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[JAKARTA] DPR meminta
pemerintah pusat segera me-
nuntaskan kasus Gereja Kris-
ten Indonesia (GKI) Yasmin,
Bogor, Jawa Barat. Hal terse-
but merupakan kesimpulan
rapat kerja gabungan peme-
rintah dengan Komisi II, III,
dan VIII DPR di Jakarta,
Rabu (8/2). 

Dalam rapat yang dipim-
pin Wakil Ketua DPR, Pra-
mono Anung, didampingi Ke-
tua Komisi II, Agun Gunanjar
Sudarsa, Wakil Ketua Komisi
III, Aziz Syamsuddin, serta
Ketua Komisi VIII, Abdul
Kadir Karding, pemerintah
diwakili, antara lain Menda-
gri Gamawan Fauzi, Wakil
Menteri Agama Nasaruddin
Umar, Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan, dan Wali
Kota Bogor, Diani Budiarto. 

”Rapat Gabungan Komisi
II, III, dan VIII DPR bersama
pemerintah dan Ombudsman
terkait permasalahan GKI
Yasmin Bogor memutuskan
agar pemerintah pusat dan
daerah dalam waktu yang se-
segera mungkin menyelesai-
kan permasalahan GKI Yas-
min Bogor secara tuntas, de-
ngan melibatkan seluruh
unsur dan elemen masyarakat
yang terkait, demi terwujud-
nya kehidupan kemasyarakat-
an yang aman tenteram dan
damai,” kata Pramono.

Sebelum kesimpulan ra-
pat dibuat sempat terjadi per-
debatan. Pada awalnya, ke-
simpulan DPR akan mencan-
tumkan penyelesaian GKI
Yasmin harus berdasarkan
putusan Mahkamah Agung
(MA) nomor 127/PK/TUN/
2009 yang menolak gugatan
Pemkot Bogor atas IMB GKI
Yasmin. Namun, hal tersebut
langsung ditolak Ketua Fraksi
PPP, Hasrul Azwar. Menurut-
nya, kalau putusan MA dise-
butkan dalam kesimpulan,

harus dimuat juga putusan PN
Kota Bogor soal dugaan pe-
malsuan syarat keluarnya
IMB GKI Yasmin. 

Menanggapi hal itu, Aziz
Syamsuddin menyatakan pu-
tusan MA adalah yang ter-
tinggi daripada putusan peng-
adilan lainnya.  Sedangkan
Agun Gunanjar Sudarsa men-
jelaskan putusan MA itu be-
rangkat dari hati nurani demi
kesempatan hidup bersama
serta prinsip empat pilar
kebangsaan.

Akan tetapi, Hasrul tetap
menolak. Pasalnya, hasil lobi
antarfraksi hanya menyepa-
kati kesimpulan yang akan di-
tetapkan tidak menyebutkan
adanya putusan MA. 

Setelah mendengarkan
penyampaian Mendagri yang
pada intinya tidak ingin ma-
suk ke dalam persoalan hu-
kum, melainkan musyawa-
rah-mufakat, akhirnya dise-
pakati putusan MA tidak di-
cantumkan dalam kesimpulan
rapat.

Putusan MA
Terkait hal itu, Aziz

Syamsuddin meminta Men-
dagri Gamawan Fauzi me-
nyelesaikan persoalan GKI
Yasmin sesuai hasil kesim-
pulan rapat kerja gabungan. 

“Mendagri kan sudah ber-
janji akan memfasilitasi se-
mua pihak terkait dalam per-
soalan GKI Yasmin. Jadi
Mendagri mesti merealisasi-
kan janji tersebut sesuai
kesimpulan rapat kemarin,”
kata Aziz kepada SP di Jakar-
ta, Kamis (9/2).

Dia menegaskan penyele-
saian tersebut tentu harus te-
tap memperhatikan putusan
MA Nomor 127/PK/TUN/
2009 dan fatwa MA. “Sekali
lagi, Mendagri tinggal menin-
daklanjuti saja kesimpulan
rapat, tentu saja dengan mem-
perhatikan putusan dan fatwa
MA,” tegasnya.

Hal senada disampaikan
anggota Komisi VIII DPR dari
Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Ali Maschan
Moesa. Menurutnya, persoalan
GKI Yasmin sepenuhnya urus-
an pemerintah pusat. Pemerin-
tah tentu akan berupaya men-
cari titik temu untuk menyele-
saikan persoalan tersebut.

DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus GKI Yasmin 
Putusan MA Harus Diperhatikan 

[JAKARTA] Partai Demokrat
memperkirakan, kasus dugaan
suap proyek Wisma Atlet SEA
Games yang menyeret sejum-
lah kadernya, bisa menemu-
kan titik terang dalam dua bu-
lan. Dengan demikian, Demo-
krat berharap bisa mulai re-
bound (bangkit) dalam dua
bulan, guna mempersiapkan
diri mempertahankan keme-
nangan dalam Pemilu 2014.

“Kami harapkan masalah
ini (kasus wisma atlet) secepat-
nya selesai. Semakin cepat se-
makin bagus. Akan memberi-
kan kesempatan untuk rebound
(bangkit). Kalau masalah ini
selesai tidak lama, katakanlah
dalam waktu dua bulan, maka
bisa segera rebound,” ujar ang-
gota Dewan Pembina Partai
Demokrat Syarief Hasan, saat
berkunjung ke Redaksi SP,
Rabu (8/2) sore.

Untuk itu, dia berharap Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
(KPK) segera memberi kepas-
tian mengenai nama-nama po-
litisi Demokrat, termasuk

Ketua Umum Partai Demokrat
Anas Urbaningrum, apakah
terbukti terlibat kasus tersebut
atau tidak. Meski demikian, dia
menegaskan partainya tidak
mengintervensi atau memaksa
KPK agar mempercepat pena-
nganan kasus wisma atlet.
KPK tentu punya mekanisme
sendiri dalam menyelesaikan
kasus yang ditanganinnya.
“Kan sebenarnya ketahuan.
Apakah memang ada indikasi
terlibat atau tidak. Kalau me-
mang terlibat, katakan. Kalau
tidak terlibat juga harus kata-
kan,” ujarnya.

Dia mengakui, dugaan ko-
rupsi yang melibatkan sejum-
lah kader mengakibatkan po-
pularitas Demokrat menurun.
Jika dugaan-dugaan itu selesai
diproses, Demokrat pasti
bangkit. Sebab, penurunan po-
pularitas lebih karena pembe-
ritaan mengenai indikasi
keterlibatan sejumlah kader
dalam kasus korupsi.

“Kasus itu kan multiplier
effect. Maka, begitu masalah

itu selesai, pasti beres. Survei
yang dirilis terakhir juga terli-
hat ada paradoks. Biasanya ka-
lau rating SBY turun, PD juga
turun. Sekarang lucu, PD turun
tetapi SBY naik. Jadi sekarang
rakyat tahu bahwa yang berma-
salah sebenarnya sejumlah
kader di PD,” jelasnya.

Syarief yang juga Menteri
Koperasi dan UKM menegas-
kan, Demokrat sudah siap me-
nerima apa pun putusan KPK,
terutama menyangkut dugaan
keterlibatan Anas. Namun, dia
menolak mengungkapkan
apakah partainya sudah me-
nyiapkan pengganti Anas. 

“Belum ada itu. Ketua De-
wan Pembina, Pak SBY (Susi-
lo Bambang Yudhoyono) su-
dah mengatakan tidak meng-
gantikan Anas, karena beliau
percaya pada penjelasan Anas
bahwa dia tidak terlibat. Ke-
cuali kalau KPK mengatakan
lain. Jadi, kami menunggu
langkah KPK,” tuturnya.

Demokrat “Rebound” dalam Dua Bulan

Proyek JSS Dihambat?

Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono telah menerbitkan Peraturan
Presiden (Perpres) terkait proyek

pembangunan Jembatan Selat Sunda
(JSS), yakni Perpres 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan
Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Kehadiran Perpres itu
menimbulkan angin segar bahwa megaproyek itu segera
terlaksana dengan baik.

Namun, rupanya, masih ada hambatan terkait proyek
tersebut. Menurut sumber SP di kalangan Istana, ada anggota
kabinet yang seolah ingin lepas tangan terhadap proyek terse-
but. Anggota kabinet itu tidak ingin bertanggung jawab jika
ada masalah dalam proyek JSS itu di kemudian hari.

Padahal, proyek ini sudah direncanakan dengan matang,
baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta selaku investor.
Tak hanya itu, lobi ke Pemerintah Tiongkok pun sudah dilaku-
kan untuk mendapat dukungan dana. “Lobi itu sudah mendapat
sinyal positif. Artinya, program ini sudah on the track,” ujar
sumber itu.

Oleh karena itu, dia menyayangkan jika masih ada hambat-
an terkait proyek yang diperkirakan akan menelan dana sebesar
Rp 100 triliun itu. Apalagi, proyek itu dilakukan demi kepen-
tingan bangsa, yakni untuk mewujudkan keterhubungan antar-
pulau, sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian.

“Presiden kan sudah meneken Perpresnya, jadi seharusnya
bisa terus berjalan. Sebaiknya, semua komponen bangsa
mendukung program ini,” ujar sumber itu. [O-1] 
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SP/CHARLES ULAG

Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar (kanan), berdialog dengan Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) dan
Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar (kiri) saat rapat kerja gabungan pemerintah dengan Komisi II, III,
dan VIII DPR di Jakarta, Rabu (8/2). 
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[JAKARTA] Partai Demokrat
(PD) diyakini masih bisa di-
percaya masyarakat dan bang-
kit dari keterpurukan, jika se-
mua elemen partai bersatu dan
bekerja sama membangun
kembali citra positif partai pe-
menang Pemilu 2009 itu.
Pernyataan tersebut disampai-
kan Mantan Wakil Sekretaris
Jenderal DPP Partai Demokrat
(PD) periode 2004-2009, Nur-
hayati Ali Assegaf, menyikapi
pidato Ketua Dewan Pembina
PD, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).

“Saya ingin kita semua
menyikapi pidato Pak SBY
dengan semangat untuk bersa-
tu dan bekerja keras memba-
ngun kembali citra positif PD.
Kita harus optimistis, jangan
langsung pesimistis dengan
hasil survei yang menilai PD
merosot. Saya yakin kalau se-
mua kader bersatu dan bekerja
sama turun ke bawah, 2014
PD masih bisa dipercaya,” ka-
ta Nurhayati, kepada SP, di Ja-
karta, Rabu (8/2).

Menurut dia, hasil survei
mengenai penurunan dukung-
an dan kepercayaan masyara-

kat terhadap PD tak perlu disa-
lahkan. Survei itu, harus di-
tangkap sebagai peringatan
agar semua kader PD jangan
terbawa badai yang menggun-
cang akibat sejumlah kasus ko-
rupsi yang melibatkan sejum-
lah pengurus teras DPP PD. Pi-
dato SBY, lanjutnya, merupa-
kan bentuk dorongan semangat
yang harus ditangkap seluruh
kader baik pengurus, deklara-
tor maupun pendiri untuk ber-
satu dan bekerja keras agar ha-
sil survei mengenai kemerosot-
an PD berbalik arah.

”Pidato Pak SBY harus dija-
wab dengan kerja keras kita se-
mua. DPP harus diberi ruang
dan didukung pendiri juga dek-
larator. Soal perbedaan penda-
pat, itu keniscayaan dalam de-
mokrasi, tapi bukan berarti ada
perpecahan,” kata Nurhayati.

Dia menilai, PD masih bi-
sa mengangkat jargon antiko-
rupsi sebagai visi-misi yang
diusung meski sejumlah peng-
urus DPP justru terseret kare-
na kasus korupsi.

Nurhayati menegaskan,
langkah-langkah yang dilaku-
kan PD terhadap kader yang

terbukti melakukan korupsi ja-
uh lebih tegas dibandingkan
partai lain yang tetap memeli-
hara kadernya meskipun sudah
dipenjara karena kasus korupsi.

Banyak Masalah
Dia mencontohkan, PD ter-

bukti tegas memecat mantan
Bendahara Umum M Nazarud-
din, dan Wakil Sekjen Angeli-
na Sondakh begitu dinyatakan
sebagai tersangka oleh aparat
hukum. Ketika ditanya menge-
nai Forum Deklarator dan Pen-
diri PD yang dibentuk di saat
pengurus DPP PD pimpinan
Anas Urbaningrum mulai go-
yah karena kasus M Nazarud-
din, Nurhayati menyatakan, hal
itu sah-sah saja dan tak berarti
ada perpecahan atau kubu di
internal partai. 

“Saya tidak melihat ada
kubu-kubu. Bahwa ada perbe-
daan pendapat, itu wajar. Tapi,
sejauh ini semua punya tujuan
positif untuk partai,” kata
Nurhayati. Dia menyatakan,
kondisi yang dialami PD saat
ini mungkin menyebabkan ba-
nyak kader yang down, namun
jangan sampai kehilangan se-

mangat apalagi saling tuding
dan mencari kambing hitam
kemerosotan PD. 

“Seharusnya kita bersatu ka-
rena PD itu rumah kita, jadi ha-
rus kita jaga. Jangan sampai ba-
dai yang datang merusak rumah
kita dan jangan sampai kita sen-
diri yang menimbulkan badai
yang memporak-porandakan ru-
mah kita,” kata Nurhayati.

Hal senada dikatakan ang-
gota Dewan Pembina PD, Amir
Syamsuddin. Menurutnya, tak
ada yang perlu dikhawatirkan
dari upaya Forum Deklarator
dan Pendiri PD yang akan
mengadakan rapat akbar man-
tan pengurus DPD dan DPC
PD seluruh Indonesia.

“Saya nilai tujuan forum
ini positif, untuk membangkit-
kan kembali partai dan mereka
ini pahlawan yang bekerja ke-
ras di awal pendirian PD, jadi
tak perlu dicurigai,” kata
Amir, seusai jumpa pers me-
ngenai pergantian dirinya dari
posisi Sekretaris DK di Kantor
DPP PD, kemarin. 

Sementara itu, anggota DK
PD Jero Wacik menilai, pergan-
tian Amir Syamsuddin  dari ja-

batan Sekretaris DK PD kepada
TB Silalahi di rumah kediaman
Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono di Puri Cikeas, Bo-
gor, Jawa Barat adalah untuk
efektivitas dan optimalisasi ki-
nerja dewan semata. 

Menurut dia, pergantian itu
tidak mengganggu dewan ke-
hormatan yang saat ini sedang
sibuk mengurus permasalahan
partai. TB Silalahi menambah-
kan, posisinya sebagai Ketua
Komisi Pengawas PD yang se-
kaligus akan menggantikan
Amir Syamsuddin sebagai Sek-
retaris DK PD guna mengefek-
tifkan fungsi pengawasan oleh
DPP. 

”Banyak sekali masalah un-
tuk membenahi partai ini. Dari
sini kelihatan betapa terbatas-
nya waktu DK di dalam me-
nyelesaikan masalah-masalah
ini, lalu ada pemikiran dari Pak
Amir, ini disinkronkan, mem-
perpendek birokrasi, sebaiknya
Ketua Pengawas itu menjadi
Sekretaris DK, nah dengan be-
gitu insya Allah mekanisme
kerja ini lebih cepat lebih lan-
car,” katanya. [O-2/J-9]

PD Masih Bisa Dipercaya

[JAMBI] Pemerintah akan
tetap menerima positif setiap
kritikan yang dilontarkan
pers terhadap pemerintah.
Namun, pers juga diharap-
kan tetap menyuarakan ke-
berhasilan pembangunan di
berbagai sektor, tak melulu
menyuguhkan berita menge-
nai kerusuhan dan unjuk ra-
sa. Pemberitaan berlebihan
mengenai kekerasan, keru-
suhan atau unjuk rasa,  perlu
dikurangi guna mencegah
terjadinya kekacarua di te-
ngah masyarakat.

Hal itu dikatakan Menteri
Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Tifatul Sembi-
ring, pada Konvensi Media
Massa memperingati Hari
Pers Nasional (HPN) ke-27  di
Abadi Convention Center Ko-
ta Jambi, Rabu (8/2). Konven-
si yang dihadiri sekitar 600
orang jajaran pers tersebut, ju-
ga menghadirkan pembicara
Wakil Ketua DPD La Ode Ida.

Menurut Tifatul, bela-
kangan ini pers cenderung se-
makin banyak menyoroti pe-
merintah dari segi buruk-bu-
ruknya saja. Padahal, banyak
juga fokus pemberitaan lain
mengenai kehidupan masyara-
kat yang perlu dikedepankan
pers. Misalnya pekerja di per-
kebunan, guru sekolah desa
terpencil, pemuda yang me-
menangi perlombaan sains.
Pemberitaan seperti itu, kata

Tifatul, tentunya sangat ber-
manfaat bagi pengembangan
karakter bangsa sekaligus
memberi motivasi bagi ke-
lompok-kelompok masyara-
kat untuk membangun.

Dikatakan, pers sebagai
pengawal demokrasi sekali-
gus sebagai mitra pemerin-
tah yang sejajar, selayaknya
mengambil peran terdepan
dalam menanggulangi dam-
pak negatif penyebaran in-
formasi yang justru dapat
merusak seni-sendi kehidup-
an bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

“Jikalau terdapat indikasi
penyelewengan wewenang
pada penyelenggara peme-
rintah, pers dapat saja mela-
kukan fungsi kontrol demi
terciptanya pemerintahan
yang jujur, transparan dan
akuntabel,”katanya.

Tifatul mengatakan, pers
harus mampu memediasi
publiknya di tengah perubah-
an dan perkembangan zaman
dewasa ini. Pers tidak boleh
sekadar mewacanakan perso-
alan sehingga menjadi pole-
mik yang tak berkesudahan
dan menciptakan keresahan
di tengah-tengah masyarakat.
Pers juga harus merangkul
elemen masyarakat lainnya
untuk bersama-sama mencari
pemecahan masalah demi ke-
pentingan bangsa dan negara.
[141/143/136]

Pemerintah Terima
Kritikan Positif Pers

Ratifikasi Konvensi ILO 189
Pada sidang tahunan Organisasi Perburuhan Internasional

(ILO) di Palais des Nations, Jenewa, Swiss, Selasa  (14/6/2011)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat in-
ternasional untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja
domestik. Namun, menurut Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah
Pitaloka, ajakan tersebut seharusnya dibuktikan dengan kebijak-
an politik pemerintah. Pasalnya, Indonesia hingga kini belum
memiliki perangkat hukum yang menjamin pembantu rumah
tangga (PRT) sebagai jenis pekerjaan yang tak berbeda dengan
profesi-profesi lain serta melindungi PRT dalam memperoleh
hak-haknya sebagai warga negara maupun dalam konteks pe-
menuhan hak-hak PRT dalam konteks penegakan HAM. 

“Pemerintahan  SBY harus segera meratifikasi Konvensi ILO
189 tentang Kerja Layak PRT dan meratifikasi Konvensi PBB ta-
hun 1990 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota
Keluarga, sebagai wujud pemenuhan janji SBY untuk melindungi
PRT baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Rieke di Ja-
karta, Rabu (8/2). Selain itu, dia mendesak pemerintah untuk be-
nar-benar bekerja menyelesaikan RUU PRT agar terwujud perlin-
dungan PRT di Indonesia. Di samping itu, politisi dari Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu,  mengajak seluruh pihak
termasuk media massa untuk ikut serta mengawal pembahasan

RUU PRT dan perubahan UU No
39/2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan TKI, agar
kedua UU ini nantinya benar-
benar menjadi UU perlin-
dungan bagi PRT dan TKI.
Dia menambahkan perju-
angan RUU PRT di DPR
saat ini sudah memasuki
langkah yang cukup berarti.

Setelah berulang kali menda-
pat “ganjalan” untuk dibahas.

Target Komisi IX DPR sendiri
pada penutupan Paripurna di bu-
lan Maret, 2012 bahwa draf RUU

PRT disahkan sebagai RUU ini-
siatif DPR dan pada masa si-

dang berikutnya masuk
pembahasan dengan ek-
sekutif. “Artinya, komit-
men pemerintah SBY di-

pertaruhkan, akankah
menyepakati lahirnya
sebuah UU yang
menjadi tonggak ba-
ru dalam perlindung-
an PRT di negara ki-
ta atau sebaliknya,”
pungkasnya. [M-17]

SP/RUHT SEMIONO
Rieke Diah Pitaloka

[JAKARTA] Ketua DPR Mar-
zuki Alie mengatakan, hasil pe-
nyelidikan Badan Kehormatan
(BK) DPR yang menyatakan
ada indikasi pembiaran oleh
pimpinan Badan Urusan Ru-
mah Tangga (BURT) terkait
proyek renovasi ruangan Ba-
dan Anggaran (Banggar) ja-
ngan disalahartikan.

Menurut dia, dalam lapor-
an kepada pimpinan DPR, BK
menyampaikan hal-hal yang
menyangkut pelanggaran ke-
wenangan dan kapasitas pim-
pinan BURT yang menandata-
ngani persetujuan renovasi ru-
angan Banggar. Namun, hal
itu tidak berarti seluruh pim-
pinan BURT termasuk dirinya
sebagai Ketua BURT yang
bertanggungjawab.

“Penyelidikan BK kan be-
lum selesai, jadi hasil semen-
tara yang dilaporkan jangan
disalahartikan. Nanti ketahuan
kok siapa yang main proyek,”
kata Marzuki di Jakarta, Rabu
(8/2).

Dia menyatakan, pemerik-
saan terhadap indikasi penye-
lewengan proyek renovasi ru-
ang Banggar belum tuntas. Se-
lain BK, Badan Pengawas Ke-

uangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) juga
tengah memeriksa dugaan pe-
nyelewengan anggaran dalam
pelaksanaan berbagai proyek
di DPR.

BPKP, lanjut Marzuki, me-
meriksa berbagai persyaratan
administrasi, sedangkan KPK
memeriksa kemungkinan un-
sur tindak pidana dalam pe-
nyelenggaraan proyek di ling-
kungan DPR. “Saya harap ma-
syarakat bersabar menunggu
hasil pemeriksaan BPKP dan
KPK. Akan jelas siapa yang
bersalah dan apakah kesalahan
itu merupakan kesalahan ad-
ministrasi atau memang ada
unsur pidana korupsinya,”
kata Marzuki.

Dia juga meminta BK ber-
hati-hati membuat pernyataan
terkait pelaksanaan proyek di
DPR yang seolah-olah menja-
di tanggung jawab pimpinan
BURT.

Marzuki menegaskan, ti-
dak ada satu pun pasal, baik di
UU MPR, DPR, DPD dan
DPRD (MD3) maupun tata
tertib DPR yang menegaskan
bahwa pelaksanaan proyek di

lingkungan DPR menjadi
tanggung jawab pimpinan
BURT.

“Saya minta BK tunjukan
pasalnya, dimana pimpinan
BURT-lah yang bertanggung-
jawab atas pelaksanaan pro-
yek. BURT itu memutuskan
sesuatu secara kelembagaan,
bukan oleh pimpinan saja. Pe-
nanggungjawab proyek dan
pemegang kuasa anggaran di
DPR juga bukan BURT, tetapi
Setjen DPR,” kata Marzuki.

Sementara itu, hasil rapat
BURT di Gedung DPR, kema-
rin memutuskan, BPKP me-
meriksa Daftar Isian Penggu-

naan Anggaran (DIPA) 2012.
Selama ini, BPKP biasanya
melakukan pemeriksaan sete-
lah proyek berjalan, namun
kali ini BURT memutuskan
proyek di lingkungan DPR ha-
rus ditelusuri BPKP sejak aw-
al tahun anggaran. 

“Semua proyek yang tidak
memenuhi asas kepatutan dan
tidak sesuai dengan aturan
perundangan harus dilaporkan
untuk diambil tindakan. Kalau
ada temuan yang aneh-aneh
maka BURT akan memanggil
Sekjen DPR,” kata sumber
yang menolak disebut nama-
nya. 

Rangkap Jabatan
Hasil verifikasi BPKP

yang sudah dibicarakan de-
ngan Sekjen oleh BURT akan
diumumkan kepada publik
tentang proyek yang layak un-
tuk dilaksanakan. BURT juga
memutuskan, berbagai proyek
dan pengadaan untuk tahun
2012 sebelum dilaksanakan
harus dilaporkan terlebih da-
hulu ke BURT. 

Selain itu, BURT juga
memutuskan Sekjen DPR un-
tuk melaksanakan Inpres No-

mor 2 tahun 2009 tentang
penggunaan produk dalam ne-
geri berkaitan dengan reko-
mendasi BK. Sebelumnya,
BK DPR  mengusulkan ang-
gota dan pimpinan Banggar ti-
dak boleh rangkap jabatan
menjadi bendahara, wakil
bendahara atau tim fund rising
partai dan fraksi. 

Usulan tersebut adalah sa-
tu dari tiga rekomendasi BK
DPR terkait pelanggaran etika
yang ditemukan dalam penye-
lidikan proyek renovasi ruang-
an Banggar DPR senilai Rp 20
miliar. 

Menurut Ketua BK DPR,
M Prakosa, rekomendasi agar
anggota dan pimpinan BK ti-
dak merangkap jabatan, dida-
sari pertimbangan bahwa
Banggar DPR memiliki ke-
kuasaan anggaran yang po-
werfull.

Selain menemukan penga-
ruh kekuasaan Banggar, lan-
jutnya, BK juga menemukan
telah terjadi pembiaran oleh
pimpinan BURT terhadap ke-
tidakpatutan tingkat keme-
wahan atas pelaksanaan pro-
yek renovasi ruangan Banggar
DPR. [J-9]

Ruang Banggar DPR

Marzuki Alie: Pemain Proyek Pasti Terungkap

SP/LUTHER ULAG

Marzuki Alie

ANTARA/RENO ESNIR 

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin (kedua dari kiri), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan (kiri), Ketua Komisi Pengawas
Partai Demokrat TB Silalahi (kedua dari kanan), dan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD Andi Nurpati saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pergantian
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (8/2). Pergantian dilakukan karena  Amir Syamsudin ingin berkonsentrasi menjalankan
tugas sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia (menkum HAM) dan bersikap netral sebagai bagian dari pemerintah.



[JAKARTA] Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) akan
mempertimbangkan penggu-
naan UU tentang Tindak Pida-
na Pencucian Uang (TPPU)
dalam kasus suap pembangun-
an Wisma Atlet Palembang
dengan terdakwa mantan Ben-
dahara Umum Partai Demo-
krat M Nazaruddin. Penerapan
UU itu disambut positif, kare-
na bisa menjerat banyak pi-
hak, termasuk Ketua Umum
DPP Partai Demokrat Anas
Urbaningrum dan Menteri Pe-
muda dan Olahraga Andi
Mallarangeng.

“Sangat tepat kalau KPK
menggunakan UU TPPU. Pi-
hak-pihak yang diduga terlibat
bisa terjerat. Mereka harus
membuktikan, dari mana harta
dan kekayaan mereka. Arti-
nya, nanti akan ada pembukti-
an terbalik. Mereka itu pem-
bohong semua, Anas, Andi
Mallarangeng, dan lain-lain-
nya. Mereka harus membukti-
kan pendapatan mereka dari
mana,” kata kuasa hukum Na-
zaruddin, Elza Syarief kepada
SP di Jakarta, Kamis (9/2).

Dukungan penggunaan UU
TPPU juga disampaikan pakar
hukum dari Universitas Tri-
sakti Yenti Garnasih. Menurut
dia, UU TPPU sangat potensi-
al dalam membongkar kasus
suap Wisma Atlet. “Sangat te-
pat pada kasus Nazaruddin.
Sudah seharusnya. Pengguna-
an TPPU bisa menjerat pihak-
pihak yang diduga menerima
aliran dana dari proyek Wisma
Atlet,” katanya.

Dia menilai, dengan
menggunakan TPPU, nama-
nama yang diduga terkait da-
lam kasus tersebut, seperti
Anas, Andi Mallarangeng,
Mirwan Amir, dan I Wayan
Koster dapat dijerat. Apalagi,
dalam persidangan terdakwa
Nazaruddin kerap terkuat per-
nyataan-pernyataan soal uang
yang disimpan Yulianis di da-
lam brankas Permai Group.

“Dalam persidangan, sering
dikatakan ada uang dicairkan
dan disimpan di dalam brankas,
seperti sidang yang menghadir-
kan mantan karyawan Permai
Group, Saiful Bahri dan Saiful
Fahmi,” katanya.

Kendati demikian, dia ber-
pendapat, penerapan UU TP-
PU oleh KPK cenderung ter-
lambat.  Bahkan, pernyataan
bahwa KPK mempertimbang-
kan penggunaan UU itu me-
nunjukkan lembaga itu seperti
gagap hukum dalam membe-
rantas korupsi. 

“Pimpinan sebelumnya
mengatakan, TPPU akan digu-
nakan secara terpisah. Tetapi,
sebenarnya sejak setahun
yang lalu, KPK bisa menggu-
nakan TPPU dengan UU Tipi-
kor. Secara teori, keduanya di-
lakukan sekaligus dan harus
dilihat juga uang korupsinya.

Makanya, KPK seperti gagap
hukum. Meski demikian, saya
menyambut baik rencana itu,”
ujarnya.

Memperlebar
Kemarin, Juru Bicara KPK

Johan Budi SP mengatakan,
pihaknya akan menggunakan
UU TPPU dalam menuntas-
kan kasus suap Wisma Atlet.
KPK akan mengembangkan
penyidikan yang mengarah
kepada dugaan kejahatan pen-
cucian uang.

“Soal UU TPPU ini mena-
rik. KPK saat ini sedang me-
ngembangkan kasus Wisma
Atlet itu dengan memperlebar
ke arah dugaan kejahatan pen-
cucian uang. Oleh karena itu,
kami akan mengaitkannya de-
ngan TPPU,” kata Johan.

Dia menegaskan, untuk
menerapkan pasal-pasal da-

lam UU TPPU, KPK harus
menemukan adanya bukti-
bukti yang mendasar terkait
adanya kejahatan pencucian
uang. Artinya, KPK belum
memastikan kepada siapa pa-
sal-pasal tersebut akan dike-
nakan. Jadi, ujar Johan, tidak
benar apabila KPK tidak akan
menggunakan UU itu.

Menurut dia, KPK harus
mendasarkan pada bukti-bukti
dulu agar bisa digunakan pa-
sal-pasal TPPU. Salah satu ba-
han untuk mengembangkan
penyidikan adalah dari proses
persidangan terhadap terdak-
wa Nazaruddin yang sedang
berjalan.

“Ada fakta-fakta di persi-
dangan. Ini sedang dalam pro-
ses penyelidikan. Apakah nan-
ti memungkinkan, kepada sia-
pa itu nanti akan dikenakan.
Ini yang sedang dikembang-

kan,” katanya. 
Sedangkan, seusai sidang

kemarin, Nazaruddin berha-
rap, Angie akan memberikan
penjelasan sesuai dengan fak-
ta sebenarnya, sebagaimana
pengakuan yang disampaikan-
nya ketika diperiksa oleh Tim
Pencari Fakta (TPF) Partai
Demokrat.

“Kenapa Ibu Angie bilang
terima uang, tetapi tidak mau
dikorbankan? Dia bilang, saya
menerima uang karena dipe-
rintah. Uang ketika sampai ke
saya langsung saya serahkan
ke Mirwan Amir dan di situ
Mirwan Amir bilang, uang itu
diserahkan ke Pak Anas Rp 2
miliar. Mirwan Amir juga bi-
lang diperintah. Yang perintah
ketua umum, tapi bukan atas
nama partai, melainkan atas
nama pribadi,” kata Nazarud-
din. [ECS/O-1]
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Tak Ada Cekal pada Tahap Penyelidikan

Seseorang yang tersangkut masalah hukum tak dapat dice-
kal jika kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Hal itu terkait
dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Pasal
16 Ayat 1 UU 6/2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD 1945.
Artinya, kata “penyelidikan dan” dalam pasal yang mengatur ke-
wenangan Imigrasi untuk melakukan pencegahan itu dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945. Uji materi itu diajukan oleh tu-
juh pengacara, yaitu Boy Afrian Bondjol, Rico Pandeirot, Rach-
mawati, Slamet Yuwono, Yulius Irwansyah, Dewi Ekuwi Vina,
dan Gusti Made Kartika. Mereka menilai, pasal tersebut melang-
gar hak asasi manusia.

“Kata ‘penyelidikan dan’ yang tertera pada pasal itu berten-
tangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hu-
kum mengikat,” kata Kepala Bagian Humas Direktorat Keimigra-
sian Kemkumham Maryoto Sumadi di Jakarta, Rabu (8/2). Putu-
san MK tertanggal 8 Februari 2012 tersebut dibacakan Ketua
MK Mahfud MD kemarin. [O-1]

TNI/Polri Selalu Disalahkan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhu-

kam) Djoko Suyanto menilai, para aktivis hak asasi manusia
(HAM) sudah tidak lagi peduli kepada TNI/Polri. Dua institusi itu
selalu disalahkan jika aparat TNI/Polri mengejar pelaku kriminal
di daerah konflik, seperti Papua. “Kalau aparat TNI/Polri me-
nangkap pelaku lantas ada perlawanan dan korban, mereka se-
lalu dianggap melanggar HAM. Sekarang ini tidak ada seorang
pun aktivis HAM yang peduli bahwa ada masyarakat kita juga
yang dibunuh,” ujar Djoko di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/2).

Djoko mengatakan, aparat keamanan saat ini sangat hati-
hati dalam mencari pelaku penembakan di Papua. Dia meng-
aku, penyelesaian masalah di Papua bukan hal yang mudah,
apalagi medan di sana sulit dijangkau. “Saya pernah bertugas d-
ua tahun di sana. Medannya sulit, karena hutannya masih le-
bat,” ujar Menko Polhukam. [O-2]

Dipertanyakan, Komitmen Panja RUU KDIY
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X

mempertanyakan komitmen Panitia Kerja (Panja) RUU Keistime-
waan DI Yogyakarta. Hal itu terkait pernyataan anggota Komisi II
DPR Ganjar Pranowo bahwa ada opsi lain di luar lima opsi yang
diusulkan pemerintah pusat. Menurut Sultan, apa pun bunyi opsi
tersebut, yang paling penting adalah keseriusan DPR dan Men-
dagri menyelesaikan UU Keistimewaan DIY yang sudah ditung-
gu sejak 2003. 

“Selama sikap Panja tidak berubah soal penetapan, tak ma-
salah bila ada usulan-usulan atau opsi lain. Sekarang, lihat saja
Panja mempunyai komitmen atau tidak. Kuncinya, komitmen
Panja,” kata Sultan di Yogyakarta, Rabu (8/2).

Dikatakan, usulan pemerintah pusat yang dikirimkan ke DPR
memang berbeda dengan kesepakatan yang pernah disampai-
kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mendagri
Gamawan Fauzi saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lima model mekanisme suksesi Sultan sebagai Gubernur, yang
sempat ditawarkan, antara lain berbunyi, “jika Sultan masih maju
sebagai gubernur maka selesai. Jika kemudian Sultan tidak ma-
ju, maka diberikan pada kerabat dan jika kerabat tidak maju,
maka diberikan pada masyarakat.

Namun, belum sampai lima opsi tersebut mengerucut, mun-
cul kembali model mekanisme pengisian jabatan gubernur yang
berkembang. Usulan model yang muncul, antara lain penetapan
Sultan sebagai gubernur selama lima tahunan melalui usulan
DPRD. Model lain adalah Sultan sebagai gubernur ditunjuk lang-
sung oleh presiden. [152]

KPK Akan Gunakan TPPU

Anas-Andi Bisa Terjerat

[JAKARTA] Dalam persi-
dangan terdakwa kasus suap
pencairan dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur
Daerah (PPID) di Kemnaker-
trans, I Nyoman Suisnaya di
Pengadilan Tipikor, Rabu
(8/2), penuntut umum mem-
buka rekaman penyadapan
percakapan antara Dirut PT
Jaya Alam Papua Syamsul
Alam dengan orang dekat ter-
pidana Dharnawati, yakni
Dhani Nawawi.

Penyadapan yang dilaku-
kan pada 25 Agustus 2011 itu
merekam pernyataan Syam-
sul Alam kepada Danny Na-
wawi, yang menyebutkan
Menakertrans Muhaimin Is-
kandar sedang kesulitan
memberikan tunjangan hari
raya (THR) lebaran. Muhai-
min, ujar Syamsul, memerlu-
kan uang sebesar Rp 2 miliar.

“Saya baru keluar dari
tempat Pak Menteri, Pak.

Janjinya, jam 9 pagi, tetapi
beliau baru sampai, karena
melepas mudik bareng di Ke-
mayoran. Beliau buka-buka-
an untuk memberikan THR ke
seluruh Indonesia masih ku-
rang hampir 2 M. Daftarnya
ada kakek nenek. Saya juga.
Beliau tadi buka-bukaan
minta tolong. Dia ngomong,
saya enggak nagih duit, tapi
tolong bantu saya. Bantu sa-
ya, ada juga teman yang ma-
sih janji. Saya baru dapet e-
nam hampir tujuh. Kurang-
annya masih hampir 2. Jadi,
kalau memang bisa, kalau bi-
sa, tolong bantu saya 7,5,”
kata Syamsul kepada Dhani
dalam rekaman itu.

