbagi kepada keluarga

prasejahtera.
Keluarga prasejahtera

pada umumnya tidak bisa
leluasa berbuat seperti ke-
luarga yang serba mampu
sehingga apa yang bisa di-
kerjakannya adalah untuk
hari ini, bahkan besar ke-
mungkinan untuk memba-
yangkan hari esok saja be-
rada di luar nalarnya. Hari
esok ya dipikir besok saja se-
hingga kalau seorang kepa-
la keluarga tidak bisa ber-
gerak karena malam itu ter-
serang penyakit, maka ke-
luarganya tidak ada lagi
yang memberi jaminan. Me-
reka terpaksa tidak makan
pagi, tidak makan siang
dan tidak tahu lagi untuk
malam harinya.

Kejadian seperti ini biasa
terjadi dan dianggap sial
saja oleh keluarga bersang-
kutan. Kalau ada sesuatu
yang tersedia di rumah, bi-
sa makan dan minum dari
apa yang ada. Kalau tidak
ada bisa jual apa saja yang
tersedia di rumahnya. Kalau
tidak ada yang bisa dijual
bisa dicoba pinjam ke wa-
rung sebelah. Kalau pinja-

mannya sudah banyak, wa-
rung sebelah pun akan se-
gan memberi pinjaman dan
keluarganya terpaksa pua-
sa dan kelaparan sepan-
jang hari.

Beberapa tahun lalu, de-
ngan restu almarhum Bapak
HM Soeharto pernah dilaku-
kan kerja sama dengan AJB
Bumiputera 1912 dengan
Yayasan Damandiri guna
menarik minat keluarga
mampu agar membantu
keluarga kurang mampu
dengan dukungan asuransi
bagi keluarganya. Duku-
ngan itu diberikan oleh Ya-
yasan Damandiri dengan
membayarkan premi kepa-
da keluarga kurang mampu
sebagai sumbangan.

Sumbangan pancingan itu
diharapkan diikuti oleh peru-
sahaan asuransi dengan
menjual secara luas kepada
keluarga mampu agar mem-
bayar preminya sendiri untuk
keluarganya, sekaligus mem-
bantu keluarga kurang mam-
pu di sekitarnya. Tujuannya
adalah subsidi silang bagi
keluarga kurang mampu
agar bisa memperoleh san-
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Dana penyelamatan kerugian
negara itu terbesar ditangani Ke-
jari Tanjung Pinang sebesar
Rp2.818.741,450 dengan jumlah
enam perkara, kemudian Kejari
Batam sebesar Rp5.699.641.875
dengan jumlah 16 perkara. Selan-
jutnya Kejari Natuna sebesar
Rp650 juta dengan jumlah perka-
ra yang ditangani tiga perkara,
Kejari Lingga sebesar Rp50 juta
dengan satu perkara, Cabjari
Tarempa sebesar Rp900 juta de-
ngan enam perkara, serta dari ke-
jati sendiri sebesar Rp863.950.160
dengan 13 perkara.

Mudah-mudahan untuk tahun
mendatang dapat memenuhi
harapan masyarakat karena di
dalam melaksanakan penega-
kan hukum di Kepulauan Riau,
kejaksaan tidak bisa berdiri
sendiri, karena juga melibatkan
berbagai instansi mengingat
wilayah ini cukup luas lautan
dibanding daratan. Dari luas
wilayahnya sebesar 252.601 kilo-
meter persegi, di mana sekitar 95
persennya merupakan lautan
dan hanya lima persen meru-
pakan wilayah darat atau lebih
kurang 10.595 km persegi terdiri
dari pulau kecil dan besar 2.408
buah dengan jumlah penduduk
1.337.863 jiwa di mana ber-
batasan dengan negara Singa-
pura, Vietnam dan Kamboja.

”Walaupun kejadian pelang-
garan di laut dan kadang meli-
batkan banyak instansi terkait,
namun selalu bisa diselesaikan
melalui langkah koordinasi. Tidak
ada ego masing-masing lemba-
ga dalam menuntaskan kasus
yang ada,” kata Kajati Kepu-
lauan Riau Yunan Harjaka SH,
MH dalam percakapan dengan
TERBITTOP di ruang kerjanya di
Tanjung Pinang, belum lama ini.

Kejaksaan Tinggi Kepri ter-
golong kejati yang memiliki ban-
yak prestasi, karena di tahun
2016 meraih juara pertama da-
lam Lomba Sidakarya Kejaksaan
Agung. Bahkan mampu mem-
berikan pendampingan proyek
pembangunan yan bernilai
hampir Rp4 trilun dan berjumlah
lebih dari 31 proyek sejak diben-
tuknya TP4 (Tim Pengawal dan
Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan) dan sesuai de-
ngan inpres. Pemda Kepri me-
nyambut baik dan telah berkoor-
dinasi dengan Kejati Kepri seh-
ingga boleh dikatakan Kejati
Kepri cukup terbesar dalam
memberikan pendampingan
proyek pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan kinerja
2016, Kejaksaan Kepri telah ba-
nyak mengungkap sejumlah ka-
sus korupsi di negeri yang sering
disebut sebagai ’Negeri Gurin-
dam’. Tanjung Pinang adalah
kota negeri yang dikenal de-
ngan julukan ’Kota Negeri Pan-
tun’, ’Kota Seribu Ruko, ’Kota Se-

ribu Kursi’ ,’Tamadun Melayu’
dan ’Kota Gonggong’. Sebagai
daerah yang sedang bergeliat
dalam pembangunan, daerah
ini berbatasan tak jauh dengan
Singapura, di mana pemerintah
menggelontorkan dana cukup
besar untuk pembangunan
prasarana daerah perbatasan
sehingga diperlukan penga-
wasan yang ketat. Tentu peran
kejaksaan mejadi sangat do-
minan dalam menegakkan hu-
kum darat dan laut di daerah ini.

Yunan mengungkapkan, ba-
nyak kasus yang sedang ditanga-
ni dan sebagian sudah diungkap
di antaranya, kasus korupsi aset
Pemkab Anambas, di mana Ke-

DATA JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI
PIDSUS KEJATI KEPRI 2015-2016

JUMLAH BERKAS JUMLAH BERKAS JUMLAH BERKAS JUMLAH PUTUSAN JUMLAH PUTUSAN
NO SATUAN KERJA YANG DITANGANI YANG DINYATAKAN YANG DILIMPAHKAN INKRAH PENGADILAN YANG BERHASIL

P-21 TAHAP II DIEKSEKUSI
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 KEJATI KEPRI 19 13 19 13 19 13 19 5 19 5
2 KEJARI TG PINANG 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
3 KEJARI BATAM 16 - 16 5 16 5 16 5 16 5
4 KEJARI KARIMUN 6 2 6 6 2 6 6 2 6 2
5 KEJARI NATUNA 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
6 KEJARI LINGGA 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
7 CABJARI TG BATU 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
8 CABJARI MORO 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
9 CABJARI TAREMPA 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -

TOTAL 70 30 70 30 70 30 70 22 70 22
Sumber Laporan Kinerja Kejati Kepri 2016

TANJUNG PINANG (TERBITTOP) — Dalam kurun
waktu selama tahun 2016, Kejaksaan Kepulauan

Riau (Kepri) menoreh banyak keberhasilan maupun
rekaman beberapa peristiwa yang masih perlu

ditingkatkan lagi karena masih banyak dirasakan
belum dapat memuaskan semua pihak. Dengan
jumlah kejaksaan negeri (kejari) sebanyak lima

kejari dan tiga cabang kejaksaan negeri (cabjari)
berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar
Rp10.982.533,485 melalui kasus pidana khusus dan

melalui jalur perdata sebesar Rp33.500.000.

DATA JUMLAH PENYELAMATAN KERUGIAN NEGARA
PIDSUS KEJATI KEPRI 2015-2016

JUMLAH POTENSI KERUGIAN NEGARA JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG DAPAT JUMLAH KERUGIAAN NEGARA YANG DAPAT
NO SATUAN KERJA YANG DITIMBULKAN DARI KASUS PIDSUS DISELEMATKAN DARI JALUR PIDSUS DIKEMBALIKAN DARI JALIR PIDSUS

(RP) (RP) (RP)
2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 KEJATI KEPRI 3.276.596.619 13.278.679.432 5.455.467.432 863.950.160 -
2 KEJARI TG PINANG 1.006.667.200 1.465.572.561 2.960.138.921,79 2.818.741.450 - -
3 KEJARI BATAM 3.102.741.475,5 10.022.392.696 5.553.704.200 5.699.641.875 - -
4 KEJARI KARIMUN 3.976.808.728 108.859.072 - - - -
5 KEJARI NATUNA - - - 650.000.000 - -
6 KEJARI LINGGA 265.600.000 265.600.000 - 50.000.000 - -
7 CABJARI TG BATU 3.276.596.619 3.276.596.619 - - - -
8 CABJARI MORO - - - - - -
9 CABJARI TAREMPA 4.873.755.500 - - 900.000.000 - -

TOTAL 19.982.626.142 31.417.700.778 13.969.310.553,79 10.982.533.485 - -

jati Kepri menjerat tiga tersangka.
Kasus hukum yang menjerat tiga
tersangka berawal sekitar awal
tahun 2011 sampai dengan 2012,
Pemerintah Daerah Kabupaten
Anambas (TM, IP) menjalin kerja
sama dengan Bank Syariah Man-
diri (BSM) Cabang Tanjung Pinang
(KR) dalam penempatan/peny-
impanan uang daerah berbentuk
giro dan deposito atas nama Re-
kening Kas Umum Daerah Kabu-

kita dilaksanakan, namun saya
harap itu tidak terjadi,” tutupnya.

Berikut penjelasan Kajati Kepri
Yunan Harjaka SH, MH:

Bagaimana capaian kinerja Ke-
jaksaan Tinggi Riau Tahun 2016?

Kejaksaan Tinggi Kepri menca-
tat beberapa capaian kinerja
antara lain sesuai dengan Renstra
(Rencana Strategis) Kejati Kepri
Tahun 2015-2019 yang berpe-
doman pada RPJMN 2015-2019

Laporan pengaduan (lapdu)
yang ditindaklanjuti melalui klari-
fikasi terealisasi 11 lapdu dari tar-
get 25 lapdu, dan melalui ins-
peksi kasus tiga lapdu. Pelaksan-
aan inspeksi umum dan peman-
tauan terealisasi sepenuhnya 14
laporan inspeksi. Kegiatan pe-
nyelidikan/pengamanan dan
penggalangan kasus intelijen
terealisasi 16 LHK. Untuk kegiatan
penerangan dan penyuluhan

dieksekusi sebanyak 1689 perka-
ra di tahun 2016, dan sebelumn-
ya meningkat dibanding tahun
2015 sebanyak 1.274 perkara. Se-
mentara di bidang pidum lainnya
yakni kesepakatan atau konsen-
sus antarinstansi terkait diselesai-
kan 344 kasus di Kejari Tanjung Pi-
nang, ini meningkat dibanding
tahun sebelumnya ada 225 kasus
dan sudah inkrah.

* Di bidang perdata dan tata

TANJUNG PINANG (TERBITTOP) — Kota
Batam yang menjadi bagian dari Provinsi
di Kepulauan Riau (kepri) adalah sebuah
kota yang melaksanakan zona per-
dagangan bebas bea (free trade zone/
FTZ). Selama ini dari data yang ada
sejumlah kasus di antaranya, narkoba,

nusia, namun banyak ada yang ilegal se-
hingga sering memunculkan perma-
salahan hukum. Untuk itu Kejari Batam
harus mampu mendeteksi dini terjadin-
ya tindak pidana dan mengantisipasi jika
muncul permasalahan hukum,” tegas
Kajati Kepulauan Riau (Kepri) Yunan Har-
jaka SH, MH saat melantik dua pejabat
baru Kepala Kejaksaan Negeri Batam
Roch Adi Wibowo SH, MH dan Asisten Per-
data dan Tata Usaha Negara (Asdatun)
Moch Zaenuddin SH, MH di Aula Kejati
Kepri di Tanjung Pinang, belum lama ini.

Permasalahan lain, ungkap Yunan, se-
lama ini adalah dengan adanya otorita
yang diberikan kepada BP Batam oleh
pemerintah pusat, sementara juga ada
pemerintahan Kota Batam yang sering
muncul adanya ketidaksamaan dan jus-
tru bertentangan antara kebijakan Otori-
ta BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Dia berharap Kajari Batam yang baru
harus mampu menyesuaikan diri dan
mempelajari kondisi alam dan sosiologis
masyarakat setempat agar bisa men-

deteksi dini terjadinya tindak pidana dan
juga mengantisipasi jika muncul per-
masalahan hukum. ”Berdasarkan data
yang ada perkara narkoba, perikanan
dan pelayaran banyak mewarnai pel-
anggaran di wilayah ini,” ucap Yunan.

Di bagian lain Yunan mengungkapkan,
strategi marketing untuk suksesnya bi-
dang perdata dan tata usaha (datun)
dalam melaksanakan tugasnya dalam
membantu program pembangunan pe-
merintah baik di pusat maupun di dae-
rah. ”Keberadaan TP4 Daerah tentunya
sesuai tupoksi yang dimiliki akan berjalan
maksimal apabila dibarengi dengan
sumber daya manusia yang handal dan
piawai. Salah satu titik yang menjadi kun-
ci keberhasilannya adalah strategi mar-
keting kepada instansi pemerintah atau-
pun BUMN/BUMD,” ujar Yunan.

Dikatakan, bidang datun harus sesege-
ra mungkin membuat formulasi dalam
menawarkan jasanya. ”Apalagi dengan
ditandatangani MoU antara Kejati Kepri
dengan pemerintah daerah 8 Februari

lalu tentang pendampingan hukum ini
menjadi modal bagi bidang datun un-
tuk bisa berkiprah ke depan,” ujarnya.

Sejalan dengan peningkatan fungsi
dan kinerja TP4D yang merupakan salah
satu upaya pihak kejaksaan dalam pen-
cegahan tindak pidana korupsi, upaya
penindakan juga akan tetap dilakukan
jika terjadi adanya penyimpangan.

Dia berharap kepada pejabat baru As-
datun Moch Zenuddin SH, MH dan Kajari
Batam Roch Adi Wibowo SH, MH agar se-
cepatnya menyesuaikan diri dengan tu-
gas yang baru, dan bisa beraktivitas se-
cara optimal dalam meraih kesuksesan
ke depan. Sedangkan kepada pejabat
lama Ny Zairida SH, MH dan Kajari Batam
yang lama Mikroj SH, MH yang mendapat
tugas sebagai kajari Lubuklinggau dan
aspidsud di Kalbat, dia ucapakan sela-
mat atas prestasi yang ditunjukkan sela-
ma ini. Acara pelantikan dihadiri Waka-
jati Kepri Asri Agung SH, MH, dan  para
asisten, koordinaor serta kajari dan ka-
cabjari se Kepulauan Riau. (*)

Kasus Narkoba, Perikanan dan Pelayaran

perikanan dan kasus pelayaran adalah
perkara yang cukup dominan ditangani
Kejaksaan Negeri  Batam selama ini.

”Sebagai pintu gerbang perairan laut
bukan saja domestik melainkan interna-
sional melalui daerah ini tidak saja ma-
suk secara legal, baik barang dan ma-

MEMORI JABATAN — Mantan Kajari Batam Mikroj SH, MH (kanan) menyerahkan
memori jabatan kepada pejabat baru Kajari Batam Roch Adi Wibowo SH, MH dalam
acara serah terima dan pelantikan dilakukan oleh Kajati Kepri Yunan Harjaka SH,
MH di Aula Kejati Kepri di Tanjung Pinang, belum lama ini.

HARIS FADILLAH

’Membongkar Korupsi
di Negeri Gurindam’
� Selamatkan Uang Negara Rp11,016 Miliar

paten Anambas. Pemberian
apresiasi 25 unit motor Honda Me-
ga Pro, satu unit mobil Toyota
Avanza dan satu unit mobil Toyota
Fortuner senilai Rp1.196.564.000
tidak tercatat di dalam aset Pem-
da KKA. Ketiga tersangka ber-
tanggung jawab karena tidak di-
masukkan dalam aset Pemkab
Anambas.

Dikatakan Yunan, untuk mem-
bantu pemerintah daerah da-
lam hal penyerapan anggaran
dan program percepatan pem-
bangunan di Kepri, dirinya akan
lebih memprioritaskan dan me-
ningkatkan kinerja Tim Pengawal
dan Pengaman Pemerintahan
dan Pembangunan Daerah
(TP4D) Kejati Kepri. ”Untuk mem-
bantu pemerintah dalam pem-
bangunan di daerah ini, saya
akan meningkatkan fungsi dan
kinerja TP4D,” katanya.

Meski demikian, lanjut Yunan,
sejalan dengan peningkatan
fungsi dan kinerja TP4D yang me-
rupakan salah satu upaya pihak
kejaksaan dalam pencegahan
tindak pidana korupsi, upaya pe-
nindakan juga akan tetap dila-
kukan jika terjadi adanya pe-
nyimpangan. ”Jika ada penyim-
pangan dalam pembangunan
tersebut yang sifatnya pidana,
upaya penindakan tetap akan

yang hakikatnya merupakan
’core bussines’ kejaksaan sebagai
lembaga penegak hukum.
Dalam upaya peningkatan kiner-
ja telah menetapkan ada dela-
pan sasaran strategis. Analisa dan
evaluasi terhadap akuntabilitas
kinerja tersebut mengungkapkan
kekurangan dan kegagalan ser-
ta keberhasilan yang dicapai se-
lama ini. Kegiatan pokok dalam
renstra Kejati yang dilaksanakan
dalam enam program kegiatan
di antaranya, dua kegiatan tu-
poksi dan kegiatan prioritas di
mana semua program sudah ber-
jalan sesuai rencana.

hukum di mana sesuai target
berhasil dilaksanakan dimana
ada empat lembaga telah dibe-
rikan penerangan hukum.

* Khusus kegiatan pidana
umum dapat diselesaikan untuk
pra penuntutan 281 perkara dan
penuntutan 295 perkara. Jumlah
total berkas perkara yang dita-
ngani sebanyak 2.209 perkara
meningkat dibanding tahun 2015
sebanyak 1.963 perkara. Se-
dangkan jumlah putusan ikrah
dari pengadilan tahun 2015 ada
1.653 perkara dan naik di tahun
2016 sebanyak 2.230 perkara dari
jumlah tersebut putusan berhasil

usaha (datun) melalui jalur ligi-
tasi diselesaikan sebanyak 26
perkara dan sudah inkrah dan
putusan pengadilan yang di-
menangkan pemerintah seba-
nyak 23 perkara. Untuk perkara
datun melalui jalur nonligitasi di-
tangani hanya satu perkara di Ke-
jaksaan Negeri Natuna. Untuk pe-
nyelamatan keuangan negara
dari kasus perdata selama tahun
2016 yang berhail dikembalikan
sebesar Rp13,732.415,95 di mana
terbesar terjadi di Kejari Batam
sebesar Rp1.604.695.565,41.

Bagaimana penyelesain per-
kara pidana khusus?

* Di bidang pidana khusus jum-
lah perkara yang ditangani di
tahun 2016 sebanyak 30 perka-
ra dan ada 22 perkara yang
sudah inkrah dan berhasil diek-
sekusi. Untuk penyelematan ke-
rugian negara yang dapat dise-
lamatkan melalui jalur pidana
khusus sebesar Rp10.982.533.485.
Jumlah kerugian yang berhasil
diselamatkan itu terbesar diper-
oleh dari Kejari Batam sebesar
Rp5.699.641.875, kemudian Ke-
jari Tanjung Pinang sebesar
Rp2.818.741.450, Cabjari Tarem-
pa sebesar Rp900 juta, Kejari Na-
tuna Rp650 juta, Kejati Kepri
Rp863.950.160 dan Kejari Lingga
sebesar Rp50 juta.

* Di bidang intelijen yustisi ber-
hasil dilaksanakan penanganan
sebanyak 33 kasus.

Dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang efektif khu-
susnya mewujudkan target kiner-
ja jangka menengah yang se-
suai setiap bidang telah dibuat-
kan perjanjian kerja masing ma-
sing bidang untuk mencapai tar-
get di tahun 2017 mengingat se-
makin kompleknya tantangan
yang dihadapi institusi kejak-
saan ke depan. Sehingga jika
terjadi kegagalan maka setiap
unit kerja harus bisa memper-
tanggungjawaban dan akan di-
evaluasi capaian kinerjanya.

Sedangkan realisasi anggaran
di kejaksaan negeri dan cabang
kejaksaan negeri telah berjalan
sesuai dengan resapan angga-
ran di atas 80 persen.

Terhadap timbulnya berbagai
masalah terutama dalam perka-
ra kepabean mengingat kasus
di perairan dan lautan di wila-
yah sering menimbulkan masa-
lah karena berbenturan dengan
masing-masing kewenangan
lembaga pencurian ikan, pe-
nyelundupan dan bahkan pel-
anggaran zona eksklusif selalu
dapat diselesaikan secara baik.
”Penanganan kasus yang dilim-
pahan oleh setiap instansi yang
menyidik ke kejaksaan tidak ma-
salah karena selalu dilakukan
koordinasi secara konsisten,” ka-
ta Yunan Harjaka SH, MH. (haris)

Yunan Harjaka SH, MH
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”Tidak perlu dibangun wa-
duk besar di hulu sungainya.
Cukup kegiatan sederhana
namun efektif bila dikerjakan
secara optimal,” katanya di

Kegiatan sederhana yang
dimaksud berupa penang-
gulangan banjir dengan
teknik reboisasi di bagian hu-
lu daerah aliran sungai serta
memperbanyak lahan sera-
pan air di bagian hilir ka-
wasan Bekasi dan sekitarnya.

”Obatnya cukup dengan
konservasi alam di bagian
hulu dan memperbanyak
sumur resapan di bagian hi-
lirnya,” katanya.

Dikatakan Heryawan, ke-

Bekasi Tidak Perlu Waduk
Penanggulangan Banjir
BEKASI (TERBITTOP) — Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan menilai wacana
penanggulangan banjir di Bekasi dan
sekitarnya berupa pembuatan waduk berskala
besar pada bagian hulu daerah aliran sungai
(DAS) tidak perlu dilakukan di daerah itu.

Jangan Ada Kekerasan di Pilkada Sulbar
MAMUJU (TERBITTOP) — Direktur Reserse Kriminal
Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Barat Andry
Wibowo mengimbau kepada pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Ba-
rat untuk bersaing secara sehat dalam Pilkada
2017 di Provinsi Sulawesi Barat, serta meminta agar
tidak ada pasangan calon yang membangun opini
masing-masing serta provokasi segala cara untuk
menangkan dalam merebut kursi Sulbar 1 tersebut.

”Pilkada Propinsi Sulawesi Barat saya minta
cuma satu. Kepada pasangan calon, tim sukses
pendukung, saya minta laksanakan demokrasi se-
suai dengan aturannya. Tentunya semua berha-
rap ingin menang, tapi tidak dengan memba-
ngun opini serta provokasi segala cara. Jangan
membangun opini -opini yang menyesatkan ke-
pada masyrakat dengan segala cara,” jelas An-
dry saat ditemui diruang kerjanya, pekan lalu.

Andry Wibowo juga meminta agar masing-ma-
sing calon dan para pendukung untuk menjaga
stabilitas keamanan yang tertib dan damai serta
menghormati hasil-hasil KPU termasuk kepolisian

dan tidak menggunakan kekerasan dalam pesta
demokrasi tersebut.

”Karena ini pesta demokrasi bukanlah pesta ke-
kerasan. Jangan sampai ada kekerasan dalam
proses demokrasi yang sementara berjalan ini, dan
saya imbau para pendukung pasangan calon ja-
ngan coba-coba mengganggu proses demokrasi
yang sementara berjalan karena polisi berada di
depan bersama komponen,” tegas Andry.

Kombes Pol Andry Wibowo juga mengimbau
lembaga Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPUD dan
jajarannya untuk bersikap netral terhadap pasa-
ngan calon, dan juga menekankan agar jajaran
polisi juga tidak memihak kepada pasangan ca-
lon mana pun. Kepolisian juga, teman-teman
sampai ke bawah juga netral untuk mengawal
pesta demokrasi ini,” lanjut Andry Wibowo.

Lebih lanjut, Kombes Pol Andry Wibowo juga
mengimbau media massa untuk menyampaikan
berita-berita yang dapat menyejukkan suasana
Pilkada 2017 di Provinsi Sulawesi Barat, bukan
malah memprovokasi.

Musrenbang Kecamatan
Suoh Lambar Digelar

SIDOARJO (TERBITTOP) — Tasya-
kuran satu tahun kepemimpinan
Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah dan
Wabup H Nur Achmad Syaifud-
din, sekaligus memperingati 72
tahun Hari Pers Nasional (HPN)
digelar di Pendopo Delta Wiba-
wa, Kamis (16/2) lalu. Acara
yang dikemas sederhana, tapi
meriah ini tersaji dua tumpeng.

Tasyakuran itu dihadiri Ketua
DPRD H Sullamul Hadi Nurma-
wan, Sekda H Djoko Sartono dan
seluruh Kepala Organisasi Pe-
rangkat Daerah (OPD) di lingku-
ngan Pemkab Sidoarjo. Juga,
para awak media yang ngepos
di pemkab.

Dalam sambutannya, Bupati
Saiful Ilah menuturkan, kurun

waktu setahun, Pemkab Sidoar-
jo di bawah kepemimpinannya
telah mendapatkan lima belas
penghargaan dari berbagai
lembaga pemerintah, baik dari
provinsi maupun pusat.

Penghargaan yang diperoleh
itu pun dari beberapa kategori
mulai ekonomi, permukiman, so-
sial budaya, layanan publik ser-
ta bidang lainnya.

Kini, Pemkab Sidoarjo memiliki
program unggulan, di antara-
nya, M-bonk, aplikasi untuk pem-
bangunan infrastruktur jalan, TPST
untuk penanggulangan sam-
pah, SIMANIS, program untuk Ibu
hamil dan lain sebagainya.

”Semua program unggulan
tersebut bertujuan untuk me-

layani dan memanjakan masya-
rakat Sidoarjo,” ujarnya.

Ditambahkan, langkah itu di-
lakukan, mengingat wilayah Si-
doarjo berbatasan langsung
dengan Surabaya. Dari perkem-
bangan wilayah, arah pemban-
gunan bakal bergeser ke arah
Sidoarjo, sehingga Sidoarjo harus
siap menerimanya.

”Semua itu kita siapkan untuk
menuju Sidoarjo Inovatif, Mandi-
ri, Sejahtera dan Berkelanjutan,”
katanya.

Selanjutnya, Bupati Saiful Ilah
memotong tumpeng pertama
sebagai wujud rasa syukur satu
tahun kepemimpinannya, diberi-
kan kepada Ketua DPRD Sidoar-
jo H Sullamul Hadi Nurmawan.

Dalam kesempatan ini pula,
Bupati Saiful Ilah menyampaikan
selamat 72 tahun Hari Pers Na-
sional (HPN) kepada para awak
media yang biasa meliput di wi-
layah Kabupaten Sidoarjo.

Penyampaian ucapan sela-
mat HPN itu ditandai dengan
penyerahan potongan tumpeng
kedua oleh bupati kepada Ke-
tua PWI Sidoarjo A Rouf.

”Selamat 72 tahun HPN, se-
bagai mitra pemerintah, selain
kontrol sosial dan menyebarluas-
kan informasi, wartawan juga
bisa meng-edukasi masyarakat.
Terpenting, profesionalisme dal-
am menjalankan tugas kewar-
tawanan selalu dijaga,” harap-
nya. (wachid)

DEPOK (TERBITTOP) — Sejum-
lah wilayah Kota Depok, Ja-
wa Barat mengalami banjir
akibat curah hujan dengan
intensitas yang tinggi dalam
beberapa hari terakhir ini.

Beberapa titik banjir yang
terjadi di Kota Depok yaitu
Perumahan Taman Duta, Pe-
rumahan Bukit Cengkeh aki-
bat luapan Kali Laya. Selain
itu juga SMP Negeri 13 Keca-
matan Limo yang banjir hing-
ga mencapai 50 cm.

Begitu juga dengan wi-
layah di Kelurahan Beji me-
ngalami banjir akibat me-
luapnya Situ Pladen sehing-
ga rumah di sekitarnya ter-
genang air.

Selain banjir juga terjadi
longsor di Perumahan Peso-
na Khayangan di Jalan Mar-
gonda. Tidak ada korban ji-
wa dalam kejadian benca-
na alam tersebut.

Beberapa warga yang ru-
mahnya mengalami banjir
berharap ada bantuan dari

pemerintah kota untuk meri-
ngankan beban dari benca-
na alam tersebut.

”Sistem saluran air di jalan-
jalan perlu segera diperbai-
ki,” kata Yanto, warga Peru-
mahan Taman Duta.

Beberapa wilayah yang se-
belumnya tidak pernah me-
ngalami banjir juga terge-
nang seperti di Jalan Raya
Kalimulya. Beberapa titik lo-
kasi di jalan tersebut menga-
lami banjir karena tidak ada-
nya tidak ada saluran air di
kiri dan kanan jalan tersebut.

”Apalagi saat ini banyak
rawa-rawa yang ditimbun
untuk dijadikan perumahan,
sedangkan drainase tidak
ada. Kalau begini tunggu
aja banjir selanjutnya yang
lebih parah,” katanya.

Ia berharap pemerintah
bisa memikirkan hal tersebut
agar ke depannya tidak
menjadi persoalan ketika
curah hujan tinggi yang me-
ngakibatkan banjir. (ant)

Beberapa Wilayah Depok Banjir

giatan konservasi alam di
bagian hulu sungai bisa di-
laksanakan dengan cara
penghijauan dengan mena-
nam kembali hutan yang
gundul di wilayah Sentul, Ka-
bupaten Bogor yang menja-
di ulu aliran Kali Bekasi.

”Sehingga air bisa terserap
oleh tanaman dan tidak me-
ngalir begitu saja ke wilayah
hilir. Tinggal di hilirnya diper-
kuat lagi dengan pembua-
tan lahan resapan,” katanya.

Banjir di Kota Bekasi selain
diakibatkan intensitas hujan
lokal, juga disebabkan lua-
pan sejumlah sungai akibat
kiriman dari Bogor.

Sungai yang selama ini
menjadi penyebab banjir di
Kota Bekasi di antaranya
Kali Bekasi, Kali Cikeas, Kali
Cileungsi dan Kali Cakung.

Daerah aliran sungai itu
memiliki hulu di kawasan
Sentul, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat. (nt)

Bekasi, pekan lalu. Hal itu dis-
ampaikan Heryawan dalam
kegiatan inspeksi banjir di Ke-
lurahan Kalibaru, Kecamatan
Medansatria, Kota Bekasi.

Setahun Kepemimpinan Bupati Sidoarjo dan Hari Pers Meriah

Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah (kanan) memberi potongan tumpeng
kedua kepada Ketua PWI Sidoarjo A Rouf, saat tasyakuran satu tahun
kepemimpinan Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah dan Wabup H Nur Achmad
Syaifuddin, sekaligus memperingati 72 tahun Hari Pers Nasional
bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (16/2) lalu.

WACHID YULIANTO
TALKSHOW ’PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA’

Acara talkshow bertajuk ’Pemberdayaan Masyarakat Desa’ yang dipandu Prof Haryono Suyono digelar di Studio TVRI Jawa Timur,di Jalan Mayjen Sungkono,
Surabaya, Rabu (15/2) lalu. Acara yang dihadiri para rektor perguruan tinggi, Baznas dan jajaran birokrasi beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur ini
telah ditayangkan langsung petang pukul 17.30-19.00 WIB. Salah satu narasumbernya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo J
Siswojo. Tampak foto bersama seusai acara talkshow, Prof Haryono Suyono (tengah) dan J Siswojo (tiga kanan).