Ketika dikonfirmasi oleh
majelis hakim kepada Syam-
sul, yang kemarin hadir seba-
gai saksi untuk terdakwa I
Nyoman, dia mengaku me-
mang menelepon Dhani kare-
na disuruh Dharnawati. Hal i-

tu terkait komitmen imbalan
sebesar Rp 1,5 miliar untuk
mendapatkan proyek PPID.

Dikatakan, Syamsul seba-
gaimana penjelasan Dharna-
wati kepadanya, uang terse-
but diperuntukkan kepada
Muhaimin. Uang itu akan di-
serahkan kepada terdakwa
Dadong Irbarelawan untuk
kemudian diserahkan kepada
Fauzi, yang merupakan staf
ahli Muhaimin. Namun, Fau-
zi menolak menerima dana
tersebut.

“Iya betul. Saya mende-
ngar kalau Fauzi yang meneri-
ma. Uang itu diserahkan ke-
pada Dadong, hingga akhir-
nya ditangkap KPK,” kata
Syamsul. Tetapi, persidangan
tersebut tidak dilanjutkan de-
ngan memeriksa Fauzi, yang
dihadirkan oleh penuntut u-
mum. Sidang harus ditunda,
karena salah satu anggota pe-
nuntut umum sakit.[ECS/O-1]

Kasus Kemnakertrans

Pak Menteri Minta Rp 2 Miliar

[JAKARTA] Terpilihnya
Ketua Muda Pengawasan
Mahkamah Agung (MA)
Hatta Ali sebagai Ketua MA
mendapat apresiasi positif.
Kehadiran Hatta untuk meng-
gantikan Harifin A Tumpa
menunjukkan telah terjadi re-
generasi di institusi itu.

“Hatta Ali memang salah
satu hakim karier yang cukup
mempunyai rekam jejak baik.
Selama 3 tahun, dia menjadi
Ketua Muda Pengawasan dan
kita bisa melihat cukup ba-
nyak hakim yang ditindak dia,
terutama hakim-hakim nakal.
Kami berharap itu tetap dipe-
lihara,” kata anggota Komisi
III DPR dari Fraksi PDI-P Tri-
medya Panjaitan kepada SP di
Jakarta, Rabu (8/2).

Selain itu, ujarnya, Hatta
diharapkan bisa melanjutkan
program-program cetak biru
yang sudah ditetapkan oleh
MA. Ketua MA yang baru ju-
ga harus bisa lebih mening-
katkan kualitas putusan, ter-
masuk agar putusan-putusan
MA bisa memenuhi rasa ke-
adilan masyarakat.

Trimedya berharap, MA

di bawah kepemimpinan Hat-
ta Ali bisa lebih baik dari se-
karang. Jika dilihat tren, kata-
nya, sejak masa kepemimpin-
an Bagir Manan dilanjutkan
Harifin A Tumpa, perbaikan
di MA sudah mulai tampak.
“Pak Bagir mengantarkan
MA dengan reformasi MA,
yakni satu atap. Kemudian,
itu dilanjutkan oleh Pak Hari-
fin. Nantinya, kepemimpinan
di tangan Hatta Ali harus bisa
lebih baik lagi,” ujarnya.

Hal senada dikatakan
anggota Komisi III Indra. Dia
yakin, terpilihnya Hatta Ali

merupakan waktu yang tepat
untuk melakukan konsolidasi
internal dan mengokohkan
integritas para hakim.

“Saya yakin sekali, Pak
Hatta mengerti betul persoal-
an profesionalisme kehakim-
an akhir-akhir ini. Apalagi,
jabatan terakhir dia adalah
Ketua Muda Bidang peng-
awasan,” ujar Indra. 

Sedangkan, Hatta Ali me-
ngatakan, dia tetap akan mem-
pertahankan sistem kamar,
yang menjadi tuntutan para
pencari keadilan, masyarakat,
dan publik. Dikatakan, prog-
ram 100 harinya sebagai ketua
MA adalah mengatasi lamban-
nya penanganan dan penyele-
saian perkara, yang kini men-
jadi sorotan masyarakat. Se-
lain itu, dia akan meningkat-
kan kualitas sumber daya ma-
nusia, yakni para hakim, ter-
masuk juga memperjuangkan
kesejahteraan mereka.

“Sejak 2007 sampai seka-
rang, masih 70 persen tun-
jangan remunerasi. Mudah-
mudahan, hal itu dapat mem-
buka mata pemerintah,” kata-
nya. [D-12]

Ada Regenerasi di MA

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Terdakwa kasus Wisma Atlet M Nazaruddin (kanan)  menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu
(8/2). Nazaruddin kembali mengeluh tidak sehat dalam sidang itu dan kondisinya memaksa hakim menunda sidang selanjutnya yang dijadwalkan
Jumat (10/2) menjadi Rabu (15/2).

SP/CHARLES ULAG

Trimedya Panjaitan
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Di negara yang memiliki sistem hu-
kum bersendikan demokrasi, hukum
dianggap sebagai suatu karya yang

begitu penting, yang implementasinya diper-
cayakan kepada aparat penegak hukum, apa-
ratur negara  termasuk legislatif, dan institu-
si hukum. Hukum menjadi kuat di masyara-
kat, apabila ideologi politik, norma politik
dan keadilan, berpegang teguh pada aturan
hukum. 

Karena itu, konsekwensi logis dari nega-
ra yang dengan tegas-tegas di dalam konsti-
tusinya menganut negara hukum (rechstaat)
seperti Indonesia, maka aparat penegak hu-
kum, termasuk pula aparatur negara, atau
singkat kata para pengelola negeri ini harus
mampu menegakkan hukum dan mampu
memberikan rasa keadilan rakyat. Dengan
kata lain, keadilan akan terwujud apabila ada
hukum yang dapat memberikan rasa keadil-
an rakyat. Oleh sebab itulah Bung Karno
memberikan sila kelima: keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. The rule of social
justice, begitulah cita-cita negara hukum.

Dengan demikian, kekuasaan yang dibe-
rikan untuk mengelola republik ini, baik itu
kekuasaan pemerintahan negara, DPR, mau-
pun kekuasaan kehakiman dan aparat pene-
gak hukum, selain mempunyai tugas sebagai
penyelenggara kesejahteraan umum dalam
arti luas, pun harus digunakan untuk menja-
ga wibawa hukum sesuai koridornya agar ti-
dak terjadi kesewenang-wenangan, baik itu
di antara masyarakat sendiri maupun peme-
rintah terhadap rakyatnya.

Namun, kenyataan yang terjadi di ma-
syarakat (das sein), kita seringkali diperli-
hatkan bahwa hukum identik dengan kekua-
saan. Kekuasaan yang dapat diartikan ke-
mampuan untuk memaksakan pihak lain me-
nuruti kemauannya sendiri. Maka, terjadilah
arogansi kekuasaan dan kesewenang-we-
nangan dengan menginjak-injak hukum. Ka-
lau sudah begitu, hukum tidak lagi punya wi-
bawa. Hukum tidak lagi dipatuhi, dan hu-
kum dengan gampangnya dilecehkan.

Yang lebih parah lagi, ketidaktaatan hu-
kum atau pelecehan terhadap keputusan hu-
kum itu justru dilakukan, tidak saja oleh apa-
rat penegak hukum, melainkan juga oleh
aparat pemerintah yang notabene merupakan
pihak yang seharusnya turut menjaga kewi-
bawaan hukum. Dengan tidak dijaganya pe-
laksanaan hukum oleh aparat pemerintah,
maka sejatinya telah terjadi penggerogotan
terhadap tiang pemerintahan itu sendiri. Pa-
dahal, seperti yang dikatakan George Was-
hington, mantan Presiden AS, 1789: “Pelak-
sanaan hukum merupakan tiang paling ko-

koh dalam pemerintahan.”

Kasus GKI Yasmin
Sebetulnya, ada banyak contoh kasus

yang dapat memperlihatkan terjadinya pele-
cehan hukum atau merosotnya wibawa hu-
kum. Tapi, potret paling jelas bagaimana hu-
kum itu diinjak-injak oleh aparat pemerintah
adalah dalam kasus GKI Yasmin -- untuk se-
kadar memperlihatkan satu contoh kasus.
Bagaimana tidak. Putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in
kracht) tidak lagi digubris, tidak ditaati oleh
Walikota Bogor yang notabene adalah aparat
pemerintah.

Kasus GKI Yasmin yang sudah berlang-
sung tiga tahun lamanya itu, berawal dari di-
bekukannya IMB pendirian GKI Yasmin ta-
hun 2008, yang terletak dekat perumahan
Yasmin, Bogor. Ketika kasus ini dibawa ke
ranah Pengadilan, putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Bandung memenang-
kan gugatan panitia pembangunan GKI Yas-
min (September 2008). Tidak terima terha-
dap putusan itu, Pemerintah Kota Bogor
mengajukan banding. Akan tetapi, Pengadil-
an Tinggi TUN di Jakarta mengeluarkan ke-
putusan yang menguatkan keputusan PTUN
Bandung.

Pemerintah Kota Bogor yang masih be-
lum mau menerima putusan tersebut lalu
mengajukan peninjauan kembali (PK) ke
Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA
mengeluarkan keputusan yang pada dasar-
nya menguatkan keputusan yang dikeluar-
kan oleh PTUN Bandung dan PT TUN Ja-
karta (Desember 2010). Intinya, putusan
pengadilan memerintahkan Dinas Tata Kota
dan Pertamanan Kota Bogor mencabut Surat
Pembekuan IMB GKI Yasmin.

Kendati demikian, Walikota Bogor ma-
sih tidak mau juga melaksanakan putusan
pengadilan meski sudah berkekuatan hukum
tetap. Bahkan, berbagai lembaga negara
pengawas pelayanan publik seperti Obud-
sman pun telah mengeluarkan rekomendasi-
nya agar Walikota Bogor mentaati putusan
pengadilan. Namun, Walikota Bogor tetap
bergeming, mengabaikan putusan pengadil-
an itu.

Lantas, apa yang terjadi, ketika hukum
tidak lagi punya wibawa yang ironisnya dile-
cehkan sendiri oleh aparat negara yang se-
mestinya menjaga tegaknya hukum? Terbuk-
ti, suasana menjadi memanas. Ketika para
jemaatnya ingin merayakan Natal, mereka
dihalang-halangi sekelompok orang. Bah-
kan, ketika jemaatnya hendak beribadah
Minggu di awal Januari 2012, sekelompok
orang merasa sah-sah saja menjadi hakim
untuk melakukan eksekusi dengan mengusir
dan membubarkan para jemaah GKI Yasmin.
Mirisnya lagi, pengusiran itu dilakukan di-
hadapan polisi yang notabene adalah aparat
penegak hukum. Padahal, konstitusi kita te-
lah jelas-jelas memberikan perlindungan hu-
kum bagi setiap warga negara untuk beriba-
dah sesuai agama dan kepercayaannya.

Sangat ironis, memang. Pasalnya, aro-
gansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan

yang diperlihatkan dengan sikap ketidaktaat-
annya terhadap hukum itu justru dicontoh-
kan oleh aparatur negara itu sendiri. Padahal,
entah disadari atau tidak, sikapnya itu sejati-
nya telah menggerogoti tiang pemerintahan-
nya sendiri.

Patut digarisbawahi, bahwa sikap dan
tindakan aparat pengelola negara, terlebih
lagi di level pimpinan, itu sangat mempe-
ngaruhi struktur sosial masyarakatnya. Da-
lam arti, sikap-sikap aparat pengelola negara
yang seringkali mempertontonkan penyele-
wengan, pamer kekuasaan, ketidakadilan,
equality of justice, adalah sikap-sikap yang
justru punya andil besar mendorong masya-
rakat melakukan pelecehan hukum, karena
masyarakat akan mencontohnya, sehingga
struktur sosial masyarakat menjadi carut-
marut. Masyarakat akan merasa sah menjadi
hakim bagi kepentingannya sendiri. Main
hakim sendiri menjadi sesuatu yang diang-
gap halal. Sehingga, aturan hukum menjadi
tidak jelas lagi: siapa sebetulnya yang boleh
menindak atau tidak.

Lihat saja, potret kehidupan kita sehari-
hari. Sekelompok masyarakat sudah serasa
menjadi aparat hukum dengan melakukan
sweeping, atau membubarkan pertemuan
yang sudah berijin, atau mengusir bahkan
(membunuh) golongan lainnya yang diang-
gapnya tidak sepaham dengan kelompoknya.

Padahal, efektivitas penegakan hukum i-
tu, selain ditentukan oleh faktor aparat pe-
laksana hukum, pun ditentukan oleh peranan
masyarakat dalam penegakan hukum. Peran-
an masyarakat itu dapat terwujud apabila ada
jaminan dalam penegakan hukum (law en-
forcement). Dengan tidak adanya jaminan
hukum, akan menyebabkan masyarakat ti-
dak lagi respek terhadap hukum, akan me-
nimbulkan sikap apatis terhadap hukum,
yang pada akhirnya berujung pada sikap ma-
in hakim sendiri. Stuktur sosial masyartakat
pun menjadi kacau. Dan, yang lebih mem-
prihatinkannya lagi, sikap penyimpangan
hukum dari masyarakat itu justru bermuara
dari kesewenang-wenangan yang diperlihat-
kan oleh aparat pengelola negeri ini. Dari si-
nilah kemudian muncul benih-benih peng-
adilan rakyat.

Semakin kesewenang-wenangan itu dibi-
arkan sehingga hukum tak lagi punya wiba-
wa, tentu akan semakin terbuka dan tumbuh
subur terjadinya pengadilan rakyat atau
pengadilan jalanan. Pengadilan yang menja-
dikan setiap orang atau kelompok merasa
sah-sah saja bentrok menurut versinya sendi-
ri, dari yang sekadar menghujat, menyakiti,
mengusir, hingga (ini yang paling mengeri-
kan): membunuh. Maka, kekerasan pun telah
disublimasikan kedalam hukum. Bayang-
kan, betapa mengerikannya negeri ini jika
pengadilan rakyat tumbuh subur. 

Kalau memang itu yang akhirnya terjadi,
lantas pada siapa tanggung jawab ini harus
dibebankan? Sebuah pertanyaan yang tentu
kita tahu jawabannya.

PENULIS ADALAH KETUA TEKAD INDONESIA

DAN SEORANG ADVOKAT

Wibawa Hukum Merosot 
Benih Pengadilan Rakyat

JUNIVER

GIRSANG

Ketua Dewan Pers Bagir Manan tegaskan pers nasional belum bebas dari ancaman.
– Pertanda kita masih belajar berdemokrasi.

◆

PPATK temukan transaksi mencurigakan dari sejumlah elite.
– Langsung selidiki, sebelum jejaknya hilang.

◆

Pengusaha warteg di Jakarta akan gugat Pemprov DKI terkait perda pajak restoran. 
– Warteg bukan restoran.

S A S A R A N

Tulisan opini panjang 900 - 1.000 kata disertai riwayat hidup singkat, 
foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suarapembaruan.com.

Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.

Menjaga Kredibilitas Pers

Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari, selalu menyoroti re-
lasi pers, pemerintah, dan masyarakat. Hal itu tak lepas dari fungsi pers
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dari

keseluruhan fungsi itu, fungsi kontrol sosial lebih mewarnai perjalanan relasi
segitiga tersebut.

Dominannya fungsi kontrol sosial oleh pers, juga tak lepas dari peran pers un-
tuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi
hukum dan hak asasi manusia, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuang-
kan keadilan dan kebenaran. Semua fungsi dan peran yang diatur dalam UU
40/1999 tentang Pers tersebut, dilakukan oleh insan pers berdasarkan informasi
yang tepat, akurat, dan objektif. Itulah mengapa, pers kerap disebut sebagai pilar
keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tahun ini peringatan Hari Pers Nasional mengambil tema “Kebebasan Pers
dari dan untuk Rakyat”. Tema itu sejalan dengan hasil survei yang menempatkan
pers di posisi teratas sebagai kekuatan yang masih dipercaya masyarakat. Tiga
kekuatan lain, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang ternyata tidak lagi cukup
dipercaya. Kredibilitas legislatif bahkan berada di titik nadir. Pencapaian pers
tersebut, tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Pers Indonesia sebagai kekuatan nonpartisan perlu terus membenahi diri. Se-
dikitnya ada empat hal yang perlu diperbaiki pers nasional. Pertama, peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Kedua, mempertahankan posisi sebagai kekuat-
an independen nonpartisan agar bisa terus menyuarakan kebenaran dan keadil-
an. Ketiga, kontraprestasi kepada para jurnalis yang lebih baik. Jurnalis bukan bu-
ruh, melainkan profesional. Keempat, lebih seimbang dalam pemberitaan tentang
kemajuan Indonesia. Dalam hal ini, bukan saja kekurangan dan kelemahan yang
ditampilkan, tetapi juga prestasi. Pers harus terus memupuk rasa percaya diri
Indonesia sebagai bangsa. 

Terkait perannya sebagai wali publik dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,
pers Indonesia perlu mengobarkan semangat “Yes we can”. Tetapi, pada saat
yang sama juga harus mengobarkan semangat “Yes we care” dan “Yes we

share”. Indonesia bisa sejajar de-
ngan bangsa lain. Tapi, jangan lu-
pa, kesenjangan sosial ekonomi
akan membesar jika tidak ada se-
mangat kepedulian dan kesediaan
untuk berbagi. Ini semua tugas
pers Indonesia. 

Hari-hari terakhir ini, publik di-
suguhi gencarnya pemberitaan
tentang kasus-kasus korupsi di ka-
langan elite politik. Sejumlah kasus
besar yang ditangani Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) menjadi
sorotan media massa di Tanah Air.
Kasus-kasus dimaksud, di antara-
nya kasus dugaan suap proyek
Wisma Atlet SEA Games, kasus
cek pelawat anggota DPR terkait

dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004, kasus dugaan suap
proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta kasus Bank Century.
Di samping itu juga menyoroti sejumlah kasus dugaan penyimpangan anggaran
yang terjadi di DPR. Di antaranya, rencana pembangunan gedung baru DPR yang
semula dianggarkan Rp 1,1 triliun, renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR
senilai Rp 20 miliar, renovasi toilet dan lahan parkir di DPR masing-masing
Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar, serta praktik mafia anggaran di parlemen.

Semua kasus tersebut menempatkan pers berperang melawan politik koruptif.
Hal itu sekaligus menunjukkan betapa pranata ketatanegaraan saat ini sudah ter-
kontaminasi praktik-praktik tidak terpuji yang dilakukan secara tersistematis.
Ironisnya, semua kejahatan itu dilakukan oleh mereka yang mengemban mandat
dan kepercayaan rakyat untuk menyelenggarakan roda ketatanegaraan. 

Perjuangan melawan gejala politik koruptif di semua tingkatan inilah tantangan
pers paling aktual, untuk memperkuat peran dan aktualisasi dirinya sebagai kontrol
sosial. Di samping itu, pers tentu juga tidak mengabaikan tanggung jawab untuk
menyuarakan semua realita yang terjadi di masyarakat, seperti tekanan hidup yang
dialami masyarakat miskin dan terkoyaknya kehidupan pluralitas di negeri ini.

Melalui pemberitaan pers, rakyat ikut tercerahkan dan terbuka pandangannya
tentang kondisi kritis yang dialami bangsa ini. Patut diingat, bahwa pers nasional
bisa menjalankan semua fungsi dan perannya itu secara optimal, tak lepas dari
iklim kebebasan yang telah dinikmati. Pemerintah telah menjamin kebebasan itu,
sehingga insan pers leluasa menyoroti semua realita yang dijumpai dalam
kehidupan masyarakat, dan mengungkapkannya secara bertanggung jawab.
Untuk itu, pemerintah dan DPR harus tetap menjamin kebebasan pers. Hanya
dalam situasi politik yang demokratis dan menjamin kebebasan, pers dapat
melaksanakan fungsinya dengan baik, terutama sebagai kontrol sosial.

Di saat penyelenggara negara lalai akan tugas dan kewajibannya, serta di
saat para wakil rakyat menutup telinga dan hati nuraninya, karena terbelenggu
dengan nikmatnya korupsi, hanya kepada perslah publik menitipkan aspirasi dan
jerit hatinya. Vox populi, vox Dei! Suara rakyat, suara Tuhan! Itulah pijakan insan
pers untuk dapat berkontribusi secara nyata, memupuk dan mewujudkan harapan
perbaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Tajuk  Rencana
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Pembunuh Paling Sadis 
adalah Narkoba

Tentu kita tak mudah melupakan kecelakaan di
Tugu Tani, Jakarta, kecelakaan jalan raya yang mene-
waskan 9 orang pejalan kaki. Pengemudinya seorang
perempuan yang menurut hasil tes laboratorium dan
pemeriksaan pihak kepolisian dalam kondisi mabuk
karena pengaruh narkoba.  

Narkoba tidak hanya berbahaya bagi pengguna
saja, tetapi juga menjadi ancaman yang mematikan
bagi orang lain. Akibat ulah Afriani mengendarai mo-
bil sambil mabuk, 9 orang meninggal

Lalu bagaimana bahayanya jika seorang pilot
mengkonsumsi narkoba dalam menerbangkan pesa-
wat? Tentu bukan hanya berbahaya, tetapi ratusan
nyawa terancam. Baru-baru ini BNN menangkap SS
(44), pilot  maskapai penerbangan berinisial LA.
Ia ditangkap Sabtu (4/2) pukul 03.30 di kamar hotel
Surabaya. 

Petugas juga menyita alat isap sabu atau bong ber-
isi sabu 0,04 gram. Hasil pemeriksaan laboratorium
tes urine, yang bersangkutan terbukti mengonsumsi
sabu. Pilot  nyabu seharusnya menjadi tanggung
jawab maskapai penerbangan, karena mengancam
ratusan nyawa penumpang.     

Kita memberikan apresiasi kepada Badan Narko-
tika Nasional yang telah menangkap seorang pilot
maskapai penerbangan yang terbukti mengkomsumsi
sabu-sabu. 

Riris Herawati
Gg Masjid No 24, Ciputat, Tangerang

Buruh Blokir Tol, Pengusaha 
Relokasi Pabrik 

Terkait rencana ribuan buruh di Kabupaten Tange-
rang dan Kota Tangerang mengancam akan menutup
akses jalan tol Jakarta-Tangerang, menyusul kisruh
penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
Gubernur Banten, Kapolri Jenderal Timur Pradopo
mempersilahkan para buruh untuk melakukan aksi,
yang penting tidak melanggar hukum atau meng-
ganggu ketertiban.  

Jalan tol merupakan jalan umum, jadi bila berunjuk
rasa di jalan berbayar itu sama saja dengan menggang-
gu kepentingan umum. Karena berdampak terhadap
semua kepentingan masyarakat. 

Apalagi pengelola jalan dan masyarakat pengguna
tidak terkait dengan aktivitas itu. Kita berharap teman-
teman buruh berpikir untuk kepentingan umum, karena
semua menderita.

Aksi blokir tol kini jadi senjata buruh untuk me-
nyampaikan keinginannya. Tindakan tersebut meng-
khawatirkan pengusaha. Apabila ada sedikit persoal-
an buruh mengambil tindakan demo anarki, pengusa-

ha pun akan berpikir mempertahankan pabriknya di
Indonesia dan akhirnya akan banyak yang mengalih-
kannya ke Laos atau Myanmar. Untuk kasus di Beka-
si dan yang belakangan ini terjadi di Tangerang, su-
dah banyak pengusaha yang berpikir untuk memin-
dahkan pabriknya. 

Yang dikhawatirkan dari kasus ini sebenarnya bu-
kan pengusaha besar. Tetapi kelas UKM-UKM, tentu
akan berat bagi mereka memenuhi tuntutan kenaikan
upah yang sampai 30 persen. 

Untuk kasus di Tangerang, Dubes Korea sudah
mengirimkan surat terkait kasus ini. Umumnya peng-
usaha sepatu dan tekstil keberatan. Situasi seperti ini
seharusnya tidak boleh terjadi, buruh membunuh diri-
nya sendiri. Hukum harus jalan dan harus ada jamin-
an keamanan.

Kita berharap para buruh di Tangerang tidak me-
wujudkan rencananya melakukan aksi blokir jalan tol.
Bagaimanapun juga aksi blokir tol mengganggu hak
orang lain. Jangan kemudian menuntut hak, melanggar
hak yang lain. 

Memblokir jalan tol itu ada hak-hak orang lain
yang dilanggar, dan itu tidak akan mendapatkan sim-
pati dari masyarakat

Wawan Budayawan
Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya

Netralitas Media, Kunci 
Terciptanya Pilkada Damai 

Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkem-
bangan media massa saat ini, masyarakat akan me-
ninggalkan media massa yang tampil provokatif dan
tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Karenanya, media massa harus bisa tampil menyejuk-
kan, bukan alat provokasi bagi masyarakat dalam
kondisi apapun. Terlebih lagi dalam kondisi Aceh
menghadapi Pilkada 2012 saat ini. 

Media harus bisa memberikan pendidikan politik
yang benar, bukan memprovokasi atau berpihak pada
salah satu calon peserta Pilkada.  Masyarakat sudah
cerdas dan melek informasi. Karenanya  media yang
berpihak bisa diketahui. 

Untuk itu, netralitas media massa sangat diharap-
kan, sehingga masyarakat dapat memperoleh infor-
masi yang benar. Bagi kandidat sendiri, siapa yang
berhasil merebut simpati masyarakat dialah yang bisa
menjadi pemenang pilkada.

Netralitas wartawan dan media massa  sangat per-
lu. Apalagi melihat kondisi Aceh seperti sekarang ini,
jangan sampai karena tidak netral dan berita yang
provokatif, semakin membuat Aceh menjadi tidak
aman dan nyaman. Perdamaian di Aceh sangat ter-
gantung kepada pemberitaan media massa. 

Ronald Surbakti
Jl Tebet Barat I/19, Jakarta Selatan

Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Faks 
ke redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

SUARA PEMBACA

Bencana alam Tsunami yang
terjadi di Jepang Maret ta-
hun lalu masih hangat di be-

nak kita. UN Office for the Coordi-
nation of Humanitarian Affairs me-
nyebutkan 1.647 orang tewas dan
1.990 lainnya terluka akibat benca-
na alam itu. Pemberitaan mengenai
bencana yang menghancurkan
2.852 bangunan dan merusakkan
sekitar 40.000 bangunan lainnya di
negeri matahari terbit itu tersebar
luas ke seluruh penjuru dunia tak
terkecuali Indonesia. Hampir tiap
hari media cetak, elektronik mau-
pun Indonesia menyuguhkan betapa
porak porandanya Jepang, negeri
yang dikenal akan inovasi teknolo-
ginya itu. 

Mengikuti pemberitaan bencana
di Jepang tersebut, ada sesuatu yang
terasa hilang manakala dikontras-
kan dengan pengalaman kita seba-
gai bangsa yang pernah mengalami
hal serupa di Aceh akhir 2004 si-
lam. Dapat dikatakan tidak ada
gambar mayat bergelimpangan
yang ditampilkan dalam bencana
yang menghantam bagian Utara ne-
geri matahari terbit itu. Sementara
ketika tsunami melanda Aceh, tu-
buh para korban, kerapkali dalam
kondisi yang amat mengenaskan,
menjadi fitur utama berbagai pem-
beritaan media cetak maupun elek-
tronik. Tulisan ini secara singkat
membahas persoalan etika media
berita terkait pemberitaan yang ber-
sangkut paut dengan tragedi dan
bencana.

Sudah barang tentu, tiadanya
tampilan gambar mayat maupun
hal-hal vulgar lainnya dalam pem-
beritaan mengenai tsunami di Je-
pang bukan dikarenakan para pe-
warta, baik Jepang maupun media
internasional lainnya kesulitan atau
bahkan tidak mampu mendapatkan
gambar-gambar serupa dengan di
Aceh maupun dalam berbagai ben-
cana alam sebagaimana terjadi di
tanah air. Gelimpang mayat para
korban bisa jadi terambil manakala
berita tengah dicari, namun pertim-
bangan etis menjadikan temuan se-
perti itu tidak disiarkan pada ma-

syarakat secara apa adanya. Pertim-
bangannya adalah patokan univer-
sal pekerja pers: bahwa tidak semua
fakta layak untuk ditampilkan ke-
pada publik berkaitan apa adanya
mengingat satu hal yang tak kalah
penting daripada right to know: ke-
sehatan dan moralitas publik.

Meski tanpa visualisasi yang
vulgar, para jurnalis tidak lantas ke-
hilangan esensi utama dari penting-
nya pemberitaan mengenai tsunami
itu. Kengerian, aspek kemanusiaan
yang muncul dari tengah puing ben-
cana yang penting diketahui dan di-
ambil pelajarannya oleh umat ma-
nusia tetap tertangkap baik melalui
berbagai wawancara terhadap para
korban dan saksi mata yang sela-
mat. Plus, kondisi bencana ditam-
pilkan dengan informasi yang rasio-
nal, mendasarkan pada sumber yang
sahih, tanpa dramatisasi dan ekspla-
nasi non ilmiah yang justru menam-
bah trauma. Coverage media seperti
itu tak menghilangkan fungsi media
untuk menyebarluaskan informasi
yang salah satu impak signifikan-
nya adalah uluran bantuan terhadap
masyarakat Jepang yang berdatang-
an dari segala penjuru dunia. 

Tanpa Mengindahkan
Bagaimana dengan di tanah air?

Sebagian besar
media berita ki-
ta dalam beker-
ja dan mempro-
duksi berita
nampaknya ma-
sih jauh dari
idealita itu. Se-
bagaimana te-
lah ditulis di
atas, begitu vul-
garnya gambar-
an korban da-
lam tragedi tsu-
nami di Aceh
pada tahun
2004 adalah contoh betapa suatu
bencana, suatu peristiwa traumatik
di masyarakat dieksploitasi sedemi-
kian rupa dengan tanpa mengindah-
kan perasaan korban dan juga ma-
syarakat. Kedukaan mendalam ke-
luarga korban benar-benar diperas
saripatinya untuk mendongkrak ra-
ting maupun oplaag. Semakin dra-
matis dan menguras emosi masya-
rakat, semakin besar pula harapan
bahwa publik akan menengok berita
semacam itu. Perhatian besar ma-
syarakat itu diyakini menghasilkan
keuntungan yang besar dengan se-
makin banyaknya iklan yang ma-
suk. Kesan serupa juga tertangkap

dalam pemberitaan tragedi Tugu Ta-
ni Jakarta beberapa waktu lalu.
Tampilan korban serta isak tangis
menyayat keluarganya ditampilkan
bertubi-tubi kepada masyarakat.

Para pesohor negeri yang turut
menangkap momen itu pula bersi-
nergi dengan media. Peristiwa tab-
rakan yang pada dasarnya sebuah s-
traight news biasa kemudian dike-
mas sedemikian rupa ke dalam for-
mat infotainment lengkap dengan
bumbu dramatisasi berupa musik
latar yang mengharu biru ditimpali
dengan narasi yang diucapkan seca-
ra dramatik serta sarat dengan peris-
tilahan yang hiperbolik. Fenomena
semacam inilah yang pernah dikri-
tik Tim Costello yang mengatakan
bahwa tugas jurnalisme adalah un-
tuk menjadi saksi dari suatu peristi-
wa, akan tetapi bukan berarti kemu-
dian lantas menjadi pemuas nafsu
konsumen media belaka. Dalam ku-
liah umumnya di Melbourne April
2011 silam, CEO World Vision itu
menekankan pentingnya media un-
tuk meliput bencana dengan tetap
berpegang pada kerangka etis.

Media memiliki peran penting
dalam menampilkan informasi selu-
asnya pada masyarakat, menjadi pe-
warta akan hal-hal yang perlu dike-
tahui masyarakat dalam situasi ben-

cana maupun
tragedi lain-
nya. Namun
begitu, bukan
berarti hal ini
menjadi legiti-
masi akan pe-
nyampaian se-
mua fakta tan-
pa saringan.
Prinsip kehati-
hatian, mem-
perhatikan ke-
pentingan ma-
syarakat mau-
pun objek be-

rita harus diperhatikan oleh siapa
saja pewarta, wartawan foto mau-
pun editor berita dalam melakukan
kerja jurnalistiknya. Dengan demi-
kian, tragedi ataupun bencana yang
telah cukup membuat trauma pada
korban tidak lantas berkembangbi-
ak dan berpindah menjadi trauma
bagi masyarakat luas, para konsu-
men media. Selamat Hari Pers Na-
sional!
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Loyal kepada SBY
Saat disinggung kemungkinan masih kuatnya du-

kungan dari akar rumput terhadap Anas, yang membu-
at dia tidak mudah diganti meskipun tersangkut kasus
hukum, secara diplomatis Syarief menegaskan, loyali-
tas kader adalah kepada SBY. Hal itu karena SBY
adalah pendiri sekaligus ikon PD. Semua kader PD
sekarang menjadi tokoh karena pengaruh SBY. Jadi
loyalitas utuh hanya pada SBY.

“Kalau soal loyalitas 100 persen itu kepada SBY.
Akar rumput kami masih bergantung pada SBY. SBY
sebagai pendiri partai, Ketua Majelis Tinggi, dan
Ketua Dewan Pembina. Semua anggota partai PD
tahu itu. Loyalitas itu sangat melekat,” tegasnya.

Mengenai calon presiden (Capres) di pemilu 2014,
dia menegaskan Demokrat belum memikirkan hal ter-
sebut. Sebab, seluruh jajaran partai masih berkonsen-
trasi untuk mendukung kebijakan pemerintahan SBY. 

Terkait loyalitas terhadap SBY juga disuarakan
Ketua Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat
Ventje Rumangkang. “Semua kader partai tersebut te-
tap loyal kepada Pak SBY, meskipun ada perbedaan
pendapat atau kelompok,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum Presiden SBY menyampai-
kan pernyataan mengenai masalah di tubuh partai,
masing-masing kader boleh berpendapat berbeda. Na-
mun dengan pidato dan arahan yang disampaikan S-
BY, semua harus tunduk dan loyal. “Sebelumnya ada
pendapat pribadi soal Mas Anas, termasuk dorongan
untuk mundur. Tapi karena Pak SBY menyatakan bah-
wa tunggu proses hukum, ya kita dukung karena kita
loyal pada Pak SBY,” tandasnya, Selasa (7/2).

Ventje menyatakan, meski secara pribadi merasa
prihatin dengan situasi yang dihadapi Partai Demokrat
sehubungan kasus yang menyeret nama Anas, namun
sebagai bentuk loyalitas kepada SBY, dia tidak akan
melakukan upaya apa pun termasuk mendorong pen-
dongkelan terhadap Anas. 

Ventje juga membantah bahwa Forum Pendiri dan
Deklarator meginginkan Anas mundur dari posisi ketua
umum. Dalam pertemuan dengan SBY selaku Ketua
Dewan Pembina, para pendiri dan deklarator menyam-
paikan aspirasi mengenai keprihatinan atas kondisi par-
tai dan bersedia membantu untuk perbaikan partai.  

Terkait dengan komitmen tersebut, Forum Pendiri
dan Deklarator berencana mengumpulkan mantan
pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai De-
mokrat periode 2001-2004 di 32 Provinsi, pada akhir
Februari 2012. Selanjutnya, mantan pengurus Dewan
Pengurus Cabang (DPC) periode 2001-2004 di 380
kabupaten/kota, akan dikumpulkan pada Mei 2012.

Dia menegaskan, langkah tersebut bukan upaya
untuk melengserkan Anas, melainkan untuk mengge-
rakkan kader turun ke bawah bekerja dalam menyo-
sialisasikan program partai dan keberhasilan yang di-
lakukan melalui program-program prorakyat di masa
pemerintahan SBY. 

“Kami fokus untuk mengembalikan kejayaan de-
ngan bergerak lagi seperti awal-awal berdirinya De-
mokrat. Ini bukan move untuk melengserkan Anas te-
tapi untuk memberi efek positif bagi Partai Demokrat
dalam persiapan menuju Pemilu 2014,” ujar Ventje. 

Kembali ke Idealisme 
Secara terpisah, anggota Dewan Kehormatan Par-

tai Demokrat Jero Wacik meminta agar seluruh kader
bisa meninggikan kembali idealisme partai seperti
pertama kali partai tersebut didirikan. Idealisme itu
menurutnya menjadi modal berharga yang membuat

Demokrat akan tetap solid saat ini dan di masa men-
datang.

Dijelaskannya, pada tahun 2001 saat Demokrat di-
dirikan, para tokohnya hanya berkiprah dengan modal
idealisme yang tinggi mengingat partai tersebut belum
memiliki uang. Namun, setelah dua kali memenang-
kan Pemilu berturut-turut barulah banyak masalah
yang datang.