LAMPUNG BARAT (TERBITTOP) — Kecamatan Suoh
menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangu-
nan (Musrenbang) di Kantor Kecamatan Suoh de-
ngan mengangkat tema ”Pembangunan Sumber Da-
ya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ber-
kelanjutan”, belum lama ini.

Camat Suoh Selamat Purwoko menjelaskan, jika
musrenbang ini bertujuan untuk membahas prioritas
pembangunan, melakukan klarifikasi atas proritas
pembangunan dan menghasilkan kesepakatan pro-
gram. Berdasarkan data yang diperoleh Kecamatan
Suoh memperoleh pendapatan PBB lumayan besar.

Dalam musrenbang ini para pratin pekon menyam-
paikan usulan dari masyarakat Kalibata terkait pem-
bangunan tahun 2017, contohnya normalisasi sungai
masing-masing pekon dan jalan dari Sukamarga
menuju Kalibata, masyarakat sangat berharap jalan
tersebut segera dibangun, sebab itu satu-satunya
akses menuju Kalibata sekaligus jalan menuju perke-
bunan di mana masyarakat selalu melintasi akses
jalan tersebut, dan juga masyarakat berharap pem-
bangunan irigasi khususnya bagi para petani sawah
baik saat proses penggarapan maupun saat panen
karena irigasi salah satu kunci suksesnya hasil panen.

Masyarakat Ringin Sari pun mengusulkan pemba-
ngunan balai pekon, dan sama halnya seperti Pe-
kon Tuguratu yang juga mengusulkan hal yang sama
yaitu mengusulkan pembangunan balai pekon kare-
na mereka sangat membutuhkan balai pekon itu
untuk menjalankan pemerintahan pekon, baik dari
segi melayani masyarakat ataupun di saat pelak-
sanaan kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan
pekon itu sendiri. (sumarlin)

Suasana musrenbang di Kecamatan Suoh.

”Jangan juga bersifat provokatif yang mem-
buat masyarakat akhirnya jadi terbawa emosi.
Kepada pengawas independen, saya pikir kita
minta betul-betul mengundang mereka seba-
nyak-banyaknya untuk ikut memonitor, meman-
tau dan juga tokoh-tokoh masyarakat,ormas se-
mua untuk mendukung berlangsungnya pilkada
di Provinsi Sulawesi Barat aman, tertib, damai dan
demokratis,” tutup Andry Wibowo. (andi saputra)

BANDARLAMPUNG (TERBIT-
TOP) — Pemerintah Provinsi
Lampung bersama Perhim-
punan Penyuluh Pertanian
Indonesia Wilayah Lampung
segera menggelar kegiatan
rembuk tani.

”Kegiatan ini sebagai wa-
dah atau media untuk men-
cari solusi bagi permasala-
han petani di Provinsi Lam-
pung,” kata Sekretaris Daer-
ah Provinsi Lampung Sutono,
di Bandarlampung, Sabtu.

Sutono yang juga Ketua
DPW Perhiptani Wilayah
Lampung kegiatan rembuk
tani juga sebagai Persiapan
Pekan Nasional KTNA 2017.

Ia menjelaskan, pelaksa-
naan rembuk tani akan dilak-
sanakan di tiga wilayah re-
gional yang meliputi wilayah
Regional A terdiri atas Kabu-
paten Lampung Selatan, Pe-
sawaran, Pringsewu, Tangga-
mus dan Kota Bandarlam-
pung pada 11 Maret 2017.

Wilayah Regional B me-
liputi Kabupaten Lampung
Timur, Tulang Bawang, Tuba
Barat, Mesuji dan Kota Me-
tro pelaksanaannya diren-

canakan pada 18 Maret
2017. Wilayah Regional C
meliputi wilayah Kabupaten
Lampung Tengah, Lampung
Utara, Way Kanan, Lam-
pung Barat dan Pesisir Barat
pada 25 Maret dan tingkat
provinsi akan dilaksanakan
pada 8 April 2017.

Rembuk tani, lanjutnya,
akan diisi dengan kegiatan
kegiatan yang melibatkan
petani secara langsung se-
perti temu tani yang merupa-
kan sarana silaturahmi diskusi
antara pejabat terkait yang
berwenang mengenai per-
masalahan, isu strategis yang
dihadapi petani, kegiatan
asah terampil yang melibat-
kan petani/nelayan/peter-
nak perwakilan dari kabupa-
ten dan kota dan kegiatan
Pasar Tani yang akan diisi de-
ngan pameran hasil produksi
unggulan daerah.

Sekprov Lampung itu men-
jelaskan, rembuk tani bertu-
juan untuk meningkatkan sil-
aturahmi seluruh kelompok
tani dan penyuluh tani di ba-
wah naungan DPW Perhip-
tani Provinsi Lampung . (nt)

KOBA (TERBITTOP) — Sebanyak 1.874
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bangka Belitung 2017 di
Kabupaten Bangka Tengah dinyata-
kan tidak sah karena dianggap sa-
lah dalam melakukan pencoblosan
di tempat pemungutan suara.

”Pihak KPPS menyatakan suara
tersebut tak sah karena dicoblos tak
sesuai ketentuan maka dinyatakan
hangus,” kata Ketua KPU Bangka

Tengah Suryansyah di Koba, Rabu.
Pihaknya menyayangkan adanya

ribuan suara tidak sah, padahal war-
ga sudah datang ke TPS untuk meng-
gunakan hak politik mereka.

”Padahal sosialisasi terkait pen-
coblosan yang benar sudah sering
kami lakukan, tetapi masih ditemu-
kan suara tidak sah yang jumlahnya
mencapai ribuan lembar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, total jumlah warga

Bangka Tengah yang menggunakan
hak suara dalam Pilgub Bangka Beli-
tung 2017 sebanyak 78.579 orang dari
total sebanyak 120.960 warga yang
masuk dalam DPT.

”Jika dipersentasekan maka parti-
sipasi pemilih Pilgub 2017 di Bangka
Tengah mencapai 65 persen dan ini
sesuai dengan target kami,” ujarnya.

Sementara total pemilih pemula
yang sudah bisa menggunakan hak

suaranya di daerah itu mencapai se-
kitar 3.000 orang, namun pihaknya
tidak mendata jumlah pemilih pemu-
la yang menggunakan hak suaranya.

”Pemilih pemula itu tentu kebanya-
kan para pelajar dari sejumlah lem-
baga pendidikan di daerah ini, kami
sudah menyosialisasikan Pilgub 2017
di sejumlah sekolah untuk meningkat-
kan partisipasi pemilih dari kalangan
pemilih pemula,” ujarnya. (nt)

Dirreskrimsus Polda Sulbar Kombes Pol Andry
Wibowo (kiri), bersama koresponden TERBITTOP.

1.874 Suara Pemilih di Kabupaten Bangka Tengah Tidak Sah

Lampung Gelar Rembuk Tani
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DEPOK (TERBITTOP) — Wali Ko-
ta Depok Mohammad Idris
mengajak masyarakat untuk
peduli terhadap penanga-
nan masalah sampah, kare-
na jika tidak dikelola dengan
baik maka akan menjadi
sumber penyakit dan juga
sumber bencana.

”Sampah jika dikelola de-
ngan baik maka bisa me-
nguntungkan masyarakat,
tetapi jika tidak maka akan
menjadi bencana,” kata Di-
ris di Depok, Rabu.Ia mencontohkan apa yang teja-
di di TPA Leuwi Gajah tahun 2006, yang mengakibat-
kan korban jiwa akibat robohnya TPA dan mengha-
pus dua perkampungan di sekitarnya.

Untuk itu, agar kejadian tersebut tidak terjadi di Ko-
ta Depok, Mohammad Idris mengajak seluruh kom-
ponen masyarakat Depok untuk lebih meningkatkan
kepedulian pada pengelolaan sampah. ”Kepedulian
pada lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap
besar kecilnya bencana di suatu wilayah,” katanya.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, bencana banjir ter-
jadi karena kurangnya peduli dengan lingkungan
hidup, longsor juga sama, tidak peduli dengan peles-
tarian lingkungan hidup. ”Mari bersama-sama kita
menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi benca-
na yang sama-sama tidak kita kehendaki,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Depok Etty Suryahati menga-
takan, jika masyarakat Depok tidak peduli mulai dari
sekarang dengan sampah di sekitarnya dengan mu-
lai memilah sampah, maka bukan tidak mungkin Kota
Depok bisa mengalami hal yang sama seperti di
Leuwi Gajah.

Ia menambahkan, semua orang butuh membuang
sampah, tapi pada dasarnya tidak semua orang ingin
berdekatan dengan sampah. Untuk membuang ke
TPA Cipayung saja, pihaknya harus melakukan pe-
milahan terlebih dahulu. ”Kami sangat terbantu de-
ngan semakin besarnya kepedulian masyarakat yang
ikut memilah sampah sendiri,” katanya. (ant)

Wali Kota Depok Ajak
Masyarakat Peduli Sampah

AMBON (TERBITTOP) — Pani-
tia balap sepeda interna-
sional Tour de Molvccas
(TdM) menggelar lomba
cipta lagu dalam rangka
memeriahkan dan menyo-
sialisasikan ajang yang pe-
nyelenggaraannya dijad-
walkan pada 18-22 Septem-
ber 2017.

Sekretaris Umum TdM Habi-
ba Saimima, di Ambon, Ka-
mis, mengatakan, lomba cip-
ta lagu merupakan bagian
dari upaya memeriahkan
sekaligus mempromosi event
internasional tersebut yang
lokasinya melintasi pulau
Ambon hingga Pulau Seram.

”Kami awalnya merenca-
nakan menunjuk pencipta
lagu tertentu untuk mencip-
takan lagu khusus untuk TdM.
Namun, setelah dipertim-
bangkan, maka diputuskan
agar dilombakan,” ujarnya.

Lomba juga bertujuan me-
motivasi partisipasi ma-
syarakat sehingga tersosiali-
sasi lebih optimal. ”Apalagi
orang Ambon dan Maluku se-
cara umum memiliki talenta
mencipta lagu, sekaligus
mencintai musik,” katanya.

Habiba yang juga kadis Pa-
riwisata Maluku itu menge-
mukakan, lomba cipta lagu
pendaftarannya sejak Fe-
bruari hingga akhir April 2017.

Peminat atau peserta lom-

ba cipta lagu diminta mengi-
rimkan karyanya tanpa me-
nunggu batas waktu hingga
akhir April 2017 karena sete-
lah disampaikan, maka tim
juri melakukan penilaian.
”Para pemenang lomba tiga
besar dijadwalkan diumum-
kan pada Mei 2017. Juara
pertama terpilih sebagai lagu
resmi TdM 2017,” ujarnya.

Para pemenang akan
mendapatkan hadiah uang,
piagam penghargaan dan
lainnya. Panitia juga sedang
mempertimbangkan mem-
berikan hadiah hiburan bagi
seluruh peserta lomba cipta
lagu.

Habiba mengemukakan,
peserta lomba terbuka un-
tuk umum dan diprioritaskan
bagi warga Maluku, baik
berada di daerah ini mau-
pun luar daerah.

Materi lagunya diharap-
kan bernuangsa etnik (khas
Maluku), enak didengar
(easy listening), riang, agak
cepat dan hidup (allegro),
berirama pop dan boleh di-
modifikasi dengan variasi
irama lainnya.

Thema lagu diharapkan
mengandung ajakan,
pujian dan ungkapan rasa
bangga atas penyelengga-
raan TdM sebagai salah satu
kegiatan olahraga berbasis
pariwisata. (ant)

Panitia Tour de Molvccas
Gelar Lomba Cipta Lagu

Harapan itu disampaikan
Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah
saat membuka Musyawarah
Cabang (Muscab) VI AKLI Si-
doarjo yang digelar di Hotel
Sun City, Rabu (15/2) lalu.

ruh wilayah Sidoarjo sudah
terjangkau listrik, namun per-
lu ditingkatkan kualitas pe-
layanannya,” ujarnya.

Ditambahkan Bupati Saiful
Ilah, dalam Muscab, siapa
pun yang jadi pengurus DPC
AKLI Sidoarjo periode 2017-
2021, diharapkan untuk me-
ningkatkan kerjasama yang
sudah terjalin selama ini dan
tetap mendorong tersedia-
nya sarana maupun kebutu-
han fasilitas listrik secara
menyeluruh.

”Kita akan membangun
pembangkit listrik dari energi

AKLI Sidoarjo Didesak Aktif
Bantu Pemerataan Listrik
SIDOARJO (TERBITTOP) — Asosiasi
Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
(AKLI) hendaknya berperan aktif untuk
membantu pemerintah terkait pemerataan
listrik di tengah masyarakat.

Sebelum Buron, Gotas Bertemu Bupati
� Surat DPO Menyebar di Medsos

CIREBON (TERBITTOP) — Wakil Bupati
Tasiya Soemadi Al Gotas telah resmi
masuk daftar pencairan orang
(DPO) Kejaksaan Negeri Kabupaten
Cirebon. Sebelum dinyatakan buron,
Gotas sempat bertemu dengan Bu-
pati Sunjaya Purwadisastra.

Hal tersebut diungkapkan Sun-
jaya, pekan lalu. Dia menyebutkan,
pertemuannya dengan Gotas ber-
langsung di Suranenggala, Kabu-
paten Cirebon, 31 Januari 2017.

”Memang terakhir kali bertemu
beliau pada bulan Januari tanggal
31. Pada waktu itu beliau sendiri me-
ngatakan bahwa akan menyerah-
kan diri per 1 Februari dan selambat-
lambatnya pukul 17.00 WIB,” kata

Buapti Sunjaya.
Sehingga, Sunjaya mengira apa

yang dikatakan Gotas sesuai uca-
pan. Tetapi nyatanya, pagi harinya
Gotas tidak menyerahkan diri. Ma-
lah kabur dan dinyatakan DPO.

Padahal, Sunjaya mengaku sudah
mengupayakan bantuan hukum
untuk meringankan Gotas. ”Saya pi-
kir apa yang dikatakan beliau itu se-
suai yang diucapkan. Tapi namanya
juga manusia, kita kan tidak bisa
menduga hati manusia itu seperti
apa,” ujar Sunjaya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber
memasukkan Wakil Bupati (Wabup)
Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas
dalam DPO.

Bahkan, selain menyebarkan wa-
jah Wabup yang akrab disapa Go-
tas itu dalam daftar pencarian
orang, pihak Kejaksaan Sumber juga
meminta kepolisian untuk melaku-
kan pencairan dan penangkapan
terhadap pria yang tersandung ko-
rupsi dana hibah dan bansos Kabu-
paten Cirebon itu.

Dalam surat itu terlihat ada dua
foto Wabup Gotas. Satu memakai
setelan jas dan berpeci, sedangkan
gambar satunya memakai pakaian
dinas putih. Di surat yang ditanda-
tangani Kasi Pidsus Kejari Sumber H
Muhammad Hendra Hidayat SH MH
itu, berisi biodata dan ciri-ciri atau
identitas Gotas.

Kasi Pidsus Kejari Sumber H Mu-
hammad Hendra Hidayat SH MHum
membenarkan pihaknya telah me-
netapkan Gotas sebagai DPO. ”Per
bulan Februari 2017, kami menyata-
kan terpidana (Gotas-red) masuk
dalam daftar pencarian orang
(DPO),” ujar Hendra.

Konfirmasi ke Hendra dilakukan
setelah sepanjang siang kemarin
beredar surat DPO atas nama Go-
tas, terutama melalui Whatsapp.

Informasi soal DPO ini kemudian
menyebar secara luas. Bahkan se-
jumlah pihak memasang surat DPO
atas nama Gotas di sosial media
dan mempertanyakan kebenaran
nya. (ts)

Laporan: Wachid Yulianto
sampah seperti di Tiongkok,
karena itu kita berharap mi-
tra kelistrikan bisa menyalur-
kan ke masyarakat maupun
industri,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPC
AKLI Sidoarjo Dedi Kurniawan
didampingi H Sugiono selaku
penasihat DPC AKLI Sidoarjo
menegaskan, pihaknya siap
membantu pemkab untuk
mewujudkan pemerataan lis-
trik di wilayah Sidoarjo.