Jero mengaku, para pendiri Demokrat saat ini me-
risaukan penurunan posisi partai akibat banyaknya tu-
dingan miring. “Rekomendasi dari pertemuan itu
mengajak dan mengimbau, mari kader-kader Demo-
krat yang sekarang, yang meneruskan kepemimpinan
di Demokrat, mbokya menjaga nama partai, jangan
ngumpulin duit yang tidak karuan. Ini untuk kembali
ke idealisme yang baik, jadi yang sudah melenceng
sedikit, mbokya masuk ke jalan yang benar,” ungkap-
nya di Istana Negara, Rabu (8/2).

Sidang Nazaruddin
Sementara itu, mantan Bendahara Umum Partai

Demokrat M Nazaruddin, Selasa (8/2) kembali menja-
lani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan suap pro-
yek wisma atlet SEA Games. Nazaruddin sempat me-
lontarkan kecurigaan adanya keterangan palsu yang
disampaikan saksi, yang berupaya menyudutkannya
dalam kasus tersebut.

Penasihat hukum Nazaruddin, Hotman Paris Huta-
pea menuding, mantan Wakil Direktur Keuangan Per-
mai Group Yulianis, staf keuangan Permai Group
Oktarina Furi, kurir Permai Group Budi Witarsa, dan
supir pribadi Yulianis, Luthfi, telah memberikan kete-
rangan palsu. Untuk itu dia minta Majelis Hakim me-
ngabulkan permohonan terdakwa untuk mengevaluasi
dan membatalkan kesaksian keempatnya.

Kesaksian yang dimaksud Hotman adalah pernya-
taan seputar status Nazaruddin di Permai Group. Ka-
rena, pada persidangan yang digelar kemarin dua sak-
si mantan karyawan Permai Group yang dihadirkan
yaitu, mantan staf keuangan Permai Group Saiful
Bahri, dan mantan accounting project Permai Group
Saiful Fahmi mengaku tidak mengenal dan mengeta-
hui posisi Nazaruddin dalam perusahaan tersebut.

“Dua saksi memiliki keterangan yang berbeda dari
saksi-saksi sebelumnya. Artinya, ada yang memberi-
kan keterangan palsu. Mereka tidak pernah melihat,
sedangkan saksi-saksi yang sebelumnya mengaku me-
lihat Nazaruddin di Permai Group, mohon dikabul-
kan,” kata Hotman dalam persidangan.

Ketua Majelis Hakim Dharmawati Ningsih meno-
lak mengabulkan permohonan Nazaruddin, karena sak-
si-saksi yang dihadirkan namun dicurigai memberikan
kesaksian palsu, telah disumpah. Dia juga menolak me-
ngabulkan permohonan terdakwa yang meminta untuk
menghadirkan penyidik KPK untuk bersaksi.

Meskipun mengakui tidak pernah melihat Naza-
ruddin di Permai Group, namun Saiful Bahri, dan Sai-
ful Fahmi memberikan pernyataan yang memberatkan
Nazaruddin. Keduanya menjelaskan, meskipun tidak
mengetahui jabatan struktural Nazaruddin di Permai
Group, mereka meyakini Nazaruddin merupakan sa-
lah satu pejabat di perusahaan tersebut.

Saiful Basri, yang aktif bekerja di Permai Group
pada Januari 2010 itu mengatakan, berdasarkan penu-
turan Yulianis dalam rapat internal keuangan Permai
Group, Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang beser-
ta M Nasir merupakan pejabat di perusahaan tersebut.
Nazaruddin bahkan dikenal dengan istilah “Bigbos”
atau “Babeh”. [R-14/J-9/ECS/O-2]

Demokrat “Rebound” dalam Dua Bulan
dari  halaman 1 

“Soal GKI Yasmin kini urusan pemerintah dengan
memperhatikan putusan MA yang sudah final. Hukum
tetap harus ditegakkan,” ujarnya. 

Ali menambahkan, jaminan yang diberikan peme-
rintah untuk melindungi setiap warga negara dalam
melaksanakan ibadah wajib dijalankan sesuai dengan
konstitusi. “Ketika hendak membangun gereja, peme-
rintah wajib melindunginya,” kata Ali yang pernah
menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Jawa Timur.

Secara terpisah, Sekretaris Umum Persekutuan
Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom
menyayangkan sikap DPR dan pemerintah pusat da-
lam menangani kasus GKI Yasmin. DPR dan peme-
rintah dinilainya melempar tanggung jawab dan cuci
tangan, tidak berani mengambil keputusan terutama
dalam hal pelanggaran hukum maupun konstitusi
negara.

“Ketidakberanian DPR dan pemerintah pusat me-
nyelesaikan kasus GKI Yasmin ini makin menunjuk-
kan bahwa negara ini tanpa nakhoda. Di eksekutif
maupun parlemen makin jarang ditemukan pemimpin
negarawan yang berani mengambil keputusan demi
kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau
kelompok tertentu,” tegas Gomar Gultom.

DPR, kata Gomar, tidak seharusnya main lempar
tanggung jawab dengan menyatakan kasus GKI Yas-
min adalah masalah lokal dan terlalu tinggi untuk di-
tangani pusat atau DPR. “Apakah DPR tidak paham
bahwa kasus GKI itu awalnya hanya lokal, tetapi ka-
rena pemerintah lokal termasuk DPRD-nya tidak
mampu menyelesaikan maka menjadi masalah nasio-
nal, bahkan sudah menjadi masalah internasional
karena Dewan Keamanan PBB sudah menyorotinya
pula,” ujarnya.

Gomar juga kecewa dengan sikap Mendagri me-
minta waktu enam bulan untuk penyelesaian kasus
GKI. Kalau pemerintah berkehendak baik, seharus-
nya, segera menyelesaikan kasus GKI yang sudah
berlarut-larut.  

“Saya tidak mengerti kalau Mendagri masih me-
nunggu enam bulan lagi, padahal posisi hukumnya su-
dah jelas yakni MA sudah memutuskan bahwa izin G-
KI Yasmin sah. Kalau DPR dan pemerintah melaku-
kan pembiaran terhadap seorang pejabat publik  mela-
kukan pelanggaran dan pembangkangan hukum dan
konstitusi, mau di bawah ke mana negara ini,” tambah
Gomar.

Aman Beribadat
Sementara itu, pemerintah pusat dan Pemkot Bo-

gor menjamin keamanan beribadat jemaat Gereja
Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat,
di lokasi sementara, yakni di Gedung Harmoni yang
terletak sekitar 300 meter dari bangunan gereja di Ja-
lan Abdullah bin Nuh, Bogor, atau di lokasi baru yang
telah disiapkan. 

Penunjukan lokasi ibadat sementara  itu dilakukan
untuk menghindari konflik, sembari menunggu perun-

dingan Pemkot Bogor dan GKI Yasmin yang ditarget-
kan selesai paling lama enam bulan terkait sengketa
izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah berlang-
sung selama empat tahun.

Mendagri menyatakan salah satu tawaran yang di-
usulkan Pemkot Bogor adalah merelokasi tempat iba-
dah GKI Yasmin. Pemkot Bogor bersedia membeli-
kan sebidang tanah untuk relokasi. Sambil menunggu
hasil perundingan, jemaat beribadat di Gedung Har-
moni. “Saya sudah melihat gedung yang direkomen-
dasikan itu. Kalau di Gedung Harmoni, saya jamin ke-
amanannya, sampai ada hasil perundingan. Bahkan,
kalau perlu Pemkot Bogor tidak perlu menyediakan
dana, saya akan bantu dananya nanti, asal GKI Yas-
min mau beribadat di situ untuk sementara,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Gamawan menyatakan ke-
yakinannya bahwa persoalan GKI Yasmin dapat sele-
sai dalam waktu enam bulan, jika masing-masing pi-
hak ikhlas menerima hasil perundingan yang difasili-
tasi pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat akan
mencarikan titik temu penyelesaian persoalan GKI
Yasmin, di luar aspek hukum yang sedang berproses.
“Kalau mau mencari titik temu, pemerintah siap untuk
memfasilitasi. Asal, semua pihak bisa ikhlas, saya ya-
kin enam bulan selesai,” katanya.

Senada dengannya, Diani Budiarto juga menjamin
keamanan beribadat, jika GKI Yasmin setuju direlo-
kasi. “Kita tidak asal bunyi. Keamanan akan terja-
min,” tegasnya. Ketika ditanya waktu relokasi, Diani
hanya menyatakan,”Soal relokasi itu, wait and see.” 

Pada kesempatan itu, dia menegaskan usulan relo-
kasi merupakan pilihan terakhir dari Pemkot Bogor
untuk menyelesaikan masalah GKI Yasmin. “Relokasi
itu sudah final, soal locus (tempat, Red) belum tahu.
Tapi kalau relokasi, sudah pasti,” tegasnya. 

Seperti diberitakan, Pemkot Bogor telah mena-
warkan empat lokasi baru untuk pembangunan GKI
Yasmin. Keempat lokasi itu terletak di Jalan Pajajar-
an, Jalan Paledang, Jalan Siliwangi, dan Jalan Kapten
Muslihat. Kalau jemaat GKI Yasmin tidak setuju de-
ngan lokasi yang ditawarkan, mereka bisa menentu-
kan lokasi lain, asal bukan di lokasi yang lama.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini
Agus menyatakan pihaknya sudah melakukan investi-
gasi terkait persoalan GKI Yasmin mengenai penca-
butan IMB oleh wali kota Bogor. Berdasarkan hasil
investigasi dan fakta yang ada di lapangan, Ombud-
sman sudah mengeluarkan rekomendasi yang memin-
ta gubernur Jawa Barat dan wali kota Bogor melaksa-
nakan putusan MA dan Mendagri mengawasi pelaksa-
naannya. 

“Rekomendasi yang dikeluarkan akan kami per-
tanggungjawabkan secara moral, dunia, dan akhirat.
Persoalan tidak dilaksanakannya rekomendasi itu,
menurut kami ini adalah pembangkangan terhadap
keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum
tetap. Persoalan ini kami serahkan pada forum terhor-
mat,” kata Azlaini dalam rapat kerja tersebut. 
[CKP/M-15]

DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus GKI Yasmin 
dari  halaman 1 
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Bersamaan dengan malam perayaan
Cap Go Meh yang menjadi penutup
rangkaian Hari Raya Imlek, tiga war-

ga keturunan Tionghoa mendapat Imlek
Award. Ketiganya dianggap berjasa dan ber-
dedikasi terhadap masyarakat dan Kota So-
lo. Penghargaan  diberikan dalam perayaan
Imlek Bersama, yang digelar di Pendaphi
Gedhe Balai Kota Solo, Senin (6/2) malam.

Ketiga penerima Imlek Award tersebut
adalah tokoh sepakbola Hong Widodo untuk
bidang olahraga, Ketua Makin Adjie Chan-
dra untuk bidang kesenian, dan Kepala SD
Warga Sulistyowati untuk bidang pendidik-
an. Menurut Humas Panitia Imlek Bersama,
Sumartono, penghargaan itu diberikan oleh
lima organisasi kemasyarakatan, yakni Hoo-
hap, Perhakas, Fujing, Makin, dan PMS.

Masih Aktif Berkarya
“Imlek Award ini diberikan kepada war-

ga keturunan Tionghoa yang dinilai memi-
liki andil berdedikasi dan loyal dalam me-
majukan masyarakat dan Kota Solo sesuai
bidang yang mereka geluti, serta masih aktif
berkarya. Tujuannya untuk memotivasi
anak-anak muda agar tidak melulu fokus pa-
da bidang bisnis yang diwariskan orangtua

mereka,” ujar Sumartono.
Penerima Imlek Award bidang pendidik-

an, Sulistyowati, adalah guru SD Warga
yang sudah mengabdikan diri selama 32 ta-
hun. Perempuan berusia 56 tahun ini mulai
mengajar tahun 1979. Tahun 1991 hingga
2001, dia diangkat sebagai wakil kepala seko-
lah, dan sejak tahun 2001 sampai sekarang di-
percaya sebagai kepala sekolah. Sulistyowati
dianggap berjasa menanamkan pendidikan
yang menerapkan kedisiplinan, rasa saling to-
leransi, dan menerapkan budi pekerti ataupun
etika sebagaimana orang Jawa.  

Sementara WS Adjie Chandra yang meru-
pakan rohaniwan dinilai memberikan sum-
bangsih yang tidak kecil pada masyarakat di
bidang kesenian. Selain turut memopulerkan
kembali kesenian barongsai dan liong, Adjie
juga dikenal sebagai pemain wayang orang. 

Penerima Imlek Award lainnya, Hong
Widodo, merupakan keturunan Tionghoa
yang turut membesarkan Kota Solo melalui
sepak bola. Dia tercatat sebagai pembesut k-
lub sepakbola kebanggaan warga Solo, Persis
Solo, dan juga pengurus PSSI Cabang Solo.
Hong juga memiliki sekolah sepak bola (SSB)
sebagai pembinaan terhadap anak-anak yang
menggandrungi sepak bola. [IMR/S-26]

Imlek Award 
untuk Warga Berdedikasi

IMRON ROSYID

Tiga tokoh warga keturunan Tionghoa, (dari kiri ke kanan) WS Adjie Chandra, Sulistyowati, dan Hong
Widodo menerima Imlek Award dari Panitia Imlek Bersama 2012, di Balai Kota Solo, Senin (6/2) malam.
Mereka dinilai berjasa dan berdedikasi di bidang kesenian, pendidikan, dan olahraga.

[JAKARTA] Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)
mengingatkan, saat ini bukan
waktunya lagi kita membeda-
bedakan asal-usul keturunan
dan juga membedakan seseo-
rang berdasarkan kelompok
etnis. Saat ini, kata Presiden,
adalah waktu yang tepat untuk
membangun semangat keseta-
raan antara semua warga
bangsa, karena semua telah
membaur menjadi bangsa
yang besar, yakni bangsa In-
donesia. 

Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945 pun telah menye-
butkan bahwa semua warga
negara berkesamaan keduduk-
annya di dalam hukum dan
pemerintahan. Karena itu, se-
mua warga negara, termasuk
masyarakat Tionghoa, mem-
punyai hak dan kewajiban
yang sama sebagai warga ne-
gara Republik Indonesia. 

”Kita tidak lagi mengenal

pribumi dan nonpribumi atau
warga asli dan warga keturun-
an, semuanya duduk sama
rendah dan berdiri sama ting-
gi. Hilangkan istilah pribumi
dan nonpribumi. Semuanya
memiliki hak sebagai warga
bangsa yang sama,” ujar Presi-
den pada perayaan Cap Go Meh
Bersama 2563 yang bertema
”Sejahteralah Indonesiaku”, di
JiExpo, Jakarta, Rabu (8/2).

Presiden mengemukakan,
Indonesia sungguh menjadi
mozaik yang indah, dari se-
buah bangsa yang adaptif dan
kaya warna. Hal itu karena
berbagai budaya besar dan
agama tumbuh subur dan ber-
kembang di Tanah Air, hidup
berdampingan dengan damai,
rukun, dan harmonis. 

Sebagai contoh, paparnya,
dalam perayaan Cap Go Meh
tahun ini, di kota budaya Yog-
yakarta yang kental dengan a-
dat istiadat Jawa, digelar Pe-

kan Budaya Cap Go Meh. Pe-
kan budaya itu menunjukkan
akulturasi yang harmonis anta-
ra budaya Jawa dan budaya
Tionghoa. ”Itulah modal sosial
yang harus kita jaga dan kita
kelola dengan baik,” tuturnya.

Menghargai Keragaman
Presiden menambahkan,

perayaan Cap Go Meh dalam
beberapa tahun terakhir ini ju-
ga telah menjadi jembatan
pembauran antarbudaya dan
etnis. Di mana, dalam Bhinne-
ka Tunggal Ika, dapat dijalin
persatuan dan memperkokoh
kedudukan bangsa Indonesia
yang majemuk. ”Sekali lagi
saya katakan, persatuan ada-
lah awal dari kebangkitan.
Persatuan adalah kekuatan,
dan persatuan adalah syarat
utama bagi kelestarian Bhin-
neka Tunggal Ika yang kita
junjung bersama,” ucapnya. 

Dia mengingatkan kemba-

li bahwa Indonesia tidak
mungkin membangun sebuah
bangsa yang beradab tanpa
menghargai keragaman kultur
budaya yang ada di Tanah Air.
Begitu pula, bangsa ini tidak
mungkin bersatu tanpa meng-
hargai keragaman etnis dan
budaya bangsa yang maje-
muk. Sebab, dengan menghar-
gai keragaman budaya itulah
Indonesia mampu menjadi
bangsa yang besar dan mem-
bangun peradaban yang mulia. 

Presiden juga mengucap
syukur karena lebih dari satu
dasawarsa ini komitmen etnis
Tionghoa di seluruh Tanah Air
tidak diragukan lagi. Menurut-
nya, etnis Tionghoa bersama-
sama segenap anak bangsa te-
rus meningkatkan dukungan,
peran, dan inisiatif dalam
mempercepat pencapaian ke-
hidupan rakyat Indonesia
yang sejahtera, berdaya saing,
dan berakhlak mulia. [O-2]

Presiden: Hilangkan Istilah
Pribumi dan Nonpribumi 

[JAKARTA] Program Keluarga Berencana
(KB) saat ini kurang populer, karena kurang
memperoleh dukungan dari pemerintah dae-
rah terutama melalui sejumlah peraturan yang
diterbitkan. Diperkirakan, ada sebanyak 80%
Peraturan Daerah (Perda) yang tidak sinkron
dengan program KB saat ini. 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahtera-
an Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono,
mengatakan, Perda tersebut terutama terkait
pembiayaan medis yang terlalu mahal. Ada
sejumlah Perda yang menentukan metoda
operasi wanita (MOW) melebihi biaya yang
ditetapkan Badan Kependudukan Berencana
Nasional (BKKBN). 

“Biaya ini seharusnya lebih bisa ditekan,
sehingga lebih banyak masyarakat yang tu-

rut berpartisipasi dalam program KB dan pe-
ngendalian kependudukan,” kata Agung seu-
sai membuka rapat kerja nasional (Rakernas)
Pembangunan Kependudukan dan KB Tahun
2012, di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (8/2). 

Terkait Perda ini, Kepala BKKBN Sugiri
Syarief mengakui, masih ada kebijakan daerah
yang kontraversi dengan program KB. Misalnya,
anggaran yang disediakan BKKBN untuk MOW
hanya sekitar Rp 900.000, tetapi sejumlah Perda
menetapkan sampai sekitar Rp 2 jutaan. 

“Kami akan coba mengadvokasi para bu-
pati dan wali kota juga DPRD Kabupaten/Ko-
ta, tetapi ini membutuhkan waktu, karena dae-
rah di Indonesia cukup banyak yakni menca-
pai 497,” kata Sugiri. 

Menurutnya, penguatan kelembagaan di
daerah akan ditingkatkan dan daerah yang be-
lum memiliki kelembagaan segera dibangun.
Meski demikian, wacana sentralisasi program
KB masih akan dipertimbangkan kembali,
menunggu pendapat pakar yang berkembang. 

Proyek Fisik
Agung Laksono menambahkan, di sam-

ping regulasi, program pembangunan infra-
struktur dan pengadaan proyek fisik menjadi
lebih dominan dibandingkan dengan program
pendidikan serta kesehatan. Padahal, pendi-
dikan dan kesehatan sebagai investasi pemba-
ngunan manusia Indonesia yang akan membe-
rikan hasil bagi kepentingan masyarakat da-
lam jangka waktu lama. 

“Ini tantangan bagi jajaran BKKBN di pu-
sat dan di daerah agar mampu meyakinkan
para bupati dan wali kota, tentang betapa pen-
ting serta strategisnya program KB untuk in-
vestasi pembangunan di masa mendatang,”
kata Agung. 

Menurutnya, pada era 70-80-an dengan
keterbatasan dana dan teknologi informasi,
Indonesia mampu melaksanakan program KB
dengan sukses bahkan diakui dunia interna-
sional. Bahkan, keberhasilan program KB ter-
sebut dipelajari dan diadopsi negara berkem-
bang lainnya. Ironisnya, di era kemajuan tek-
nologi informasi dan dukungan anggaran
yang lebih besar dari tahun-tahun sebelum-
nya justru program KB menghadapi berbagai
tantangan. 

Dia mengatakan, sampai saat ini masih
terdapat kalangan tertentu yang masih meng-
artikan program KB sebagai kegiatan untuk
membatasi kelahiran, sehingga terjadi keku-
rangpahaman masyarakat tentang KB. Untuk
itu, pemberdayaan masyarakat sangat diperlu-
kan untuk keberhasilan program ini. 

“Pesan yang harus disampaikan kepada
masyarakat adalah menegaskan bahwa tujuan
utama program KB bukanlah membatasi kela-
hiran, tetapi mengatur dan merencanakan ke-
lahiran dengan baik,” katanya. [D-13]

80% Perda Hambat Program KB 

Demo Guru Honorer 

Sejumlah guru honorer
berunjuk rasa di depan
kantor Badan
Kepegawaian Negara
(BKN), di Jakarta Timur,
Rabu (8/2). Ratusan guru
yang mengatasnamakan
Komite Guru Bekasi 
tersebut menuntut 
diangkat menjadi 
pegawai negeri sipil (PNS)
karena telah lama
mengabdi. 

ANTARA/CITRO ATMOKO

ANTARA/ANDIKA BETHA

Pelajar sekolah dasar mengunjungi Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/2). Kunjungan
ini dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional dan memperkenalkan profesi jurnalistik sejak dini. 

Pengenalan Jurnalistik 
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[TANGERANG] Ribuan bu-
ruh Tangerang Raya yang me-
liputi wilayah Kota, Kabupa-
ten Tangerang, dan Kota Ta-
ngerang Selatan, melakukan
konvoi ke pabrik-pabrik besar
dan kawasan industri untuk
melakukan sosialisasi revisi
pemberlakuan upah minimum
sektoral (UMS) 2012, Kamis
(9/2). 

Pantauan SP, aksi konvoi
sedang berlangsung di Jalan
Jatiuwung. Kondisi lalu lintas
di kawasan tersebut sudah
mulai tersendat. Ada sekitar
500 buruh dengan mengguna-
kan motor melakukan sosiali-
sasi ke pabrik-pabrik. 

Salah satu buruh yang ikut
melakukan sosialisasi menya-
takan, ada sejumlah titik so-
sialisasi UMS. “Di titik ini sa-
ja ada sekitar 500 buruh yang
konvoi. Masih ada di titik
lainnya. Sekitar seribu buruh
akan turun ke jalan untuk me-
lakukan sosialisasi,” katanya.

Aksi para buruh tidak ter-
pusat di salah satu titik tetapi
menyebar di tiga kawasan,
Namun, mereka kemudian
akan berkumpul di kantor Wa-
li Kota Tangerang, Kamis so-
re. Para buruh juga sudah me-
negaskan mereka tidak akan
melakukan aksi menutup jalan
tol maupun menduduki Ban-
dara Soekarno-Hatta. 

Ketua Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia
(KASBI) Tangerang Sunarno
mengatakan, para buruh hanya
akan berkonvoi dan menyosia-
lisasikan revisi UMK. Jika
pengusaha tidak melaksanakan
Revisi UMK, maka para peker-
ja atau buruh dapat meng-
adukan masalah ini ke posko
pengaduan yang  sudah diben-
tuk di beberapa lokasi. “Aksi
ini kami lakukan sebagai ben-
tuk desakan agar para pengusa-
ha segera memberlakukan isi
revisi SK Gubernur Banten,
tentang besaran UMK Rp.
1.579.150 perbulan,” katanya.

Dikatakan, aksi ini dibagi
dalam tiga simpul. Untuk wi-
layah barat, dimulai dari ka-

wasan industri Manis, Pasar
Baru, Jatiuwung, Sangiang,
Pasar Kemis. Untuk wilayah
timur, dimulai dari Jalan Iman
Bonjol Karawaci, MH Tham-
rin Cikokol. Jalan Sudirman
Tanah Tinggi, Lio Baru, Batu
Ceper dan Benda. Sedangkan
untuk wilayah Kabupaten di-
mulai dari Legok, Curug, Ci-
kupa hingga Balaraja. 

DPC Perserikatan Buruh
Independen, Poniman menya-
takan, buruh tidak akan mela-
kukan aksi demonstrasi, tetapi
hanya melakukan sosialisasi
terkait telah dicabutnya gugat-
an perkara No.03/G/2012/P-
TUN-SRG yang telah didaf-
tarkan di PTUN Serang oleh
Apindo dan telah dikeluarkan
surat pencabutannya. “Kami
ingin perusahaan mengetahui
ini,” ucapnya. 

Dengan begitu, katanya,
buruh Tangerang membatal-
kan rencana aksi pemblokiran
Tol Kebon Nanas dan Banda-

ra. Meski demikian, mereka
mengancam akan menggelar
aksi besar-besaran jika dalam
sepuluh hari, perusahaan tidak
menjalankan upah sesuai revi-
si UMK 2012.

“Aksi pemblokiran pintu
Tol Kebon Nanas dan pintu
masuk M1 Bandara Soekarno-
Hatta, kita batalkan. Namun,
kita tetap akan melakukan ak-
si simpatik dan mensosialisa-
sikan hasil keputusan ini ke-
pada masyarakat, dengan
membagi-bagikan selebaran
ke sejumlah titik di Kota Ta-
ngerang,” katanya.

Menurutnya, meski Apin-
do telah mencabut gugatan re-
visi UMK dan Upah Minimun
Sektoral Kota (UMSK) 2012
yang telah ditetapkan Guber-
nur Banten, diduga masih ba-
nyak perusahaan yang belum
membayarkan upah sesuai re-
visi UMK. “Kami akan terjun-
kan 1000 buruh untuk aksi, ji-
ka dalam sepuluh hari ke de-

pan, masih ada perusahaan
yang tidak membayarkan up-
ah tidak sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan,” katanya

Sementara itu Koordinator
Aksi Aliansi Serikat Buruh
dan Serikat Pekerja Tangerang
Raya, Koswara mengatakan,
untuk aksi ini pihaknya sudah
melakukan koordinasi dengan
kepolisian. .

Aliansi serikat pekerja dan
buruh se-Tangerang Raya
akan melakukan sosialisasi
mengenai posko pengaduan
penerapan Surat Keputusan
(SK) Gubernur Banten terkait
kenaikan upah minimum ko-
ta/Kabupaten (UMK) dan
Upah Minimum Sektoral
(UMS). “Kami sudah sampai-
kan surat kepada polisi me-
ngenai rencana aksi tersebut,”
katanya.

Koswara juga menuturkan,
pihaknya berjanji tidak akan
melakukan tindakan yang me-
langgar hukum dan meng-

ganggu ketertiban. “Bila ada
dari buruh yang melanggar
hukum, kami sudah minta
aparat kepolisian untuk me-
nindaknya,” katanya.

Sementara itu, untuk rinci-
an posko di tiao-tiap daerah,
yakni untuk di Kabupaten Ta-
ngerang terdapat 13 posko,
Kota Tangerang 10 posko dan
Tangerang Selatan dua posko.
Nantinya, di dalam posko ter-
sebut pun akan ada bantuan
hukum yang diberikan aliansi
kepada buruh terhadap lapor-
an yang masuk.

Jadi, katanya, bila me-
mang banyak perusahaan
yang tidak menerapkan SK
Gubernur Banten yang direvi-
si, maka pihaknya akan mela-
kukan ke ranah hukum. “Ka-
rena, kami mendengar banyak
perusahaan yang belum sang-
gup dan tidak peduli terhadap
pembayaran UMK/UMS se-
suai SK Gubernur Banten,”
katanya. [132]

Ribuan Buruh Sosialisasikan
Pemberlakuan UMS 2012

ANTARA/WIDODO S JUSUF 

Ribuan buruh berkumpul di jalan tol Jakarta-Cikampek yang telah mereka blokir saat aksi mogok kerja di kawasan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa
Barat, Jumat (27/1). Pada Kamis (9/2) pagi, ribuan buruh di Tangerang juga melakukan sosialisasi pemberlakuan upah minimal sektoral.

[JAKARTA] Keberadaan
“polisi tidur” di Jalan Mar-
gonda Raya, Kota Depok,
Jawa Barat, tepatnya di de-
pan Gang Kober masih dike-
luhkan oleh para pengguna
jalan raya. Meski sudah di-
pasang sejak akhir 2011 lalu,
hingga kini, keluhan masih
dilontarkan oleh sejumlah
warga.

Hidayat, warga RW 04,
Kelurahan Ratujaya, Keca-
matan Cipayung mengaku
kerap terjebak kemacetan di
Jalan Margonda Raya, akibat
adanya “polisi tidur”. “Mar-
gonda jadi makin macet, itu
gara-gara “polisi tidur”. Sa-
ya jadi heran, di depan Istana
Negara saja nggak ada polisi
tidur,” kata Hidayat.

Syarif, warga Kelurahan
Kukusan, Kecamatan Beji ju-
ga mengungkapkan hal sena-
da. Tiap pukul 07.00 pagi, dia
kerap kali terjebak macet di
ruas Jalan Margonda Raya.

“Kantor saya di Jakarta
Selatan, setiap lewat jalan ini
pukul 07.00, mulai dari de-

pan Depok Town Square, su-
dah macet. Saya jadi sering
terlambat sampai di kantor,”
keluh pria yang bekerja di se-
buah firma hukum ini.

Dia juga mengaku kece-
wa dengan kinerja Dinas
Perhubungan (Dishub) Kota
Depok yang memasang “po-
lisi tidur” tanpa sebelumnya
menjaring aspirasi dari war-
ga.  

Meski demikian, nyata-
nya ada juga warga yang
mendukung adanya polisi ti-
dur tersebut.  Ruslan, warga
Beji Timur justru mendu-
kung adanya polisi tidur di
Jalan Margonda Raya.

Menanggapi keluhan
warga atas keberadaan “poli-
si tidur”, Kepala Dinas Per-
hubungan (Dishub) Kota
Depok Dindin Djaenudin,
menegaskan, tidak ada atur-
an yang melarang pema-
sangan polisi tidur di ruas
Jalan Margonda Raya yang
notabene merupakan jalan
milik Provinsi Jawa Barat
ini. [RIA/W-11]

“Polisi Tidur” di Margonda
Raya Masih Dikeluhkan

[JAKARTA] Pasar Pusat
Grosir Perniagaan, di Jalan
Perniagaan, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat res-
mi beroperasi pada Rabu
(8/2). Sebelumnya, peresmi-
an pasar ini telah dilakukan
Gubernur Fauzi Bowo pada
22 Januari lalu.

Wali Kota Jakarta Barat,
Burhanuddin yang meninjau
pembukaan pasar ini berha-
rap kebersihan pasar Pusat
Grosir Perniagaan Tambora
dapat selalu terjaga, sehing-
ga pasar ini dapat menjadi
ikon pasar di Jakarta Barat.

“Saya berharap Pusat
Grosir Perniagaan Tambora
menjadi pasar yang bersih,
tertib, nyaman dan aman,”
ujarnya.

Burhan memberi apresia-
si terhadap pengembang
yang tertarik menghidupkan
Pusat Grosir Perniagaan
Tambora. Setelah kerusuhan
1998, Pusat Grosir Perniaga-
an Tambora tidak berfungsi.
Kemudian, pada 2009 kem-
bali dikembangkan. Selama
ini kondisi Pusat Grosir Per-
niagaan Tambora seperti ma-
ti suri dan tidak memiliki ni-
lai ekonomis. 

“Saya akui untuk penye-
garan pasar yang ada di Ja-
karta anggarannya terbatas.
Namun, diharapkan para pe-
mangku kepentingan atau in-

stansi terkait turut berpartisi-
pasi memberikan peluang
guna menggerakkan roda
perekonomian Jakarta,” pa-
parnya.

Para pedagang yang
mengisi bangunan pasar se-
luas 27.000 meter persegi ini
umumnya adalah para peda-
gang yang berasal dari Pasar
Asemka yang letaknya tidak
jauh dari Pasar Pusat Grosir
Perniagaan. Pasar berkapasi-
tas 1.000 unit tempat usaha
ini diremajakan PD Pasar Ja-
ya bersama PT MGS sebagai
mitra pengembang.

Dirut PD Pasar Jaya,
Djangga Lubis, mengatakan
saat ini pihaknya tengah me-
lakukan pembenahan pasar
yang  ada di seluruh wilayah
Jakarta, sesuai dengan moto
pasar jaya, “Pasar ditata, pa-
sar dicinta”. 

“Saat ini persaingan sa-
ngat ketat, untuk itu kita akan
membangun pasar sesuai de-
ngan potensi yang ada. Saya
berharap konsumen tertarik
dan membeli ke pedagang
yang resmi seperti di Pusat
Grosir Perniagaan itu. Jangan
membeli di pinggir jalan atau
trotoar,” katanya.

Sementara itu, sejumlah
pedagang menyambut positif
kedatangan Wali Kota Jakar-
ta Barat Burhanuddin dan ja-
jarannya. [Y-6]

Pusat Grosir Perniagaan
Mulai Beroperasi

Bogor Lama Jadi Wisata Kuliner 
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana  Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Lorina mengata-
kan, Bogor akan mengembangkan pariwisata unggulan. Jenis
kegiatan pariwisata yang diunggulkan untuk dikembangkan ada-
lah wisata Iptek, heritage, wisata kuliner, belanja, dan rekreasi
ruang terbuka. Khusus wisata kuliner dan belanja pengembang-
an akan dipusatkan di Kawasan Bogor Lama dan Tajur. 

Lorina mengatakan hal itu dalam diskusi yang diadakan
Masyarakat Cinta Bogor (MCB) tentang tata ruang wilayah Kota
Bogor, Rabu (8/2). Selain itu, Bogor juga akan mengembangkan
angkutan umum yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen
dan konsep ramah lingkungan. [SJM/W-11]

Afriyani Beli Ekstasi di Diskotek 
Afriyani Susanti, sopir Daihatsu Xenia tersangka kasus tab-

rakan yang menewaskan sembilan orang di Tugu Tani, 22 Ja-
nuari lalu, mengaku, sebelum insiden tersebut, dia membeli dua
butir pil ekstasi di Diskotek Stadium Jalan Hayam Wuruk Jakar-
ta Pusat. Barang haram tersebut selanjutnya dipotong empat
bagian dengan cara digigit. Dua pil seharga Rp 400.000 itu di-
bagi tersangka kepada tiga temannya, yakni Arisendi, Denny M,
dan Adistina Gani.

Demikian pengakuan Afriyani, Denny, Arisendi, dan Adistina
saat mengikuti rekonstruksi (reka ulang) sebelum insiden tab-
rakan maut di Tugu Tani Jakarta Pusat yang digelar Polda Met-
ro, di Diskotek Stadium, Rabu (8/2).

“Rekonstruksi di Diskotek Stadium itu sekitar satu jam, selan-
jutnya keempat tersangka dibawa kembali ke Polda Metro,” ujar
Kepala Bidang Humas Polda Metro Kombes Pol Rikwanto, Ka-
mis (9/2). Dalam rekonstruksi tersebut, keempat tersangka ma-
suk ke Diskotek Stadium, Minggu (22/1) pukul 02.00 WIB lang-
sung ke lantai empat dengan membeli karcis tanda masuk. [G-5]

Ketenangan Situ Ci-
pondoh, Kota Tange-
rang, seolah terusik.

Situ Cipondoh akhir-akhir ini
marak diperbincangkan. Ba-
gaimana tidak? Pemerintah
Kota Tangerang sangat berha-
rap Situ Cipondoh tetap men-
jadi resapan air sekaligus ber-
fungsi sebagai objek wisata
bagi masyarakat ternyata
Pemprov Banten sebagai pe-
milik aset ini ditengarai sudah
menyerahkannya ke pihak
swasta untuk mengelola situ
tersebut. 

Kisruh kian melebar kare-
na ada informasi sertifikat Si-
tu Cipondoh digadaikan pihak
swasta yang mempunyai hak
mengelola situ tersebut ke
pengusaha asal Singapura.

Namun, keterangan gadai
ini dibantah oleh Badan Perta-
nahan Nasional (BPN) Kota
Tangerang. BPN mengaku te-
lah melakukan investigasi ter-
kait informasi adanya pengga-
daian maupun penjualan aset
pemerintah daerah, berupa Si-
tu Cipondoh ke pihak swasta. 

Kepala Sub Seksi Peng-
aturan Tanah Pemerintah BPN
Kota Tangerang Wismar Sari-
wudin mengatakan, Situ Ci-
pondoh yang luasnya sekitar
127 hektare masih dimiliki
pemerintah daerah. “Masih te-
tap milik aset daerah, tidak hi-
lang. Hanya saja perlu dijelas-
kan, setiap HPL (Hak Penge-
lolaan Lingkungan)  itu di-
mungkinkan di atasnya itu un-
tuk dikelola. Setelah itu ber-
akhir secara otomatis akan
kembali ke daerah,” katanya.

Wismar berpendapat, pe-
ngelolaan Situ Cipondoh ber-
dasarkan kerjasama Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat (sebe-
lum terbagi menjadi Provinsi
Banten) dimungkinkan dalam
aturan. Awalnya, Situ Cipon-
doh adalah hak pemerintah
pusat, namun kemudian atur-
an berubah menjadi hak pe-
ngelolaan pemprov Banten.
Karena pengelolaan situ begi-
tu banyak ditangani maka
Pemprov Banten diperboleh-
kan bekerjasama dengan
swasta dengan ketentuan yang

sudah diatur.
“Dalam hal ini  PT Griya

Tri Tunggal Eka Paksi memi-
liki sertifikat pengelolaannya.
Dan klausulnya jelas, Situ Ci-
pondoh dikelola untuk dijadi-
kan lokasi pariwisata, bukan
dibuat bangunan. Cita-citanya
saat itu seperti Ancol  mak-
sudnya. Dan, memang di-
mungkinkan dalam aturan.
Ada pun yang digadai atau di-
jamin oleh pihak ketiga ke
Bank, adalah sertifikat penge-
lolaannya oleh perusahaan
swasta,” terang Wismar.

Namun, hak pengelolaan
ini bisa dicabut, kata Wismar,
kalau memang tidak sesuai
dengan peruntukkan. Misal-
nya, karena sejak 1993-2012
ini, tidak juga dikelola untuk
pariwisata. “Bisa dicabut, kan
tidak digunakan atau dikelola
untuk pariwisata. Itu sudah
pelanggaran. Adapun kerugi-
an yang akan ditanggung ada-
lah pihak swasta sendiri, kare-
na harus membayar ke Bank.
Namun, ini butuh ketegasan
Pemprov Jawa Barat dengan
Pemprov Banten,” kata Wis-
mar.  

Wismar menjelaskan, ker-
jasama Pemprov Jawa Barat
dengan pihak swasta tersebut
tertuang hak pengelolaannya
30 tahun, yakni sejak 1993-
2023 mendatang. Setelah ma-
sa kerja sama itu habis, pe-
ngelolaan Situ Cipondoh akan

kembali ke pemda.  Adapun,
ditanya soal tudingan Wali
Kota Tangerang Wahidin Ha-
lim, yang menyatakan bahwa
sertifikat pengelolaan itu telah
digadaikan ke Bank Singapu-
ra, menurut Wismar, hal itu
adalah hak dari pihak swasta.
“Yang terpenting, jika tidak
sesuai bisa dicabut. Dan, ke-
rugian ada pada pihak ketiga
(swasta),” katanya.

Wali Kota Tangerang Wa-
hidin Halim menegaskan,
BPN jangan membuat masya-
rakat bingung. “Ini jelas,  Eka
Paksi (pihak swasta) mau
mendirikan bangunan di atas
air. Kalau di atas rawa mau
dibuatkan bangunan, ini kan
pasti menganggu konservasi
di Situ Cipondoh,” ujarnya.

Wahidin berkukuh akan
mempertahankan Situ Cipon-
doh sebagai daerah resapan
air dan konservasi lingkungan
hidup, bukan untuk perumah-
an mewah. 

“Saya menolak keras, ini
aset negara, ada hak rakyat
yang memanfaatkan Situ Ci-
pondoh sebagai daerah kon-
servasi lingkungan dan tidak
bisa diperjualbelikan,” kata
Wahidin.

Wahidin menilai, BPN te-
lah salah mengeluarkan serti-
fikat jika memang betul ada
perusahaan yang mensertifi-
katkan Situ Cipondoh. “Serti-
fikat itu harus dibatalkan. Dan

harus diusut secara hukum.
Kami juga sedang mengum-
pulkan data untuk kemudian
melakukan class action dan
menyurati Presiden RI,” ujar
Wahidin.

Wahidin mengungkapkan,
baru-baru ini ada investor

yang berniat membangun pre-
mukiman mewah di atas Situ
Cipondoh. Perusahaan itu
hendak mengajukan izin ke
Pemkot Tangerang atas dasar
rekomendasi PT Griya Tri-
tunggal Eka Paksi. Sejak ma-
sa orde baru, Situ Cipondoh
memang mulai dijualbelikan
oleh oknum yang tidak ber-
tanggung jawab kepada salah
satu perusahaan milik asing
asal Singapura. Kini, lahan
seluas 175 hektare itu sudah
tersertifikat atas nama PT.
Eka Paksi.

“Selain mengirimkan su-
rat, saya juga akan cari ok-
numnya. Sebab, bagaimana-
pun, sertifikat atas nama pri-
badi atas Situ Cipondoh harus
dicabut,” ujarnya, 

Wahidin juga mengatakan
masalah Situ Cipondoh terjadi
sejak Tangerang masih masuk
Jawa Barat. “Tapi, Pemprov
Banten tidak memperjuang-
kan dan cenderung membiar-
kan,” katanya. [132]

Fungsi Situ Cipondoh Harus Dipertahankan

SP/DEWI GUSTIANA

Sejumlah warga berekreasi dengan menumpang perahu di Situ Cipondoh, Tangerang, baru-baru ini.

HARIANI

Kendaraan pribadi dan motor melintas di polisi tidur di ruas Jalan
Margonda Raya yang kerap kali menimbulkan kemacetan, khusus-
nya saat pagi hari pukul 07.00-10.00 WIB.



[JAKARTA] Gubernur DKI
Jakarta Fauzi Bowo mengata-
kan, sebanyak 1.183 keluarga
di Bantaran Sungai Ciliwung
segmen Bukit Duri dan Kam-
pung Melayu akan direlokasi
ke tempat yang lebih layak.
Relokasi permukiman pendu-
duk itu sebagai bagian dari
rencana normalisasi Sungai
Ciliwung oleh Pemprov DKI
dan Pemerintah Pusat.

Hal itu dijelaskan Fauzi
dalam paparan Rakor Tingkat
Menteri tentang Penataan Per-
mukiman Kumuh di Bantaran
Sungai Ciliwung di Balai Ko-
ta Jakarta, Kamis (9/2). Rakor
membahas seputar penangan-
an Sungai Ciliwung dalam be-

berapa tahun ke depan.
Gubernur mengatakan, ka-

wasan Kali Ciliwung saat ini
telah dipenuhi bangunan-ba-
ngunan liar. Warga di bantaran
Sungai itu juga telah melaku-
kan penurapan sendiri yang
turut memperparah penyem-
pitan aliran air.

Perhitungan jumlah ba-
ngunan yang terkena normali-
sasi sebanyak 1.183 unit. Bu-
kit duri 442 bangunan dan si-
sanya di kampung Melayu. 

Rencananya, rata-rata le-
bar sungai akan menjadi 50
meter. Ditambah jalan inspek-
si masing-masing selebar 50
meter. 

Kriteria pendataan warga

terkena proyek adalah jumlah
penduduk nantinya seperti sta-
tus tanah, kondisi fisik ba-
ngunan status kepemilikan ba-
ngunan, status penghuni, luas
wilayah yang akan dibebas-
kan, dan mata pencaharian
warga. 

Kebijakan resettlement
akan melibatkan seluruh sta-
keholder baik pemerintah, ma-
syarakat, dan Lembaga Bantu-
an Hukum (LBH) dalam rang-
ka mencari alternatif desain
proyek, permukiman kembali
yang layak serta inventarisasi.

Selain itu, memberikan
pergantian atau kompensasi
atas lahan dan bangunan yang
terkena proyek. Di samping

itu, mencarikan alternatif so-
lusi terhadap aktivitas ekono-
mi warga terkena proyek yang
berpotensi hilang. Memberi-
kan kesempatan bagi warga
untuk bermukim di tempat
yang legal.

''Kami juga akan memba-
ngun fasilitas publik yang ter-
kena proyek di lokasi permu-
kiman baru. Pendataan warga
yang akan direlokasi ke tem-
pat layak ditargetkan rampung
6 bulan ke depan,'' kata Fauzi.

Turut hadir paparan itu,
adalah Sekdaprov DKI Jakarta
Fadjar Panjaitan serta lima
Wali Kota. Hadir pula Menko
Kesra Agung Laksono, Men-
teri Perumahan Rakyat Djan
Faridz, dan Menteri Perhu-
bungan EE Mangindaan. 

Menko Kesra Agung Lak-

sono berharap, normalisasi Ci-
liwung berjalan sesuai target
dan harus segera dilaksanakan.
Tenggat penyelesaian proyek
juga jangan terlalu lama agar
dampak banjir bisa diminima-
lisasi di Ibukota.

Pembenahan di bantaran
Kali Ciliwung memang terus
dilakukan. Beberapa waktu la-
lu, Pemprov DKI Jakarta bersa-
ma Komando Pasukan Khusus
(Kopassus) TNI AD juga me-
nanam sebanyak 20.000 bibit
pohon di bantaran Kali Cili-
wung. Penanaman pohon itu
diharapkan mampu menjadikan
bantaran Ciliwung jadi hijau.
Kegiatan ini juga merupakan
salah satu program pemberda-
yaan potensi seluruh kawasan
Ruang Terbuka Hijau (RTH).
[H-14]
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Kebijakan Aneh

Rencana dibekukannya KRL ekonomi oleh PT Kereta
Api Indonesia (KAI) disesalkan oleh Putri Iswardha-
ni. Menurut alumnus Anthropologi Universitas Pad-

jadjaran, Bandung, ini, rencana tersebut dikhawatirkan akan
menambah kesemrawutan perkeretaapian yang ada di Jakar-
ta. Dikatakan, jumlah kereta api yang ada saat ini saja masih
dirasa kurang, apalagi bila rencana ini direalisasikan. “Pe-
merintah ingin masyarakat beralih ke transportasi massa, ta-
pi jumlahnya dikurangi. Kebijakannya aneh,” katanya.

Editor di sebuah penerbitan buku ini mengatakan, bila
penarikan  KRL ini dengan
alasan sudah tidak layak pa-
kai, seharusnya pemerintah
menyediakan terlebih dahu-
lu kereta penggantinya. De-
ngan jumlah kereta yang se-
makin berkurang akan se-
makin memperbanyak
para pengguna yang
naik ke atap atau
yang kerap dise-
but ataper. Di-
katakan para
ataper ini se-
harusnya
menjadi cer-
min betapa ma-
sih kurangnya
jumlah kereta yang
berimbas pada kenya-
manan pengguna.

“Mereka naik ke
atap karena jumlah
kereta yang ada ma-
sih kurang. Di atap
kereta mereka tak
perlu berdesak-de-
sakan, walaupun itu berbahaya,” kata Putri yang mengaku
sebagai pemerhati sosial ini.

Menurut Putri, KRL memiliki potensi yang luar biasa.
Selain sebagai transportasi altenatif untuk mengurangi
beban di jalan raya, kereta juga dapat menampung orang
lebih banyak dari bus dengan harga yang lebih murah.
[FFS/W-12]

Jakartaku

METROPOL    TANMETROPOL    TAN

MEMIHAK KEBENARAN

DOK PRIBADI
Putri Iswardhani

SP/LUTHER ULAG

Bangunan yang berada di bantaran dan menjorok ke Kali Ciliwung dalam waktu dekat akan digusur.

[JAKARTA] Badan Narkoti-
ka Nasional (BNN) menduga
pencucian uang atas kasus
narkoba di Indonesia dilaku-
kan melalui jasa perbankan.
Sebab, dari beberapa kasus
narkoba, pengawasan di mo-
ney changer masih lemah.

“Inilah yang dimanfaatkan
oleh sindikat narkoba untuk
menghilangkan jejak tindak
pidana mereka,” kata Wakil
Kepala BNN Benny Mamoto,
saat memberikan keterangan
terkait pengungkapan narkoba
seberat 12 kg, di Jakarta, Rabu
(8/2). 

Benny mengatakan, dari
beberapa kasus narkoba yang
terungkap BNN, pengawasan
money changer masih lemah. 

“Money changer yang terli-
bat, rata-rata tidak melaksana-
kan pengawasan yang cermat.
Seharusnya money changer
mencari tahu latar belakang
uang itu, dan identitas konsu-
men,” katanya.

Benny mengungkapkan,
selain melalui money changer
dari kasus penangkapan lima
tersangka yang masing-ma-
sing berinisial A, MY, AN, H,
dan IS, petugas juga menemu-
kan 349 bukti transaksi narko-
ba yang dilakukan para ter-
sangka, terutama tersangka A
untuk membeli sabu kepada
M melalui rekening IS. 

Dipaparkan, selama bulan
Januari 2012 tersangka A su-
dah lakukan tiga kali transaksi

dengan dua rekening berbeda,
yakni tanggal 4, 6, dan 9 Ja-
nuari 2012, dengan total trans-
aksi Rp 410 juta. 

Sementara tersangka IS di-
ketahui merupakan direktur
PT Maulana Traders, perusa-
haan money changer yang
berdiri pada 2009 lalu, dengan
dimodali oleh MM, seorang
WN Malaysia keturunan In-
dia. “Setiap bulannya, IS men-
dapat gaji sebesar Rp 5 juta,”
katanya.

Benny menerangkan, ba-
nyaknya bank yang digunakan
oleh tersangka dalam melaku-
kan transaksi narkoba ini,
menjadi peringatan dan perha-
tian pihak perbankan untuk
mengawasi rekening dengan
identitas palsu. 

Dikatakan, pihak perbank-
an dalam menerima aplikasi
pembukaan rekening seharus-
nya memastikan calon nasabah
menggunakan identitas yang
benar. Bila terbukti adanya ok-
num bank yang terlibat dalam
pencucian uang, BNN  akan
melakukan tindakan tegas.

“Termasuk pimpinan ca-
bang, yang membiarkan trans-
aksi mencurigakan, langsung
kami laporkan ke BI,” katanya.

Benny mengemukakan,
dari ratusan bukti transaksi
yang disita, BNN bekerja sa-
ma dengan Pusat Pelaporan
Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK)  untuk mendalami
rekening-rekening tersebut

guna menelusuri jaringan nar-
koba yang ada. 

“Kasus narkoba itu tidak
ada pelapornya. Semakin aktif
aparat, akan semakin banyak
kemungkinan sindikat yang
terungkap,” katanya.

Benny menambahkan sabu
tersebut memiliki rute dari
Iran menuju Malaysia dan In-
donesia sebagai negara tujuan.

Direhabilitasi
Dalam kesempatan itu,

Benny juga menjelaskan, dua
pilot Lion Air yang ditangkap
oleh BNN di Makassar dan
Surabaya di waktu yang ber-
beda beberapa waktu lalu di-
pastikan tidak akan terkena
sanksi kurungan. 

Dari hasil penyelidikan,
tersangka Hanum Adiyaksa
dan Syaiful Salam terbukti ha-
nya sebagai pengguna narko-
ba dan bukan pengedar. Ber-
dasarkan temuan tersebut, ter-
sangka hanya diwajibkan
mengikuti proses rehabilitasi,
di pusat rehabilitasi ketergan-
tungan narkoba, di Lido, Su-
kabumi, Jawa Barat, di bawah
pengawasan BNN.

“BNN dalam dua kali
operasi menangkap dua pilot.
Setelah dilakukan pemeriksa-
an, kedua pilot ini sebatas
mengkonsumsi, tidak terlibat
dalam peredaran narkoba,”
katanya.

Meski hanya dikenakan
sanksi rehabilitasi, Benny me-
negaskan, proses hukum ter-
hadap kedua tersangka masih
terus berjalan. Dikatakan, ter-
sangka tetap harus mengikuti
persidangan. 

“Untuk i tu kami dari
BNN akan mengirim surat
kepada ketua pengadilan dan
menyarankan agar tersangka
diberikan vonis rehab,” kata-
nya.

Direktur Umum Lion Air,
Edward Sirait memastikan
dua pilotnya yang tertangkap
tangan sedang memakai sabu
di hotel tersebut tidak dapat
lagi menjalankan profesinya
sebagai penerbang. Keduanya
diberhentikan dari maskapai
penerbangan Lion Air karena
dianggap sudah tidak dapat
bekerja sesuai dengan keten-
tuan. [FFS/W-12]

Pencucian Uang Kasus Narkoba
Gunakan Jasa Perbankan

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Sejumlah tersangka pengedar sekaligus juga tindak pencucian uang
(“money laundring”) yang dilakukan para sindikat narkoba,  saat gelar
barang bukti di kantor BNN, Jakarta, Rabu, (8/2). Badan Narkotika
Nasional berhasil mengungkap jaringan narkotika jenis sabu-sabu 12
Kg,  senilai Rp 24 miliar. Jaringan ini mengedarkan narkotika itu dari
Iran melalui Malaysia hingga ke Indonesia.

Penataan Bantaran Ciliwung

1.183 Keluarga Segera Direlokasi
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UKM Harus Dapat Tax Holiday 
Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang mempunyai
aset Rp 50 juta ke bawah dengan omzet maksimum 
Rp 300 juta harus diberikan tax holiday (bebas pajak).

[JAMBI] Jalan Trans-Suma-
tera baru dengan nilai inves-
tasi sekitar Rp 60 triliun akan
dimulai dibangun 2014 bersa-
maan dengan pembangunan
jembatan Selat Sunda sepan-
jang 45 km. Jalan lintas Su-
matera dan jembatan ini akan
mempercepat pembangunan
dua kawasan ekonomi, yakni
Sumatera dan Jawa. 

“Jalan lintas Sumatera dari
ujung utara hingga selatan Su-
matera adalah jalan baru sama
sekali, sebuah great way dan
high way,” kata Menko Per-
ekonomian Hatta Rajasa pada
seminar bertopik “Potensi dan
Masa Depan Ekonomi Jambi”
yang diadakan Persatuan War-
tawan Indonesia (PWI), Rabu
(8/2), berkenaan dengan Hari
Pers Nasional, 9 Februari.
Trans-Sumatera adalah bagian
dari Indonesia connectivity
yang dicanangkan dalam Mas-
terplan Percepatan dan Perlu-
asan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). 

Kapan Trans-Sumatera
mulai dibangun sangat ter-
gantung pada pembebasan la-
han. Kalau pembebasan lahan
berjalan lancar, Trans-Suma-
tera bisa lebih cepat diba-
ngun. Para kepala daerah di-
imbau mempercepat penetap-
an tata ruang dan membantu
pembebasan lahan. “Pemerin-
tah ancar-ancar, tahun 2014
Trans-Sumatera sudah bisa
mulai dibangun dengan dana
soft loan,” ungkap Hatta.

Sejumlah lembaga keuang-
an internasional sudah menya-
takan minatnya untuk mem-
biayai Trans-Sumatera dengan
memberikan pinjaman lunak.
Para kreditor, kata Hatta, terta-
rik karena yakin akan perce-
patan pembangunan ekonomi
Sumatera, apalagi ada jemba-
tan Selat Sunda yang memper-
satukan dua kawasan ekonomi
besar. Sekitar 80% PDB Indo-

nesia dikontribusi oleh kedua
kawasan ini. Begitu pula jum-
lah penduduk Indonesia.

Pada kesempatan terpisah,
Wakil Dirut PT Bank Artha
Graha Wisnu Tjandra menje-
laskan, ground breaking jem-
batan Selat Sunda akan dila-
kukan tahun 2014. Panjang
jembatan dari ujung pantai
Jawa ke Sumatera 29 km de-
ngan tinggi 81 meter dari per-
mukaan laut. Namun, panjang
total bisa mencapai 45 km ka-
rena dari tiang tertinggi masih
dibutuhkan jembatan tamba-
han agar tidak langsung me-
nukik. Dengan tambahan pan-
jang masing-masing 7-8 km,
jembatan tampak landai. 

Keberadaan jembatan Selat
Sunda, demikian Wisnu, ja-
ngan hanya diihat dari sisi
penggunaan jembatan itu. Jauh
lebih penting adalah pengem-
bangan kawasan. Pihak Pem-

prov Banten dan Pemprov
Lampung sudah memberikan
dukungan karena mereka meli-
hat besarnya dampak ekonomi
dalam pengembangan kawas-
an di dua provinsi ini. 

Hatta menjelaskan, peme-
rintah sangat serius memba-
ngun infrastruktur untuk men-
dukung program MP3EI. Sebe-
lum masa pemerintahan SBY
berakhir, sejumlah pelabuhan,
jalan tol, rel kereta, dan bandara
dibangun dan dikembangkan di
setiap koridor. Pelabuhan Tan-
jung Priok kini sedang diper-
luas. Kereta double track Trans-
Jawa juga mulai dibangun.

Laju pertumbuhan ekono-
mi Jambi yang bertumbuh
8,2% tahun 2011, jauh di atas
laju pertumbuhan ekonomi na-
sional yang mencapai 6,5%.
Pada masa akan datang, Jambi
berpotensi menjadi provinsi
dengan kesejahteraan rakyat

paling tinggi di Indonesia. 
Jambi kini tercatat sebagai

penghasil CPO nomor empat
terbesar di Indonesia, produsen
karet nomor tiga terbesar, dan
penghasil pinang merah terbe-
sar. Gubernur Jambi Hasan
Basri Agus mengakui, Jambi
memiliki berbagai sumber daya
mineral seperti batubara, mi-

nyak, dan gas. Sektor pertam-
bangan dan perkebunan ber-
tumbuh sangat pesat. Kontribu-
si kedua sektor ini terhadap pro-
duk domestik regional bruto
(PDRB) sekitar 50% lebih. 

Dengan jumlah penduduk
3 juta dan kepadatan pendu-
duk 58 orang per kilometer
persegi, rakyat Jambi mesti-
nya bebas dari kemiskinan.
Tapi, data BPS menunjukkan,
34.000 keluarga hidup di ba-
wah garis kemiskinan. 

Rektor Universitas Jambi
Prof Dr Aulia Tasman menga-
takan, petumbuhan ekonomi
Jambi tidak merata, karena
sektor yang bertumbuh tinggi
adalah sektor padat modal,
yakni pertambangan dan per-
kebunan. Di samping itu, tena-
ga kerja Jambi didominasi oleh
tenaga kerja tidak terdidik. 

Kontribusi sektor pertam-
bangan terhadap PDRB tahun
2011 mencapai 26%, sedang-
kan kontribusi pertanian
terhadap PDRB hanya 6%.
Padahal, sekitar 80% pendu-
duk Jambi bekerja di sektor
pertanian. “Sekitar 80% uang
di Jambi beredar di kota Pro-
vinsi Jambi dan sejumlah
kota kabupaten. Walau rasio
gini menunjukkan perbaikan,
kesenjangan di Jambi ma-
sih tinggi,” ujar Aulia.
[ID/141/143/136]

Trans-Sumatera dan Jembatan 
Selat Sunda Mulai Dibangun 2014

BII Kerja Sama dengan 21 Cineplex
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) menjalin kerja

sama dengan 21 Cineplex, jaringan bioskop terbesar di Indonesia
yang memiliki jaringan Cinema XXI dan Cinema 21 dan juga meru-
pakan pelopor jaringan cineplex di Indonesia.  

Melalui kerja sama ini, pelanggan Cinema XXI dan Cinema
21 yang telah menjadi anggota M-Tix Mobile Ticketing dapat
melakukan isi ulang (top up) saldo M-Tix melalui BII E-Channels
(ATM & Mobile Banking) dan delivery channel bank lain yang
tergabung   dalam jaringan ALTO, ATM Bersama dan Prima.
Anggota M-Tix  Mobile Ticketing adalah pelanggan Cinema XXI
dan Cinema 21 yang dapat melakukan pembelian tiket secara
online, baik melalui SMS, call center dan website M-Tix via
mtix21cineplex.com.

“Kerja sama ini juga mendukung optimalisasi pemanfaatan
BII ATM dan melengkapi layanan pembayaran BII yang saat ini
memiliki sekitar 80 jenis layanan pembayaran serta memberikan
kemudahan bagi pelanggan Cinema XXI dan Cinema 21 untuk
melakukan top up di 1.106 BII ATM yang tersebar di seluruh Indo-
nesia,” kata Stephen Liestyo, Direktur Perbankan Konsumer BII
dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (8/2).

Melalui kerja sama dengan BII, anggota M-Tix Mobile
Ticketing mendapatkan kemudahan dalam melakukan isi ulang
saldo M-Tix secara aman dan nyaman melalui BII ATM.  

Semula, untuk melakukan top up anggota M-Tix harus me-
lakukannya di loket-loket bioskop.  Dengan adanya fasilitas ini,
mereka tidak perlu mengantri lagi, cukup melakukannya melalui
BII E-Banking.

Kerja sama dengan 21 Cineplex merupakan bagian dari
upaya optimalisasi pemanfaatan jaringan perbankan elektronik
BII, khususnya BII ATM. Ke depan tidak tertutup kemungkinan
kerja sama akan dikembangkan ke electronic channel lainnya
seperti BII Internet Banking dan penambahan kerja sama BII Bill
Payment. [PR/M-6]

Ekonomi > 12

MEMIHAK KEBENARAN

P E R B A N K A N

[JAKARTA] Rencana pem-
batasan konsumsi bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi de-
ngan cara melarang mobil pri-
badi menggunakan premium
dipastikan batal diterapkan
mulai 1 April mendatang. Pe-
merintah segera mengajukan
penundaan kebijakan tersebut
kepada DPR. 

“Pemerintah mengingin-
kan pembatasan konsumsi
BBM bersubsidi diundur. Cu-
ma, ini memang tergantung
DPR. Kita harus minta izin
DPR dulu,” kata Menteri
Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Jero Wacik,
di Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut Jero Wacik, pe-
merintah segera mengajukan
permintaan penundaan kebi-
jakan tersebut kepada DPR.
“Ada pihak yang menggugat
jika pembatasan dimulai
1 April. Itu repot. Kasihan rak-
yatnya,” tutur dia. 

Untuk memangkas subsidi

BBM tahun ini, pemerintah te-
ngah menyiapkan dua opsi pe-
ngendalian BBM bersubsidi
jenis premium. 

Opsi pertama, melarang
mobil pribadi menggunakan
premium. Opsi kedua, mena-
ikkan harga premium secara
bertahap. Opsi pertama mau-
pun kedua akan dipadukan de-
ngan program konversi BBM
ke bahan bakar gas (BBG). 

Dalam APBN 2012, volu-
me BBM bersubsidi jenis pre-
mium dipatok 37,5 juta kilo li-
ter (kl). Itu belum termasuk
2,5 juta kl sebagai cadangan.
Nilai subsidi premium tahun
ini dipatok sebesar Rp 123,6
triliun. 

Pengendalian konsumsi
BBM bersubsidi diamanatkan
Undang-Undang (UU) No 22
Tahun 2011 tentang APBN Ta-
hun Anggaran 2012. Pasal 7
ayat 6 UU itu menyatakan,
harga jual eceran BBM ber-
subsidi tidak mengalami kena-

ikan. Sedangkan pasal 7 Ayat
4 menyebutkan, pengendalian
anggaran subsidi BBM jenis
tertentu dilakukan melalui
pengalokasian BBM bersubsi-
di secara lebih tepat sasaran
dan kebijakan pengendalian
konsumsi BBM bersubsidi. 

Dalam penjelasan UU ter-
sebut diterangkan, pengaloka-
sian BBM bersubsidi secara
tepat sasaran dilakukan mela-
lui pembatasan konsumsi
BBM jenis premium untuk
kendaraan roda empat pribadi
di wilayah Jawa Bali sejak
1 April 2011. 

Secara terpisah, Menteri
Keuangan (Menkeu) Agus
Martowardojo mengakui, pe-
ngendalian konsumsi BBM
bersubsidi sulit diterapkan da-
lam kondisi sekarang. 

“Saya sendiri melihat har-
ga minyak masih tinggi dan
berpotensi masih bergejolak.
Jadi, sepertinya belum tepat
untuk melakukan langkah-

langkah penyesuaian yang ter-
kait dengan konsumsi BBM
bersubsidi,” paparnya.

Menurut Wakil Menkeu
Anny Ratnawati, pemerintah
masih memegang teguh UU
APBN 2012 yang mengama-
natkan pengendalian konsum-
si BBM bersubsidi melalui pe-
larangan mobil pribadi meng-
gunakan premium. “Pemerin-
tah masih pegang teguh UU
APBN tentang pembatasan
BBM. Tapi, tetap terbuka pula
opsi lain,” ucap dia.

DPR Mendukung
Pemerintah, kata Anny,

bahkan tengah berkoordinasi
dengan DPR untuk memper-
cepat pengajuan APBN Per-
ubahan (APBN-P) guna
mengantisipasi kemungkinan
diberlakukannya opsi-opsi
yang tidak sesuai dengan UU,
termasuk opsi kenaikan harga
premium.

Anggota Komisi VII DPR

Satya W Yudha mengatakan,
1 April 2012 mestinya tetap
dijadikan momentum pemba-
tasan konsumsi BBM bersub-
sidi melalui pelarangan mobil
pribadi menggunakan premi-
um. “Pemerintah mesti memu-
lainya dari kendaraan dinas
pemerintahan,” ujar dia.

Menurut Satya, rencana
kenaikan harga BBM bersub-
sidi baru sebatas wacana, ka-
rena belum diusulkan peme-
rintah ke DPR. 

“Sebenarnya, kalau prog-
ram pembatasan BBM bersub-
sidi jadi direalisasikan, peme-
rintah bisa melakukan sejum-
lah efisiensi dan persiapan in-
frastruktur,” katanya.

Dia menjelaskan, sebenar-
nya efektivitas kebijakan ter-
sebut akan ditentukan kuat
atau tidaknya koordinasi an-
tarkementerian dalam meng-
implementasikannya. Kemen-
terian ESDM tidak bisa berdi-
ri sendiri untuk memangku

program itu tanpa melibatkan
kementerian lain, mengingat
pembatasan konsumsi BBM
bersubsidi memiliki dampak
multisektor.

“Dalam konteks politik
anggaran, pemerintah secara
tegas sudah memilih opsi ti-
dak akan menaikkan harga
BBM bersubsidi sesuai ama-
nat UU APBN 2012. Inilah
yang kemudian dijadikan pe-
gangan pemerintah untuk me-
nolak kenaikan harga bensin
atau solar dan lebih percaya
diri melaksanakan pembatas-
an konsumsi BBM bersubsi-
di,” paparnya.

Menurut Satya, dalam
pembahasan APBN 2011,
DPR sudah mengingatkan
bahwa pemerintah harus me-
ngendalikan volume BBM
bersubsidi sebagai reaksi pa-
sar global yang melambung-
kan harga minyak dunia. Apa-
lagi Indonesia juga terimbas
secara langsung. Harga mi-

nyak mentah nasional (Indo-
nesia Crude Price/ICP) naik
10% dari patokan APBN 2011
sebesar US$ 80 per barel,
menjadi US$ 95 per barel da-
lam APBN-P 2011.

“Kemudian, muncullah
opsi mengatur volume (kuota)
BBM bersubsidi serta opsi
menaikkan harga BBM ber-
subsidi untuk mengerem ang-
garan subsidi. Namun, tak sa-
tu pun opsi itu diimplementa-
sikan pemerintah hingga akhir
2011,” tutur dia. 

Dito Ganinduto, anggota
Komisi VII DPR, mengung-
kapkan, jika benar pemerintah
belum siap melaksanakan
pembatasan konsumsi BBM
bersubsidi, itu tidak menjadi
masalah. “Tapi perlu diingat,
pemerintah tetap mesti berpi-
jak pada landasan hukum,
yakni UU APBN 2012. Jika
ingin menunda, UU itu mesti
diamendemen dahulu,” kata-
nya. [ID/M-6]

Pembatasan Premium Batal Diterapkan 1 April

SP/LUTHER ULAG

Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk, Glen Glenardi (kedua kiri), Komi-
saris Utama, Mulia Nasution (kedua kanan), Direktur Pelayanan & Distri-
busi, Agus Hernawan (kanan) dan Direktur Keuangan & Perencanaan, Tri
Joko Prihantono (kiri) berbincang pada acara Due Diligence Meeting &
Public Expose Obligasi Subordinasi Berkelanjutan 1 Tahun 2012 Tahap 1
sebesar Rp 1 Triliun di Jakarta, Rabu (8/2). Bank Bukopin mendapatkan
peringkat “A” karena kinerja Bukopin yang terbukti baik.

Bukopin Terbitkan Obligasi

ASP/RADESMAN SARAGIH

Ketertinggalan pembangunan di Provinsi Jambi dibahas dalam diskusi bertajuk “Potensi dan Masa
Depan Provinsi Jambi”, menghadirkan pembicara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kedua
dari kanan), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan (kedua dari kiri) dan Ketua Komite
Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung (kiri). Diskusi dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional
(HPN) yang dipusatkan di Kota Jambi itu, dipandu Pemimpin Redaksi Harian Umum “Suara Pembaruan”
dan “Investor Daily”, Primus Dorimulu (kanan).



Menteri Kelautan dan
Perikanan Sharif C 
Sutardjo bersama Direktur
Utama PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk
Sofyan Basir (kanan) 
menandatangani kerja 
sama bidang perikanan
dan kelautan di Jakarta,
Selasa (7/2) malam.  
Hingga September 2011,
BRI telah menyalurkan
kredit di sektor perikanan
sebesar Rp 1,5 triliun 
kepada lebih dari 30.500
debitur dalam bentuk 
kredit komersial, kredit
usaha rakyat (KUR), kredit
ketahanan pangan
perikanan, serta kredit
program lainnya.

[JAKARTA] Indonesia akan
menjadi salah satu basis pro-
duksi mobil Toyota untuk pa-
sar kawasan Asia Pasifik, Ti-
mur Tengah, dan Afrika. Me-
masuki 2014, Toyota Motor
Corporation (TMC) menarget-
kan total kapasitas pabrik To-
yota di Indonesia mampu
memproduksi 230.000 unit per
tahun, naik dua kali lipat dari
sekitar 110.000 unit saat ini.

Untuk menambah kapasis-
tas produksi di Indonesia, per-
usahaan otomotif asal Jepang
itu menginvestasikan dana se-
besar 41,3 miliar yen atau
Rp 4,77 triliun. Bila ditambah
investasi untuk industri pe-
nunjang, total investasi TMC
bersama perusahaan mitranya
bisa mencapai Rp 9,4 triliun.

EVP and Representative
Director TMC Yukitoshi Funo
mengatakan, pihaknya beren-
cana menjadikan Indonesia se-
bagai salah satu basis produksi
mobil Toyota di dunia. “Kami
akan berusaha agar pabrik di
Indonesia bisa menjadi peng-
ekspor mobil Toyota,” kata Fu-

no seusai bertemu dengan
Menteri Perindustrian MS Hi-
dayat di Jakarta, Rabu (8/2).

Dengan adanya tambahan
investasi, Toyota secara lang-
sung mampu menyerap 1.500
orang tenaga kerja baru. La-
pangan kerja lainnya juga akan
tercipta seiring dengan inves-
tasi baru untuk industri penun-
jangnya. Bahkan, Menperin
memperkirakan, tambahan in-
vestasi itu bisa menyerap 29 ri-
bu tenaga kerja baru, termasuk
yang bekerja di industri terkait.

Saat ini, TMC sudah me-
ngoperasikan pabrik Kara-
wang I dengan kapasitas 110
ribu unit di Jawa Barat. Pabrik
itu memproduksi mobil Toyota
Kijang Innova dan Fortuner.
TMC juga sedang membangun
pabrik Karawang II di Jawa
Barat dengan kapasitas 70.000
unit per tahun yang mulai ber-
operasi awal 2013. 

Selanjutnya, kapasitas pro-
duksi pabrik ini akan ditambah
50.000 unit menjadi 120.000
unit per tahun pada awal 2014.
Namun, kapasitas produksi itu

masih jauh di bawah kapasitas
pabrik Toyota di Thailand
yang mampu memproduksi
750.000 unit per tahun.

Untuk menambah kapasitas
produksi 70.000 unit, menurut
Funo, TMC menganggarkan
dana 26,3 miliar yen. Selanjut-
nya, TMC akan menambah in-
vestasi lagi senilai 15 miliar
yen untuk penambahan kapasi-
tas 50.000 unit per tahun. Pab-
rik Karawang II akan mengha-
silkan produk baru yang memi-
liki potensi ekspor ke kawasan
Asia. Nantinya, jenis mobil
yang diproduksi jenis sedan.

Sebagai tahap awal, jelas
Funo, hasil produksi dari pab-
rik tersebut sebagian besar
akan dipasarkan ke pasar do-
mestik dan sisanya diekspor.
Secara bertahap, porsi ekspor
akan ditingkatkan hingga men-
capai angka yang signifikan.

Menurut Funo, Indonesia
menjadi pasar penting Toyota
karena menempati posisi ke-
empat sebagai negara dengan
penjualan mobil Toyota terbe-
sar di dunia. Pada 2011, total

penjualan mobil Toyota di In-
donesia mencapai 310.647 unit,
naik 10,7% dibandingkan ta-
hun sebelumnya 280.680 unit.
Amerika Serikat masih me-
nempati nomor satu dengan
penjualan mobil Toyota 1,632
juta unit tahun lalu. Jepang ber-
ada diposisi kedua dengan pen-
jualan 1,296 juta unit, Tiong-
kok 883.431 unit, Indonesia
310.674 unit, dan penjualan To-
yota di Thailand 290.061 unit.

“Kami memposisikan ne-
gara berkembang sebagai fo-
kus pengembangan bisnis dan
Indonesia menjadi salah satu-
nya,” kata Funo.