”Namun, ada kendala
AKLI saat ini, yakni masalah
sosial saat memasang insta-
lasi listrik perusahaan di de-

sa. Kita kesulitan mengha-
dapi sikap warga, karena
mereka selalu melarang se-
belum ada komitmen atau
partisipasi kepada warga.
Kendala inilah, kita khawatir
kena sanksi lantaran terlam-
bat menyelesaikannya se-
suai kontrak kerja,” tandas-
nya.

Guna mengatasi kendala
yang dihadapi AKLI tersebut,
Dedy berharap Bupati mem-
bangun kawasan industri
terpadu di Sidoarjo, sehing-
ga pemasangan instalasi lis-
trik bisa berjalan lancar. (***)

”Sebagai mitra pemerin-
tah, rekanan di bidang kelis-
trikan, diharapkan AKLI bisa
membantu pemerintah da-
lam pemerataan listrik di
masyarakat. Memang selu-

WACHID YULIANTO
MUSCAB AKLI — Ketua DPC AKLI Sidoarjo Dedy Kurniawan (kiri) saat menyerahkan cinderamata kepada Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah (dua kiri), yang
disaksikan Penasihat DPC AKLI Sidoarjo H Sugiono (kanan), saat pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) VI AKLI Sidoarjo yang digelar di Hotel Sun
City, Rabu (15/2) lalu.

SUMARLIN
PEMASANGAN LISTRIK — Kegiatan rencana pemasangan
tiang listrik di Desa Suoh, Lambar.

LAMPUNG BARAT (TERBITTOP)
— Program listrik PLN masuk
desa, dan listrik menyala di
Suoh mulai kentara, pasal-
nya beberapa hari terakhir
ini ekspedisi pengangkut
tiang  listrik mulai masuk, dan
sudah diturunkan di 17 pe-
kon Kecamatan Suoh dan
Kecamatan Bandar Negeri
Suoh pada Senin (6/2).

Sempat gembar-gembor
di media massa di tahun
2017 ini Pemerintah Kabu-
paten Lampung Barat me-
lalui bupatinya Drs Mukhlis
Basri MM, bahwasanya di
daerah terisolir dan pedala-
man akan mulai menyala
penerangan listrik dari PLN,
ternyata janji tersebut mulai
terlihat wujud nyatanya.

Menurut warga setempat,
Yayat (45) mengatakan, sa-
ngat senang proyek listrik
mulai masuk, dirinya ber-
andai-andai sebentar lagi

pasti Suoh seperti Jakarta,
pasti terangnya.

”Iya kang, senang pera-
saan saya, proyek l istr ik
mulai masuk, pastinya kami
di pedalaman diperhatikan
sama Bapak Bupati Lam-
pung Barat, ada kenang-ke-
nanganlah ini di akhir masa
kepemimpinannya,” ung-
kap Yayat.

Sementara itu, Camat
Souh Selamat Purwoko SPd
mengatakan, ini berkat kerja
sama yang baik antara ele-
men masyarakat di tingkat
RT, pekon maupun Pemkab
Lambar, dan sudah dapat
saya pastikan listrik menyala
di tahun 2017.

”Ekspedisinya rekanan
PLN sudah mulai mengang-
kut sarana tiang listrik, dari
ujung Pekon Sukamarga,
sekarang posisi tiang terse-
but mulai diturunkan,” ung-
kapnya. (sumarlin)

Desa Suoh Lambar
Segera Nikmati Listrik

MAMUJU (TERBITTOP) — Se-
bagai salah satu sentra pe-
layanan wajib pajak bagi
masyarakat Kabupaten
Mamuju, samsat berusaha
memberikan pelayanan
terbaik kepada para wajib
pajak yang akan menunai-
kan kewajibannya seba-
gai warga negara yang
harus taat untuk memba-
yar pajak kendaraannya.

Perkembangan dari hari
ke hari selalu mendapat-
kan perhatian dari masya-
rakat, oleh karena itu seba-
gai salah satu instansi yang
di dalamnya bernauang ti-
ga instansi yang berbeda
dengan kepentingan yang
sama yaitu, ingin mewu-
judkan pelayanan yang
terbaik kepada masya-
rakat, khususnya masyara-
kat Mamuju dan luar dae-
rah Kabupaten Mamuju

berkaitan dengan pengu-
rusan surat kendaraan ber-
motor, baik roda dua mau-
pun roda empat.

Dari masing-masing ins-
tansi yang berada dalam
satu naungan ini dituntut
untuk dapat sebaik mung-
kin dapat melayani ma-
syarakat, dengan prima.

Ketiga instansi yang ber-
naung di bawah satu atap
ini adalah UP3AD(Unit Pe-
layanan Pemungutan Pa-
jak Aset Daerah) milik pe-
merintah daerah Kabupa-
ten Mamuju.

Jasa Raharja, adalah sa-
lah satu instansi yang
membidangi asuransi ke-

celakaan, untuk mengurusi
tentang asuransi, kecela-
kaan lalu lintas, di Samsat
Mamuju, pelayanannya
sudah begitu baik, dan bi-
rokrasinya sangat transpa-
ran sehingga masyarakat
merasa, dimanjakan oleh
pelayanan yang diberikan
oleh pihak Samsat Mamu-
ju Provinsi Sulawesi Barat.

Khusus untuk pelayanan
pembayaran pajak ken-
daraan bermotor, di Kabu-
paten Mamuju, saat ini su-
dah dipermudah dengan
adanya, kantor samsat
yang dulu ditangani Polres
Mamuju sekarang diambil
alih oleh Polda Sulbar,
yang berlokasi di Jalan Ah-
mad Yani Kelurahan Bina-
nga, Kecamatan Mamuju,
Samsat Polda Sulbar pem-
bantu ini dapat mengak-
ses pelayanan di kecama-

tan-kecamatan terdekat,
seperti Kecamatan Mamu-
ju, Kecamatan Tapalang,
kecamatan Kalukku,dan di
tiap-tiap kecamatan khu-
susnya di wiliyah Kabupa-
ten Mamuju.

Keberadaan Samsat Pol-
da Sulbar induk di Mamu-
ju,menjadi sangat vital ka-
rena di sini dapat pelaya-
nan yang paripurna, seper-
ti diungkapkan Kanit Regi-
dent Dirlantas Polda Iptu
Rusli Said, bahwa untuk
pelayanan pajak tahunan,
dapat porsi yang istimewa,
yaitu hanya dengan hitu-
ngan menit untuk melaya-
ni setiap wajib pajak , oleh
sebab itu pelayanan prima
yang diharapkan masya-
rakat sudah dapat diwu-
judkan oleh masyrakat
Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat. (andi saputra)

Samsat Polda Sumbar Optimalkan Pelayanan

Mohammad Idris

Dirlantas Polda Sulbar Iptu Rusli Said
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CIREBON (TERBITTOP) — Pemerintah
Kabupaten Cirebon diminta serius mengatasi
bencana banjir yang menerjang sebagian
besar wilayah timur, Rabu (15/2) malam.
Terlebih banjir merupakan kejadian rutin
di Kabupaten Cirebon.

Hal itu disampaikan Ketua
Fraksi Partai Demokrat DPRD
Kabupaten Cirebon Akyas
Safitri, usai memberikan
bantuan kepada korban
banjir di Desa Kanci, Keca-
matan Astanajapura, Kamis
pekan lalu.

”Semua dinas terkait, ha-
rus turun dan bertanggung
jawab untuk tangani banjir.

Soalnya, banyak warga
yang dirugikan,” kata Akyas.

Langkah konkret yang
harus segera dilakukan pe-
merintah daerah adalah
membersihkan sungai dan
aliran air. ”Sungai atau ali-
ran air yang dangkal segera
dikeruk. Insya Allah, jika ini
dikerjakan kemungkinan
kecil banjir akan datang

Banjir Bandang Terjang
Wilayah Cirebon Timur

lagi,” ujarnya.
Dia menegaskan, peme-

rintah daerah harus berani
menindak para pemilik ba-
ngunan liar yang berdiri di
atas bantaran sungai dan
aliran air. Karena bangunan
liar di bantaran memper-
sempit laju air.

Walhasil, air limpas ketika
terjadi hujan deras di wila-
yah hulu dan hilir. ”Tindak te-
gas itu para pemilik bangu-
nan, ada loh aturannya
yang melarang mendirikan
bangunan di sekitar banta-
ran sungai,” tegasnya.

Sebagai anggota legisla-
tif, dia pun akan mendorong
pihak eksekutif untuk memp-
rioritaskan pembangunan
yang menitikberatkan pro-
gram pencegahan dan pe-
nanggulangan banjir. ”Kita

akan minta dinas teknis un-
tuk memprioritaskan pro-
gram revitalisasi sungai dan
aliran air yang menjadi ke-
wenangan daerah,” pung-
kasnya.

Sungai meluap
Sementara itu hujan

mengguyur wilayah Cirebon
sejak sore, Rabu pekan lalu
(15/2). Akibatnya, sejumlah
wilayah di Kabupaten Cire-
bon terendam banjir.

Desa Sindangkasih, Keca-
matan Beber, Kabupaten
Cirebon, menjadi salah satu
wilayah terparah terdam-
pak banjir. Selain guyuran
hujan lebat, banjir juga aki-
bat Sungai Sindangkasih
meluap.

Menurut Sartiko, warga
Sindangkasih, lahan persa-

wahan milik warga teren-
dam akibat kepungan ban-
jir. Salah satu warung milik
warga juga terseret banjir.

Bahkan, dua jembatan
yang menghubungkan an-
tardesa di Sindangkasih ter-
kikis dan berisiko ambruk. Se-
hingga bagi warga Desa
Sindanghayu, Ciawi Gajah,
Greged, dilarang melintas
jembatan Sindangkasih jika
ingin menuju jalan utama
Cirebon-Kuningan. Semen-
tara warga diarahkan me-
nuju Jalan Caracas, Kuni-
ngan.

”Kondisi jembatan sudah
bergetar jika dilewati kenda-
raan. Karena memang ban-
gunan sudah tua zaman Be-
landa, perlu direhab. Jadi
saat ini berbahaya bagi pe-
ngendara,” kata Sartiko. (***)

MAKASSAR (TERBITTOP) — Duta Besar Republik Belaru-
sia untuk Indonesia Vladimir Lopato Zagorsky menja-
jaki potensi kerja sama dengan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).

”Kami ingin mengembangkan kerja sama di bi-
dang ekonomi dengan Sulsel, kami telah mengiden-
tifikasi bahwa ada pasar yang cukup besar untuk pro-
duk-produk perikanan Belarusia ke Sulsel,” jelas Vla-
dimir usai menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Lim-
po di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, selama ini produk perikanan Sul-
sel juga telah masuk ke pasar Belarusia, dan optimistis
kerja sama ini dapat dikembangkan.

Kerja sama lain, kata dia, yang potensial untuk di-
kembangkan adalah di bidang pertambangan. Pi-
haknya telah menjajaki kerja sama dengan salah satu
perusahaan pertambangan di Sulsel yaitu PT Vale In-
donesia, untuk menyuplai peralatan tambang ke pe-
rusahaan tersebut. ”Tahun lalu, kami sudah mengirim-
kan peralatan tambang berupa beberapa unit truk
ke Sumatera Selatan, kami berharap kerja sama se-
rupa bisa terjalin di Sulsel,” ungkapnya.

Sektor potensial lainnya, lanjut dia, adalah di bidang
pertahanan dan kebutuhan pembangunan bandara.
Belarusia adalah produsen pesawat jet Sukhoi yang
lima unit di antaranya akan mengudara di Indonesia.

Pihaknya juga mendorong kerja sama pariwisata
yang lebih kuat. Menurut Vladimir, pihaknya telah me-
nyaksikan berbagai atraksi pariwisata di Sulsel, dan
ia percaya atraksi tersebut dapat menarik lebih ban-
yak wisatawan Belarusia ke Sulsel. ”Kami juga berha-
rap wisatawan Sulsel datang ke Belarusia, apa lagi
kami menyediakan visa kunjungan gratis untuk lima
hari bagi warga negara Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, ia juga telah menemui Rektor Unhas
Dwia Aries Tina Pulubuhu untuk membicarakan kerja
sama bidang pendidikan.

Untuk menindaklanjuti rencana kerja sama ini, Vla-
dimir mengatakan dalam waktu dekat akan dilaku-
kan pertukaran delegasi perdagangan. ”Kami telah
mengundang Gubernur Sulsel untuk datang ke Be-
larusia, dan melihat secara langsung kemungkinan
kerja sama yang dapat dikonkretkan,” tutur Vladimir.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo
mengatakan, Dubes Belarusia tertarik mengunjungi
Sulsel karena melihat perkembangan pertumbuhan
ekonomi Sulsel yang sangat baik, khususnya di bidang
perdagangan luar negeri. (nt)

CIREBON (TERBITTOP) — Salahsatu pegawai
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dis-
dukcapil) yang terkena Tim Saber Pungli Ka-
bupaten Cirebon, Selasa(14/2), ternyata
adalah keponakan dari Bupati Cirebon Drs
H Sunjaya Purwadisastra MM, MSi.

Hal tersebut diakui Sekretaris Disdukcapil,
Abdulatip, pekan lalu. Dikatakan Abdulatip,
dari keempat pegawai yang terkena opera-
si tangkap tangan saat itu salahsatunya
adalah keponakan bupati, berisinial EV
yang berstatus sebagai tenaga honorer Dis-
dukcapil.

Akan tetapi, kata Abdulatip, pada saat
dilakukan operasi tangkap tangan, EV tidak
ada di tempat. Abdulatip merasa tidak ya-
kin EV telah melakukan tindakan pungli,

karena EV berada di luar kantor.
”Padahal saat dilakukan pemeriksaan siang

itu, EV tidak ada di kantor. Namun, EV men-
dadak dipanggil ketika saber pungli ada di
sini. Kalau seperti itu kan berarti bukan opera-
si tangkap tangan karena orangnya gak ada
dan mendadak di panggil,” kata Abdulatip
kepada wartawan, di kantornya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Sunja-
ya Purwadisastra MM, MSi saat diklarifikasi,
membenarkan bahwa EV pekerja honorer
Disdukcapil yang tertangkap Tim Saber
Pungli merupakan keponakannya.

Namun, kata Sunjaya, semua itu belum
terbukti bahwa EV melakukan pungutan liar
karena kasus tersebut masih dalam proses
pemeriksaan. (dj)

UMP 2017 Babel Ditetapkan
Rp2,53 Juta per Bulan

Dubes Belarusia Jajaki
Kerja Sama dengan Sulsel

SINGKAT
Bupati Bogor Bersih-Bersih Sampah
BOGOR (TERBITTOP) — Bupati Bogor Nurhayanti
bersama unsur Muspika Kecamatan Cisarua, dan
Komunitas Pecinta Ciliwung (KPC) melakukan aksi
bersih-bersih dalam rangka memperingati Hari
Peduli Sampah Nasional 2017. ”Penanganan
sampah harus dimulai dari rumah tangga, mulai
memilah sampah, memisahkan antara organik
dan tidak organik,” kata Nurhayanti di Bogor,
Selasa. Aksi bersih-bersih dilakukan di dua titik
yang menjadi lokasi penumpukan sampah rumah
tangga di kawasan Puncak. Titik pertama yakni
Jembatan Cisampai, dan Kampung Persit, Desa
Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. (nt)

Malang Miliki Rumah Singgah Kanker
MALANG (TERBITTOP) — Kota Malang, Jawa Timur,
yang difasilitasi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, kini
memiliki rumah singgah bagi anak-anak
penderita kanker yang sedang menjalani proses
pengobatan (pendidikan) di rumah sakit yang
ada di kota pendidikan itu. Rumah Singgah
Alfamart yang berlokasi di Jalan Kartini Kota
Malang itu diresmikan Wakil Wali Kota Malang
Sutiaji didampingi Kepala Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Malang Zubaidah, serta Regional
Corporate Communication Manager Alfamart M
Faruq Asrori, Kamis. (nt)

Dandim 0816 Letkol Inf Fadli Mulyono, Ke-
jari M Sunarto dan Ketua PN Ifa Sudewi.
Juga, Kepala BKD Provinsi Jatim H Siswo
Heroetoto dan Rektor Umsida Hidayat-
ulloh. Serta, Sekda Joko Sartono dan ja-
jaran Kepala Organisasi Perangkat Dae-
rah (OPD) Sidoarjo.

Selain kantor baru BKD yang berdiri di
atas lahan seluas 1036 meter persegi de-
ngan luas bangunan 2100 meter perse-
gi itu, Bupati Saiful Ilah juga meresmikan
ruang Computer Based Test (CBT) di Balai
Diklat.

”Kantor baru BKD ini kebanggaan kita
bersama, karena termasuk salah satu
yang terbaik, dan mungkin terbesar se-
Jawa Timur. Semoga dengan menem-
pat di kantor yang baru, suasana baru,
kinerja para pegawai BKD lebih mening-
kat,” harap Abah Ipul, sapaan akrab Bu-
pati Saiful Ilah dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala BKD Sidoarjo Sri Witarsih
menjelaskan, kantor ini standar bangunan repre-
sentatif untuk menunjang kinerja BKD ke depan.
Karena, dilengkapi fasilitas jaringan line, UPS,
CCTV, AC, telepon, data line dan genset. Serta,
memiliki kelengkapan ruang, seperti ruang tamu,
aula berkapasitas 200 orang, ruang kepala dan
staf, ruang bidang serta ruang arsip/tata naskah
pegawai. Selanjutnya, tiga ruang kelas berkapa-
sitas 50 orang di lantai 1 dan 2. Lalu, satu ruang

kelas berkapasitas 150 orang di lantai 3.
Ditambahkan, mengenai ruang CBT yang digu-

nakan tempat uji kemampuan berbasis komputer
yang berada di lantai 2 di Balai Diklat, telah di-
lengkapi 60 unit komputer.

”Ruang CBT itu sudah difungsikan, untuk
pemetaan atau pengukuran kompetensi PNS be-
berapa waktu lalu. Ini harus diwujudkan guna me-
ningkatkan capaian kinerja dan pengembangan
tugas, yang mengedepankan inovasi dan pela-
yanan prima, ” terangnya. (wachid)

BKD Sidoarjo Tempati Kantor Baru

Bupati Sidoarjo H Saifu Ilah saat memberikan sambutan
peresmian kantor baru BKD.

SIDOARJO (TERBITTOP) — Badan Kepegawaian
(BKD) Sidoarjo menempati kantor baru, satu area
dengan Balai Diklat, berlokasi di Jalan Majapa-
hit, Sidoarjo. Pasalnya, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah
telah meresmikan bangunan tiga lantai itu pada
Selasa (7/2) lalu.

Peresmian kantor baru BKD itu dihadiri Forkopim-
da Sidoarjo yakni, Wakil Bupati H Nur Ahmad Syai-
fuddin, Kapolresta Kombes Pol Muh Anwar Nasir,

MANGGAR (TERBITTOP) —
Pemerintah Kepulauan
Bangka Belitung telah me-
netapkan besaran upah mi-
nimum provinsi (UMP) 2017
semenjak 1 November 2016
lalu berdasarkan SK Nomor:
188.44/1106/TK.T/2016, sebe-
sar Rp 2.534.673,75 per bulan

Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah, Te-
naga Kerja dan Jamsostek
Kabupaten Belitung Azhar
mengungkapkan kepada
wartawan belum lama ini.

Sebelumnya UMP Babel
Rp2.341.500. Kenaikan terse-
but dihitung berdasarkan
formulasi besaran UMP ta-
hun berjalan dikalikan de-
ngan inflasi nasional ditam-
bah dengan pertumbuhan
ekonomi nasional.

Azhar mengakui, semen-
jak berlakunya UMP 2017,
terdapat beberapa karya-
wan perusahaan yang me-

lapor di dinasnya. Kedata-
ngan mereka dominan me-
nuntut keseusaian pemba-
yaran upah.

Menurutnya, laporan ter-
sebut tetap ditindaklanjuti
sesuai dengan tahapan.
Namun terkadang terjadi
kondisi, sebagian pelapor
mencabut kembali laporan-
nya.

”Pernah ada kejadian pa-
da Januari, waktu kami mau
fasilitasi tiba-tiba laporan-
nya dicabut. Kami tidak ta-
hu alasannya, apakah su-
dah sepakat atau bagai-
mana,” katanya.

Azhar mengakui, setiap
perusahaan serba sulit juga,
karena berkaitan dengan
kemampuan perusahaan.

”Logikanya kalau satu
orang Rp2,5 juta, berarti 100
orang sudah Rp250 juta per
bulan, belum operasional
lainnya,” ujar Azhar. (eko)

Kantor baru BKD di Jalan Majapahit, Sidoarjo usai
dibangun akhir 2016 lalu.

SUDIRDJA
AIR SUNGAI MELUAP — Akibat hujan terus mengguyur Kabupaten Cirebon, Sungai Sindangkasih meluap dan dua jembatan yang menghubungkan antardesa
di Sindangkasih terkikis dan berisiko ambruk. Sehingga bagi warga Desa Sindanghayu, Ciawi Gajah, Greged, dilarang melintas jembatan Sindangkasih
jika ingin menuju jalan utama Cirebon-Kuningan.

Pegawai Honorer Ditangkap Tim Saber Pungli

Laporan: Titik Sulaksana & Sudirdja

Qatar Bangun Rumah Sakit di Aceh
LONDON (TERBITTOP) — Qatar akan mendirikan
rumah sakit di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi
Aceh yang luluh lantak akibat gempa tahun
2004. Qatar selama ini aktif memberikan bantuan
sosial dan pendidikan ke Indonesia khususnya
bidang pengembangan dan pemulihan daerah
yang terlanda bencana. Hal itu terungkap dalam
pertemuan antara Dubes RI untuk Qatar,
Muhammad Basri Sidehabi dengan Menteri
Urusan Islam dan Waqaf Qatar, Dr Ghaith Bin
Mubarak Ali Omran Al-Kuwari, demikian Minister
Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan kepada
Antara London, Kamis. (nt)

Ribuan Hektare Sawah Terendam
LAMPUNG TIMUR (TERBITTOP) — Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Timur
menyatakan luas areal sawah yang terendam
banjir akibat hujan deras pada Senin (20/2)
malam di daerah ini mencapai 6.430 hektare.
”Tapi, ini masih data sementara hingga Kamis
pagi ini, dan saat ini masih terus dilakukan
pendataan,” kata M Yusuf HR, Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Lampung Timur
melalui pesan singkat yang diterima di Lampung
Timur, Kamis. Dia menyebutkan luas areal yang
terdampak banjir di tiap kecamatan itu, yaitu
Kecamatan Pasir Sakti 2.500 hektare, Labuhan
Maringgai 518 hektare, Mataram Baru 615
hektare, Way Jepara 561 hektare, Wawai Karya
126 hektare, dan Way Bungur 205 hektare. (nt)

DIGIRING PETUGAS
Dimas Kanjeng Taat Pribadi,
terdakwa kasus pembunuhan
Abdul Gani rela merogoh
kocek dalam-dalam demi
menyelamatkan singgasana
padepokan dari rongrongan
santri yang dianggap mbalelo.
Nampak Taat Pribadi digiring
petugas ke ruang tahanan.KORAN SINDO
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ROMA (TERBITTOP) — Striker asal
Bosnia Herzegovina yang kini
memperkuat AS Roma, Edin Dze-
ko, kem-
bali mem-
b u k t i k a n
dirinya seba-
gai pemain ke-
las.

Kembalinya per-
forma Dzeko tentu me-
nyenangkan pendukung
AS Roma, karena penampilan-
nya sudah berbeda dengan mu-
sim lalu.

Dzeko melanjutkan produktivi-
tasnya dengan mencetak hat-
trick saat Roma tandang ke
markas Villarreal di leg pertama
babak 32 Besar Liga Europa di
Estadio de la Ceramica, Ju-
mat pekan lalu.

Tiga gol yang dilesakkan
Dzeko itu membantu Roma
menang 4-0 atas tuan ru-
mah.

Dzeko selalu mencetak
gol dalam tujuh pertan-
dingan terakhir secara
beruntun di semua
kompetisi bersama Ro-
ma. Dari tujuh penam-
pilan itu, Dzeko meng-
hasilkan 10 gol.

Hattrick ini juga se-
kaligus merupakan
yang kedua bagi Dze-
ko di Liga Europa mu-
sim ini. Yang pertama
dia buat saat Roma
menang 4-1 atas Vik-
toria Plzen di fase
grup. Musim ini, menu-
rut Opta, belum ada
pemain yang punya
catatan serupa.

Sementara ini
Dzeko memucaki
daftar top skorer Liga
Eropa dengan dela-

pan gol. Dia mengungguli Aritz
Aduriz (Athletic Bilbao) yang men-
cetak tujuh gol.

Di Serie A, Dzeko juga tak kalah
produktif. Striker berusia 30 tahun

itu juga ada di
posisi teratas
daftar pen-
cetak gol de-

ngan 18 gol,
berbagi tem-

pat dengan
Gonzalo Hi-
guain.

S e c a r a
k e s e l u r u -
han, Dzeko
sudah me-

nyumbang
28 gol untuk

Roma di se-
mua kompetisi

musim ini. Ini
adalah catatan

terbaiknya sejak
membukukan 29 gol
dalam semusim un-
tuk Wolfsburg pada

2009/2010 lalu.
Soal performanya

itu, Dzeko mengaku tak
terkejut. Mantan pe-

main Manchester City itu
memang punya tuntutan

tinggi terhadap dirinya
sendiri. ”Tidak, itu bukan keju-
tan untuk saya, karena saya
selalu mencetak gol, hanya

tahun lalu sedikit berbeda,”
ujar Dzeko seperti dikutip dari

situs resmi klub.
”Di sinilah saya sekarang, dan

saya ingin terus mendorong diri
saya, serta membuktikan saya
bisa lebih baik,” katanya.

Dzeko masih punya waktu untuk
melewati catatan terbaiknya. Se-
jauh ini, musim tersuburnya adalah
2008/2009 saat mengemas 36 gol
bersama Wolfsburg. (dc/dm)

Bukukan 28 Gol

DZEKO TOP SKORER EROPA

mampu memprediksi hasil
pertandingan yang berakhir
dengan pesta gol PSG ter-
sebut.

Julian Draxler disebut-se-
but salah satu pemain PSG
yang tampil menjadi pah-
lawan timnya.

Meski begitu, Draxler te-
tap bersikap rendah hati
setelah mendapatkan be-
ragam pujian atas penam-

pilannya di pertandi-
ngan leg pertama

babak 16 besar Liga Champions
melawan Barcelona, yang dige-
lar di Parc des Princes.

Gelandang serang Draxler, pin-
dah ke klub ibu kota Perancis pa-
da Januari setelah tampil menge-
cewakan di Wolfsburg (Jerman),
ternyata mampu memberikan
kontribusi bagi kemenangan PSG.

Dari skor 4-0, pemain berusia 23
tahun itu mencetak gol kedua di
menit 40, di mana nama lainnya
ada Angel Di Maria dan Edinson
Cavani yang turut memberikan

kemenangan bagi Parisians.
Kepada  awak media, Draxler

mengatakan, ia  tidak punya ala-
san untuk membanggakan diri
meski mampu mencetak gol.

”Saya masih Julian yang sama
dan tidak ada yang berubah,”
katanya merendah.

”Saya bekerja sebaik mungkin
untuk klub, dan kemenangan ini
adalah berkat kekompakan, bu-
kan kemampuan individu,” tegas
pemain timnas Jerman ini me-
ngakhiri komentar. (sc/dm)

PARIS (TERBITTOP) — Capaian ge-
milang klub Perancis, Paris Saint-
Germain (PSG) yang menggilas
Barcelona 4-0, baru-baru ini pada
laga Liga Champions masih han-
gat dalam pemberitaan.

Hal ini lumrah karena tak satu
pun pengamat bola internasional

Julian Draxler ’SI RENDAH HATI’

MADRID (TERBITTOP) — Klub rak-
sasa  Real Madrid kembali me-
raih sukses di laga Liga Cham-
pions dengan melumat wakil
Italia, Napoli 3-1.

Megabintang El
Real, Cristiano Ro-
naldo, sukses men-
catatkan rekor
dalam men-
cipta-
kan

assist di satu musim Liga Cham-
pions. Rekor tersebut terjadi usai
Ronaldo turut berkontribusi da-
lam terciptanya gol Toni Kroos
saat timnya menang.

Hasil Ronaldo ini setidaknya
telah menutupi kekecewaan
fans Real Madrid, dua pekan si-
lam, yang sempat mencemooh-
kan CR7.

Gol Kroos tercipta usai Ronal-
do bergerak dari sisi kiri pertaha-
nan Napoli, yang maju ke kotak
penalti dan sukses melewati
Kalidou Koulibaly sebelum
memberi umpan kepada Kroos
yang langsung melepaskan ten-
dangan dan menjebol gawang
Pepe Reina.

Rekor assist Champions
Assist tersebut merupakan

yang kelima dari Ronaldo da-
lam delapan laganya di Liga

Champions mu-
sim ini. Sekaligus
merupakan rekor
pribadi baginya
dalam hal men-
ciptakan assist di
satu musim Liga
Champions sela-

ma membela
Madrid.

Pada pertandingan ter-
sebut, Ronaldo gagal untuk

mencetak gol, namun ia
mampu menciptakan lima pe-
luang untuk rekannya, dan kem-
bali memperlihatkan bahwa di-
rinya bukanlah pemain yang
egois. (sn/dm)

CR7 Buktikan
BUKAN PEMAIN EGOIS

LONDON (TERBITTOP) — Sergio
Aguero masih memiliki ’taji’ se-
bagai penyerang  Manchester
City. Ia pun tengah digadang-
gadang dipinang seteru  sekota-
nya, Manchester United (MU),
untuk memperkuat lini depan
pada musim panas mendatang.

Mengapa MU tertarik mema-
kai jasa Aguero, tak lain karena
klub kaya Inggris tersebut mulai
sangsi terhadap daya serang
tim, karena belakangan ini Uni-
ted hanya mengandalkan Zla-
tan Ibrahimovic.

Melihat kondisi ini,
mantan pemain United,
Paul Scholes, menyaran-
kan supaya klub mema-
kai jasa Aguero pada
musim panas 2017. Se-
bab, pemain asal Ar-
gentina ini diyakini Sc-
holes, mampu mengisi po-
sisi Ibrahimovic di kala
yang bersangkutan cedera
atau saat bermain bersama un-
tuk saling mengisi daya serang di
lini depan.

The Red Devils sepanjang mu-

sim ini bisa di-
sebut distri-
busi golnya
hanya ter-
pusat ke-
pada stri-
ker asal
Swedia itu.
Total 20 gol
dibukukan

Ibra dalam 34 partai.
Pesaing paling de-

kat Ibra adalah Juan
Mata, yang nota-
bene merupakan ge-
landang serang. ”Se-
orang penyerang ba-
kal membantu Ibrahi-
movic, bisa Aguero ju-
ga bukan pilihan bu-

ruk,” tutur Scholes.
Kans Man United me-

rekrut Aguero tetap terbu-
ka dalam skuat Jose Mou-

rinho. Masa depan  Aguero
itu memang tengah terusik

MANCHESTER UNITED

Tempat Aguero
yang Menjanjikan

karena pos penyerang utama di
The Citizens direbut oleh Gabriel
Jesus yang direkrut dari Palmei-
ras, Brasil.

Sementara pelatih Manchester
City Josep Guardiola mengata-
kan, Aguero masih sebagai pe-
main penting di dalam klubnya.

Aguero memang mengukir
prestasi gemilang ketika turun
menggantikan Jesus yang cede-
ra 15 menit menjelang pertandi-
ngan usai saat Man City meng-
hadapi Bourdemouth, menantu
Maradona ini mencetak sebuah
gol atas kemenangan 3-1.