Presiden Direktur Toyota
Astra Motor (TAM) Johnny
Darmawan mengatakan, eks-
por mobil Toyota di Indonesia
saat ini berkisar 15-20% dari
total produksi. Adanya tam-
bahan kapasitas produksi
akan ikut menggenjot target
ekspor mobil Toyota.

Menperin MS Hidayat ber-
harap, Toyota bisa meningkat-
kan volume ekspor hingga
30% dari total produksi agar

Indonesia menjadi basis pro-
duksi untuk pasar mobil di
Asean, Afrika, Timur Tengah,
Selandia Baru, dan Australia.

Minta Insentif
Menurut Hidayat, TMC

menginginkan adanya fasilitas
tax allowance. “Sebagai imbal-
annya, mereka akan mening-
katkan produksi untuk ekspor,”
kata Hidayat. Menperin pun
mendukung rencana pengajuan
tax allowance tersebut. Meski
demikian, dia meminta diberi
waktu untuk melakukan koor-
dinasi dengan menteri lain.

Kementerian Perindustrian
akan menelaah aplikasi per-
mohonan tax allowance yang
masuk. Pasalnya, Toyota be-
rencana untuk tetap berinves-
tasi di Pulau Jawa. Kemperin
akan melihat kembali nilai
tambah yang bisa didapat dari
investasi tersebut, seperti mi-
salnya penyerapan tenaga ker-
ja, transfer teknologi, serta in-
dustri pendukung. “Itu semua
akan menjadi pertimbangan,”
kata dia. [E-8]

Investasi Rp 9,4 Triliun 

Toyota Jadikan RI Basis Produksi

BRI Dukung Industri Perikanan

ANTARA/HO/AGUS

MATA UANG NILAI 
KURS   JUAL KURS   BELI

7-Feb 8-Feb 7-Feb 8-Feb

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

INDEKS BURSA SAHAM

KURS VALAS

HARGA KOMODITAS

AUD 1 9688.67 9,743.90 9587.77 9,644.13
BND 1 7245.99 7,265.34 7170.43 7,191.22
CAD 1 9076.58 9,073.83 8981.74 8,981.62
CHF 1 9833.62 9,899.18 9731.52 9,795.18
CNY 1 1432.76 1,433.20 1418.5 1,418.92
DKK 1 1595.93 1,609.82 1579.68 1,593.66
EUR 1 11862.61 11,966.02 11741.86 11,845.90
GBP 1 14302.41 14,357.95 14157.38 14,211.32
HKD 1 1166.24 1,165.07 1154.57 1,153.37
JPY 100 11794.7 11,740.32 11665.15 11,618.81
KRW 1 8.06 8.09 7.98 8.01
MYR 1 3004.32 3,007.99 2971.95 2,974.95
NOK 1 1555.65 1,564.35 1538.84 1,547.98
NZD 1 7549.1 7,551.59 7465.01 7,471.88
PGK 1 4575.76 4,552.63 4172.1 4,154.02
PHP 1 212.18 213.5 209.92 211.22
SEK 1 1344.42 1,355.27 1328.93 1,340.22
SGD 1 7245.99 7,265.34 7170.43 7,191.22
THB 1 292.28 293.47 289.09 289.89
USD 1 9043 9,033.00 8953 8,943.00

Sumber: slockvotch
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STI                       2.959,19

IHSG                       3.988,70
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NIKKEI                       8.962,21

147,07

HANG SENG                                     20.871,40

5,75

DOW JONES                      12.884,00

Sumber: www.bi.go.id

SUARA PEMBARUAN KAMIS, 9 FEBRUARI 2012EKONOMI10

4.000

33,25

3.800

3.600

3.400

4/2 6/2 7/2 8/2 9/2

3.000

2.800

2.600

2.400

4/2 6/2 7/2 8/2 9/2

10.000

9.000

8.000

4/2 6/2 7/2 8/2 9/2

20.000

19.000

18.000

4/2 6/2 7/2 8/2 9/2

12.000

11.000

10.000

13.000

21.000

11.000

[JAKARTA] Pembangunan
kilang gas alam cair (liquefied
natural gas/LNG) Donggi Se-
noro di Desa Uso, Kecamatan
Batui, Kabupaten Banggai,
Sulawesi Tengah, sangat
menguntungkan pemerintah
pusat dan daerah. Pasalnya, ki-
lang LNG yang akan dibangun
dengan kapasitas dua juta ton
per tahun u akan menyum-
bangkan pendapatan negara
hingga US$ 6,7 miliar atau se-
tara Rp 60 triliun.

Direktur Eksekutif Refor-
Miner Institute Pri Agung
Rakhmanto mengatakan, ke-
untungan itu baru diperoleh
dengan asumsi proyek berjalan
kurang lebih 13 tahun dan har-
ga minyak mentah US$ 70 per
barel. “Sementara harga LNG
yang dijual menggunakan for-
mula/rumusan yang disesuai-
kan dengan harga minyak. Sa-
at ini saja harga minyak sudah
di level US$ 110 per barel,

apalagi nanti pada 2014 ketika
proyek sudah beroperasi,” ka-
tanya, di Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut Pri Agung, ne-
gara sangat berkepentingan a-
gar proyek tersebut tidak
mengalami gangguan. Kilang
LNG Donggi Senoro merupa-
kan proyek LNG pertama di
Indonesia yang dikembang-
kan berdasarkan UU No
22/2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, terutama me-
nyangkut kegiatan usaha hilir.

Kilang LNG Donggi Se-
noro akan digarap PT Donggi
Senoro LNG (DSLNG) de-
ngan nilai investasi sekitar
US$ 2,8 miliar. Adapun pe-
megang saham PT DSLNG
adalah, PT Pertamina Hulu
Energi (29%), PT Medco
LNG Indonesia (11,1%), dan
Sulawesi LNG Development
Ltd (59,9%). Sulawesi LNG
adalah perusahaan patungan
yang dibentuk Mitsubishi

Corp dan Korea Gas Corpora-
tion (Kogas) dengan kompo-
sisi saham masing-masing
75% dan 25%.

Di sisi lain, Pri Agung ber-
pendapat bahwa keputusan Ko-
misi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) dan Pengadilan
Jakarta Pusat (PN Jakpus) me-
nyangkut perkara Donggi Se-
noro bisa memperburuk citra
penegakan hukum di Tanah Air
terhadap investor, khususnya
yang bergerak di sektor migas.

“Keputusan yang dike-
luarkan KPPU dan PN Jakpus
jelas melanggar prinsip usa-
ha, masak memilih mitra ada
aturannya, ini aneh. Yang di-
maksud tender adalah ketika
kita akan menunjuk kontrak-
tor rekayasa, pengadaan, dan
kontruksi (engineering, pro-
curement and construc-
tion/EPC), bukan memilih
mitra usaha/kerja,” jelasnya.

Pri Agung menerangkan,

dalam kasus Donggi Senoro,
yang bisa dikategorikan ten-
der adalah ketika PT DSLNG
akhirnya memenangkan kon-
sorsium PT PT JGC Indone-
sia dan JGC Corporation se-
bagai kontraktor EPC kilang
LNG. “Namun, ketika Perta-
mina dan Medco memilih
Mitsubishi Corp dalam per-
usahaan patungan bernama
PT Donggi Senoro LNG
(DSL), itu jelas dinamakan
beauty contest,” ujarnya.

Salah Penafsiran
Kurnia Toha, Ketua

Umum Lembaga Persaingan
dan Kebijakan Usaha Djoko-
soetono Research Center Fa-
kultas Hukum Universitas In-
donesia, dalam keterangan
tertulisnya menegaskan, KP-
PU dan PN Jakpus jelas salah
menafsirkan difinisi beauty
contest dengan tender dalam
perkara Donggi Senoro. Pa-

dahal, terdapat perbedaan
yang sangat jelas antara beau-
ty contest dan tender.

Dalam penjelasan pasal 22
UU No 5/1999 tentang La-
rangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Kurnia Toha menjelaskan, di-
sebutkan secara gamblang
bahwa tender adalah tawaran
mengajukan harga untuk
memborong suatu pekerjaan,
untuk mengadakan barang-ba-
rang, atau menyediakan jasa.

Seperti diketahui, perkara
Donggi Senoro bermula dari
adanya pengaduan PT LNG
Energi Utama ke KPPU ter-
hadap Mitsubishi Corp yang
dituduhkan telah melakukan
persekongkolan dengan PT
Pertamina dan PT Medco
Energi Internasional Tbk da-
lam pembangunan kilang
LNG di Desa Uso, Kecamat-
an Batui, Kabupaten Banggai,
Sulawesi Tengah. [ID/M-6]

Proyek Donggi Senoro Untungkan Negara

[JAKARTA] PT Bumi Re-
sources Tbk (BUMI) menda-
patkan pinjaman senilai US$
600 juta dari China Develop-
ment Bank Corporation. Bank
of China Limited cabang Ja-
karta bertindak sebagai agen
fasilitas (facility agent). Per-
janjian pinjaman diteken 6
Februari 2012. “Tenor pinjam-
an mencapai empat tahun de-
ngan bunga 6,7% ditambah
LIBOR per tahun,” ujar Direk-
tur Bumi Dileep Srivastava di
Jakarta, Rabu (8/2). 

Dileep menegaskan, pin-
jaman itu digunakan untuk me-
lunasi (refinancing) pinjaman
jangka pendek dari Bank of
America Merril Lynch, Bar-
clays, dan JP Morgan. Bumi

menarik pinjaman dari tiga
bank itu untuk me-refinancing
tranche I utang kepada China
Investment Corporation (CIC)
sebesar US$ 600 juta. 

Berdasarkan laporan ke-
uangan Bumi per kuartal III-
2011, pinjaman dari JP Morgan
mencapai US$ 200 juta dan di-
teken pada 29 September 2011.
Bunganya mencapai 6% per ta-
hun ditambah LIBOR. 

Pada 2 November 2011,
Bumi meneken perjanjian
pinjaman senilai US$ 200 ju-
ta dengan Merill Lynch. Bu-
nganya mencapai 6% per ta-
hun ditambah LIBOR. Jika
masa jatuh tempo diperpan-
jang, bunga bertambah men-
jadi 9% plus LIBOR. 

Selanjutnya, pada 4 No-
vember 2011, Bumi menanda-
tangi perjanjian pinjaman US$
200 juta dengan Barclays
Bank Plc. Suku bunga menca-
pai 6% ditambah LIBOR dan
jatuh tempo pada Maret 2012. 

Total utang Bumi ke CIC
mencapai US$ 1,9 miliar. Bu-
nganya mencapai 12% per ta-
hun. Tranche I seharusnya ja-
tuh tempo pada 2013. Namun,
eksportir batu bara termal ter-
besar di Asia mempercepat
pembayaran (prepayment).

Bumi juga akan memper-
cepat pembayaran tranche II
sebesar US$ 600 juta pada
kuartal IV-2012 dan tranche
III US$ 700 juta pada 2013.
[ID/M-6]

Bumi Raih Utang US$ 600 Juta

MINERAL (US$)

Tembaga:
8.586,00 (per ton)
Alumunium:
2.236,50 (per ton)
Nikel:
21.830,00 (per ton)
Timah:
2.190,50 (per ton)
Emas:
1.729,400 (Toz)

NATURAL GAS     (US$/MMBtu)

Nymex Henry Hub 2,44

Henry Hub 2,49

New York City Gate 2,79
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YEN 116.75 EURO 11.920
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Sumber: PT Ayu Masagung

ANTARA/PAJIADI

Direktur Utama Bank Mutiara Maryono (kiri) didampingi Komisaris
Utama Bank Mutiara Pontas R Siahaan, Kepala Cabang Pasarbaru
Yanti Budiarti, dan Jajaran Direksi Bank Mutiara berbincang di
sela-sela acara pembukaan Kantor Cabang Pasarbaru di Jakarta,
Rabu (8/2). Bank Mutiara yang akan didivestasi Lembaga Penjamin
Simpanan pada tahun ini, berencana membuka 5 cabang baru,
bergabung dengan ATM Prima serta meluncurkan layanan “priority
banking” kepada nasabah.

Peresmian Cabang Baru
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[JAKARTA] Program keta-
hanan pangan di sektor per-
ikanan dan peternakan mem-
butuhkan konsistensi kebijak-
an pemerintah. Selain itu, per-
lu mendorong investasi pada
industri perikanan terpadu dan
peternakan serta mengharmo-
nisasikan tarif perpajakan dan
memberikan insentif fiskal. 

Di sisi lain, perbankan perlu
memperbaiki akses keuangan
dengan mengembangkan mo-
del-model pembiayaan yang
efektif untuk sektor pertanian,
perikanan, dan peternakan. 

Hal itu mengemuka pada
acara Jakarta Food Security
Summit di Jakarta, Rabu (8/2)
yang dihadiri antara lain Ke-
tua Komite Tetap KadinIndo-
nesia Juan Permata Adoe, Ke-
tua Umum Gabungan Perusa-
haan Makanan dan Minuman
Indonesia (Gapmmi) Adhi
S Lukman, Menteri Perda-
gangan (Mendag) Gita Wirja-
wan, Menteri Perindustrian
(Menperin) MS Hidayat, dan
Deputi Gubernur Bank Indo-
nesia (BI) Muliaman Hadad.

Pembicara lain di antara-
nya Wakil Menteri Keuangan
Anny Ratnawati, Wakil Men-
teri Pertanian Rusman Haria-
wan, Ketua Umum Kadin In-
donesia Suryo Bambang Su-
listo, Wakil Ketua Umum Ka-
din Indonesia Bidang Agribis-
nis, Pangan, dan Peternakan
Frangky O Widjaja, dan Pro-

fesor Michigan State Univer-
sity Thomas Reardon.

Menurut Juan Adoe, kebi-
jakan pemerintah yang selalu
berubah-ubah telah mengham-
bat program pengembangan
sektor peternakan dan per-
ikanan nasional selama ini.
Kebijakan yang tidak konsis-
ten seperti pengadaan lahan, 

Adhi S Lukman mengung-
kapkan, dalam mengembang-
kan sektor perikanan,  Indone-
sia bisa mencontoh Tiongkok
dan Thailand. Kedua negara itu
memberikan insentif dan subsi-
di investasi berupa kapal ber-
ukuran besar dan industri peng-
olahan. Untuk peternakan sapi,
menurut Adhi, sebaiknya peter-
nak diberi subsidi fiskal serta
kredit pembiayaan berbunga
rendah dan tanpa jaminan. “Se-
telah memenuhi skala ekono-
mi, baru kreditnya dikenai
bunga komersial,” ujar dia. 

Dia menjelaskan, untuk
membantu peternak, pemerin-
tah perlu menghapus pajak
pertambahan nilai (PPN) pa-
kan ternak, khususnya sapi.
“Bila perlu, pemerintah me-
nyiapkan skema dana khusus
sebagai sumber pendanaan
mereka,” tuturnya. 

Mendag Gita Wirjawan
mengatakan, dalam kebijakan
impor sapi, pemerintah ber-
upaya menjembatani kepen-
tingan konsumen dan produ-
sen. Indonesia bisa meniru

strategi Brasil yang berhasil
mendongkrak konsumsi susu
domestik melalui kampanye
dengan memanfaatkan super
model Giselle Bunchen.

Menurut Menperin MS
Hidayat, untuk memperkokoh
ketahanan pangan nasional, ma-
ka perlu dukungan pembiayaan
agribisnis-agroindustri sebagai
satu kesatuan yang meliputi per-
bankan, asuransi pertanian, ko-
perasi petani, dan bantuan pe-
merintah, terutama yang terkait
dengan insentif pembiayaan.

Ketua Umum Kadin Indo-
nesia Suryo Bambang Sulisto
mengemukakan, masalah pa-
ngan mencakup multisektor.
Untuk itu, dibutuhkan sinergi
dan integrasi atas niat, pemi-
kiran, program, dan aksi dari
semua pihak.

Profesor Thomas Reardon
mengatakan, Indonesia perlu
mencontoh India dan Tiong-
kok. Kedua negara itu memba-
ngun pasar induk dengan jum-
lah dan kualitas yang memadai.
Dibandingkan mereka, pasar
induk di Indonesia masih relatif
sedikit. “Belum lagi di Indone-
sia ada masalah keterbatasan
pasokan energi yang menye-
babkan biaya industri mahal.
Hal-hal seperti ini harus segera
diselesaikan,” katanya.

Akses Keuangan 
Deputi Gubernur BI Muli-

aman Hadad mengatakan, rea-

lisasi pembiayaan sektor per-
tanian masih rendah. “Per-
bankan sudah memiliki ba-
nyak sumber pembiayaan un-
tuk sektor pertanian, tapi reali-
sasinya masih rendah, yaitu
sekitar 33%,” kata dia. 

BI, menurut Muliaman,
akan mempelajari berbagai
model pembiayaan lama yang
dinilai baik untuk diterapkan
ke masyarakat. BI juga men-
dukung pemda-pemda tertentu
yang sudah menerapkan sis-
tem pembiayaan khusus
ke sektor riil. 

Wakil Menkeu Anny Rat-
nawati mengungkapkan, in-
sentif yang disiapkan peme-
rintah untuk sektor pertanian
baru sebatas penunjang. “Ma-
sih banyak masalah yang per-
lu ditata lagi untuk mendo-
rong sektor pertanian supaya
tumbuh cepat,” ucap dia. 

Masalah yang dihadapi
sektor tersebut, kata dia, di an-
taranya belum tersedianya la-
han untuk produk pertanian
tertentu, munculnya banyak
lahan warisan, belum terinte-
grasinya pertanian dengan ag-
ro industri, serta minimnya
ketersediaan infrastruktur. 

Anny juga mengungkap-
kan, tahun ini pemerintah me-
nyediakan kredit untuk petani
Rp 368,1 miliar, terdiri atas
Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi (KKPE) sebesar Rp
274,8 miliar dan Kredit Pe-

ngembangan Energi Nabati
dan Revitalisasi Perkebunan
(KPPNRT) Rp 93,3 miliar

Anny mengakui, bantuan
pemerintah dari sisi kredit be-
lum digunakan secara optimal
dan memberikan dampak
yang signifikan terhadap sek-
tor pertanian. “Sebetulnya in-
sentif itu sudah banyak diberi-
kan, tinggal bagaimana me-
manfaatkannya,” ujarnya.

Menurut Wakil Mentan
Rusman Hariawan, insentif bi-
sa diberikan kepada sektor pe-
ternakan jika sektor tersebut
bisa diintegrasikan dengan
sektor lain yang sudah mapan.

“Pemodal tak bisa investa-
si di sektor ini karena lahan-
nya terbatas. Karena itu, in-
sentif diberikan setelah diinte-
grasikan dengan sektor lain
yang sudah mapan. Misalnya
integrasi antara ternak dan sa-
wit, atau kakao dan kambing.
Support-nya timbal balik, ha-
rus ada kerja sama yang
menguntungkan,” tutur dia.

Wakil Ketua Umum Kadin
Frangky O Widjaja mengata-
kan, yang perlu diperhatikan di
sektor pertanian, peternakan,
dan perikanan ke depan adalah
jaminan terhadap risiko dan
mutu produksi. Jika begitu, per-
bankan juga akan melirik sek-
tor ini. “Jaminan risiko dan mu-
tu bisa menjadi penentu kre-
dit. Itu yang perlu didorong,”
tandas dia. [ID/H-12]

Sektor Pangan Butuh 
Model Pembiayaan Baru

Salah satu bentuk du-
kungan terhadap dunia
pertanian, khususnya

perikanan, ditunjukkan Peme-
rintah Kota Bandung, Jawa
Barat. Kemarin, Wali Kota
Dada Rosada meresmikan
beroperasinya Pasar Ikan
Higienis, sekaligus meluncur-
kan kampanye Gemar Makan
Ikan. 

Pasar ikan ini diklaim se-
bagai yang pertama di Indo-
nesia. Pengunjung bisa berbe-
lanja ikan di lingkungan pasar
yang bersih dan sehat. Selain
itu, di lokasi yang sama, me-
reka juga bisa menikmati ber-
bagai hidangan ikan, yang su-
dah siap disantap. 

“Pasar Ikan Higienis ada-
lah upaya mendekatkan pela-
yanan kepada masyarakat. Ini
juga usaha untuk menggairah-
kan kegiatan perikanan, baik
tangkap maupun budi daya,”
kata Wali Kota Bandung,
Dada Rosada. 

Ia memastikan, keberada-
an pasar ini tidak akan mema-
tikan usaha para pedagang se-

jenis di pasar tradisional.
“Keberadaan Pasar Ikan Hig-
ienis akan menggairahkan
masyarakat untuk gemar ma-

kan ikan. Dampaknya justru
sangat positif bagi pedagang
di pasar tradisional lain,” tan-
dasnya. 

Pasar Ikan Higienis berada
di kawasan Pasar Induk Gede-
bage, Kota Bandung. Pemba-
ngunannya sudah dimulai pada

2005, namun terhenti pada
2008. Penyelesaian pemba-
ngunan dilanjutkan pada 2010,
dan selesai akhir 2011 lalu. 

Kampanye Gemar Makan
Ikan mendapat sambutan dari
masyarakat. Sekitar 250 siswa
sekolah dasar, ratusan petani
ikan dan warga biasa hadir di
Gedebage. “Ikan dari Jawa
Barat, baik dari laut maupun
darat, sangat layak dikonsum-
si dan harganya terjangkau.
Kami akan mendorong ting-
kat konsumsi makan ikan di
kalangan siswa dan warga,”
jelas Dada Rosada. 

Di Pasar ikan, bersama
siswa SD, Dada dan istri, me-
nikmati ikan laut yang sudah
disajikan matang dari salah
satu kios. Pada kesempatan
yang sama, Sekretaris Dinas
Kelautan dan Perikanan Jawa
Barat, Elly Wasliah menam-
bahkan keberadaan Pasar Ikan
Higienis akan meningkatkan
konsumsi ikan. “Semua jenis
ikan ada di Jawa Barat, baik
ikan tawar maupun ikan laut,”
ujarnya. [PR/M-6]

Bandung Operasikan Pasar Ikan Higienis

[JAKARTA] Kementerian
Pertanian dan PT Pusri akan
mengevaluasi kios dan kebu-
tuhan pupuk di setiap daerah
untuk memastikan dana sub-
sidi pupuk bisa diserap para
petani dan mendukung pe-
ningkatan produksi beras 10
juta ton pada 2014. Setiap ta-
hun diperkirakan sekitar Rp
1,9 triliun dana subsidi pu-
puk tidak terserap. Ini terja-
di, antara lain karena penyu-
sunan kebutuhan pupuk ber-
subsidi belum sesuai dengan
kebutuhan riil di lapangan.

“Kami minta ada evaluasi
dan pengawasan Rencana De-
finitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK) pupuk bersubsidi se-
hinga mencerminkan kondisi
lapangan. Setiap daerah, ke-
butuhan pupuknya perlu di ta-
ta ulang sesuai dengan keada-
an lapangan. Menyusun ulang
RDKK adalah tugas dinas
pertanian,” ujar Direktur Jen-
deral Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Perta-
nian Gatot S Irianto, di Jakar-
ta, Rabu (8/2). 

Namun, lanjut Gatot, rea-
lisasi penyaluran pupuk ber-
subsidi meningkat setiap ta-
hun. Tahun lalu (2011), reali-
sasi penyaluran pupuk ber-
subsidi mencapai 9,7 juta
ton. Sedangkan tahun ini di-
targetkan menjadi 10,5 juta
ton, yang terdiiri dari urea
5,1 juta ton, SP-36 1 juta ton,
ZA 1 juta ton, NPK 2,59 juta
ton, dan pupuk organik
835.000 ton. 

Berkaitan dengan kena-

ikan harga pupuk bersubsidi,
Gatot menjelaskan, juga un-
tuk mencegah kebocoran pu-
puk bersubsidi dengan me-
minimalkan disparitas harga.
Mulai awal tahun ini, harga
pupuk urea bersubsidi naik
Rp 200/kg menjadi Rp 1.800
per kg. Sementara harga pu-
puk urea nonsubsidi masih
Rp 4.500/kg. Gatot meminta
PT Pusri melakukan evaluasi
kios pupuk, dan bagi yang
melanggar harus dipecat
agar punya efek jera. 

Direktur Utama PT Pusri
Arifin Tasrif menegaskan,
pihaknya akan melakukan
evaluasi kios penyalur pupuk
bersubsidi agar pupuk bisa
diterima petani dengan harga
yang ditetapkan pemerintah.
”Untuk jaminan harga perlu
ada evaluasi kelayakan usa-
ha distributor dan kios, kalau
punya keekonomian bisa di-
teruskan, tapi kalau tidak ya
sepatutnya tidak dilakukan,”
tuturnya, seusai penandata-
nganan penyaluran pupuk
bersubsidi antara Kemtan
dan PT Pusri (Holding).

Arifin menambahkan,
untuk mencegah kebocoran
pupuk bersubsidi ada tiga ca-
ra yang dilakukan. Pertama,
pewarnaan pupuk bersubsidi
dengan warna pink; kedua,
memperbaiki data di lapang-
an (RDKK); dan ketiga,
menjalankan sistem peng-
awasannya di daerah. Ter-
hambatnya distribusi pupuk
akan mempengaruhi target
produksi beras. [S-26]

Kebutuhan Pupuk 
di Daerah Dievaluasi

[JAKARTA] Pemerintah me-
revisi roadmap target pertum-
buhan produksi beras menjadi
2% per tahun, dari sebelum-
nya 5%. Meski pertumbuhan
turun, pemerintah tetap opti-
mistis bisa mencapai surplus
beras 10 juta ton pada 2014.

Menteri Pertanian (Men-
tan) Suswono menilai, kenaik-
an produksi beras 2% per ta-
hun lebih realistis. Pemerintah
juga merevisi target produksi
gabah kering giling (GKG) ta-
hun ini menjadi 65-66 juta ton
dari sebelumnya 72 juta ton. 

“Tetapi, kumulatif hingga
2014 tetap surplus 10 juta ton

beras,” katanya usai diskusi da-
lam Jakarta Food Security Sum-
mit di Jakarta, Selasa (7/2).

Pemerintah mengakui bah-
wa target awal produksi gabah
atau beras yang ditetapkan ta-
hun 2010 itu tidak mudah di-
capai. Tahun lalu saja, dari tar-
get produksi gabah 70 juta
ton, berdasarkan Angka ra-
malan (Aram) III hanya terca-
pai 65,4 juta ton. 

“Angka itu kemungkinan
hanya bertambah menjadi 66
juta ton pada angka tetap pro-
duksi gabah kering giling
(GKG) 2011,” kata Mentan.

Menurut dia, banyak ken-

dala yang dihadapi pertanian
padi, di antaranya serangan
hama dan iklim ekstrem. Ken-
dala yang tidak kalah penting
juga konversi lahan pertanian
yang mencapai 100.000 hekta-
re (ha) per tahun untuk kepen-
tingan di luar pertanian. 

Dirjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian (Ke-
mentan) Udhoro Kasih Ang-
goro menambahkan, kendala
produksi yang dihadapi sektor
pertanian saat ini adalah ba-
nyaknya infrastruktur pertani-
an yang rusak, khususnya iri-
gasi. “Kalau dilakukan perba-
ikan irigasi, produksi akan bi-

sa meningkat,” ujarnya.
Menurut Udhoro, dari total

14 juta rumah tangga petani, ada
8% petani yang tidak mampu
menggunakan pupuk. Jika satu
rumah tangga petani diasumsi-
kan punya lahan 0,5 ha dan me-
reka menggunakan pupuk, bisa
didapatkan tambahan produksi
3 juta ton per tahun. “Sedang-
kan, petani yang menggunakan
pupuk anorganik 47%, organik
0,3%, serta anorganik dan orga-
nik 23%,” paparnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan mengingatkan agar Ke-
mentan waspada terhadap mas-
sifnya konversi lahan di Jawa

untuk ditanami sengon dan di
luar Jawa untuk perkebunan sa-
wit. “Pemerintah harus memer-
hatikan mengapa produksi pu-
puk meningkat, tetapi produksi
beras turun,” tuturnya.

Menurut Suswono, alih
fungsi adalah pilihan petani. Ma-
salahnya, saat ini petani meng-
hadapi masalah lahan sempit,
harga pangan tidak boleh tinggi
tetapi petani tidak boleh sejah-
tera. Dia juga menyayangkan
UU tentang Perlindungan ta-
naman pangan berkelanjutan
yang belum bisa diberlakukan
akibat belum diterbitkan peratur-
an teknisnya.  [ID/H-12]

Kenaikan Produksi Beras Direvisi Jadi 2% Per Tahun

SP/ANTARA/AUDY ALWI 

Chief Operation Officer PT Astra Credit Companies (ACC),
Fredyanto Manalu (tengah) menerima penghargaan Top Brand
yang diserahkan Chairman Frontier Consulting Group Handy Irawan
(kiri) disaksikan Pemimpin Redaksi Majalah “Marketing” Rahmat
Susanta (kanan) di Jakarta, Rabu (8/2) malam. AAC menerima
penghargaan untuk kategori Four Wheel Leasing Company. 

ACC Raih Penghargaan

SP/ANT/EDI

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) memberikan penghar-
gaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) untuk Koridor Ekonomi Sumatera kepada PT Laju
Perdana Indah (LPI) yang diterima Direktur PT Indofood Sukses Mak-
mur Tbk Franciscus Welirang, di Jakarta, Selasa (7/2). PT Laju Perdana
Indah memiliki pabrik gula dan perkebunan tebu di Ogan Komering
Ulu Timur, Sumatera Selatan, dan pembangunan pabrik ini merupa-
kan bentuk dukungan Indofood grup pada program pemerintah gu-
na menggerakkan roda ekonomi, khususnya wilayah Sumatera. 

Penghargaan MP3EI

ANTARA/SYARIF ABDULLAH

Wali Kota Bandung Dada Rosada (kedua dari kiri) didampingi Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda
(ketiga dari kanan), meninjau langsung tempat penjualan ikan pada Kampanye Gemar Makan Ikan saat
peresmian Pasar Ikan Higienis (PIH) di Pasar Induk Gedebage, Bandung, Jabar, Rabu (8/2). 

VP President Commercial 
Division Head Bakrie Sumatera

Plantations Kanya Lakshmi 

Sidarta (kanan), menjelaskan 

kepada sejumlah pelajar, proses

pengolahan minyak sawit yang

terintegrasi, pada pameran 

pangan “Jakarta Food Security

Summit 2012, Feed Indonesia 

Feed The World” di JCC Senayan,

Jakarta, Rabu (8/2). PT Bakrie 

Sumatera Plantations 

menginvestasikan dana 200 juta

dolar AS untuk membangun 

kawasan pengolahan minyak 

sawit yang terintegrasi di 

wilayah Sumatera Utara, yang

dapat menyerap sekitar sejuta 

tenaga kerja. 

Pemda Harus Data Ulang SP
Pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota,

terutama yang menjadi basis kawasan industri, segera melaku-
kan verifikasi dan pendataan ulang serikat pekerja/serikat buruh
(SP/SB) di wilayahnya. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (8/2), penda-
taan ulang itu untuk memperkuat legitimasi keterwakilan peker-
ja/buruh yang diwakili SP/SB dalam Dewan Pengupahan saat
penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimun
sektoral kabupaten/kota (UMSK). 

Proses penetapan upah minimum oleh Dewan Pengupahan,
katanya, butuh keterlibatan dan kerja sama unsur pekerja/buruh
yang diwakili SP/SB serta unsur pengusaha. “Oleh karena itu, di-
perlukan pemetaan SP/SB dalam waktu dekat ini,” kata Muhai-
min. Dikatakan, verifikasi dan pendataan ulang SP/SB diharapkan
memperkuat posisi Dewan Pengupahan serta memberdayakan
orgnasisasi SP/SB yang benar-benar berpihak dan mengelola ke-
pentingan anggotanya. Keberadaan SP/SB ini diharapkan mampu
menampung dan mengakomodasi aspirasi hak-hak dasar pekerja. 

Berdasarkan data Kemnakertrans, di Indonesia tercatat lima
konfederasi SP/SB, 91 federasi SP/SB, 437 (SP/SB) tingkat per-
usahaan, 170 SP/SB BUMN. Sedangkan total jumlah anggota
SP/SB seluruhnya mencapai 3.414.455 orang. 

Muhaimin menghargai komitmen para gubernur di Indonesia
yang benar-benar akan memberdayakan Dewan Pengupahan. Pa-
ra gubernur telah berkomitmen menyediakan lebih besar anggaran
ketenagakerjaan, termasuk biaya survei kebutuhan hidup layak
(KH). Khusus untuk survei penetapan upah minimum, tambah  Mu-
haimin, pihaknya mendorong keterlibatan lembaga independen un-
tuk menata mekanisme dan prosedur survei langsung ke lapang-
an. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Te-
naga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans Myra Hanartani me-
ngatakan, pihaknya telah mengundang seluruh dinas-dinas tenaga
kerja provinsi dan kabupaten/kota untuk evaluasi dan mengkaji
ulang penetapan upah minimum di daerah. [E-8]

Minyak Sawit Terintegrasi

ANTARA/AUDY ALWI
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[JAKARTA] Pelaku usaha
kecil dan menengah (UKM)
yang mempunyai aset Rp 50
juta ke bawah dengan omzet
maksimum Rp 300 juta per
tahun harus diberikan tax holi-
day (bebas pajak). Hal itu agar
pelaku usaha kecil dan mene-
ngah bisa berkembang dan
pembebasan pajak tidak hanya
prioritas usaha skala besar. 

Demikian disampaikan
Menteri Koperasi dan UKM
Syarief Hasan saat berdiskusi
dengan tim redaksi Suara
Pembaruan dan Investor
Daily di kantor Berita Satu,
Jakarta, Rabu (8/2). 

Dikatakan, pelaku UKM
harus diberi kesempatan agar
bisa berkembang dan setelah
itu baru dikenai pajak. “Kena-
pa harus perusahaan yang be-
sar-besar saja yang mendapat
tax holiday, UKM juga harus
dapat. Kalau hal ini dilakukan
maka UKM akan tumbuh pe-
sat,” kata anggota Dewan
Pembina Partai Demokrat ini. 

Dalam peraturan Menteri
Keuangan Tahun 2010, peme-
rintah menetapkan batasan
pengusaha kecil yang bebas
PPN adalah yang beromzet di
bawah Rp 600 juta dalam satu
tahun. Pelaku usaha yang me-
miliki omzet Rp 600 juta sam-
pai dengan Rp 4,8 miliar dike-
nai pajak sesuai UU Nomor
36 Tahun 2008. 

Menurut dia, rencana
memberikan tax holiday untuk
pelaku usaha UKM akan di-
diskusikan dengan Kementeri-
an Keuangan. Pemberian tax
holiday itu memungkinkan
UKM berkembang dan mam-
pu menopang sektor riil di
Indonesia. 

Umumnya pelaku UKM ti-
dak paham menghitung varia-
bel cost dan biaya manpower
yang muncul dalam usaha me-
reka. Untuk itu seluruh pihak
harus terlebih dahulu mema-
hami perilaku pengusaha
UKM yang kadang tidak

memperhitungkan ‘profit and
loss’ dengan baik. 

Tim internal di Kementeri-
an Koperasi dan UKM di ba-
wah koordinasi Deputi Bidang
Pembiayaan tengah mengkaji
pembagian UKM per sektor
agar pengenaan pajak seim-
bang dan proporsional. 

Pada kesempatan itu,
Syarief juga mengatakan, Ke-
menterian yang dipimpinnya
akan terus bekerja keras me-
majukan koperasi. “Saya ingin
setiap kota, minimal kota Pro-
vinsi mempunyai koperasi
yang menjadi ikon,” kata dia,
sembari menyebutkan saat ini
ada sebanyak 81.000 unit
koperasi. 

Untuk itu, pihaknya terus
bekerja keras agar Rancangan
Undang-Undang tentang Ko-
perasi yang saat ini sudah di
tangan DPR agar segera di-
sahkan. Sejauh ini tercatat se-
banyak 1.500 daftar isian ma-
salah (DIM) terkait dengan
RUU Koperasi. Salah satu

usulan dalam kunjungan ke-
marin adalah mendorong se-
mua anggota koperasi meng-
ikuti program jaminan sosial
yang dijamin oleh Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). 

Cegah Rentenir
Ketika ditanya mengenai

masih banyaknya rentenir atau
lintah darat di Indonesia,
Syarief mengatakan, untuk
melindungi masyarakat dari
korban rentenir pihaknya terus
menggalakkan KUR. Realisa-
si program Kredit Usaha Rak-
yat (KUR) sejak diluncurkan
5 November 2007 sampai
Agustus 2011 (secara kumula-
tif) telah mencapai Rp 54,70
triliun dan disalurkan kepada
5.198.602 debitur.

Dikatakan, realisasi KUR
selama 2011 meningkat pesat
menjadi Rp 20,282,4 triliun
bila dibandingkan tiga tahun
sebelumnya. 

Menurut Syarifuddin, me-

ningkatnya realisasi KUR ka-
rena penurunan tingkat bunga
sebesar 2%. Selain itu, calon
debitur yang sedang memper-
oleh kredit konsumtif sebe-
lumnya tidak diperkenankan
memperoleh KUR. 