Tentang rencana Aguero men-
inggalkan City, Guardiola men-
gatakan,  dirinya dan petinggi
klub menginginkan dia bertah-
an. ”Saya paham betapa sulit-
nya menemukan pencetak gol
top. Saya tahu kekuatannya.
Saya ingin dia bertahan tapi
saya tidak tahu apa yang terja-
di nanti,” katanya. (ss/dm)

Sergio Aguero

Edin Dzeko

Cristiano
Ronaldo

Julian Draxler

AMBISI CONTE
Juara Liga Primer
dan Piala FA

Ambisi Conte ini tidaklah berlebi-
han karena Chelsea tengah men-
duduki posisi aman di puncak kla-
semen.

Tegasnya, peluang The Blues un-
tuk mewujudkannya mimpi Conte
sangat terbuka untuk memenang-
kannya dan untuk melaju ke puta-
ran berikutnya di kompetisi lain. Me-
ngapa diprediksikan mudah, pasal-
nya yang dihadapi Wolverhampton
Wanderers.

Conte mengaku jelang laga mel-
awan klub asal Championship te-
tap diartikan serius alias tidak mere-
mehkan skuat Paul Lambert karena
pertandingan bakal berlangsung di

Molineux Stadium.
”Biasanya saya ingin memenang-

kannya dan saya ingin mencoba
untuk meraihnya dengan tim saya,
setiap kompetisi di setiap musim.
Kami harus memiliki mentalitas pe-
menang. Ketika anda pemain pela-
tih atau sebagai pemain Chelsea
maka anda harus memiliki ambisi
untuk mencoba menangkan setiap
kompetisi yang anda mainkan,”
kata pria asal Italia ini.

Tidak mudah
Conte menuturkan, jelas tidak

akan mudah mewujudkan ambisi-
nya. Karena di liga ada enam tim
sangat kuat yang akan bersaing
hingga akhir musim untuk menang-
kan gelar. Di Paiala FA ada 16 tim.
Sehingga target kami melaju ke pu-
taran berikutnya. Besok laga yang
tidak mudah. Jangan lupa Wolver-
hampton mampu atasi Liverpool
dan Stoke di laga tandang.

”Kami harus memperhatikannya,
karena mereka menunjukan bahwa
mereka punya kesempatan untuk
kalahkan tim besar. Saya harap be-
sok hasilnya berbeda dan Chelsea
yang berhak ke putaran berikut-
nya,” kata Antonio Conte. (sm/dm)

LONDON (TERBITTOP) —
Memenangkan titel

juara Liga Primer dan
Piala FA jadi mimpi

pelatih Chelsea, Antonio
Conte. Ia menyatakan

bahwa dirinya berharap
agar di musim ini

bisa meraih dua trofi
tersebut sekaligus.

MADRID (TERBITTOP) — Tiga bintang pesepak bola jadi berita media mas-
sa pekan ini karena keberhasilan menciptakan gol di Liga Champions.

Penyerang asal Perancis,  Karim Benzema, menyatakan bahwa di-
rinya akan terus memberikan yang terbaik untuk klubnya, Real Madrid.

Benzema sukses mencetak satu gol saat membantu El Real meraih
skor kemenangan 3-1 atas Napoli pada leg pertama putaran 16 besar
Liga Champions. ”Saya secara pribadi akan terus memberikan yang
terbaik untuk Madrid. Selain itu saya tidak akan membuat pelatih Zine-
dine Zidane dan fans merasa kecewa,” kata Benzema.

Rekan setim Benzema di Real Madrid, Casemiro juga meraih sukses
karena tendangan kerasnya saat Real Madrid menekuk Napoli itu.

Tendangan keras jarak jauh  yang berbuah gol Madrid tersebut, dika-
takan Casemiro lama dilatihnya. Pemain 24 tahun tersebut melepas tem-
bakan jarak jauhnya setelah Napoli membuang bola yang jatuh tepat
ke arahnya. ”Saya hanya ingin menendangnya dengan keras untuk

pertandingan itu, untuk fans, untuk Bernabeu,” kata Casemiro.
Di ajang yang sama pemain Bayern Muenchen asal Belan-

da, Arjen Robben, menyatakan dirinya sangat puas bisa men-
galahkan Arsenal di leg pertama babak 16 besar Liga Cham-
pions dengan skor 5-1.

Gelandang berusia 33 tahun itu membuka kemenangan tim-
nya dengan mencetak  gol pembuka di menit 11. ”Saya merasa

sangat puas setelah mampu menghancurkan tim asuhan
Arsene Wenger.  (sm/dm)

TURIN (TERBITTOP) — Jika tidak
ada aral melintang klub Spanyol
Real Madrid siap membayar pe-
nyerang Juventus, Paulo Dybala,
asal Argentina untuk
merumput di Santiago
Bernabeu.

Presiden Palermo
Maurizio Zamparini me-
mang tidak tang-
gung tanggung
membanderol
Dybala dengan
harga 150 juta
euro.

Harga ter-
sebut tampak-
nya tidak men-
jadi pengha-
lang kontrak karena
Real Madrid menang
membutuhkan Dy-
bala.

Penyerang pro-
duktif ini kerap di-
kaitkan dengan
bintang Barcelona
Lionel Messi. Karena
Zamparini yakin Dy-
bala bisa mengikuti
jejak karier Messi.

Sebutan The Next
Messi untuk Dyba-
la, pemain muda
Juventus, memang
sedikit berlebihan.
Namun, melihat apa yang sudah
dilakukan saat masih berusia 23
tahun, Dybala memang memiliki
potensi menjadi pemain terhebat
di dunia.

Juventus merekrutnya dari Pa-
lermo di musim panas 2015 de-
ngan biaya 32 juta euro. Tanpa
butuh waktu beradaptasi, Dyba-
la langsung pamer kemampuan
dengan menciptakan 23 gol dan
sembilan assist dari 46 laga musim
2015/2016.

”Siapa pun yang mengkritik Mes-
si itu gila. Kita berbicara mengenai
Messi baru. Ia akan menjadi pe-
main seperti Messi dan sudah ada
di tingkat itu,” ungkap Zamparini
seperti dikutip Soccerway.

Bersama Juventus di musim
2016/2017, ketajaman Dybala
memang tak seperti musim lalu.
Dari 24 laga di semua kompetisi,

pemain yang dikontrak I Bian-
coneri hingga musim panas
2020 itu baru mengemas de-

lapan gol dan lima assist.
”Oke, ia tak mencetak
gol sebanyak musim lalu.

Tapi, ia selalu menjadi
man of the match di

setiap laga Juve
yang saya sak-
sikan. Ia ada-
lah tipe penye-

rang yang bermain untuk
tim dan menempatkan pe-
main lain di posisi untuk
mencetak gol,” tambah
Zamparini.

Dalam beberapa pekan
terakhir, Juve dilaporkan te-
lah menerima penawaran
dari Real Madrid soal Dy-
bala. Kabar kepindahan-
nya tak terelakkan. Indikasi
semakin menguat setelah
Dybala memberikan tanda
suka pada postingan Cris-
tiano Ronaldo usai Madrid
menang 3-1 atas Napoli di

Liga Champions.
”Saya berharap ia

akan tinggal di Juventus.
Saya pikir mereka bisa menahan-
nya. Namun, tentu saja akan ada
pendekatan. Pemain kelas dunia
selalu didambakan semua orang.
Tapi saya akan suka jika ia ting-
gal di Juventus dalam waktu
yang lama,” jelas Zampa-
rini. (le/dm)

TIGA BINTANG BERSINAR di Liga Champions

Juventus Siap Lepas
DYBALA 150 JUTA EURO

Paulo Dybala

Antonio Conte
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Alumni IPB Kumpulkan
Dana Pendidikan Rp24 M

”Program dana abadi ini meru-
pakan wujud tanggung jawab
alumni IPB untuk terus meningkat-
kan kualitas mahasiswa secara
khusus dan pendidikan Indonesia
secara umum,” kata Ketua Yaya-
san Alumni Peduli IPB Fathan Ka-
mil dalam keterangannya di
Jakarta, Kamis.

Fathan menjelaskan, pengum-
pulan dana itu dilakukan melalui
donasi dari para alumni, termasuk
dari sumber yang bersifat tidak re-
guler seperti investor reksadana,
dengan tujuan untuk pendanaan
program beasiswa dan pengem-
bangan kapasitas mahasiswa.

”Kita menggunakan sistem rek-
sa dana yang akan menggalang

modal dari investor agar mereka
ikut membantu pembiayaan pen-
didikan melalui berbagai investasi
yang dijalankan. Laba dari inves-
tasi digunakan untuk membiayai
program Yayasan Alumni. Pokok
modalnya tetap menjadi milik in-
vestor,” jelas Fathan.

Dana abadi yang diperoleh saat
ini bersumber dari donasi alumni
IPB sebesar Rp1 miliar, penempa-
tan dana dari beberapa lembaga
seperti PT KSEI Rp8 miliar, Dana Pen-
siun PT Telkom Rp5 miliar, PT Bursa
Efek Indonesia Rp5 miliar, dan PT
Bahana Rp5 miliar. ”Dana ini diper-
kirakan semakin bertambah seiring
sosialisasi program akan dilakukan
terus menerus,” tambah Fathan.

Penggunaan dana pendidikan
melalui Yayasan Alumni Peduli IPB
ini meliputi pemberian beasiswa
regular, beasiswa unggul, pelati-
han kewirausahaan sosial, work-
shop dan penataran serta pelati-
han kepemimpinan.

Ketua Himpunan Alumni IPB
Bambang Hendroyono mengha-
rapkan Yayasan Alumni Peduli IPB
dan dana abadi merupakan solu-
si konkret dari alumni IPB untuk bi-
aya pendidikan mahasiswa yang
tidak berkecukupan. ”Program ini
merupakan sejarah baru bagi IPB
dan alumninya dalam menjamin
keberlangsungan pendidikan bagi
mahasiswa, khususnya yang tidak
berkecukupan,” ujar Bambang.

Berdasarkan catatan, sebanyak
70 persen mahasiswa IPB masih
hidup di bawah standar kelayakan
dan berpotensi tidak dapat melan-
jutkan studi, karena keterbatasan
orangtua mereka dalam mem-
biayai pendidikan. (ant)

JAKARTA (TERBTTOP) — Yayasan Alumni Peduli
Institut Pertanian Bogor (IPB) mengumpulkan dana
abadi pendidikan sebanyak Rp24 miliar yang akan
dimanfaatkan untuk membiayai kuliah mahasiswa
IPB yang kurang mampu.

Unpad Kirim 11 Mahasiswa Ikuti Simulasi PBB
BANDUNG (TERBITTOP) — Universi-
tas Padjadjaran (Unpad) Ban-
dung, kirim sebelas mahasiswa se-
bagai delegasi menghadiri salah
satu simulasi sidang Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) Harvard
National Model United Nations
(HNMUN) 2017.

Simulasi sidang PBB itu diada-
kan baru-baru ini (Februari) di Bos-
ton Amerika Serikat. Sedang pe-
ngiriman delegasi Unpad tersebut
tercatat untuk ke-10 kalinya. Se-
belas mahasiswa terpilih menja-
di delegasi itu, Yoga Mahardika
(Fisip), Agrian Ratu Randa (Fikom),
Adhia Rana Kayungyun (Fikom),
Albert Christiaan Londa (Fikom),
Muhammad Dwika Pratamadia
(FH), Ben Satrio Hutomo (FEB),
Gretta Gizela (FEB), Hygea Mar-
wany (FEB), Jeremy Juanito Lum-
bantobing (FEB), Fathan Zuhair Fa-

rizi (FEB), Jessica Priscilla Suri (FH).
Harvard National Model United

Nations merupakan simulasi kon-
ferensi PBB yang tertua, terbesar,
dan paling prestisius di dunia
yang diikuti oleh 3000 mahasiswa
dari berbagai penjuru dunia.

Simulasi konferensi PBB dise-
lenggarakan oleh Harvard Univer-
sity, Boston, setiap tahunnya.

Tercatat even ini telah diseleng-
garakan sejak tahun 1955. Dalam
konfrensi ini para delegasi akan
membahas permasalahan global
yang dihadapi beberapa negara
dalam berbagai bidang.

Delegasi dituntut untuk memili-
ki kompetensi negosiasi, berpikir
kritis, dan public speaking. Dan
Unpad telah berpartisipasi sela-
ma sepuluh tahun terakhir de-
ngan mengirimkan delegasi yang
telah terpilih untuk mewakili Uni-

versitas Padjadjaran di Harvard
University.

Para mahasiswa yang akhirnya
terpilih telah melewati beberapa
proses seleksi seperti wawancara,
pembuatan paper, Forum Group
Discussion, dan mini caucus.

Sembilan orang mahasiswa
yang akhirnya terpilih menjadi de-
legasi dalam konferensi 2017 di
Boston, Amerika Serikat adalah,
Yoga Mahardika (Fisip), Agrian
Ratu Randa (Fikom), Adhia Rana
Kayungyun (Fikom), Albert Chris-
tiaan Londa (Fikom), Muhammad
Dwika Pratamadia (FH), Ben Sa-
trio Hutomo (FEB), Gretta Gizela
(FEB), Hygea Marwany (FEB), Jere-
my Juanito Lumbantobing (FEB).

Seluruh delegasi akan didampi-
ngi oleh dua orang Faculty Advisor
yaitu Fathan Zuhair Farizi (FEB), Jessi-
ca Priscilla Suri (FH). (dolat munthe)

DEPOK (TERBITTOP) — Kepala Humas dan Keterbu-
kaan Informasi Publik (KIP) Universitas Indonesia (UI)
Refelly Dewi Astuti menyatakan UI, meraih peringkat
50 besar dengan menduduki peringkat ke-47 di Asia
atau ke-534 di dunia berdasarkan publikasi 2017
World Universities Ranking.

”Pemeringkatan tersebut dilakukan oleh lembaga
internasional bernama uniRank atau sebelumnya

bernama 4 International Colleges and Universities
(4ICU) yang dirilis pada pertengahan Januari 2017,"
kata Refelly di Depok, baru-baru ini.

Pemeringkatan tersebut menurut dia, didasarkan
pada lima parameter, yaitu Moz Domain Authority,
Alexa Traffic Global Rank, Similiar Web Global Rank,
Majestic SEO Reffering Domain dan Majestic SEO
Trust Flow. (le/dolat munthe)

Univesitas Indonesia Peringkat 47 Terbaik Asia

BONUS DEMOGRAFI BALI
Prof Dr Haryono Suyono bersilaturahmi dengan Rektor Universitas Ngurah Rai dan Kepala BKKBN Provinsi
Bali sambil berbincang-bincang tentang bonus demografi yang mana Provinsi Bali telah mendapatkan
bonus demografi sejak tahun 1990-an, karena Program KB sangat berhasil di Bali dan sering mendapatkan
kunjungan dari berbagai negara serta sebagai contoh bagi negara-negara lain di dunia.
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Kebersamaan Sesama yang Dinamis

KONFLIK MANUSIA DAN HARIMAU TERUS BERLANJUT—————(dari halaman I)
Pelanggaran dari ketentuan

tersebut dapat dikenakan sanksi
pidana berupa hukuman penjara
maksimal lima tahun dan denda
maksimum Rp100 juta. Lalu Per-
aturan Pemerintah Republik Indo-
nesia Nomor 7 Tahun 1999 ten-
tang Pengawetan Jenis Tumbu-
han dan Satwa.

Berbagai regulasi itu ternyata
belumlah cukup untuk menghen-
tikan secara total konflik manusia
dan harimau yang justru terus ter-
jadi yang berujung korban jiwa.

Kasus terbaru terjadi di Kabu-
paten Agam, di mana ada lapo-
ran sebanyak tiga ekor kerbau
milik warga Cubadak Lilin, Nagari
Baringin, Kecamatan Palemba-
yan, Sumatera Barat,  diduga di-
mangsa harimau Sumatera (pan-
thera tigris Sumatrae) saat digem-
balakan di kawasan Hutan Cagar
Alam Maninjau, Rabu (22/2).

Pemilik ternak tersebut, Petriana
(55) mengatakan, satu ekor ker-
bau dengan berat sekitar 130 kilo-
gram saat ditemukan pada ba-
gian kaki dan perutnya sudah ha-
bis dimakan. Sedangkan dua
ekor anak kerbau dengan berat
sekitar 40 kilogram hanya dibu-
nuh. ”Ketiga ekor kerbau itu ter-
geletak di padang rumput de-
ngan jarak sekitar satu kilometer
dari rumah saya. Dengan keja-
dian ini saya mengalami kerugian
sekitar Rp30 juta,” katanya.

Ia bersama warga lain, dan wali
jorong sudah memberitahukan
peristiwa ini ke Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Agam.

Sementara Kepala BKSDA
Agam Syahrial Tanjung didampi-
ngi petugas BKSDA Syafrial Suhar-
to mengatakan, ketiga ekor ker-
bau ini diduga kuat dimangsa
Harimau Sumatera, karena pada
lokasi ditemukan jejak telapak
kaki Harimau Sumatera dan jejak
luka pada kerbau.

Namun pihaknya belum bisa
memastikan berapa ekor dan
besar harimau yang memangsa
ternak itu. ”Kami tidak bisa me-

mastikan jumlah dan besar hari-
mau karena jejak telapak kaki su-
dah mulai hilang terinjak warga.
Kita telah mengusir harimau ke
tengah hutan dengan cara bu-
nyi-bunyian,” katanya.

Dilihat dari cara memangsa
harimau ini, katanya, induk hari-
mau sedang melatih anak-anak-
nya untuk berburu makanan di
hutan sebelum harimau itu berpi-
sah. ”Kalau sudah bisa berburu,
maka induk harimau akan berpi-
sah dengan anaknya. Apabila
ada anak harimau berkelamin
jantan, maka mereka akan men-
cari lokasi baru,” katanya.

Pihaknya mengimbau warga
untuk tidak mengikat kerbau di
kawasan Hutan Cagar Alam Ma-
ninjau, karena di daerah itu meru-
pakan habitat Harimau Sumate-
ra. Selain itu tidak mengganggu
habitat harimau dengan cara
merusak hutan, berburu rusa, ki-
jang dan lainnya di lokasi itu.
”Apabila ini terjadi maka harimau
akan turun ke permukiman warga
untuk mencari makan,” katanya.

Konflik susulan
Kabar adanya harimau me-

mangsa ternak warga tersebut,
terjadi hanya beberapa hari se-
jak terungkapnya perdagangan
organ-organ harimau di Sumate-
ra Barat. Kasus ini menunjukan ko-
nflik antara manusia dan harimau
masih terus berlanjut.

Sebelumnya dikabarkan Tim
Balai Pengamanan dan Penega-
kan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (BPPLHK) beserta
BKSDA Sumbar dan Riau me-
ngungkapkan perdagangan ku-
lit harimau itu. Tim berhasil mem-
bekuk lima pelaku yang diduga
melakukan perdagangan kulit
Harimau Sumatera.

”Penangkapan bermula dari
laporan masyarakat bahwa akan
diadakan transaksi perdagangan
kulit harimau beserta bagian tu-
buh lainnya, sehingga kemudian
dilanjutkan dengan pengintaian

pelaku,” ujar Kepala Seksi BPPLHK
Wilayah II Sumatera Edward Huta-
pea.

Setelah memperoleh cukup in-
formasi, kata Edward, akhirnya
petugas mengamankan kelima
pelaku di Jorong Simpang Nagari
Koto Gadang, Kecamatan Gu-
nung Talang, Kabupaten Solok,
sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka
adalah SY (35), N (49), IZ (23), SU
(33), dan DMS (28), dari pemerik-
saan awal diketahui berasal dari
luar Sumatera Barat, yakni Riau
dan Jambi.

Dalam penangkapan itu, petu-
gas mengamankan barang bukti
satu lembar kulit Harimau Sumate-
ra dengan jenis kelamin betina
yang diperkirakan berumur dua
tahun. Lalu, dua rangkaian utuh tu-
lang-belulang harimau, serta paruh
burung rangkong yang telah di-
olah dalam bentuk batu cincin.

Petugas juga menyita dua unit
kendaraan roda empat dengan
nomor polisi BM 1860 QB, dan BA
1979 TF yang digunakan oleh para
pelaku, serta delapan unit tele-
pon genggam yang juga ikut dia-
mankan. Para pelaku akan dijerat
Pasal 21 Ayat (2) huruf d, juncto
Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kon-
servasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya. ”Pelaku akan
diancam dengan pidana maksi-
mal lima tahun dan pidana den-
da sebesar Rp100 juta,” katanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) setempat masih melaku-
kan penyidikan terhadap pelaku
untuk mengungkap jaringan per-
dagangan dan perburuan satwa
langka itu. Sedangkan petugas
BKSDA Sumbar Wawan Sukawan
mengungkapkan pada habitat
aslinya Harimau Sumatera diper-
kirakan tinggal 600 ekor.

Masih terus berlangsung perbu-
ruan dan perdagangan terhadap
satwa dilindungi itu, makin me-
ngurangi populasinya di alam,
sekaligus mengancam kelesta-
riannya. (pumpunan)

K onon, sebagai wujud
kebersamaan, Panitia
Perayaan Natal 2016,
bertekad tidak me-
nyelenggarakan upa-

cara keagamaan yang mengiri-
ngi perayaan Natal, tetapi me-
nyusun acara yang luas dengan
mengikutsertakan anggota dari
kelompok agama lain. Kebiasa-
an ini juga berlaku sebaliknya se-
hingga tumbuh rasa persatuan
dan kesatuan di antara para ang-
gota PWRI yang rata-rata sudah
berusia lanjut.

Panitia itu bergerak bersama-
sama merumuskan acara dan
menggalang dana untuk acara
perayaan kegembiraan para
anggota yang sepakat memperi-
ngati hari lahir pujaan dalam ag-
amanya. Kebersamaan itu me-
nempatkan para anggota me-
ngangkat tolorensi antarumat be-

ragama yang sangat tinggi se-
sama anggota lain yang diharap-
kan akan menjadi perekat persa-
tuan dan kesatuan antar anak
bangsa yang lebih luas dan ber-
dampak pada generasi yang le-
bih muda secara nasional.

Panitia yang terdiri dari wakil-
wakil dari berbagai organisasi
pensiunan PWRI yang berasal dari
berbagai kementerian dan lem-
baga nonkementerian secara
kompak bersatu menyusun acara
dengan melibatkan anggota,
anak dan cucunya sebagai reali-
sasi dari kepedulian PWRI terha-
dap tiga generasi, yaitu para lan-
sia, anak-anak dan cucu-cucu-
nya sehingga tumbuh kesan yang
sangat harmonis sebagai cermi-
nan kehidupan berkelanjutan.

Seperti biasa acara dimulai de-
ngan menggelar ’acara resmi’
menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia Raya yang mengingat-
kan semua peserta seakan-akan
dibawa kembali kepada jaman
semasa masih menjabat dan me-
ngikuti upacara kenegaraan
yang sangat syahdu. Nyanyian la-
gu kebangsaan itu disusul de-
ngan selingan lagu-lagu perjua-
ngan para pensiunan yang ingin
mengabdi sepanjang hayat. Sua-
tu dorongan kepada semua ang-
gota untuk menganut hidup se-
hat, tetap tegar dan berjanji pa-
da diri sendiri tetap sehat sejah-
tera dan mengabdikan seluruh
kemampuan fisik dan mentalnya
untuk berjuang bersama anak
dan cucunya demi kebanggaan
dan kesejahteraan bangsa dan
negaranya.

Acara disusun mengalir seder-
hana membawa para peserta se-
perti bertambah muda mengi-
ngat masa ketika mereka masih

menjabat sebagai pegawai ne-
geri pada zamannya. Anggota
panitia yang umumnya pada
waktu muda adalah pejabat
tinggi dengan kerendahan hati
bertindak seakan pegawai biasa
yang melayani para tamu dan
sahabatnya agar merasa nya-
man mengikuti acara sederhana
yang di masa muda barangkali
diselenggarakan oleh anak buah
kantornya, tetapi pada waktu
pensiun sebagai anggota PWRI ti-
dak jarang anggota panitia yang
di masa lalu hanya ’memerintah’
anak buahnya, pada waktu ini
justru setelah pensiun dan sepuh
harus mengerjakan sendiri mela-
yani anggota lain yang sama se-
puhnya.

Sungguh mengharukan karena
kejadian itu seakan menem-
patkan para anggota yang per-
nah menjadi pegawai senior
mendadak di antara para senior
menjadi ’junior’ kembali. Suatu
peristiwa nostalgia yang menam-
bah kebahagiaan di masa tua
karena menarik dan selalu me-
ngundang kerinduan.

Para sesepuh yang tidak biasa
menyanyi, karena tarikan group
penyanji dengan seragam indah
dari berbagai anggota pensiu-
nan yang telah berlatih menya-
nyi dalam paduan suara bersa-
ma, ikut merasakan getaran seni
dan dalam hati menjadi ikut
bangga berdendang mengikuti
irama dengan suka cita. Apalagi
pada waktu pimpinan agama
membacakan sambutan yang
menyejukkan hati, para peserta
seakan ikut terbawa dalam kehe-
ningan yang khusuk dan rasa in-
dah dan sejuk menyatu dengan

Allah, Tuhan Yang Mahakuasa
yang sangat dirindukannya.

Dalam rangkaian perayaan
hari Natal tahun ini panitia juga
menghadirkan acara kepedulian
sosial dari anggota kepada ke-
luarga prasejahtera yang berasal
dari kampung-kampung di Jakar-
ta dan sekitarnya. Mereka mem-
peroleh santunan secara simbolis
agar kehidupannya bertambah
sejahtera.

Gerakan ini diikuti dengan an-
juran agar keluarga yang lebih
mampu bisa menjadi keluarga
asuh dan menggerakkan keluar-
ga lain yang dianggap mampu
di daerah atau di wilayahnya un-
tuk ikut dalam Gerakan Keluarga
Asuh mengambil keluarga lain
yang kurang mampu mendapat-
kan santunan agar kalau terjadi
sesuatu kepada keluarganya bisa
dibantu tidak menjadi keluarga
yang makin miskin atau makin
sengsara. Gerakan ini mendapat-
kan dukungan tidak saja dari ke-
luarga yang beragama Nasrani
tetapi dianjurkan kepada setiap
keluarga yang merasa terpang-
gil kepada keluarga prasejahtera
yang ada di sekitarnya.

Gerakan yang dilakukan oleh
PB PWRI dalam setiap kesempa-
tan dimasukkan juga dalam ke-
sempatan peringatan Hari Natal
2016 yang baru saja diselenggar-
akan tersebut. Keluarga yang di-
anggap mampu dianjurkan men-
jadi Keluarga Angkat bagi keluar-
ga prasejahtera yang ada di de-
sa di sekitar Kantor PB PWRI atau
di Posdaya di sekitar Jabodeta-
bek yang sementara ini dibina
oleh berbagai perguruan tinggi
atau oleh PWRI wilayah Jakarta

dan Jabodetabek. Dalam acara
tersebut digelar juga upaya men-
daftar anggota yang siap menja-
di keluarga asuh tersebut.

Kegiatan menggalang keluar-
ga asuh itu akan diteruskan pada
acara-acara lain yang diseleng-
garakan oleh PB PWRI atau PWRI
di cabang-cabang di seluruh In-
donesia. PWRI Peduli menjadi ga-
rapan amal ibadah yang akan di-
lanjutkan melalui kegiatan me-
ngajak para anggota memberi
bantuan pengembangan eko-
nomi anak-anak, cucu dan ke-
luarga lain yang menjadi tetang-
ga keluarga PWRI di mana pun
adanya.

Keluarga mampu anggota
PWRI diharapkan membantu
atau memberi pinjaman seperlu-
nya kepada keluarga kurang
mampu untuk menjadi agen
yang menyalurkan sembako ke-
pada keluarga lain yang membu-
tuhkannya.

Dengan cara demikian, maka
keluarga yang mampu akan
membantu keluarga anggota
pensiunan yang masih muda
menjadi agen dan mendapat
keuntungan untuk memelihara
anggotanya yang sudah lansia
dengan penuh kasih sayang.

Kegiatan keagenan itu akan di-
mulai di wilayah Jakarta dan seki-
tarnya. Apabila ternyata memba-
wa hasil positif akan dilanjutkan
ke cabang-cabang di Jawa sam-
pai ke tingkat Kabupaten dan ko-
ta sehingga para anggota PWRI
secara tidak langsung membantu
rakyat banyak memelihara kese-
hatan dan kesejahteraan de-
ngan cara sederhana. (Penulis
adalah Ketua Umum PWRI)

KIPER MADRID ’LEMOT’, DE GEA PILIHAN ZIDANE————–—————(dari halaman I)
Los Blancos sedang mencari

pengganti Keylor Navas dan di-
harapkan De Gea bisa hadir pa-
da musim panas ini.

Zinedine Zidane dan petinggi
klub pun terbilang tidak kebera-
tan dengan nominal tersebut dan
bisa mempersiapkannya, tapi
ada saingan dari jawara Serie A
yaitu Juventus.

Sejauh ini Madrid juga melirik
beberapa kiper solid untuk meng-

antisipasi seandainya gagal me-
makai jasa De Gea.

Bahkan sosok Thibaut Courtois
yang merupakan kiper Chelsea
bersama dengan Hugo Lloris dari
Tottenham juga menjadi target
dari Real Madrid.

Ada kabar jika Chelsea tidak
menjual kiper andalan mereka
pada musim panas sehingga
mata Madrid bisa berbelok kepa-
da Lloris untuk bermain di Santia-

go Bernabeu.
Madrid dikatakan bisa menja-

di sibuk pada bursa transfer mu-
sim panas ini karena larangan
transfer mereka sudah diangkat.

Bahkan tidak sedikit rumor mun-
cul kalau klub ibu kota Spanyol itu
ingin menjual Cristiano Ronaldo,
di mana penjualan tersebut akan
mampu membuat klub memba-
ngun skuat baru dengan uang
tersebut. (sc/dm)

BIARPUN agak terlambat, para pensiunan
anggota PWRI dari Jakarta dan sekitarnya,

akhir bulan lalu bersama-sama memperingati
Hari Raya Natal dan Tahun baru bersama-sama di

Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta. Peringatan yang diselenggarakan secara

bersama oleh para anggota PWRI dari seluruh Jakarta
dan Jabodetabek, termasuk dari kantor-kantor kementerian dan lembaga

nonkementerian di Jakarta itu berlangsung secara sederhana, khidmat dan
meriah. Panitia bersama terdiri dari wakil-wakil pensiunan yang berasal dari

berbagai kementerian dan instansi di Jakarta, anggota PB PWRI serta simpatisan
dari lembaga lain yang bersahabat dengan para pensiunan anggota PWRI.

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

INVESTASI PARIWISATA, RAJA SAUDI LIRIK MANDEH DAN BELITUNG——(dari halaman I)
Kunjungan dimulai sejak 1 Maret

2017. Selama tiga hari, Salman
melakukan kunjungan kenegaraan
resmi. Sisanya, dia akan berlibur ke
Bali selama enam hari. ”Jumlah
rombongannya pun tidak tang-
gung-tanggung, mencapai 1.500
orang, termasuk di dalamnya 10
menteri dan 25 pangeran,” ujar
Wakil Menteri Luar Negeri Abdur-
rahman Mohammad Fachir usai
rapat terbatas mempersiapkan
kunjungan tersebut.

Fachir mengatakan, hal ini akan
berimbas positif pada pariwisata
Indonesia. Bali sebagai destinasi
liburan pilihan Raja yang berpen-
garuh di Timur Tengah itu, kata Fa-
chir, akan meningkatkan pariwisa-
ta dan menjadi pemberitaan ba-
nyak media. ”Itu promosi luar bi-
asa. Sangat bagus untuk pari-
wisata Indonesia,” tutur Fachir.