KUR mikro yang semula
maksimum Rp 5 juta diubah
menjadi maksimum Rp 20 ju-
ta. Bank pelaksana KUR mik-
ro yang sebelumnya hanya
BRI, kini semua bank pelaksa-
na dapat menyalurkan KUR
mikro. Sampai 2009 Bank pe-
laksana KUR berjumlah enam
bank, yaitu BRI, BNI, Bank
Mandiri, Bank BTN, Bank
Bukopin dan Bank Syariah
Mandiri. Sejak 2010 mening-
kat menjadi 13 Bank Pemba-
ngunan Daerah yang ditetap-
kan sebagai pelaksana KUR.
“Dengan demikian jumlah pe-
laksana KUR meningkat men-
jadi 19 bank,”  kata dia.

Peningkatan realisasi KUR
juga karena sosialisasi yang
intensif. 

Dikatakan, melalui prog-
ram KUR, usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM)
memperoleh manfaat, antara
lain, sejumlah 5.198.602 debi-
tur UMKM telah mendapat
akses permodalan dari per-
bankan guna membiayai mo-
dal kerja dan investasi bagi
pengembangan usahanya.
UMKM yang mendapatkan
KUR sebanyak lebih dari
5,198 juta tersebut secara kua-
litatif akan meningkat omzet-
nya dan mampu menciptakan
tambahan lapangan kerja baru.
“Sampai saat ini lebih dari
450.000 nasabah KUR telah
bermigrasi menjadi nasabah
kredit komersial,” kata dia.

Syarifuddin menegaskan,
pemerintah senantiasa akan
terus meningkatkan penyalur-
an KUR kepada UMKM
mengingat lebih dari 99% unit
usaha merupakan usaha mik-
ro, kecil dan menengah dan
membutuhkan dukungan pem-
biayaan. [E-8]

UKM Harus Dapat “Tax Holiday”
[JAKARTA] Produsen ma-
kanan dan minuman (ma-
min) di dalam negeri beren-
cana menaikkan harga pro-
duknya pada kisaran 5-10%
tahun 2012. Hal tersebut di-
lakukan seiring lonjakan bia-
ya produksi, energi, upah te-
naga kerja,  dan logistik. 

“Semoga saja, harga ko-
moditas bahan baku tidak
ikut naik, sehingga tidak na-
ik lebih tinggi,” kata Ketua
Umum Gabungan Perusaha-
an Makanan dan Minuman
Indonesia (Gapmmi) Adhi S
Lukman, di sela Jakarta
Food Security Summit di
Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut dia, 2012 men-
jadi tahun yang berat bagi in-
dustri sektor mamin di Tanah
Air. Kenaikan ongkos energi
dan isu tenaga kerja pun
menjadi faktor penekan ki-
nerja industri nasional, ter-
masuk sektor mamin.

Adhi menjelaskan, kena-
ikan upah minimum regional
(UMR) seperti di Bekasi (Ja-
wa Barat) dan Tangerang
(Banten) beberapa waktu la-
gi menjadi tantangan yang
berat. Sementara itu, rencana
kebijakan energi, yakni pem-
batasan BBM dan kenaikan
tarif dasar listrik (TDL) yang
semula direncanakan berlaku
1 April 2012, sampai saat ini
juga belum jelas. “Padahal,
kepastian sangat penting ba-
gi dunia usaha di sektor riil.
Akibat hal tersebut, kami ju-
ga sulit menentukan kepu-
tusan,” kata Adhi.

Tantangan lain, lanjut dia,
perlambatan ekonomi di Ero-
pa dan Amerika Serikat (AS)
akan berdampak pada penuru-
nan potensi ekspor produk
mamin. Hal ini terjadi seiring
melemahnya daya beli ma-
syarakat di dua kawasan itu.

Karena itu, pengusa-
ha yang tergabung dalam
Gapmmi bersama Kementeri-
an Perdagangan akan mengge-

lar promosi ekspor ke pasar
baru Afrika, Timur Tengah,
dan Amerika Latin, seperti
Brasil. Langkah ini dilakukan
untuk diversifikasi pasar dan
mengurangi tekanan penuru-
nan ekspor.

Pasar Domestik
Adhi juga tidak berkecil

hati karena pasar domestik
masih sangat potensial diga-
rap seiring pertumbuhan
ekonomi yang diproyeksikan
di atas 6% tahun ini. 

Dengan jumlah penduduk
yang mencapai 340 juta
orang, sekitar 130 juta orang
Indonesia merupakan kelas
menengah, sehingga menjadi
satu keunggulan dan pasar
mamin yang potensial. Pasal-
nya, kelas menengah memi-
liki pola konsumsi yang aktif
mengikuti perkembangan.
“Kelas menengah itu dinamis
karena mau mencoba produk
baru. Untuk itu, produsen ha-
rus agresif dalam inovasi pro-
duknya,” imbuh dia.

Jika kondisi ekonomi
makro tetap bisa dijaga dan
konsumsi domestik tetap ting-
gi, omzet mamin olahan dan
setengah jadi di dalam negeri
tahun ini pun diproyeksikan
bisa mencapai Rp 710-715 tri-
liun. Jumlahnya naik 10% di-
bandingkan tahun 2011 seki-
tar Rp 650 triliun.

Adhi menambahkan, se-
kitar US$ 4,9 miliar (Rp
44,85 triliun) merupakan
produk impor yang beredar
di pasar domestik. Angka
tersebut berasal dari data im-
por yang dipantau dari lapor-
an di pelabuhan muat yang
diawasi pemerintah. 

Dia menambahkan, indus-
tri mamin di dalam negeri juga
tengah menghadapi persaing-
an yang ketat dengan industri
serupa di Malaysia. Produk
mamin asal Malaysia juga se-
makin mendominasi pasar
domestik. [ID/M-6]

Harga Produk Mamin
Bakal Naik 10 Persen

SP/CHARLES ULAG

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Latanro (kanan)
didampingi Direktur BTN Irman Alvian Zahiruddin memberikan jawab-
an atas pertanyaan anggota dewan mengenai pola perhitungan suku
bunga pada skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pa-
da rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi XI DPR di Gedung
MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (8/2).

[JAKARTA] Kementerian
Perumahan Rakyat (Kempera)
pada tahun 2012 telah menyi-
apkan dana Fasilitas Likuidi-
tas Pembiayaan Perumahan
(FLPP) sebesar Rp 6,914
triliun. 

Dana FLPP tersebut diha-
rapkan dapat dimanfaatkan
untuk membantu pembiayaan
KPR Sejahtera masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR)
sekitar 219.500 unit rumah. 

Demikian disampaikan
Deputi Bidang Pembiayaan
Kempera, Sri Hartoyo, dalam
rapat dengar pendapat dengan

Komisi XI DPR di Senayan,
Jakarta, Rabu (8/2). Hadir pu-
la dalam kegiatan tersebut
Direktur Utama BTN, Iqbal
Latanro. 

Sri Hartoyo mengungkap-
kan, sasaran pembiayaan pe-
rumahan untuk MBR 2010 –
2014 sebanyak 1.350.000 unit.
Jumlah KPR FLPP yang telah
tersalurkan kepada MBR
sejak Oktober 2010 hingga
Desember 2011 sebanyak
124.977 unit dengan dana
FLPP tersalurkan sebesar Rp
4,12 Triliun.

Ke depan, imbuh Sri Har-

toyo, Kempera akan tetap ber-
upaya menurunkan suku bu-
nga FLPP. 

Dalam hal ini, Kempera
mengeluarkan kebijakan baru
yakni menurunkan porsi dana
yang semula 60% menjadi
50%. Sedangkan sisa dananya
berasal dari perbankan.

Berdasarkan perhitungan
yang dilakukan Kempera, de-
ngan adanya penurunan porsi
dana FLPP tersebut akan me-
ningkatkan pembiayaan KPR
sejahtera sebesar 20%, yaitu
dari 182.900 unit menjadi
219.500 unit.

Dengan asumsi harga ru-
mah Rp 70 juta, uang muka
10% dan pokok KPR Rp 63
juta, sehingga dana FLPP
yang diperlukan untuk per
unit KPR turun dari Rp 37,8
juta menjadi Rp 31,5 juta.

“Kebijakan penurunan suku
bunga KPR FLPP menjadi se-
kitar 7 persen akan meningkat-
kan kemampuan masyarakat
sebesar 10%. Apalagi kebutuh-
an dana FLPP berdasarkan sa-
saran RPJMN 2010-2014 ma-
sih sangat besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Hartoyo
menyatakan, selain menurun-

kan suku bunga KPR FLPP
dan porsi dananya, Kempera
juga tengah menyiapkan se-
jumlah terobosan kebijakan
baru agar jumlah masyarakat
yang memanfaatkan KPR
FLPP menjadi lebih banyak
lagi. 

Untuk meringankan biaya
KPR, biaya asuransi kebakar-
an dan asuransi jiwa sudah ter-
masuk dalam komponen pen-
jaminan atau asuransi KPR.
“Kami juga menyiapkan kebi-
jakan pendukung untuk mene-
kan harga jual rumah,” kata-
nya. [E-8]

2012, Kempera Siapkan Dana FLPP Rp 6,9 Triliun

SP/JOANITO DE SAOJOAO

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan (kedua dari kanan) beserta jajarannya saat berdialog dengan staf redaksi
“Suara Pembaruan” dan Berita Satu Media Holdings di kantor Suara Pembaruan, Jakarta, Rabu (8/2).
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Gempa Guncang Donggala
Gempa tektonik berkekuatan 5,0 pada skala richter (SR)

mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu
(8/2) sekitar pukul 16.52 WITA. Tak ada laporan kerusakan atau
korban jiwa, namun warga sempat panik, dan lari berhamburan
keluar rumah, saat gempa terjadi di wilayah yang menjadi jalur
patahan gempa palu koro itu. 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota
Palu mencatat, Pusat gempa berada di titik 0,35 Lintang Selatan
(LS) dan 119,82 Bujur Timur (BT), atau sekitar 48 kilometer arah
barat daya Donggala. Gempa berkedalaman 10 kilometer di ba-
wah laut itu, menurut pihak BMKG, tidak berpotensi menimbul-
kan tsunami. [JDL/J-11] 

Pemindahan Terminal Meresahkan
Rencana pemerintah memindahkan terminal impor produk

hortikultura dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ke Pelabuhan
Tanjung Perak, Surabaya, meresahkan petani hortikultura di Ja-
wa Timur (Jatim). Pemindahan terminal itu, dikhawatirkan bisa
merusak pasar hortikultura di Jatim, mengingat daerah itu mem-
beri kontribusi 32% pasokan komoditi hortikultura nasional. “Ki-
ta minta agar SK Menteri Pertanian terkait pemindahan terminal
impor tersebut ditinjau ulang, karena bisa merusak pasar komo-
diti hortikultura,” kata Wagub Jatim, Saifullah Yusuf, di sela-sela
rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (8/2) di Jakarta.

Ia menyarankan agar terminal impor tersebut dipindahkan ke
daerah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga
pertumbuhan ekonomi bisa merata ke seluruh daerah. “Kita ba-
nyak menerima keluhan dari berbagai petani dan asosiasi komo-
diti lokal hortikultura, karena produk lokal akan kalah bersaing.
Kita harus melindungi komoditi lokal,” tambahnya.

Sejumlah produk komoditi lokal yang menjadi unggulan Ja-
tim, katanya lagi, cabe rawit, belimbing, mangga dan lainnya.
Saifullah menyebutkan dampak negatif yang cukup berbahaya
dengan rencana pemindahan terminal impor hortikultura tersebut,
adalah gangguan penyakit terhadap produk hortiluktara tersebut,
dan hal ini bisa menimbulkan kerugian besar bagi petani. [J-11]

[JAMBI] Pembangunan in-
frastruktur, khususnya jalan,
pelabuhan dan bandara di Pro-
vinsi Jambi, harus terus diper-
kuat untuk mendorong perce-
patan pertumbuhan ekonomi
daerah itu. Ketersediaan infra-
struktur yang baik akan mem-
permudah pengangkutan pro-
duk-produk unggulan Jambi
menuju pusat-pusat perda-
gangan dan industri di kawas-
an regional Sumatera, nasio-
nal, maupun internasional. 

Hal tersebut dikatakan
Menteri Koordinator (Menko)
Perekonomian RI, Hatta Raja-
sa pada diskusi pers bertajuk
“Potensi dan Masa Depan Pro-
vinsi Jambi” yang digelar pa-
da Konvensi Media Massa da-
lam rangka peringatan Hari
Pers Nasional (HPN) ke-27 ta-
hun di Abadi Convention Cen-
ter Kota Jambi, Rabu (8/2). 

Turut berbicara pada ke-
sempatan tersebut, Menteri Ba-
dan Usaha Milik Negara
(BUMN) Dahlan Iskan, Ketua
Komite Ekonomi Nasional
(KEN) Chairul Tanjung, Rektor

Universitas Jambi Prof Dr Aulia
Tasman, dan Kepala Bappeda
Provinsi Jambi, Fauzi Ansori.
Diskusi dimoderatori oleh Pem-
red Sura Pembaruan dan Inves-
tor Daily, Primus Dorimulu.

Menurut Hatta Radjasa,
Provinsi Jambi memiliki po-
tensi besar menjadi salah satu
kekuatan ekonomi nasional,
karena termasuk dalam kori-
dor 1 perekonomian nasional,
yakni Koridor Sumatera seba-
gai Sentra Produksi, Peng-
olahan Hasil Bumi dan Lum-
bung Energi Nasional. Kegiat-
an ekonomi utama untuk kori-
dor Sumatera adalah kelapa
sawit, karet, batu bara, perka-
palan dan besi baja, yang seja-
lan dengan potensi ekonomi
yang dimiliki oleh Jambi.

“Selain itu, Jambi juga me-
miliki kekayaan minyak dan gas
bumi, batu bara yang cocok di-
gunakan sebagai pembangkit te-
naga listrik,” kata Hatta. 

Dikatakan, besarnya poten-
si ekonomi Jambi, yang diikuti
dengan posisi strategis daerah
tersebut dalam jalur perdagang-

an nasional dan internasional,
membuat pemerintah pusat te-
rus memberikan dukungan be-
sar memacu pertumbuhan eko-
nomi Jambi. Dukungan terse-
but berupa peningkatan anggar-
an pembangunan untuk daerah
tersebut dari APBN. 

“Alokasi dana APBN pem-
bangunan untuk Jambi tahun
2012 mencapai Rp 7,7 triliun. Ta-
hun 2008 lalu, hanya Rp 5,6 trili-
un. Sebagian besar dukungan da-

na APBN itu untuk pembangun-
an infratrusktur Jambi,” katanya. 

Hatta Radjasa menambah-
kan, selain untuk Jambi, pe-
merintah pusat juga memberi-
kan dukungan pembangunan
infratruktur untuk seluruh Su-
matera.Total alokasi anggaran
pembangunan infrastruktur
se-Sumatera dari APBN tahun
ini mencapai Rp 413,8 triliun. 

“Dukungan dana dari APBN
itu khusus pembangunan infrat-

ruktur jalan, pelabuhan, power
dan energi, bandara, rel kereta
api, utilitas air, telematika, dan
infrastruktur lainnya,” katanya. 

Hatta Rajasa mengatakan,
langkah-langkah strategis yang
harus dilakukan untuk mendo-
rong percepatan pertumbuhan
ekonomi Jambi, antara lain
memperkuat ekonomi basis
Provinsi Jambi, terutama ko-
moditas karet dan sawit. “Ha-
rus dibangun lokus ekonomi
baru yang berbasis pada multi-
aspek sumber daya yang dimi-
liki Jambi, melalui pengem-
bangan pusat-pusat ekonomi
baru. Hal ini penting seiring
dengan masuknya Provinsi
Jambi dalam koridor Master-
plan Perluasan dan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indo-
nesia (MP3EI),” katanya.

Jambi juga perlu mening-
katkan kegiatan sektor riil,
mendorong aspek-aspek non-
ekonomi yang berpengaruh
terhadap siklus stabilitas eko-
nomi Jambi, terutama perce-
patan penyelesaian konflik la-
han. [141/143/136]

Pembangunan Infrastruktur
Jambi Harus Diperkuat

[DENPASAR] Kasus kenakal-
an remaja, yang tergabung da-
lam Geng Motor Cewek, yang
menghebohkan di Bali sangat
disesalkan dan mendapat soro-
tan warga. Kekerasan yang
mereka lakukan  dimuat dalam
rekaman video, berisi adegan
pengeroyokan korban KA (16),
sehingga membuat sejumlah
warga, terutama ibu rumah
tangga, khawatir jika kasus ter-
sebut menimpa anaknya. 

Akibat aksi mereka, Pol-
resta Denpasar memeriksa li-
ma orang remaja pelaku peng-
aniayaan, yakni OA (17) war-
ga Jalan Pulau Galang, RA
(15) warga Gelogor Carik,

MV (16) warga Jalan Dipone-
goro, KA (17) warga Jalan
Gunun Karang Denpasar, dan
GD (16). Kelima remaja wani-
ta itu, untuk sementara dititip-
kan di Mapolresta Denpasar.

Koordinator Kelompok
Kerja (Pokja) Lembaga Per-
lindungan Anak (LPA) Wila-
yah Hukum Denpasar, Siti Sa-
pura, Rabu (8/2) langsung
menjenguk kelima remaja ter-
sebut. “Kami ingin memasti-
kan proses hukum terhadap
anak berlangsung sesuai atur-
an. Dalam kasus-kasus yang
melibatkan anak di bawah u-
mur, penahanan bisa ditang-
guhkan, asalkan mereka mau

kembali melanjutkan pendi-
dikan,” katanya.

Namun, para pelaku
mengaku, mereka tidak me-
lanjutkan sekolah karena alas-
an kenakalan remaja di seko-
lahnya serta kurangnya perha-
tian dari orangtua. “Mereka ti-
dak sekolah ternyata bukan
faktor ekonomi. Mereka juga
mengaku kapok dan ingin
kembali sekolah. Kami akan
membantu mereka agar anak-
anak itu terselamatkan. Kami
berupaya dengan pendekat-
an,” katanya.

Selain LPA, sejumlah ang-
gota DPRD Bali dari Komisi I
dan IV serta istri Wakapolres-

ta Denpasar, Sumiati, juga
tampak menjenguk para pela-
ku di Mapolresta Denpasar.
“Kenakalan remaja bisa terja-

di di mana saja. Mereka harus
dibina oleh semua pihak, baik
orangtua, guru, maupun o-
rang-orang di lingkunganya
sendiri,” kata Sumiati.

Lima Orang
Sementara itu, Kasubbag

Humas Polresta Denpasar
Ajun Komisarus Polisi IB Ma-
de Sarjana, mewakili Kapol-
resta Komisaris Besar Polisi
Wayan Sunarta mengatakan,
Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA) Polresta Den-

pasar telah memerika kelima
remaja tersebut. “Begitu ada
info menghebohkan tentang
aksi kekerasan geng motor ce-
wek, polisi langsung bergerak
cepat,” katanya.

Empat pelaku sudah men-
jalani pemeriksaan sejak Sela-
sa (7/2), yakni OA, RA, MV,
dan KA. Sementara GD dipe-
riksa mulai Rabu. “Kami ma-
sih mencari pelaku lainnya
untuk diperiksa. Polisi meme-
riksa mereka sesuai aturan,
mengingat mereka masih di
bawah umur. Kami masih
mempelajari kasusnya, apa
harus ditahan atau tidak,”
ujarnya. [137]

Disesalkan, Aksi Kekerasan Geng Motor Cewek

SP/ADI MARSIELA

Sejumlah siswa menyeberang dengan alat bantu, menyerupai
gerbong kereta api yang beroda, di Jalan Raya Bojongloa, Bandung,
Kamis (9/2). Alat bantu penyeberangan yang terbuat dari besi itu,
digunakan untuk mempermudah proses menyeberang di jalan raya
yang ramai oleh kendaraan bermotor.

Alat Bantu Penyeberangan



Ratusan warga memba-
kar base camp PT Inco
di Desa Bahomotefe,

Kecamatan Bungku Tengah,
Morowali, Sulawesi Tengah
(Sulteng), Senin (6/2) lalu.
Dalam aksi itu, warga juga
membakar empat unit mobil
perusahaan hingga hangus.

Aksi pembakaran merupa-
kan akumulasi kekecewaan
warga atas janji-janji perusa-
haan tambang nikel terbesar
di dunia itu, yang tak pernah
merealisasikan. “Kesejahtera-
an bagi rakyat ternyata hanya
lips service,” kata Direktur
Yayasan Tanah Merdeka
(YTM) Palu, Daniel Lasimpo
kepada SP, Rabu (8/2) di Pa-
lu.

Menurut Danel Lasimpo,
aksi massa itu tak terbendung
lagi, sebab  rakyat di sekitar
lingkar tambang Inco sudah
puluhan tahun menuntut lahan
miliknya dikembalikan. Me-
reka merasa, lahannya  diram-
pas oleh perusahaan, bekerja
sama dengan pemerintah yang
pro terhadap modal asing.  

Aksi protes massa telah
terjadi puluhan kali, namun ti-
dak pernah mendapat respons
positif dari pemerintah pusat
maupun  pemerintah daerah.
“Anehnya, aksi 6 Februari di
Desa Bahomotefe itu, didu-
kung oleh Bupati Morowali,
Anwar Hafid, dan Gubernur

Sulteng Longky Djanggola,
yang selama ini mendesak In-
co agar segera mendirikan
pabrik di Bungku, seperti
yang dimuat oleh media lokal
di Palu,” jelasnya.

Menurut Daniel, berdasar-
kan informasi dari lapangan,
ratusan massa dimobilisasi
mengusir PT Inco, dengan
menggunakan fasilitas kenda-
raan perusahaan lain. Perusa-
haan itu antara lain PT Graha
Sumber Mining Indonesia,
anak perusahaan PT Sulawesi
Resources, yang memiliki izin
di area konsesi yang sama de-
ngan PT Inco. 

“Mobilisasi aksi tersebut,
membuktikan bahwa adanya
konspirasi pemodal dan pe-
nguasa di daerah, yang telah
mengeluarkan izin usaha per-
tambangan (IUP) baru kepada
beberapa perusahaan lain,”
katanya. 

Sehari setelah aksi pemba-
karan camp Inco oleh massa
di Bahomotefe, Selasa (7/2),
Bupati Morowali, Anwar Ha-
fid mengatakan, dirinya men-
dukung tuntutan warga agar
Inco membangun pabrik kare-
na memang itu juga sesuai de-
ngan keinginan pemerintah.
Menurut bupati, di daerah lain
Inco sudah membangun pab-
rik sehingga sudah memberi
dampak ekonomi pada ma-
syarakatnya.

“Saya mendukung tuntut-
an warga terhadap Inco, tetapi
saya menyayangkan aksi ma-
syarakat yang membakar
camp itu. Pemerintah tidak in-
gin penyelesaian masalah de-
ngan anarkis, karena ini juga
bisa merusak citra daerah dan
Indonesia,” katanya.  

Gubernur Sulteng, Longki
Djanggola juga sudah mengi-
rim surat ke Menteri Energi

Sumber Daya Mineral (ES-
DM) Jero Wacik terkait ke-
beradaan PT Inco di daerah
ini, karena tidak pernah mere-
alisasikan janjinya. 

Gubernur Longki menga-
takan, hingga saat ini pihak-
nya belum menerima surat ba-
lasan dari Menteri ESDM itu.
“Jika sudah ada, nanti saya in-
fokan,” kata Longki.

Naif
Hasil investigasi Jaringan

Advokasi Tambang (Jatam)
Sulteng, saat ini ada 43 per-
usahaan telah mengantongi
IUP pada area kontrak karya
PT Inco. “Sangat jelas, kepen-
tingan pemerintah daerah
yang mengusir satu perusaha-
an raksasa tambang, dengan
cara mengundang ratusan
‘kurcaci’ tambang masuk ke
Bungku-Morowali, untuk
mengeksploitasi sumber daya
alam di sana,” tegasnya.

Daniel menambahkan, sa-
ngat naif kalau kepentingan
pengusiran Inco untuk alasan
kesejahteraan rakyat. “Tidak
ada jaminan bahwa perusaha-
an-perusahaan lain yang men-
dapat izin di area konsesi
yang sama, juga menyejahte-
rakan rakyat,” tandasnya. 

Ditegaskan, tuntutan Pem-
prov Sulteng dan Pemkab

Morowali, agar PT Inco Tbk
mendirikan pabrik industri ni-
kel di Bungku, Kabupaten
Morowali, Sulteng, dinilai bu-
kan solusi untuk menyejahte-
rakan kehidupan masyarakat
di sekitar areal tambang Inco.
“Tuntutan itu, bukan satu-sa-
tunya solusi untuk kesejahte-
raan masyarakat di area ling-
kar tambang. Permasalahan
pokok di sana adalah sengketa
lahan rakyat yang tumpang-

tindih dengan IUP, yang dike-
luarkan oleh pemerintah dae-
rah,” tegasnya.

Berdasarkan izin kontrak
karya dari pemerintah pusat
tahun 1968, PT Inco mengua-
sai sekitar 32.000 hektare la-
han tambang di Morowali.
Sejak kehadirannya, menim-
bulkan banyak persoalan per-
tanahan di Bungku Timur dan
Bahodopi, yang menjadi pusat
lahan tambang. 

Selain soal perampasan ta-
nah milik masyarakat, perso-
alan lain yang ditimbulkan
adalah-tumpang tindihnya lo-
kasi pemukiman transmigrasi
di Desa One Pute Jaya dan
Desa Bahomakmur yang di-
klaim Inco sebagai wilayah
konsesi mereka. “Ini yang ha-
rus diselesaikan oleh peme-
rintah. Kembalikan tanah rak-
yat,” kata Daniel. [JDL/J-11]

Konflik Tambang Inco di Morowali

Kembalikan Tanah Rakyat
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Jateng Masih Endemis Malaria
Beberapa daerah di Jateng dinyatakan endemis penyakit

malaria. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng Anung Sugih-
antono dalam rapat kerja dengan Komisi E (bidang Kesra)
DPRD Jateng mengatakan, daerah yang berbatasan dengan
Kulonprogo DIY yang mengalami kondisi luar biasa (KLB), khu-
susnya di Kecamatan Kaligesing, Purworejo mendapat perhatian
serius untuk pencegahan, mengingat penularan melalui gigitan
nyamuk Anopheles bisa terjadi. 

“Selain melakukan upaya survailans migrasi dimana ada ke-
wajiban seorang pendatang untuk melapor terutama jika berasal
dari daerah endemis, kami juga melakukan mass blood survay
atau survei darah massal,” katanya di Semarang, Rabu (8/2).
Dinkes Jareng juga melakukan survei darah di wilayah yang ke-
mungkinan besar terjadi migrasi atau berbatasan dengan wila-
yah KLB.  Kabid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Ling-
kungan (P2PL) Dinkes Jateng, Djoko Mardijanto menambahkan,
daerah yang masih endemis itu diantaranya adalah Kabupaten
Magelang, Purworejo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wono-
sobo, Jepara, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. [142]

Jenazah Mahasiswa ITB Ditemukan
Tim pencari gabungan berhasil menemukan jenazah Angeli-

na Yofanka, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang
hilang saat mengarungi Sungai Cikandang, Pakenjeng, Kabupa-
ten Garut, Jawa Barat, Minggu (5/2). “Jenazah ditemukan pukul
17.45 WIB, Rabu (8/2) malam,” kata Kepala Lembaga Kemaha-
siswaan ITB, Brian Yuliarto yang berada di lokasi kejadian, Rabu
malam. 

Fanka, demikian dia biasa disapa, ditemukan di antara lokasi
jatuhnya dia dengan batuan undercut yang selama ini diduga
menjadi tempat terjebaknya Fanka di dasar sungai. Proses pen-
carian ini melibatkan hingga 150 orang. Fanka menghilang sete-
lah menjatuhkan diri dari perahu karetnya saat mengikuti latihan
arung jeram mahasiswa pecinta alam dari sejumlah kampus di
Bandung dan kota lain di Jawa Barat. Fanka jatuh bersama tiga
rekan lainnya. Namun saat perahunya kembali ke posisi normal
dan tiga orang rekannya sudah tiba di sisi sungai, Fanka tidak
ditemukan. [153]

[SERANG]  Gugatan yang di-
layangkan pasangan bakal ca-
lon gubernur dan wakil guber-
nur dari jalur independen, Dwi
Jatmiko-Tjetjep Mulyadinata
di Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara (PTUN) Bandung terha-
dap Surat Keputusan (SK)
KPU Banten Nomor 50 Tahun
2011 tentang Penetapan Bakal
Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten, dikabulkan
oleh majelis hakim. 

“SK Nomor 50/2011 harus
segera dicabut. Pilgub Banten
harus  diulang, karena pesta
demokrasi tersebut cacat hu-
kum,” kata Kuasa hukum pa-
sangan Dwi Jatmiko dan Tjet-
jep Mulyadinata, Hadi Pur-
wanto di Serang, Rabu (8/2).

Dalam putusannya, Selasa
(7/2), majelis hakim PTUN
Bandung memerintahkan KPU
Banten mencabut SK tersebut,

dan menggantinya dengan me-
masukkan pasangan Dwi Jat-
miko dan Tjetjep Mulyadinata
sebagai calon gubernur dan
wakil gubernur Banten. Hal ini
menjadi dilematis, sebab Mah-
kamah Konstitusi (MK) telah
mengeluarkan putusan yang
bersifat final dan mengikat,
bahwa hasil pilgub Banten
yang dimenangkan oleh pa-
sangan Hj Ratu Atut Chosiyah
sebagai Gubernur Banten dan
Rano Karno sebagai Wakil Gu-
bernur Banten periode 2012-
2017, dinyatakan sah. 

Selain itu, pasangan Atut-
Rano telah dilantik pada tang-
gal 11 Januari 2011 lalu di ru-
ang rapat paripurna DPRD
Banten oleh Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi me-
wakil Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono. Pasangan
Atut-Rano sudah dinyatakan

sebagai gubernur dan wakil
gubernur Banten yang sah un-
tuk periode 2012-2017.

Seperti diberitakan, pa-
sangan KPU Banten mencoret
nama Dwi Jatmiko dan Tjetjep
Mulyadinata dari daftar calon
gubernur danm wakil gubernur
Banten karena tidak memenuhi
4% suara dukungan dari total
penduduk di Banten, atau
410.000 jiwa. Namun, dalam
putusannya, majelis hakim
PTUN menyebutkan, pasangan
calon Dwi Jatmiko dan Tjejep
Mulyadinata telah mendapat
dukungan sekitar 420.000 jiwa.

Tidak Diulang
Sementara itu, kuasa hu-

kum KPU Banten, Agus Setia-
wan SH menegaskan, putusan
PTUN Bandung tersebut, sama
sekali tidak akan berdampak
pada dilakukannya pilgub

ulang. Sebab, substansi dari
putusan PTUN Bandung itu
adalah mencabut SK KPU No-
mor 50 Tahun 2011 tentang Pe-
netapan Pasangan Bakal Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur
Banten, bukan memerintahkan
agar dilakukan pilgub ulang.

Menurut Agus, kendati
nanti dalam proses hukum se-
lanjutnya Mahkamah Agung
(MA) menguatkan putusan P-
TUN Bandung, itu juga tidak
secara otomatis akan berdam-
pak terjadinya pilgub ulang.
Sebab, putusan MK sudah ada
dan sifatnya final. Putusan
MK tidak bisa digugat.  

Pilkada Aceh
Sementara itu, proses pilka-

da Aceh akan dijaga oleh jajaran
TNI/Polri dengan pengamanan
prima. Dengan demikian, Pilka-
da Aceh untuk memilih 17 bu-

pati/wali kota dan wakilnya ser-
ta gubernur dan wakilnya secara
serentak 17 kabupaten/kota di
Aceh pada tanggal 9 April 2012
mendatang, berjalan sukses. 

“Jika ada pihak yang meng-
ganggu, aparat tidak segan-se-
gan menindak pelaku dengan te-
gas,” kata Kapolda Aceh, Irjen
Iskandar Hasan kepada warta-
wan di Banda Aceh, Rabu (8/2),
di sela-sela rapat koordinasi ber-
sama TNI di Markas Kodam Is-
kandar Muda, Banda Aceh.

Menurutnya, pilkada yang
aman, nyaman, dan damai meru-
pakan harga mati bagi polisi dan
TNI di Aceh. “Kami mendatang-
an 750 anggota Brimob dari
Markas Besar Polri di Jakarta
untuk ikut membantu peng-
amanan pilkada 9 April menda-
tang. Personel polisi itu, akan di-
sebarkan ke 23 kabupaten/kota
di Aceh,” katanya. [147/149]

Pasangan Dwi-Tjetjep Menang di PTUN Bandung

Pilgub Banten Terancam Diulang

ISTIMEWA

Masyarakat One Pute Jaya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berunjuk rasa menuntut pembebasan
lahan seluas 500 hektare, yang diklaim PT Inco sebagai areal tambang nikel Inco di desa tersebut.

SP/ROBERTUS ISIDORUS

Curah hujan yang sangat tinggi, sejak Rabu (8/2) malam hingga
Kamis (9/2) pagi, mengakibatkan Pasar Youtewa di Kota Abepura,
Jayapura, terendam banjir setinggi 1,5 meter, sehingga pasar itu tak
bisa digunakan. Tampak para pedagang sedang mengamati
genangan banjir di pasar tersebut.

Jayapura Banjir

[BANYUWANGI] Bintara
polisi, Briptu Dody Setya-
wan, yang sedang dinas di
Polsek KP3 Tanjungwangi,
Ketapang, Kabupaten Banyu-
wangi, Provinsi Jatim, memi-
lih mengakhiri hidupnya de-
ngan menembak kepalanya
sendiri, Rabu (8/2) petang. 

Ada dugaan, ia memilih
menembak kepalanya de-
ngan senjata api organik
yang dipegangnya sehari-ha-
ri, karena tidak tahan terha-
dap konflik rumah tangga-
nya. Kabid Humas Polda Ja-
tim, Kombes Pol Hilman
Thayib, Rabu menjelaskan,
sebelum Briptu Dody Setya-
wan menembak kepalanya
sendiri, Bintara polisi asal
Blitar itu sempat berbicara
via telepon dengan seseo-
rang yang kini masih dilacak

identitasnya. 
Korban sejak pagi piket

bersama dua rekannya,
Brigadir Arif Kurniawan
dan Brigadir Sugihandono,
terlihat agak gelisah. Tanda
disadari kedua temannya,
Dody pergi menuju ke ruang
Intelkam untuk menerima
panggilan telepon dari seseo-
rang. 

“Hanya selang beberapa
menit, kedua rekannya men-
dengar suara satu kali temba-
kan senjata api. Setelah dipe-
riksa, ternyata Briptu Dody,
yang masih mengenakan pa-
kaian dinas terlihat jatuh ter-
duduk di kursi dengan kepa-
lanya berlumuran darah,” ka-
tanya. Polda Jatim sudah
membentuk dua tim penyeli-
dik untuk mengusut kasus
tersebut. [070]

Bintara Polisi Tembak
Kepalanya Sendiri

[BANDUNG] Petugas Kantor
Bea dan Cukai Bandung ber-
sama Direktorat Reserse Nar-
koba Kepolisian Daerah Jawa
Barat dan petugas Kantor Pos
Lalu Bea Bandung mengga-
galkan penyelundupan 1.001
butir ekstasi pada tanggal 4
Februari lalu.

Kepala Bidang Pengawasan
dan Pelayanan Bea Cukai Tipe
Madya Pabean A, Agus Wahyo-
no mengatakan, pengungkapan
kasus itu berawal dari kecuriga-
an petugas di kantor pos terkait
sebuah paket dari Belanda berisi
souvenir. “Penerima barang ber-
inisial ML,” katanya di kantor-
nya, Bandung, Rabu (8/2). 

Setelah dibongkar, paket
itu berisi sebuah celana pan-
jang, sebuah polo shirt, se-
buah mug, pajangan, kartu

ucapan, dan satu pajangan
berbentuk kincir angin dari
keramik. “Ternyata, 1.001 bu-
tir pil ekstasi itu disembunyi-
kan dalam suvenir yang terbu-
at dari keramik berbentuk kin-
cir angina, yang dikemas da-
lam dua bungkusan plastik be-
ning sehingga tidak terlihat
kasat mata,” kata Agus.

Agus mengungkapkan,
ekstasi tersebut merupakan
barang berkualitas bagus.
“Ekstasinya grade A, grade
tertinggi,” katanya.

Pihak Bea dan Cukai mem-
perkirakan, jika satu butir eks-
tasi di pasaran dijual dengan
harga Rp 350.000/butir, maka
total nilai ekstasi yang disita
Rp 350 juta. Polisi dan Bea Cu-
kai menduga pengiriman paket
barang terlarang ini, merupa-

kan bagian dari pergerakan sin-
dikat narkoba internasional.