Keindahan Bali, kata Fachir, di-
akui oleh dunia internasional. Bah-
kan tahun ini, Pulau Dewata dino-
batkan sebagai pulau terbaik di
dunia oleh DestinAsian Readers
Choice Award (RCA) 2017 yang

bermarkas di Singapura.
Keunikan adat dan budaya, ke-

ramahan manusianya, keinda-
han alamnya, kuliner dan ekspek-
tasi terhadap destinasi di Bali, di-
nilai yang terbaik di muka bumi
ini. Termasuk wisata bulan madu.
Youku Travel and Sina Travel, Dou-
ble Platform Big Data, sudah me-
nyematkan Bali sebagai The Best
Honeymoon Destination 2016.

Aktivitas liburan sejumlah seleb-
ritis dunia, seperti Christina Aguile-
ra dan Jordan Bratman sempat
berbulan madu ke Pulau Dewata
pada Desember 2005. Bintang
pop dunia itu menyewa sebuah
vila pribadi di Jimbaran. Kedua-
nya pun sempat bermain dan
menikmati pesona matahari
tenggelam di Jimbaran.

Setelah itu, ada Ashton Kutcher
dan Milan Kunis. Pasangan itu
berbulan madu di Bali pada
Agustus 2012. Nusa Dua menjadi
pilihan mereka untuk mengabis-
kan waktu bulan madunya.

Pasangan lainnya, Ashlee Simp-
son dan Evan Ross juga bulan

madu ke Bali. Setelah melangsung-
kan pernikahan pada 31 Agustus
2014, keduanya langsung terbang
ke Indonesia untuk menikmati bu-
lan madu eksklusif di Pulau Dewa-
ta Bali. Sementara pada Maret
2016 lalu, artis top Taiwan, Nicky Wu
dan Cecilia Liu juga ikutan bulan
madu di Bali. Sedangkan yang ter-
baru, Rain dan Kim Tae Hee ber-
bulan madu di Pulau Dewata se-
jak Minggu, 22 Januari 2017.

Tak hanya selebriti dunia yang
melirik Bali untuk dijadikan destinasi
bulan madu. Sepanjang 2016, sedi-
kitnya 100 pasangan Tiongkok juga
ikut melakukan pesta nikah di Bali,
Indonesia. Selain itu, tidak sedikit
warga Saudi dan dari negara timur
tengah lainnya berbulan madu di
Bali. ”Itu membuat Bali terkenal. Ke-
betulan, Indonesia punya semua
yang diinginkan wisman Saudi.
Warna hijau dan biru ada di sini.
Biru diwakili pantai, dan hijau di-
wakili hutan serta pegunungan. Itu-
lah yang menjadikan Indonesia
menarik di mata masyarakat Timur
Tengah,” ucapnya. (cnn/ris)

SITI AISYAH JADI KORBAN PENIPUAN—————————–—————(dari halaman I)
”Jadi (dalam aksinya) yang

satu perempuan nutup mata (tar-
get), yang satunya lagi menyem-
protkan sesuatu. Itu sudah dilaku-
kan sudah hampir tiga empat
kali,” ujar Tito di Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh, Jumat (17/2),
seperti dikutip media.

Ternyata di dalam semprotan itu
diduga mengandung zat berba-
haya. Usai beraksi, Aisyah diberi
upah beberapa dolar. Informasi itu
diperoleh dari pihak Malaysia.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu
menyebut Siti Aisyah tidak me-
nyadari dirinya tengah diman-
faatkan. Saat Wakil Duta Besar In-
donesia untuk Malaysia, Andriano
Erwin menemuinya, Siti pun men-
curahkan isi hatinya.

Siti Aisyah, 25 mengaku dibayar
400 ringgit atau sekitar Rp1,2 juta
oleh seseorang. Duit itu upah un-
tuk adegan lelucon yang mem-
buat Kim Jong-Nam tewas. Siti ti-
dak tahu jika adegan lelucon ber-
bayar itu untuk membunuh Kim
Jong-Nam. Dia juga tidak tahu
jika orang yang jadi target sera-
ngan dalam adegan lelucon itu
adalah abang tiri Kim Jong-Un.

”Dia hanya mengatakan secara
umum bahwa seseorang me-
mintanya untuk melakukan ke-
giatan ini. Dia hanya mengatakan
secara umum bahwa dia bertemu
dengan beberapa orang yang
tampaknya orang Jepang atau
Korea,” kata Andriano, dalam kon-
ferensi pers di Kuala Lumpur sete-

lah menemui Siti, Sabtu (25/2).
Diplomat Indonesia itu melaku-

kan pertemuan dengan Siti selama
30 menit. Siti, kata dia, berpesan
agar orangtuanya tidak mengun-
junginya di tahanan di Malaysia.

”Menurut dia, ada orang yang
memberinya 400 ringgit untuk me-
lakukan kegiatan ini. Dia hanya
mengatakan, dia diberi sejenis min-
yak, seperti baby oil (minyak bayi),”
ujar Erwin, seperti dikutip AP.

Kepolisian Diraja Malaysia me-
ngonfirmasi bahwa minyak bayi itu
sebenarnya agen VX, racun me-
matikan yang dikategorikan PBB
sebagai senjata pemusnah massal.
Agen atau gas VX pada umumnya
hanya diproduksi di fasilitas militer
di negara tertentu. (rapller.com/ris)

TERGUNCANG DITAHAN TIGA MINGGU—————————–—————(dari halaman I)
Diketahui, Kabid Humas Polda

Metro Jaya Komisaris Besar Polisi
(Kombes Pol) Raden Prabowo
Argo Yuwono mengatakan, pi-
haknya sudah mengabulkan per-
mohonan penangguhan pena-
hanan untuk terduga tersangka

makar Firza Husein.
Argo menjelaskan, penanggu-

han penahanan Firza ini murni
subjektivitas penyidik. Salah satu-
nya adalah karena Firza dalam
kondisi sakit. ”Alasannya subjek-
tivitas penyidik (karena alasan

kesehatan) ya salah satunya ada
itu,” jelasnya.

Kuasa Hukum Firza Husein, Dah-
lia Zein mengatakan, kliennya
saat ini tengah dalam kondisi
yang tidak stabil. Firza disebut kini
dalam kondisi sakit. (tribun)

KASUS ANTASARI VS SBY MULAI DISELIDIKI——————–—————(dari halaman I)
telah menyeret Antasari ke pen-
jara. Antasari menyebut ada du-
gaan pelanggaran Pasal 318 Ki-
tab Undang-Undang Hukum Pi-
dana (KUHP) di balik kasus yang
menjeratnya. ”Saya malaporkan
adanya persangkaan palsu yang
sering media sebut rekayasa ka-
sus saya,” kata Antasari.

Selain itu, Antasari juga me-
laporkan dugaan tindak pidana
penghilangan barang bukti yang
dibutuhkan dalam persidangan
oleh pejabat atau penguasa.
Menurutnya, salah seorang peja-

bat telah menghilangkan barang
bukti berupa baju yang diguna-
kan Nasrudin, korban pembunu-
han pada 15 Maret 2009.

Antasari menilai baju itu penting
untuk mengungkap perkara pem-
bunuhan yang divonis kepadanya.
Dia menyebut baju itu dapat mem-
beberkan fakta baru yang terung-
kap dalam sidang peninjauan
kembali (PK) kasus pembunuhan
terhadap Nasrudin. Di dalam lapo-
rannya, dia menyertakan Pasal 417
KUHP atas dugaan pidana terse-
but. ”Pasal 417 KUHP itu adalah

masalah perbuatan penguasa,
pejabat yang ditunjuk dalam hal
ini, yang menghilangkan baju kor-
ban. Tapi di 417 itu tidak disebut
baju korban. Menghilangkan,
menghapus, apalah segala ma-
cam itu. Nah, itu saya laporkan
juga,” kata Antasari.

Meski demikian, Antasari tidak
menyertakan nama terlapor da-
lam laporannya. Dalam laporan
yang diterima polisi dan diberi
Nomor LP/167/II/2017/Bareskrim,
nama terlapor masih dalam ta-
hap penyelidikan. (kabrnaId)

KASUS PENISTAAN PANCASILA, YUSRIL SIAP JADI SAKSI, MAHFUD MENOLAK–—(dari halaman I)
”Dulu saya kuliah mengajar

mata kuliah sejarah ketatanega-
raan, pahamlah masalah ini. Ma-
ka dari itu, saya bisa menjernih-
kan persoalan terkait masalah ke-
bebasan mimbar akademik,"
kata Yusril seperti dilansir detik.-
com pada acara Sahabat Dah-
lan di Warung Daun, Cikini, Jakar-
ta Pusat, Jumat (24/2).

Kesaksian Yusril ini sebagai sak-
si yang meringankan. Tidak ku-
rang ada lima saksi diantaranya
mantan Ketua MK Mahfud MD.
Namun dikabarkan Mahfud me-
nolak karena merasa diminta oleh
tersangka Habib Rizieq.

Yusril mengatakan bersedia
memberikan keterangan persoa-
lan yang menyangkut Habib Ri-

zieq. Menurut dia, seharusnya ini
tidak bisa dipidanakan. Ia menilai
keterangannya dapat menjadi
acuan bagi polisi untuk mengusut
kasus tersebut.

”Habib itu menulis tesis master di
Universitas Kebangsaan Malaysia,
dia menulis tentang Pancasila. Jadi
dia punya pendapat kesimpulan di
situ. Itu nggak bisa dipidanakan ya.
Kalau orang nulis tesis keberatan,
ya tulis tesis juga untuk memban-
tah dalilnya itu, bukan terus mau
dipidanakan. Apalagi kalau dia
menulis tesis di Malaysia kemudian
ditulis dalam bahasa Melayu diper-
tahankan di Malaysia, locus delic-
ti-nya ada di mana, ini masalah
juga. Jadi saya akan berikan kete-
rangan yang mudah-mudahan,

kalau sudah memberikan, ini kan
atas laporan Sukma (Sukmawati
Soekarnoputri). Jadi saya pikir ka-
lau saya sudah memberikan keter-
angan, mudah-mudahan menja-
di bahan bagi polisi untuk gelar
perkara kasus ini,” katanya.

Yusril juga mengatakan sering
berkomunikasi dengan Habib Ri-
zieq. Ia menilai Habib Rizieq ada-
lah sosok yang tidak mempunyai
pemikiran menyimpang menge-
nai Pancasila. ”Kalau memang
tidak cukup bukti, kan kasusnya
bisa dihentikan. Menurut saya, si
Habib Rizieq tuh nggak punya
(pemikiran menyimpang), saya
sering ngomong dengan beliau.
Itu menurut saya sih lurus-lurus saja
pikirannya,” katanya. (dtk)
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Lomba ini memang sa-
ngat istimewa, karena ba-
nyak jagoan turun di laga
burung berkicau berlomba.
Sedikitnya diikuti 700 peng-
gemar kicau mania digelar
oleh Laskar Enterprise yang
secara rutin menggelar ke-
giatan penyelenggaraan la-
tihan dan perlombaan kon-
tes berbagai burung di Pasar
Segar Kota Depok pada se-
tiap Rabu dan Sabtu pukul
11.00 WIB hingga selesai.

Ratusan penggemar bu-
rung di Kota Depok, Jawa Ba-
rat berpartisipasi meramai-
kan lomba kicau yang dise-
lengarakan Laskar Enterprise.
Para pecinta kicau mania
membanjiri areal lokasi per-
lombaan dengan membawa
burung burung jagoannya
mengikuti perlombaan yang
digarap EO Laskar Enterprise.
Sebanyak 22 jenis burung
diperlombakan dalam event

yang berlangsung selama
sehari penuh.

Suara berirama pun terde-
ngar dari kicauan-kicauan
burung saling bersahutan.
Suara merdu dari kicauan
burung yang sedang diper-
lombakan keindahan sua-
ranya. Bahkan para mania
yang datang yang ikut lom-
ba bukan dari saja golo-
ngan muda atau pemula,
tetapi banyak diikuti golo-
ngan usia tua yang sudah
puluhan tahun dalam me-
nekuni kegiatan kicau ma-
nia. Begitu juga dengan pa-
ra wasit serta tim panitia
yang sudah berpengala-
man di dalam penyeleng-
garan kicau mania ini, de-
ngan serius melakukan pe-
nilain terhadap suara bu-
rung. Mereka datang tidak
dari saja Depok, tetapi dari
Cibinong, Bogor, Tangerang
dan Bekasi.

”Saya datang ke sini kare-
na sudah menyatu dengan
burung selama ini, dan ingin
menyemarakkan lomba
kontes yang digarap Laskar
Enterprise di Pasar Segar ini.
Saya memiliki lebih 30 ekor
jenis burung, dan selalu ak-
tif berlomba dengan jagoan
burung murai dan burung
lokber dan lainnya. Kegia-
tan ini sudah saya tekuni se-
jak pertama kontes burung
di Ancol, sekitar tahun 1998
lalu,” ungkap Yono, warga
Depok Timur dalam perca-
kapan dengan TERBITTOP di
sela-sela perlombaan di
Pasar Segar Depok.

Tak hanya peserta dan
anggota komunitas, ratusan
warga Depok pecinta in-
dahnya kicauan burung pun
datang untuk menyaksikan
perhelatan ini.

Kegiatan kicau mania di
Kota Depok, menurut Yono,
tergolong yang besar di
daerah Jabodetabek. Pe-
cinta dan kunitas burung
lebih dari 20 kumunitas terse-
bar di wilayah ini, sehingga
kegiatan ini selain wadah
untuk menyalurkan hobi,
tetapi dapat meningkatkan

persaudaraan sesama kicau
mania. Laskar Enterprise
yang dimotori kehadirannya
oleh Esty dan Topan Husan-
da sebagai panitia, serta
pelindung Haris Fadil lah
meramaikan kegiatan kicau
mania dengan lokasi per-
manen dengan 70 ganta-
ngan burung dalam alam
terbuka yang dibuat tenda-
tenda besi permanen yang
menarik untuk ditonton.

Kegiatan ini didukung oleh

LASKAR ENTERPRISE Tetap
Eksis Adakan ’Kicau Mania’

� Di Pasar Segar Kota Depok

H ALAMAN hijau dan parkir Mal Pasar Segar
Jl Tole Iskandar Kota Depok mendadak
seperti rimba di tengah hutan. Ratusan burung
bersahut-sahutan mengusir kebisingan kendaran
dan menyatukan ratusan kicau mania yang

datang dari berbagai pelosok Kota Depok, Jawa Barat.
Bahkan penggemar kontestan burung itu datang dari
daerah lain, seperti Cibinong, Bekasi dan Bogor untuk
berpartisipasi meramaikan lomba kicau mania.

tim juri yang berjumlah 25 or-
ang sudah berpengalaman
yakni, Anggit dan Ali dengan
pimpinan panitia pelaksana
dinahkodai Wawan.

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

Laskar Enterprise, event or-
ganizer (EO) independen mu-
lai eksis di Kota Depok, bek-

erja sama dengan pengelola
Pasar Tradisional Segar. Se-
tiap Rabu menggelar latihan
bersama (latber) di lapangan
permanen di pelataran
pasar, dan Sabtu menggelar
acara perombaan.

Laskar Enterprise mena-
warkan kerja sama menge-
lola kicau mania dengan la-
pangan yang sebenarnya
sangat representatif ini. ”La-
pangan ini sudah sangat re-
fresentatif. Kalau digarap

serius, lapangan ini sangat
potensial. Lokasinya nya-
man, parkirnya pun luas,”
jelas Pelindung Laskar Enter-
prise Haris Fadillah.

Terbukti gelaran perdana
dengan melombaan 22 je-
nis burung cukup menarik
minat kicaumania. Sekitar
723 kicau mania memenuhi
arel pertandingan walau-
pun suasana cuaca cukup
terik matahari disertai men-
dung di kala sorenya. (ris)

LOMBA KICAU MANIA — Peserta lomba saat mengikuti kegiatan kicau mania yang diselenggarkan Laskar Enterprise di
Pasar Segar Kota Depok, belum lama ini.

HARIS FADILLAH