Direktur Reserse dan Nar-
koba Kepolisian Daerah Jawa
Barat, Komisaris Besar Hafri-
yono mengatakan, tersangka
ML merupakan orang yang
bertugas untuk menerima pa-
ket di Bandung. “Ia sengaja
didatangkan ke Bandung dari
Bogor oleh Ronald,” katanya.

Ronald sendiri saat ini ma-
suk ke Daftar Pencarian Orang
(DPO). Tersangka dijerat Pasal
113 ayat 2, Pasal 114 ayat 2,
Pasal 112 ayat 2 UU No 35 Ta-
hun 2009 tentang Narkotika.
Ancaman hukumannya maksi-
mal 20 tahun penjara.

Menurut Hafriyono, berda-
sarkan pemeriksaan atas tersang-
ka ML, ekstasi tersebut akan diki-
rimkan kembali ke Jakarta. [153]

Penyelundupan 1.001 Butir
Ekstasi Digagalkan 
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[MANILA] Para pejabat Fili-
pina mengaku hanya tersisa
sedikit harapan untuk mene-
mukan korban selamat di anta-
ra 71 orang yang masih terku-
bur tanah longsor, Rabu (8/2).
Gempa berkekuatan 6,9 skala
richter memicu tanah longsor
di Desa Songgon Provinsi Ne-
gros Oriental. 

Tentara, relawan penyela-
mat dan penduduk desa yang
hanya menggunakan beliung
dan sekop belum menemukan
korban hidup di bawah rerun-
tuhan beton dan timbunan ba-
tu gunung sejak berkekuatan
6,9 gempa melanda dua kota
kecil di pusat provinsi Negros
Oriental, Senin. Hingga kini,
warga masih mengungsi jauh
dari rumah mereka di tengah
kepanikan gempa susulan.

"Saya masih berharap-ha-
rap cemas, tapi kemungkinan
(pemulihan korban) sangat ke-
cil, jika melihat tanah longsor
itu cukup besar  sehingga ti-
dak ada kesempatan bagi me-
reka yang masih hidup," kata
Kepala Kantor Pertahanan Si-
pil Benito Ramos.

Ramos mendampingi Pre-
siden Benigno Aquino III da-
lam kunjungan ke daerah ben-
cana. Di sana, Aquino meme-
rintahkan pembangunan sege-
ra jalan-jalan alternatif  untuk
menghidupkan kembali perda-
gangan dan mempercepat pe-
ngiriman pasokan bantuan.

Aquino juga sempat meng-
kritik kualitas pembangunan
jalan yang buruk, sementara
Ramos mengatakan jembatan
yang rusak tidak dibangun un-
tuk tahan menghadapi gempa

kuat. Sebelas jembatan dila-
porkan rusak di Negros Orien-
tal, tiga jembatan masih bisa
diperbaiki.

Seismolog Filipina menga-
takan mereka sebelumnya ti-

dak menyadari garis patahan
bawah laut yang menyebab-
kan gempa. Akibat gempa ku-
at itu, batu, pohon dan sampah
lainnya runtuh dari pegunung-
an dan menimpa dua kota pa-

ling parah yakni Guihulngan
dan La Libertad.

Ramos mengatakan pen-
duduk desa masih dicekam ke-
takutan dan sebagian besar
menolak untuk kembali ke ru-
mah. Mereka takut gempa su-
sulan akan menimbulkan ke-
rusakan lebih besar. Para kor-
ban gempa memilih untuk ti-
dur di lapangan kosong dan ta-
man-taman.

Rusak Parah
"Kita bisa melihat bagai-

mana alam yang murka me-
nimbulkan kerusakan parah.
Gempa susulan juga makin
memperbesar celah-celah lu-
bang jalan," kata Aquino. 

Dengan harapan menemu-
kan korban berikutnya, Wali
Kota Guihulngan Ernesto Re-
yes mengatakan kotanya yang
berpenduduk 100.000 orang
mungkin kehabisan peti mati.
Paling tidak, ada 23 warga
yang masih hilang. 

Hingga kini, tentara Filipi-
na masih ikut membantu
penggalian untuk mencari kor-
ban yang tertimbun selama
operasi pencarian di lereng
gunung yang runtuh akibat
gempa kuat di Desa Songgon.
Bahan-bahan bantuan seperti
air minum botol untuk kebu-
tuhan sementara, mulai berda-
tangan, sementara kapal ban-
tuan juga membawa pemurni
air. [AP/U-5] 

Gempa Filipina

71 Korban Masih Terkubur 

Kembar Tertua Berusia 102 Tahun 
Evelyn "Evie" Middleton dan Edith Ritchie, warga Aberde-

enshire, Inggris menjadi pasangan kembar tertua yang masih
hidup menurut pengakuan lembaga pencatat rekor dunia, Gu-
inness World Records. November 2011, usia mereka sudah
mencapai 102 tahun.  Edith Ritchie dan Evelyn "Evie" Middle-
ton dilahirkan pada tahun 1909 dan mencapai tonggak usia
terbaru mereka pada November tahun lalu. Pasangan kembar
itu hidup bersama dalam rumah perawatan jompo di Bonnyton
House, Ellon. Tak satu pun dari mereka yang pernah bepergi-
an keluar Inggris.

Meskipun bukan kembar identik, ibu mereka selalu mem-
berikan pakaian yang sama sewaktu mereka masih gadis. Se-
telah meninggalkan sekolah pasangan itu bekerja di pertanian
memulai hidup berkeluarga masing-masing. Evelyn menikah
dengan William Middleton dan memiliki empat anak, 12 cucu,
26 cicit dan tiga keturunan lagi dari cicit. Sementara Edith me-
nikah dengan Nathaniel Ritchie dan memiliki empat anak,
sembilan cucu, 21 cicit dan tiga keturunan dari cicit.

Mengenai rahasia umur panjang, Edith mengaku hanya
berprinsip "hidup sederhana, kerja keras, dan memiliki suami
yang baik". Pemimpin Redaksi Guinness World Records Craig
Glenday memuji Edith dan Evelyn sebagai sepasang kembar
yang luar biasa. "Ketika mereka lahir, orang-orang seperti
Mark Twain dan Florence Nightingale masih hidup dan kami
belum menaklukkan Kutub Selatan. Mereka tidak hanya yang
tertua di Inggris, mereka memegang gelar juara dunia. Mere-
ka telah merasakan jelas manfaat dari gen yang baik dan per-
sahabatan seumur hidup solid yang hanya bisa benar-benar
bisa mengerti pasangan kembar ini," pujinya. [BBC/U-5] 

AP /MALACANANG PALACE, JAY MORALES

Presiden Filipina Benigno Aquino III bersama sejumlah rombongan pejabat pemerintah meninjau lokasi ben-
cana gempa di Kota Guihulngan, Provinsi Negros Oriental, Filipina, Rabu (8/2).

AP

Warga setempat menyaksikan paus hiu yang ditemukan di Karachi,
Pakistan, Selasa (7/2).  Mamalia sepanjang 12 meter dengan berat
7 ton itu mati terdampar di pantai Karachi, Laut Arab.  

AP / MUSTAFA QURAISHI

Para pengungsi Tibet menerikana slogan protes sambil berusaha
menerobos barikade dekat kedutaan Tiongkok saat unjuk ras ame-
nentang Pemerintah Tiongkok di New Delhi, India, Rabu (8/2).
Tiongkok bersumpah untuk menindak tegas kerusuhan di Tibet dan
menuduh kelompok aktivis pembela dalai Lama sengaja mengo-
barkan aksi kekerasan itu.  

[MALE] Setelah mantan Pre-
siden Maladewa, Mohamed
Nasheed mengundurkan diri,
kerusuhan dan kekerasan di
Maladewa semakin meluas
hingga ke seluruh negeri. Pa-
sukan kepolisian bentrok de-
ngan ribuan pendukung Nas-
heed, presiden terpilih pertama,
yang mengaku dipaksa mundur
oleh kudeta bersenjata.

Tidak ada laporan kemati-
an dalam kekerasan di ibuko-
ta, Male. Warga mengambil
alih beberapa kantor polisi dan
membakar gedung pemerin-
tah, Rabu (8/2).

Kepala Polisi Inspektur
Abdul Mannan Yoosuf meng-
ungkapkan kekerasan menye-
bar secara geografis dan sema-
kin “serius” di beberapa dae-
rah. Aparat kepolisian beren-
cana melakukan operasi kerja-
sama dengan angkatan bersen-
jata untuk membawa situasi di
bawah kendali.  

Kerusuhan itu merupakan
kasus terburuk sejak bentrokan
2003, menyusul kematian seo-
rang tahanan di tangan pasukan
keamanan. Peristiwa itu telah
memicu proses perubahan de-
mokratis di negara yang terle-
tak di Samudera Hindia itu.

Nasheed mengundurkan
diri, Selasa, menyatakan duga-
annya bahwa Presiden baru
Mohamed Waheed Hassan, se-

belum wakil presiden, menge-
tahui plot untuk mengguling-
kan dirinya melibatkan tentara
pemberontak dan polisi. Dia
mendesak pengadilan menye-
lidiki mereka yang bertang-
gung jawab atas penggulingan
dirinya. 

“Saya takut, dia selalu
mengungkapkan ide untuk
menjadi presiden, ketika ke-
sempatan itu ada, dia mengam-
bilnya,” kata Nasheed meng-
gambarkan mantan wakilnya
Hassan dari partai berbeda.

Nasheed terluka bersama
dengan pejabat senior lainnya
dari Partai Demokratik Mala-
dewa ketika unjuk rasa di ibu-
kota. Nasheed dilaporkan te-
lah mengalami kekerasan di-
pukul oleh polisi.   

Kepemimpinan
Hassan mengambil kepe-

mimpinan setelah Nasheed
mengundurkan diri, dipicu de-
monstrasi massa berminggu-
minggu diikuti pembelotan
aparat kepolisian menentang
pemerintahan Nasheed. Aksi
protes muncul setelah Nasheed
memerintahkan penangkapan
terhadap hakim utama peng-
adilan pidana Abdulla Moha-
med. Nasheed menuduh Moha-
med mendukung politisi oposi-
si Maumoon Abdul Gayoom,
mantan presiden yang pernah

berkuasa tiga puluh tahun. 
Nasheed menggambarkan

dirinya “dipaksa” untuk
mengundurkan diri oleh seke-
lompok polisi rahasia dan ten-
tara.  “Mereka mengatakan bi-
la saya tidak mengundurkan
diri, mereka akan mengguna-
kan kekuatan senjata,” kata-
nya kepada AFP. 

Namun, Hassan dan militer
membantah keras kabar bahwa
militer menekan Nasheed un-

tuk mengundurkan diri.
“Adalah salah menggam-

barkan peristiwa itu sebuah
kudeta. Kami tidak mengeta-
hui bahwa ini akan terjadi. Sa-
ya belum siap,” kata Hassan. 

Dalam konferensi pers,
Hassan mengatakan ia akan
menunjuk kabinet multipartai
dalam beberapa hari. Dia juga
mengklaim sedang melakukan
pembicaraan dengan semua
kelompok termasuk Partai De-

mokratik Maladewa. 
Kemunduran Nasheed se-

suatu yang mengejutkan. Nas-
heed terpilih sebagai presiden
dengan memenangkan pemi-
lihan umum 2008 yang me-
nandakan era demokrasi baru
dan politik progresif. Dia telah
mengambil kekuasaan dari
mantan Presiden Maumoon
Abdul Gayoom yang telah
berkuasa selama 30 tahun.
[AFP/D-11] 

Kekerasan Meluas di Seluruh Maladewa 

Paus Terdampar

Protes Tibet

[KIEV] Hujan salju dan cuaca
ekstrem Eropa melumpuhkan
sejumlah kota di  Ukraina dan
Rusia. Lebih dari 200 orang
telah tewas akibat hipoterma,
kebanyakan tunawisma, di ke-
dua negara itu, Rabu (8/2).  

Badai salju telah memba-
wa konsekuensi lebih serius di
Ukraina hingga menewaskan
122 orang dan lebih dari 2.000
orang telah dirawat di rumah
sakit dalam dua minggu ter-
akhir. Angin kencang di Se-
menanjung Krimea telah me-
nyebabkan aliran listrik pa-
dam di 77 komunitas dan seki-
tar 70.000 orang di Crimea
masih bertahan hidup dalam
pemadaman. Banyak sekolah,
dan kantor publik pun tidak
aktif. 

Laut Hitam yang menghu-
bungkan Laut Azov telah ditu-
tup untuk navigasi karena Laut
telah membeku, untuk pertama
kalinya dalam beberapa deka-
de. Hal itu menyebabkan 125
kapal di pelabuhan terblokir.

“Situasi ini serius, tetapi
terkendali. Kementerian daru-
rat telah mendirikan 3.200 pu-
sat pemanas nasional, keba-
nyakan para tunawisma dan
pensiunan datang ke sini. Da-
lam 10 hari, lebih dari 95.000
orang datang dan memperoleh
bantuan,” kata juru bicara Ke-
menterian Darurat, Aleksandr

Khorunzhiy. 
Para ahli menilai penyebab

tingginya jumlah kematian
bukanlah cuaca, melainkan
buruknya kebijakan sosial dan
ekonomi Kiev sehingga sema-
kin banyak tunawisma di ja-
lanan. Sebagian besar kemati-
an terjadi di bagian timur
Ukraina, wilayah dengan ting-
kat pengangguran tinggi.  

Sementara di Rusia, udara

dingin telah menewaskan se-
dikitnya 110 orang, sejak awal
tahun 2012. 

“Hingga pagi ini, 110
orang dewasa telah meninggal,”
kata juru bicara kementerian ke-
sehatan Konstantin Proshin,
tanpa menambahkan jumlah
korban di bawah 18 tahun. 

Perusahaan listrik di wila-
yah Krasnodar mengungkap-
kan 28.000 orang tinggal tan-

pa aliran listrik di kota Novo-
rossiysk dan beberapa desa.
Angin kencang merusak ja-
ringan kabel listrik di dekat
Laut Hitam, Selasa (7/2) ma-
lam. Udara di sana minus 16
derajat celcius. 

Saat ini, temperatur Rusia
berkisar minus 22 derajat cel-
cius di Moskwa hingga minus
33 derajat celcius di wilayah
Siberian. 

Meski udara dingin men-
cekam, aksi demonstrasi di
Moskwa untuk menentang
Perdana Menteri Vladimir Pu-
tin. Ribuan pengunjuk rasa
masih terus melanjutkan aksi
turun ke jalan hingga seming-
gu ini. Para aktivis menuntut
kebebasan berpolitik dan pe-
negakan hukum di Rusia.

Kebebasan
Aksi unjuk rasa yang

mengikuti revolusi Arab itu
telah memberikan tanda de-
mokrasi semakin kuat di Ru-
sia dengan kebebasan bereks-
presi. Seorang aktivis Anton
Glotov mengatakan pemerin-
tah mungkin tidak berubah, te-
tapi Rusia merasa lebih bebas
untuk berkumpul, dan menya-
takan pendapat, bahkan mulai
seperti di Amerika.  

Perdana Menteri Vladimir
Putin sedang menghadapi ak-
si protes massa terbesar da-
lam 12 tahun kekuasaannya.
Perdana Menteri Rusia sejak
Mei 2008 itu telah mendapat-
kan kritikan atas pemilihan
umum parlemen dengan pub-
lik menduga terjadi kecu-
rangan demi memenangkan
partai berkuasa. Putin juga
menghadapi protes menen-
tang dirinya terpilih kembali
menjadi presiden untuk keti-
ga kalinya. [RT/AFP/D-11] 

Akibat Cuaca Dingin, Ukraina dan Rusia Lumpuh 

[LONDON] Lebih dari 200
orang anggota geng ditahan
Kepolisian Metropolitan Ing-
gris, setelah aksi penggere-
bekan, Rabu (8/2). Tindakan
itu dilakukan satuan unit baru
Kepolisian Metropolitan un-
tuk menanggulangi kejahatan
geng. Kini sekitar 250 geng
telah diidentifikasi di kota
London.

Komisaris Polisi Bernard
Hogan-Howe mengatakan
para anggota geng akan terus
diburu. Komando Anti Keja-
hatan Geng Trident yang ter-
diri dari sekitar 1.000 petugas
juga memantau aktivitas
geng dan bekerja dengan pe-
tugas di sektor wilayah Lon-
don.

Unit yang dianggap terbe-
sar di Inggris ini, akan memi-
liki 19 satuan tugas anti keja-
hatan geng. Alhasil lebih dari
300 serangan telah terjadi di
seluruh kota sejak subuh.

Menurut kepolisian, di-
perkirakan 250 geng atau ke-
lompok kriminal aktif berak-
si di London, dengan anggota
sekitar 4.800 orang. Dari
jumlah geng tersebut, 62
geng dianggap sebagai "ba-
haya tinggi" karena melaku-
kan dua pertiga dari semua
kejahatan geng terkait di ibu-
kota.

Kepolisian juga meng-
identifikasi mereka bertang-
gung jawab untuk sekitar 22%
dari kekerasan yang serius,
17% dari perampokan, 50%
dari penembakan dan 14% da-
ri perkosaan di London.

Kepolisian Metropolitan
London menyatakan telah
melakukan 213 penangkapan
sejauh ini dan dieksekusi 171
penahanan. Operasi itu meli-
batkan sekitar 1.300 petugas.

Petugas juga menyita ba-

rang termasuk 1kg heroin,
kokain, ganja, senjata api,
amunisi, ponsel curian, dan
uang 34.000 poundsterling
tunai.

Unit ini termasuk petugas
yang bekerja untuk Operasi
Trident. Mereka juga yang
menyelidiki kejahatan senja-
ta di komunitas kulit hitam.
Satuan ini akan menangani
kasus penembakan dan be-
kerja lebih dekat dengan dis-
trik untuk secara proaktif
mengatasi kejahatan geng.

Melacak
Komisaris Polisi Bernard

Hogan-Howe mengatakan ra-
tusan petugas akan melacak
dan menangkap anggota
geng yang diduga dan diyaki-
ni terlibat dalam kejahatan
penyerangan, perampokan
dan pasokan obat-obatan se-
lama penggerebekan.

"Intinya adalah, jika me-
reka bersalah, maka kami ha-
rus menangkap mereka. Ini
adalah langkah perubahan
dalam cara kami mengatasi
kejahatan geng di London.
Ini akan memungkinkan ka-
mi untuk mengidentifikasi
dan tanpa henti mengejar
geng paling berbahaya," tam-
bahnya.

Wali Kota London Boris
Johnson, secara tegas ikut
mendukung operasi tersebut.
Meskipun sekarang jumlah
petugas yang didedikasikan
untuk menanggulangi keja-
hatan geng hampir dua kali
lipat, polisi tidak bisa mela-
kukan ini sendirian.  Oleh ka-
rena itu, polisi perlu bekerja
dukungan dari otoritas publik
lokal, badan amal dan lemba-
ga lainnya untuk mencegah
kaum muda dari bergabung
dengan geng.[BBC/U-5]

200 Anggota Geng
Inggris Ditahan

AP /KEYSTONE, SALVATORE DI NOLFI

Dalam foto yang dibuat Selasa (7/2), sejumlah perahu tertutup es di dermaga Choiseul, setelah angin
menyapu gelombang di danau Geneva, Swiss.  

AP /SINAN HUSSAIN 

Sejumlah polisi Maladewa mengevakuasi pendukung Presiden Mohamed Nasheed yang mundur sebagai
presiden saat unjuk rasa di Male, Maladewa,  Rabu (8/2).
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Partai berkuasa Meksiko, Par-
tai Aksi Nasional, telah me-
milih ekonom wanita berusia

51 tahun menjadi kandidat presi-
den Meksiko untuk pemilihan
umum presiden 2012. Josefina
Vazquez Mota memenangi nomi-
nasi partainya untuk menjadi pe-
rempuan pertama calon presiden
Meksiko.

Kemenangan Mota menandai
loncatan besar bagi perempuan
Meksiko, tempat wanita tidak di-
perbolehkan untuk memilih hingga
1953. Gubernur wanita pertama
baru terpilih pada 1989 dan hanya
segelintir terpilih sejak itu. Kini,
Partai Aksi Nasional bersiap untuk
mengikuti jejak Brasil, Argen-
tina, Kosta Rika, Cile, dan
negara-negara  Amerika
Latin yang telah memi-
lih pemimpin perem-
puan baru-baru ini.

Mota meme-
nangi perhatian na-
sional setelah me-
nerbitkan buku pada
1999 berjudul "Tu-
han, Tolong
Jadikan Sa-
ya Seorang
Janda," se-
buah gam-
baran pang-
gilan bagi
perempuan
untuk berhenti
menjadi takut me-
ngembangkan po-
tensi mereka. Mota
mengungkapkan, dia me-
nulis buku berdasarkan
pengalamannya sebagai
seorang wanita yang memi-
lih untuk bekerja daripada
tinggal di rumah untuk
membesarkan tiga anak pe-
rempuannya, menentang pe-
ran yang diharapkan untuk dipenu-
hi. 

Kepada surat kabar El Univer-
sal, Mota mengatakan dirinya telah
mengalami sisi kejantanan Meksi-
co selama kampanye.

“Salah satu pertanyaan paling
sulit ditanyakan kepada saya ada-
lah 'bagaimana Anda akan menge-
lola militer jika Anda mengalami
kram menstruasi?' Saya juga dita-
nya apakah saya memiliki keber-
anian untuk menghadapi penjahat.
Jawaban saya adalah keberanian
bukanlah masalah gender," ucap-

nya.
Mota, kelahiran 20 Januari

1961, seorang Katolik Roma yang
taat dan mantan anggota kongres
populer yang menyatakan simpati
kepada orang miskin. Dia adalah
seorang ekonom, pengusaha wani-
ta, dan politikus. Lulusan Universi-
tas Panamerican itu pernah menja-
bat sebagai menteri pembangunan
sosial (2000-2006) dan koordinator
kelompok parlemen Partai Aksi
Nasional (2009-2011).

Mantan Kolumnis
Pada awal karier, Mota bekerja

sebagai  kolumnis menangani isu
ekonomi di surat kabar Novededes,

El Financiero, dan El Econo-
mista, selama bebera-

pa tahun. Ibu tiga
orang anak itu ju-
ga menjadi kon-
sultan keuangan
sejumlah per-
usahaan bisnis.

Mota  meni-
kah dengan
pengusaha Ser-
gio Ocampo,
yang adalah pa-
car pertamanya.

Dia seo-
rang reli-
gius, dia

meminta
anggota

partainya untuk
pergi ke gereja

dulu, baru
kemudian
pergi me-
milih diri-
nya. Na-

mun, dia meng-
aku bukan
konservatif.

Mota ti-
dak mendukung hak

aborsi, tapi ia tidak berpikir praktik
itu harus dikriminalisasi. Dia juga
meyakini pernikahan hanya antara
seorang pria dan seorang wanita,
tapi pasangan gay pantas mendapat
hormat.

Mota mengaku bersimpati pada
pembebasan teologi, yang mengan-
jurkan aktivisme atas nama orang
miskin, dan mengagumi pahlawan
nasional sekaligus uskup agung
Katolik Roma, Oscar Arnulfo Ro-
mero, yang dibantai karena mem-
perjuangkan orang miskin selama
perang sipil berdarah. [AP/D-11]

Capres Wanita Pertama

[MCKINNEY] Rick Santorum te-
lah keluar menjadi kandidat terkuat
presiden Partai Republik dengan
memenangi tiga negara bagian,
yaitu Minnesota, Missouri, dan Co-
lorado dalam satu malam, Rabu
(8/2). Mantan senator Pennsylvania
itu total telah memenangi empat ne-
gara bagian, termasuk Iowa. Santo-
rum berjanji kalahkan Obama. 

Namun, dari jumlah delegasi
Santorum masih di belakang Mitt
Romney. Romney unggul meme-
nangi 112 delegasi, diikuti Santorum
72 delegasi, Newt Gingrich 32 dele-
gasi, dan Ron Paul 9 delegasi.  

Sehari setelah tiga kemenangan,
Santorum membangun momentum
untuk mencari dana kampanye me-
nuju pemilihan presiden 2012 me-
lawan Presiden Barack Obama. 

“Kami tentu tim kampanye de-
ngan momentum, antusiasme di ta-
nah. Kami merasa seperti maju ke de-

pan, kami akan mendapat uang yang
kami perlukan, menjadikan ini seper-
ti yang kami inginkan,” kata Santo-
rum di hadapan 600 orang dalam per-
temuan di McKinney, Texas. 

Santorum telah mengatur acara-
acara penggalangan dana guna me-
ngumpulkan pundi-pundinya, akhir
pekan ini di California. Dia beren-
cana memulai kampanye di Was-
hington, Ohio, dan Michigan dalam
beberapa hari ke depan. Santorum
masih harus berjuang di negara ba-
gian Maine, Sabtu (11/2), Michigan
dan Arizona yang digelar pada 28
Februari nanti. 

“Saya percaya bahwa kelompok
konservatif mulai mendapatkannya,
kita memberikan kesempatan terba-
ik untuk mengalahkan Presiden
Obama,” kata Santorum. 

Ke depan, Santorum harus me-
ngumpulkan sumber daya cukup
besar untuk dapat terus maju hing-

ga pilpres AS November nanti. Dari
segi jumlah tim kampanye Santo-
rum memiliki pekerja lebih sedikit
dibanding rival-rivalnya. Dia hanya
memiliki 10 anggota kampanye de-
ngan biaya US$ 49.000, dibantu
oleh pegawai sukarela yang tidak
mendapat upah. 

Biaya Kampanye
Sementara Mitt Romney memi-

liki 92 staf kampanye dengan biaya
US$ 1,3 juta. Newt Gingrich de-
ngan 23 pegawai berbiaya US$
279.000, dan Ron Paul dengan 33
staf dengan US$ 381.000. 

Kandidat tunggal Partai Demo-
krat, Presiden AS Barack Obama
memiliki 430 staf kampanye de-
ngan total biaya operasi US$ 4,7 ju-
ta dalam tiga bulan terakhir 2011.
“Kami tidak akan memenangi per-
lombaan ini dengan cara yang sama
dilakukan oleh Romney, yang

menghabiskan lebih banyak uang
dibanding orang lain,” katanya. 

Sementara itu, Mitt Romney
mulai melakukan serangan baru ter-
hadap Santorum. Mantan gubernur
Massachusetts itu mengeluarkan ik-
lan perang menyebut Santorum se-
bagai pendukung  peningkatan plat-
form utang dan pengeluaran fede-
ral. Romney menyatakan akan me-
lakukan lebih baik di kontes-kontes
berikutnya. 

“Santorum dan Gingrich adalah
orang Republik yang bertindak se-
perti Demokrat ketika berkaitan
dengan pengeluaran di kongres,”
katanya. 

Sementara itu, rival terkuat San-
torum di kalangan konservatif,
Newt Gingrich sedang melakukan
kampanye di Ohio, salah satu nega-
ra bagian besar. Ron Paul diharap-
kan bisa melakukan terobosan di
Maine. [AP/D-11]

Santorum Janji Kalahkan Obama

AP /REX C. CURRY

Kandidat presiden Amerika Serikat yang juga mantan senator Pennsylvania Rick Santorum menyalami para pendukungnya setelah berpidato di Kapel Bella Donna di
McKinney, Texas, Rabu (8/2).  
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Thomas-Uber Cup
Jika tim Piala Thomas dan Uber 2012 Indonesia 
gagal dalam kualifikasi di Makau, 13-19 Februari,
Djoko Santoso mengaku siap bertanggung jawab.
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[BARCELONA] Barcelona
berhasil meng-
ulangi prestasi
tahun lalu, sete-
lah kembali ke
partai final
menyusul keme-
nangan atas Va-

lencia 2-0 dalam pertandingan
leg kedua semifinal Copa del
Rey di Stadion Camp Nou,
Rabu (8/2) waktu setempat
atau Kamis (9/2) dini hari
WIB. Barca unggul agregat 3-
1 setelah pada leg pertama di
Mestalla pekan lalu bermain
imbang 1-1.

Pada laga dini hari tadi,
“Azulgrana” menurunkan ham-
pir seluruh pemain intinya, ter-
masuk striker Lionel Messi di
barisan depan yang ditemani
Alexis Sanchez dan Isaac Cuen-
ca. Di lini tengah, Andres Inies-
ta duduk di bangku cadangan
dan baru diturunkan menjelang
akhir babak kedua mengganti-
kan Cesc Fabregas. Tempatnya
diisi oleh pemain muda Thiago
Alcantara. Di bawah mistar, Jo-
se Manuel Pinto menggantikan
posisi Victor Valdes.

Di kubu lawan, sadar
membutuhkan kemenangan,
tim “Kelelawar” tidak lagi
bertumpu kepada striker tung-
gal, tetapi mereka langsung
menurunkan duet Artitz Adu-
riz dan Jonas sebagai pengge-
dor pertahanan Barca. Ever
Banega diplot sebagai otak se-
rangan Valencia dan bertugas
mendistribusikan bola kepada
para striker tersebut.

Meskipun tampil di bawah
tekanan publik tuan rumah,
Valencia justru mengambil
inisiatif serangan terlebih da-
hulu. Peluang pertama hadir
bagi tim tamu pada menit ke-
13. Berawal dari umpan ma-
tang Jeremy Mathieu, bek So-
fiane Feghouli melepaskan
tendangan dari jarak 18 meter,
tetapi tembakannya masih me-
leset tipis dari gawang Pinto.

Namun, peluang tersebut
langsung dibalas oleh tim Ca-
talan, hanya selang dua menit.
Tuan rumah akhirnya berhasil

merobek jala gawang tim tamu
yang dikawal Diego Alves.
Adalah Cesc Fabregas yang
menjadi aktor pembuka keme-
nangan timnya. Mantan kapten
Arsenal ini merangsek ke ko-
tak penalti menyambut lam-
bung dari lapangan tengah ke
kotak penalti sebelah kanan
Valencia. Meski dibayang-ba-
yangi bek Miguel Brito, Fabre-
gas berhasil menendang bola
dengan bagian luar kaki kanan-
nya sehingga bola melewati
penjaga gawang Alves dan ber-
sarang di sudut kanan gawang.
Barca memimpin 1-0.

Tiga menit kemudian, Barca
nyaris menggandakan keung-
gulan. Kesalahan Ivan Rami da-
lam memberikan umpan segera
dimanfaatkan oleh Messi. Na-
mun, tendangan keras Messi
masih berhasil ditepis oleh Al-
ves dan bola rebound jatuh di
kaki Cuenca. Sayang tendangan
kerasnya masih menyusur di
samping gawang Valencia. 

Fabregas berpeluang me-
nambah pundi-pundi golnya
pada menit 32 setelah meman-
faatkan kesalahan Aritz Ruiz.
Tetapi, Alves lagi-lagi bertin-
dak cepat dan berhasil mene-

pis tembakan datar Fabregas.
Babak pertama berakhir de-
ngan keunggulan Barca 1-0.

Pada awal babak kedua,
Jordi Alba nyaris menyama-
kan kedudukan bagi Valencia,
setelah memanfaatkan kele-
ngahan Carles Puyol. Sial bagi
“Los Che”, bola yang meng-
arah ke gawang masih bisa di-
halau dengan kaki oleh Pinto.

Kartu Merah
Ketika sedang mengejar de-

fisit gol, Valencia justru harus
kehilangan satu pemainnya di
menit ke-79, setelah Feghouli

menerima kartu kuning kedua
akibat melanggar Puyol. Ung-
gul jumlah pemain, Barca tidak
menyia-nyiakan kesempatan
tersebut. Kemenangan Barca
akhirnya dipastikan pada sem-
bilan menit jelang laga usai.

Berawal dari umpan Messi
kepada Sanchez di dalam ko-
tak penalti, winger asal Chile
ini, meneruskan bola kepada
Fabregas. Fabregas mengoper
bola kepada Xavi yang berada
di sisi kanan, dan langsung
melepaskan tendangan keras
tanpa bisa dibendung Alves.

Hingga babak kedua ber-

akhir, Valencia tidak juga ber-
hasil menjebol gawang Pinto
sehingga memastikan kubu tu-
an rumah merebut tiket final
dengan agregat 3-1. Di partai
puncak nanti, Barca akan
menghadapi Athletic Bilbao
yang sukses menyingkirkan
tim penuh kejutan Mirandes
dengan agregat 8-3.

“Ini sebuah perjalanan
yang panjang karena kami ha-
rus melewati sejumlah tim su-
lit, tetapi kami bertekad besar
untuk bisa ke final, dan terwu-
jud. Ini akan menjadi sebuah
final yang seru karena Bilbao

memiliki sejumlah pemain he-
bat. Untuk itu kami harus bisa
tampil pada penampilan terba-
ik kami,” ujar Cesc Fabregas.

Sementara itu, pimpinan
klasemen sementara Bundesli-
ga, Bayern Muenchen berhasil
melaju ke babak semifinal, sete-
lah mengandaskan Stuttgart 2-0
dalam laga perempatfinal DFB
Pokal di kandang Stuttgart, Sta-
dion Mercedez-Benz Arena,
Kamis (9/2) dini hari WIB.

Tampil di hadapan sekitar 57
ribu suporter lawan, Bayern se-
benarnya tidak terlalu memper-
lihatkan penampilan terbaiknya.
Bahkan, di awal laga, permain-
an berlangsung dalam tempo pe-
lan. Tensi pertandingan mulai
meningkat, setelah laga berjalan
sekitar sepuluh menit. Bayern
memperoleh kesempatan perda-
nanya melalui aksi Gomez.

Sayangnya, tendangan stri-
ker “Der Panzer” dari sudut
sempit itu, masih belum bisa
menemukan sasaran terbaik.
Bayern kembali mendapatkan
peluang lewat Gomez. Namun
dua kali Gomez berusaha, ga-
wang Stuttgart masih saja belum
bisa bergetar. Usaha tim “Holly-
wood” baru bisa membuahkan
hasil pada setengah jam pertan-
dingan berjalan. Adalah Ribery
yang berhasil memecahkan ke-
buntuan serangan Bayern. Ke-
unggulan 1-0 bagi tim tamu ber-
tahan hingga turun minum.

Situasi menjadi semakin
berat bagi Stuttgart karena ba-
ru satu menit babak kedua ber-
jalan, Gomez berhasil meng-
gandakan keunggulan timnya.
Kerja sama yang dilakukan
dengan Thomas Muller ditun-
taskan dengan begitu dingin
oleh Gomez yang berhasil me-
manfaatkan bola rebound.

Tertinggal dua gol mem-
buat Stuttgart semakin berat
meladeni permainan Bayern.
Sebelum laga usai, Stuttgart
sempat mendapatkan peluang
dari Ibisevic. Sayang, kesem-
patan itu tetap tidak bisa
mengubah skor akhir 2-0 un-
tuk kemenangan Bayern.
[AP/Goal.com/HPS/A-21]

MEMIHAK KEBENARAN

[MILAN] Juventus berhasil
mempecundangi AC Milan di
kandang dengan skor 2-1 saat
bertemu pada leg pertama se-
mifinal Coppa Italia di San Si-
ro, Kamis (9/2) dini hari WIB.
Dua gol penentu kemenangan
“Si Nyonya Tua” dipersembah-
kan oleh bek tim nasional Uru-
guay Martin Caceres. Sedang-
kan, satu gol balasan “Rossone-
ri” disumbangkan oleh pemain
muda Italia keturunan Mesir,
Stephan El Shaarawy.

Dengan kekalahan ini,
Milan tidak pernah menang
dalam tiga laga terakhir. Sebe-
lumnya, mereka takluk 2-0 da-
ri Lazio dan ditahan tanpa gol
oleh Napoli di ajang Serie A.
Namun, arsitek Milan Massi-
miliano Allegri menyatakan,
timnya tidak perlu panik. “Ka-
mi kebobolan gol kedua de-
ngan cara yang naif. Sangat
disayangkan kalah dalam per-
tandingan di mana kami ber-
main bagus, seperti halnya Ju-
ventus,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Untuk
bisa lolos, lebih sulit seka-
rang, tapi ini belum berakhir.

Kami telah menelan beberapa
kekalahan akhir-akhir ini, tapi
kami harus tetap tenang dan
percaya dengan kekuatan ka-
mi,” ucap Allegri.

Setelah berakhir imbang
tanpa gol pada babak pertama,
Caceres, pemain yang dida-
tangkan Juve pada bursa
transfer Januari kemarin dari
Sevilla membuka keunggulan
bagi Bianconeri pada menit
ke-53. Gol tersebut tercipta
setelah Caceres berhasil me-
manfaatkan bola muntah hasil
tendangan Marco Borriello
yang sempat ditepis kiper
Milan Marco Amelia.

Agresif
Tidak mau kalah dikan-

dang, Milan mencoba untuk
tampil lebih agresif setelah gol
pertama dan usaha tersebut
membuahkan hasil. Pada menit
ke-62, El Shaarawy berhasil
menyamakan skor menjadi 1-1
hasil kerja sama yang apik an-
tara Luca Antonini, Massimo
Ambrosini, dan Ek Shaarawy.

Milan sebenarnya sempat
memperoleh gol tambahan di

menit ke-70. Namun sayang,
wasit menganulir gol tersebut.
Wasit menilai Zlatan Ibrahimo-
vic terlebih dahulu menyentuh
bolal dengan tangan, sebelum
bola masuk ke gawang Juve.

Pada tujuh menit jelang
berakhirnya waktu normal, Ju-
ve berhasil memperbesar ke-
unggulan lagi-lagi melalui Ca-
ceres. Dengan kemenangan
ini, langkah Juve untuk bisa
melaju ke babak berikutnya
semakin terbuka lebar. Kedua
tim akan kembali bertemu pa-
da 22 Februari di, Stadion Ju-
ventus Arena.

Pelatih Juve, Antonio Con-
te mangatakan, kemenangan
tersebut diraih berkat kerja ke-
ras semua pemain. “Saya rasa
kemenangan ini menunjukkan
kerja keras yang ada di dalam
tim. Hal ini memungkinkan ka-
mi untuk merotasi skuad tanpa
harus merusak penampilan.
Tim ini memiliki para pemain
yang ingin bermimpi dan me-
ngetahui bagaimana untuk me-
raihnya lewat kerja, kerja, dan
terus bekerja keras,” kata Con-
te. [AP/HPS/A-21]

Piala Italia

Juventus Pecundangi Milan

[LONDON] Keputusan Fabio
Capello mundur dari jabatannya
sebagai pelatih tim nasional
Inggris menjadi contoh lain dari
pragmatisme karier kepelatihan
pria asal Italia itu. Capello mun-
dur setelah Asosiasi Sepakbola
Inggris atau Football Associa-
tion (FA) memecat John Terry
sebagai kapten The Three Lions
tanpa berkonsultasi dengannya
terlebih dahulu.

Capello sudah dikritik oleh
publik Inggris setelah gagal
pada Piala Dunia Afrika Sela-
tan 2010 akibat taktiknya
yang tidak fleksibel dan para
pemain Inggris tidak mampu
menerapkannya atau enggan
mengimplementasikannya se-
cara penuh di atas lapangan.
Akibatnya, Inggris yang dihu-

ni para pemain bintang tidak
bisa berbicara banyak dan ha-
rus tersingkir lebih awal.

Capello membela John Ter-
ry dan ingin mempertahankan

kapten Chelsea itu sebagai
kapten tim nasional Inggris gu-
na memimpin para pemain
yang berasal dari berbagai et-
nis itu. Menurut Capello, Terry
adalah seorang pemimpin yang
baik di atas lapangan. Peme-
catan Terry dinilainya meng-
ganggu keseimbangan tim
menjelang Piala Eropa 2012 di
Ukraina dan Polandia musim
panas ini. Setelah bertemu FA,
Rabu (8/2) waktu setempat,
mantan pelatih Real Madrid
dan AC Milan itu mengundur-
kan diri dari jabatannya.

Sementara itu, Pelatih Tot-
tenham Hotspurs Harry
Redknap menjadi calon kuat
pelatih tim nasional Inggris
menggantikan Fabio Capello.
[AP/HPS/A-21]

Mundur dari Timnas, Capello Pragmatis

[LIBREVILLE] Pantai Ga-
ding bertemu dengan Zambia
di final Piala Afrika setelah
mengalahkan lawannya ma-
sing-masing pada laga yang
berlangsung Rabu (8/2) tengah
malam dan Kamis (9/2) dini
hari WIB. Zambia secara me-
ngejutkan mengalahkan salah
satu favorit juara turnamen ini
Ghana dengan skor tipis 1-0 di
Stade de Bata. Sedangkan
Pantai Gading menyingkirkan
Mali juga dengan skor tipis
1-0 di Stade de I’Amatie. Ke-
dua tim akan bertemu di Stade
de l’Amitie, Libreville, Ga-
bon, pada partai puncak.

Zambia maju ke final ber-
kat gol semata wayang pema-
in pengganti Emmanuel Ma-
yuka pada menit ke-78. Pada
laga tersebut, Zambia berma-
in lepas karena status mereka
adalah underdog.

Zambia yang dua kali
menjadi runner up Piala Afri-
ka terakhir kali tampil di final
Piala Afrika 1994. Ketika itu
mereka kalah 1-2 dari Nige-
ria. “Final terakhir Zambia
terjadi pada 1994 dengan se-
buah tim darurat karena tim
utama meninggal pada se-
buah kecelakaan pada 1993.
Sebelum turnamen kami ber-
kata, bila para pemain peng-
ganti saja bisa tembus final,
kenapa kami tidak,” kata pe-
latih Zambia Herve Renard.

Sebenarnya, Ghana sangat
difavoritkan mengalahkan
Zambia dan akan bertemu
Pantai Gading di final. De-
ngan demikian final Piala
Afrika tahun ini sangat ideal.
Apalagi ketika pertandingan
baru berlangsung delapan me-
nit, Ghana mendapat hadiah
tendangan penalti. Tetapi pen-
jaga gawang Zambia Kennedy
Mweene berhasil mengeblok
tendangan lemah Asamoah
Gyan yang diarahkan ke pojok
kiri bawah gawangnya.

Ternyata prediksi itu sa-
lah setelah Mayuka mencetak
gol kemenangan bagi Zam-

bia. Tak pelak, ini adalah laga
paling emosial yang dilalui
anak-anak asuhan Renard.
“Ini luar biasa. Mereka mela-
kukan sesuatu yang fantastik
dengan sampai di semifinal,
tetapi sekarang mereka mela-
kukan sesuatu yang sungguh
luar biasa,” ujar Renard.

Renard dan para pemain-
nya mengatakan bahwa mere-
ka akan mengunjungi lokasi
kecelakaan 1993 untuk mem-
berikan penghormatan kepada
para pemain yang tewas, begi-
tu mereka tiba di Libreville se-
belum melakoni laga final.

Gol Gervinho
Sementara itu, Pantai Ga-

ding lolos berkat gol striker
Arsenal Gervinho pada menit
ke-45, sesaat sebelum turun
minum. Bagi Pantai Gading,
ini adalah pelaung untuk
menjuarai Piala Afrika sete-
lah sejumlah peluang juara
sebelumnya menguap begitu
saja. Bisa jadi ini adalah pelu-
ang terakhir mereka untuk
menjuarai turnamen paling

bergengsi di benua hitam itu
karena mereka diperkuat oleh
para pemain generasi emas
dibawah pimpinan Didier
Drogba yang bulan depan
berusia 34 tahun.

Diperkuat oleh para pe-
main yang merumput di liga-
liga elit Eropa, Pantai Gading
menjadi favorit juara. Tetapi
penampilan mereka sejak
awal turnamen ini tidak me-
yakinkan. Drogba dan ka-
wan-kawan tidak menang de-
ngan jumlah gol yang menco-
lok. Beruntung, mereka bisa
sampai di partai puncak.

“Kami ke sini dengan be-
gitu banyak ekspetasi dan te-
kanan. Dengan berbagai ke-
gagalan yang kami alami pa-
da tahun-tahun sebelumnya,
kami mengerti bahwa kami
belum menjuarai turnamen
ini,” kata pelatih Pantai Ga-
ding Francois Zahoui.

Dalam laga melawan Mali
dini hari tadi, Pantai Gading
mendominasi jalannya pertan-
dingan. Mereka memiliki se-
jumlah peluang, tetapi gagal

menghasilkan gol, sebelum
akhirnya Gervinho memecah
kebuntuan setelah terjadi kesa-
lahan di barisan pertahanan
Mali pada menit ke-45. Kedu-
dukan 1-0 bertahan hingga
akhir pertandingan.

Sebenarnya, Pantai Ga-
ding bisa menang lebih dari
satu gol kalau saja tendangan
Drogba dan Yaya Toure ber-
hasil menjebol gawang Mali
yang dikawal Soumaila Di-
akite. Sementara Mali tidak
banyak mengancam gawang
Pantai Gading. Mereka hanya
menahan gempuran tim ber-
julukan Les Elephant itu sam-
bil sesekali melakukan se-
rangan balik.

Setelah menang 1-0, para
pemain Pantai Gading mera-
yakannya dengan berlari keli-
ling lapangan. Mereka juga
berterima kasih kepada para
pendukung yang selalu men-
dukung mereka. Sayangnya,
laga itu tidak ditonton banyak
orang. Stadion yang begitu
besar tampak kosong melom-
pong. [AP/A-21]

Piala Afrika

Zambia Bertemu Pantai Gading di Final

AP/MANU FERNANDEZ

Pemain Barcelona Cesc Fabregas (kanan) berebut bola dengan bek Valencia asal Portugal Miguel Brito dan mencetak gol pertama pada leg kedua semifinal Copa del Rey di Stadion
Camp Nou, Barcelona, Rabu (8/2) atau Kamis (9/2) dini hari WIB. Barca menang 2-0 atas Valencia.

AP/FRANCOIS MORI

Pemain Pantai Gading Didier Zokora (kanan) berebut bola dengan pemain Mali Seydou Keita dalam laga
semifinal Piala Afrika di Stade de L’Amitie di Libreville, Gabon, Rabu (8/2) atau Kamis (9/2) dini hari WIB.

AP
Fabio Capello
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Doni Tata Targetkan Raih Podium Asia 

Pembalap motor andalan Indonesia, Doni Tata menargetkan
dapat meraih podium di kejuaraan Asia bersama Tim Yamaha
Indonesia pada 2012. Tahun lalu, Doni hanya menduduki pering-
kat 6 Asia. Ini memacu dia dapat berprestasi lebih baik tahun ini.
Akan tetapi, dia masih menemui kendala untuk mewujudkan hal
tersebut, karena keterbatasan sirkuit balap yang memadai yang
terdapat di Indonesia saat ini.

Namun, dibalik rintangan tersebut, dia tetap berharap presta-
sinya dapat meningkat. “Disini hanya ada satu sirkuit (Sirkuit Sen-
tul) yang memadai. Memang itu jadi kendala bagi saya, tapi tidak
bisa dijadikan sebuah asalan untuk mengalah. Saya juga akan
ikut Qatar Championship 2012 untuk menambah jam terbang. Un-
tuk tahun ini, saya harap bisa berprestasi lagi bersama Yamaha.
Saya ingin raih podium di Asia,” ujar Doni dalam acara “Launcing
Tim Yamaha Motorsport Indonesia” di Jakarta, Rabu (8/2).

Pada 2012, Tim Yamaha Motorsport Indonesia akan terjun
dalam lima kejuaraan bergengsi. Kejuaraan tersebut adalah Ke-
juaraan Nasional Motorprix, Kejuaraan Nasional Indoprix, Kejua-
raan Nasional Supersport, FIM Asia Underbone 115cc, dan FIM
Asia Supersport 600cc. [HPS/A-21]

Peringati Hari Pers dengan Sepakbola Api
Wartawan di Kota Solo memperingati Hari Pers Nasional de-

ngan cara unik. Rabu (8/2) malam mereka menggelar sepakbola
api di depan Monumen Pers Nasional bersama sejumlah anggo-
ta POM AD. Selain itu, para wartawan juga menggelar malam ti-
rakatan sebagai ajang refleksi sekaligus reuni lintas generasi.
Sepakbola api mempergunakan bola yang terbuat dari kelapa
yang masih bersabut. Para pemainnya tidak boleh mengguna-
kan alas kaki dan hanya mengenakan celana pendek.

“Meski hanya memeriahkan tetapi dengan permainan ini mem-
buat rasa percaya diri kepada kami dan hal semacam ini penting,”
kata seorang wartawan muda Abdullah Azam. Malam refleksi HPN
di aula Monumen Pers berlangsung sederhana. Wartawan lintas
generasi bertemu muka secara informal di aula yang malam itu di-
gelar tikar. Terlihat hadir angkatan tua seperti seperti mantan Ketua
PWI Cabang Surakarta N Sakdani Darmopamudjo dan Ichwan
Dardiri, dan Sardjono (eks Suara Pembaruan). [IMR/A-21]

SUARA PEMBARUAN KAMIS, 9 FEBRUARI 2012SPORT

[JAKARTA] Jika tim Piala
Thomas dan Uber 2012 Indo-
nesia gagal dalam kualifikasi
di Makau, 13-19 Februari, Ke-
tua Umum Pengurus Besar
Persatuan Bulutangkis Selu-
ruh Indonesia (PB PBSI) Djo-
ko Santoso mengaku siap ber-
tanggung jawab. Namun, ia
enggan menjelaskan apakah
akan mundur atau tidak.

“Saya harap tim dapat ber-
tanding dengan optimal. Atlet
Indonesia punya kesempatan
yang sama seperti atlet negara
lain. Harapan jangan menjadi
beban. Tanggung jawab ada di
tangan saya, saya pertang-
gungjawabkan pada publik, pe-
merintah, dan semua pihak,”
ujar mantan Panglima TNI itu
ketika melepas tim Thomas dan
Uber di markas PBSI di Cipa-
yung, Jakarta Timur, Rabu (8/2).

Banyak pihak pesimis de-
ngan kesuksesan Indonesia
merebut Piala Thomas dan
Uber, merujuk pada menurun-
nya prestasi para pemain. Na-
mun, Djoko menjamin pelu-
ang lolos ke babak utama di

Wuhan pada 20-27 Mei men-
datang sangat terbuka.

“Kami sudah meningkatkan
segala aspek. Mulai dari latihan
fisik, psikologi mental, hingga
gizi. Kami yakin dengan upaya
ini mereka pasti bisa memberi-
kan yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, keberangkat-
an ke Makau diwarnai mundur-
nya dua pelatih, yaitu Richard
Mainaky dan Christian Hadina-
ta. Djoko menilai hal ini tidak
akan memengaruhi tim. “Pak
Christian tidak bisa ikut tim ke
Makau karena kakaknya se-
dang sakit. Kalau Richard in-
gin berkonsentrasi ke olimpia-
de. Saya kira pemain akan te-
tap bermain baik,” ujarnya.

Christian, yang akrab disa-
pa Koh Kris mengaku tidak
bisa menemani tim Thomas
dan Uber karena harus me-
nunggu sang kakak di rumah
sakit. “Maaf, saya tidak bisa
datang, saya sedang berada di
rumah sakit, menunggu kakak
sulung saya di UGD. Ini mur-
ni urusan keluarga. Kakak sa-
ya, Chris Prasetyo tengah kri-

sis, kata dokter ada pembuluh
darah jantungnya yang terpu-
tus. Saya harus konsentrasi
mengurusinya. Kalau saya ti-
dak punya persoalan lagi, saya
akan menemani tim,” ujarnya.

Sementara itu, Richard
Mainaky mengaku mundur
karena menilai tim pelatih
yang diberangkatkan cukup
banyak. Menurutnya, ini akan
memengaruhi proses latihan
di Cipayung karena semua

berkonsentrasi di Makau.
“Kami masih punya agen-

da penting lainnya, yaitu All
England dan Olimpiade. Sela-
ma yang lain pergi, saya akan
konsentrasi di Cipayung. Pela-
tihan di sini harus tetap dita-
ngani,” kata Richard.

Uber Siap
Tim Uber Indonesia dika-

takan sudah siap bertanding.
Pelatih tunggal putri Wong Tat
Meng memastikan para pema-
innya dalam kondisi sehat se-
hingga akan tampil optimal. 

“Mereka bebas dari sakit
dan cedera. Saya yakin mereka
mampu bermain dengan baik
nanti,” kata Wong. Sebelum-
nya, dua pemain, Adriyanti Fir-
dasari dan Linda Wenifanetri
sempat cedera usai membela
Merah Putih pada SEA Games
XXVI, November lalu. Saat itu,
Firda mengalami sobek otot pe-
rut, sedangkan Linda terkilir
pergelangan kakinya.

Tim Uber Indonesia ber-
ada di Grup Y bersama dengan
Sri Lanka, Kazakhstan, dan

Thailand. Peluang “Merah Pu-
tih” dinilai cukup baik karena
pertandingan dibuka dengan
laga kontra Srilanka.

“Peluang itu ada karena ti-
dak langsung bertemu Thai-
land. Kami jadi memiliki cu-
kup waktu untuk melihat pres-
tasi atlet, siapa yang lebih siap
secara psikologi serta kami
dapat menyesuaikan diri de-
ngan suasana pertandingan
dan lapangan sebagai persiap-
an menghadapi Thailand yang
merupakan lawan terberat di
grup ini,” ujarnya.

Tim Uber akan diperkuat
Lindaweni, Firdasari, Maria
Febe Kusumastuti dan Bella-
etrix Manuputty di nomor
tunggal. Enam pemain lain,
yakniGreysia Polii, Meiliana
Jauhari, Anneke Feinya Agus-
tin, Nitya Krishinda, Liliyana
Natsir dan Shendy Puspa Ira-
wati diturunkan di ganda. Tim
Thomas dan Uber akan be-
rangkat ke Macau pada Kamis
(9/2). Mereka melakukan pro-
ses adaptasi sebelum bertan-
ding pada Senin (13/2). [Y-8]

Kualifikasi Thomas-Uber Cup

Djoko Santoso Siap Bertanggung Jawab

[OVIEDO] Spanyol berharap
tuah mantan petenis peringkat
dua dunia Alex Corretja untuk
mempertahankan tropi Piala
Davis tahun ini. Corretja yang
diangkat menjadi kapten baru
menghadapi tantangan meng-
alahkan Kazakhstan di putar-
an pertama Grup Dunia di Pal-
acio Municipal de los Depor-
tes, Oviedo, Spanyol, pada
10-12 Februari. 

Corretja mengaku sudah
siap mengemban misinya. Ia
yakin Spanyol bisa mengha-
dapi Kazakhstan dan lolos ke
perempat final dengan meng-
hadapi pemenang antara Rusia
kontra Austria pada 6-8 April
mendatang.

“Jika Anda melihat aura
tim sekarang, rasanya sangat
luar biasa. Mereka sangat an-
tusias, dan berpikir positif. Ini
memotivasi saya dan saya ha-
rap semuanya bisa kami lalui
dengan mudah,” ujar Corretja.

Meski di atas kertas “Ne-
geri Matador” lebih diunggul-
kan, Corretja tidak mau mere-

mehkan Kazakhstan. Menu-
rutnya, Mikhail Kukushin dan
kawan-kawan memiliki poten-
si mematikan yang bisa me-
nyulitkan Spanyol.

“Saya tidak merasa perja-
lanan kami akan mudah.
Mungkin, di luar sana banyak
yang mengatakan kami pasti
menang, tetapi semuanya ma-
sih berpeluang. Hal yang pen-
ting yaitu pemain dan staf pe-
latih harus selalu mewaspadai
lawan, karena Kazakhstan
berbahaya. Tugas saya seba-
gai kapten yaitu membuat tim
menyadarinya,” ujarnya.

Spanyol tidak akan diper-
kuat petenis nomor satu mereka
Rafael Nadal yang tengah ber-
usaha meningkatkan performa-
nya usai gagal menjuarai Aus-
tralia Terbuka pada Januari la-
lu. Nadal digantikan petenis pe-
ringkat 11 dunia Nicolas Alma-
gro yang akan bekerja sama de-
ngan Marcel Granollers (27),
Juan Carlos Ferrero (48), dan
Marc Lopez (1136).

Kazakhstan dibela petenis

peringkat 61 dunia Mikhail
Kukushin yang akan turun se-
bagai tunggal pertama. An-
drey Gulubev (132), Yuriy
Schukin (201), dan Evgeny
Korolev (297) menjadi pilar
kedua bagi Kazakhstan yang
dikapteni Yegor Shaldunov.

Australia
Sementara itu, petenis vete-

ran Australia Lleyton Hewitt
akan menghadapi petenis an-
dalan Tiongkok di laga pembu-
ka putaran pertama Grup I Zo-
na Asia/Oceania Piala Davis
2012 di Geelong Lawn Tennis
Club, Australia, 10-12 Februa-
ri. Hewitt diharapkan bisa me-
nyumbang poin pertama.

Ini merupakan laga ke-32
kali Hewitt di Piala Daviss.
Selain memperkuat partai
tunggal, Hewitt juga akan ber-
main di nomor ganda pada
Sabtu (11/2) bersama dengan
kompatriotnya Chris Guccio-
ne. Pasangan ini bakal berha-
dapan dengan Zhang/Li Zhe.
[DavisCup.com/Y-8]

Spanyol Berharap Tuah Corretja

[JAKARTA] Kompetisi bola
voli Proliga kembali bergulir
pada tahun ini untuk ke-11
kalinya. Pagelaran pada 2012
ini dipastikan berlangsung le-
bih semarak dan ketak karena
akan dihelat di 12 kota seba-
gai tuan rumah, dengan tiga
kota pelaksana baru, yakni
Pekanbaru, Indramayu, dan
Banyuwangi. Kompetisi akan
dimulai pada 17 Februari dan
berakhir 20 Mei 2012, de-
ngan bergabungnya Bina Sa-
rana Informatika (BSI) seba-
gai sponsor utama.

Kota lainnya yang men-
jadi tempat pelaksanaan BSI
Proliga adalah Palembang,
Bontang, Solo, Jogjakarta,
Semarang, Gresik, Malang,
Bandung, dan Jakarta. Untuk
pembukaan akan diadakan di
Palembang, sementara final
akan digelar di Jakarta.

Pada pagelaran tahun ini
juga terdapat satu tim penda-
tang baru, yaitu Jakarta Perta-
mina. Sebagai pendatang ba-
ru, mereka tidak memiliki

target besar dalam mengikuti
event yang digelar sejak 2002
silam ini. “Saat ini, kami ha-
nya ikut meramaikan saja. Ti-
dak ada target yang terlalu
muluk,” kata manajer Jakarta
Pertamina, Mono Asmanu.

Sedangkan, 14 klub lain-
nya adalah tim-tim yang su-
dah mengikuti kompetisi ta-
hun lalu. Mereka adalah jua-
ra bertahan putra Palembang
Bank Sumsel Babel, Jakarta
Sananta, Surabaya Samator,
Jakarta Elektrik PLN, Sema-
rang Bank Jateng, Jakarta
BNI 46, dan Jogja Yuso di
bagian putra. Sementara, di
bagian putri terdapat juara
bertahan Jakarta Elektrik
PLN, Jakarta Popsivo Pol-
wan, Gresik Petrokimia, Ja-
karta TNI AU, Jakarta BNI
46, Indramayu Alko, dan
Bontang LNG Badak.

Direktur Proliga, Hanny S.
Surkatty mengatakan, kompe-
tisi tahun ini diprediksi akan
berlangsung lebih semarak
dan ketat. [HPS/A-21]

BSI Proliga Bakal 
Tampil Semarak

[JAKARTA] Profesional
muda asal Skotlandia Scott
Thompson menggalang dana
sosial dengan berlari dari Bali
ke Jakarta selama 25 hari, pa-
da 8 Maret-1 April menda-
tang. Pria yang sudah delapan
tahun tinggal di Indonesia itu
akan menempuh jarak 1.250
km, melintasi 30 kota di lima
provinsi, dengan jarak tem-
puh lebih dari 50 km per hari.

Ini bukan pertama kali
Scott meramu olahraga de-
ngan aksi sosial. Tahun lalu,
dirinya berlari sepanjang
250 km di Gurun Sahara dan
berhasil mengumpulkan da-
na untuk Mary’s Cancer Kid-
dieds (MCK). Pada 2012 ini,
donasi berlari Bali-Jakarta
akan disumbangkan untuk
Yayasan Cinta Anak Bangsa
(YCAB Foundation).

Bentuk penggalangan da-
na yang dilakukan YCAB yai-
tu menjual jarak lari yang dila-
kukan Scoot, Rp 1 juta per km.
Seluruh dana yang terkumpul
digunakan untuk membantu
pendidikan anak-anak yang
putus sekolah sehingga bisa
kembali mendapat pendidikan.

“Saya senang bisa berga-
bung di sini untuk membantu
anak-anak Indonesia. Saya
akan berlari selama lima sam-
pai enam jam sehari,” ujarnya.

Pengusaha muda Sandia-
go Uno yang merupakan sa-
lah satu panitia kegiatan ini
mendukung Scott melaku-
kan aksinya. Ia senang ada
warga negara asing yang pe-
duli terhadap pendidikan
anak-anak Indonesia.

“Kami bangga Scott bisa
terlibat. Kami berharap Scott
tetap sehat. Kami akan mem-
berikan dukungan bagi Scott
ditiap kotanya. Kami me-
mantau kesehatannya,” kata
Sandiago.

Menteri Pemuda dan
Olahraga Andi Mallarangeng
berharap tindakan Scott bisa
menjadi contoh    agar lebih
banyak orang yang melaku-
kan aksi amal berbalut olah-
raga. Andi juga akan mene-
mani Scott berlari.

“Scott berlari setiap hari,
dan memberikan inspirasi a-
gar gemar berolahraga. Ini
tren baik, menggunakan
olahraga untuk kepedulian
sosial. Saya akan berusaha
mengiringinya, mungkin 10
km terakhir,” ujar Andi.

Selain menggalang dana
bagi anak-anak putus sekolah,
Scott juga menggunakan aksi-
nya guna menghabiskan wak-
tu cutinya. Dia ingin me-
ngumpulkan uang banyak ba-
gi anak-anak Indonesia. [Y-8]

Galang Dana Sosial
Scott Thompson Berlari
dari Bali ke Jakarta

[JAKARTA] Setelah sem-
pat tenggelam, usulan untuk
melakukan rekonsiliasi anta-
ra pihak yang berkonflik di
persepakbolaan nasional,
kembali mencuat. Anggota
Komite Penyelamat Sepak-
bola Indonesia (KPSI) La
Nyalla Mattalitti menyata-
kan, pihaknya masih mem-
buka pintu rekonsiliasi asal-
kan dengan satu syarat, yak-
ni PSSI hanya mengundang
peserta Kongres Luar Biasa
(KLB) Solo dalam kongres
tahunan PSSI pada 18 Maret
mendatang. Pasalnya, mere-
kalah anggota PSSI yang
berhak memiliki suara dalam
forum tertinggi sepakbola
nasional itu.

“Kalau mau rekonsiliasi,
silahkan. Kami tunggu di
kongres tahunan asalkan
yang diundang juga peserta
KLB Solo saja,” ujar Nyalla
ketika dihubungi SP, Rabu
(8/2) malam.

Pernyataan Nyalla terse-
but mengindikasikan rekon-

siliasi dengan PSSI dapat
terwujud, asalkan yang diun-
dang mereka mau mengun-
dang klub-klub Indonesian
Super League (ISL) untuk
datang ke kongres tahunan
nanti. Seperti diketahui, ma-
salah peserta pada kongres
tahunan masih menyisakan
masalah hingga kini, karena
klub ISL yang masih menja-
di anggota sah PSSI tidak la-
gi diakui oleh Djohar Arifin
dan kawan-kawan.

Seruan untuk mengada-
kan rekonsiliasi juga dide-
ngungkan oleh mantan Ke-
tua Umum PSSI periode
1999-2003 Agum Gumelar.
Menurutnya, PSSI-KPSI se-
bagai pihak yang bertikai ha-
rus duduk bersama dan me-
nanggalkan setiap kepen-
tingan serta hanya memikir-
kan sepakbola demi prestasi.

“Rekonsiliasi harus di-
mulai dari pikiran jernih dan
jujur tidak ada agenda yang
dipaksakan,” ujarnya. 
[HPS/A-21]

KPSI Bersedia Rekonsiliasi

[FLORIDA] Orlando Magic
mematahkan riva-
litas Miami Heat
dalam derby Flori-
da di laga lanjutan
NBA musmi ini.
Menjamu LeBron
James dan kawan-
kawan di Amway
Center, Orlando,

Florida, Rabu (8/2) waktu se-
tempat atau Kamis (9/2) pagi
WIB, Magic menang 102-89.
Kemenangan itu membalas
kekecewaan Magic yang dika-
lahkan LA Clippers 102-107
pada Senin (6/2) lalu.

Kekalahan ini membuat
Heat harus bersabar memun-
caki Wilayah Timur. Saat ini,
tim asuhan Erik Spoelstra itu
berada di urutan kedua, di ba-
wah Chicago Bulls dengan 19
kemenangan dari 26 laga. Na-
mun, Heat memiliki statistik
luar biasa dalam serangan me-
reka dengan mencetak rata-ra-
ta 91,7 poin setiap pertan-
dingannya.

Magic berusaha mengalah-
kan Heat jauh sebelum laga ini
digelar. Forward Ryan Ander-
son meminta timnya untuk
melakukan perlawanan habis-
habisan saat menghadapi juara
Wilayah Timur 2011 itu. 

“Mereka (Heat) merupa-
kan tim yang kuat dan mampu
bersaing ketat. Pertandingan
antara kami berlangsung de-
ngan hebat. Heat merupakan
tim yang harus kami kalahkan
jika ingin sukses di musim
ini. Kami selalu mewaspadai
mereka dan selalu ingin
mengalahkan mereka,” kata
Anderson.

Magic menekan Heat sejak
awal pertandingan. Mereka
menjaga ketat bintang Heat,
LeBron James. James hanya
menyumbang 17 poin dalam
laga ini. Padahal, musim lalu,
pebasket asal Ohio itu mampu
mengemas 25 poin ketika ber-
tandang ke Amway.

“Kami memainkan tugas
dengan baik di pertandingan
ini. Heat merupakan tim yang
hebat sehingga harus dilawan

dengan strategi terbaik. Pema-
in kami bermain dengan opti-
mal. Kami memanfaatkan ku-
arter pertama dan itu mening-
katkan kepercayaan diri ka-
mi,” ujar pelatih Magic Stan

Van Gundy.
Duo Magic, Ryan Ander-

son dan Dwight Howard tam-
pil gemilang membangun “Si-
hir” di lapangan. Anderson
berkontribusi 27 poin, 11 re-

bound, dan tiga assist. Ho-
ward mencetak 25 poin, 24 re-
bound, dan empat assist. Me-
reka memikat 18.972 penon-
ton yang memadati Amway
Center.

Dwayne Wade menjadi pe-
ngumpul poin terbanyak bagi
Heat. Ia mengemas 33 poin,
dua rebound, dan dua assist.
Wade bermain selama 35 me-
nit. Pada laga ini pelatih Erik
Spoelstra tidak menurunkan
center Eddy Curry.

Howard
Sementara itu, Komisioner

NBA David Stern menya-
yangkan berita hengkangnya
center Magic, Dwight Howard
menjelang laga All-Star di
Amway Center, Orlando, pada
26 Februari mendatang. Ho-
ward yang sudah enam kali
berlaga di NBA All-Star itu
masuk free agent.

“Kami akan menjalani ma-
sa yang luar biasa, rating ini
akan sangat tinggi karena di-
saksikan di 200 negara. Na-
mun, sangat disayangkan ada
berita yang menyebutkan akan
ada pemain yang hengkang
dari klubnya,” ujar Stern.

Musim lalu, perpindahan
pemain juga mewarnai laga
NBA All-Star. Saat itu, Car-
melo Anthony resmi memper-
kuat New York Knicks, me-
ninggalkan Denver Nuggets.
Terkait hal ini, Stern mengata-
kan menghargai keputusan pa-
ra pemain.

“Itu hak pemain, memilih
klub yang mereka suka selama
bisa bermain dengan baik. Sa-
ya tidak mempersoalkan un-
tuk siapa mereka bermain ka-
rena ini merupakan liga pro-
fessional. Tetapi, akan lebih
menyenangkan jika kabar ke-
pindahan atau pembelian pe-
main merebak usai NBA All-
Star,” katanya.

Beberapa waktu lalu tersi-
ar kabar Howard akan segera
hengkang dari Magic. Howard
bisa tetap berada di tim itu, ji-
ka Magic menawarkannya
perpanjagan kontrak selama
lima tahun dengan kenaikan
gaji 7,2 persen pertahun. Tiga
klub, LA Lakers, Chicago
Bulls, dan New Jersey Nets
dikabarkan tertarik dengan
Howard. [NBA.com/Y-8]

Magic Menangi Derby

AP/BILL HABER

Guard Chicago Bulls, Derrick Rose (1) berebut bola dengan point guard New Orleans Hornets, Jarrett Jack
(20 pada babak pertama pertandingan NBA di New Orleans, Rabu (8/2) atau Kamis (9/2) pagi WIB.

ISTIMEWA

Pemain asal Brasil yang membela Jakarta Electric PLN, Rodolpho
Granato (kanan) hadir pada saat konferensi pers BSI Proliga 2012 di
Jakarta, Rabu (8/2).

ISTIMEWA
Djoko Santoso



Aturan dalam Permainan Sudoku

❐ Sudoku dimainkan dengan kolom 9x9 dan dibagi dalam kolom 3x3.

❐ Kolom yang ada telah diisi dengan beberapa angka dan tugas kita mengisi kolom yang  belum ada angkanya.

❐ Dalam mengisi kolom yang masih kosong, baik kolom mendatar maupun menurun yang terdiri dari sembilan
kolom tidak boleh ada angka yang  sama, Begitu juga dengan kolom 3x3, tidak boleh ada angka yang sama.

PERTANYAAN SSSP No. 7488 : MENDATAR :
1.Kumpulan karangan atau cerita pilihan ; 8.Ibu kota Spanyol ; 9.Sedikit bobotnya ;
10.Bangunan sementara untuk pekerja atau tempat tinggal sementara pasukan
tentara ; 12.Nama penyakit ; 13.Nilai yang tertulis ; 15.Bunga ; 19.Tidak mantap ;
20.Tidak ada gunanya ; 21.Sesorang yang menulis riwayat hidupnya sendiri.

MENURUN :
2.Sebuah mata angin ; 3.Pengawal ; 4.Kerja paksa ; 5.Jalan ; 6.Negara di Eropa ;
7.Jarak di sela-sela dua benda ; 10.Rusak sama sekali ; 11.Negara dengan ibu kota
Bukares ; 12.Satuan ukuran panjang ; 14.Hasrat atau keinginan yang kuat untuk
melakukan sesuatu atau berbuat ; 16.Lakukan lagi ; 17.Terbaik, utama ; 18.Berakhir.

JAWABAN 
SSSP No. 7487 :

MENDATAR :
1.Mangga ; 
4.Sampan ; 
6.Restorasi ; 
7.Sunda ; 
9.Matra ; 
11.Steno ; 
12.Jambi ; 
16.Suaka ; 
17.Barat laut ;
18.Rintis ; 
19.Urunan.

MENURUN :
1.Massa ; 
2.Nyana ; 
3.Garansi ; 
4.Situ ; 
5.Aksara ; 
8.Pes ; 
9.Monster ; 
10.Bahari ; 
13.Raden ; 
14.Pakan ; 
15.Alis.

JAWABAN SUDOKU No. 937SOAL SUDOKU No. 938

T E K A  T E K I  S I L A N G

Sebanyak 40 wanita 
di Burnaby, British 
Columbia, Kanada, 

bermain hoki terlama 
di dunia (26 Agustus-
5 September 2011), 
yang berlangsung 
lebih dari 243 jam!

◆

Para peneliti dari Tufts 
University of Medford, 
Massachusetts, AS, 

menciptakan sebuah motor 
listrik yang dibuat dari 

molekul tunggal, 
sekitar 60.000 kali lebih kecil
dari lebar rambut manusia!

◆

Seniman California Al Farrow
menggunakan komponen 
senapan dan peluru untuk
membuat model katedral 
yang panjangnya 6 kaki 

(1,8 meter)!

S U D O K U

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Uya Emang Kuya
16.03 Jebakan Betmen New
17.00 Liputan 6 Petang
17.30 Serial Istimewa :

Anak Kaki Gunung
18.30 Serial Istimewa :

Garuda Impian
19.30 Sinetron : Aliya
21.30 Film Layar Lebar :

Bebek Belur
23.30 FTV Utama

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.00 FTV Utama
01.30 Liputan 6 Malam
02.00 Buser
02.30 Sinema Dini Hari:

Game Over
04.00 Liputan 6 Pagi
05.30 Sigi Investigasi
06.00 Infotainment :

Was Was
07.00 Musik : Inbox
09.00 Liputan 6 Terkini
09.03 Infotainment :

Hot Shot
10.00 FTV Pagi 
11.00 Liputan 6 Terkini
11.03 FTV Pagi 
12.00 Liputan 6 Siang
12.30 FTV Siang 
14.00 Liputan 6 Terkini
14.30 Infotainment :

Status Selebriti
15.00 Reality :

Uya Emang Kuya

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Indonesia Super League 

2011-2012 :
Persiram vs Persidafon

17.30 Topik Petang
18.00 Pesbukers
19.00 Siapa Takut
20.00 Tawa Sutra Coooyyy...
21.00 Reality Selebriti
22.00 Sinema Spesial : Missing

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.00 Telisik
00.30 Topik Malam
01.00 Lensa Olah Raga Malam
01.30 Late Night 

Movies Fighter
03.30 Guinness World 

Rec. Smashed
04.00 Topik Pagi
05.00 Wisata Hati : Sholawat
05.30 Lensa Olahraga
06.30 Hati ke Hati Bersama

Mamah Dedeh
07.30 Fenomania
08.00 Friends
09.00 Gowes Dunia
09.30 Segeeerr
10.00 DR.Brady Barr :

Snake People
10.30 Dokumenter :

Wildlife on One-Natural 
History Alligator Hole

11.30 Topik Siang
12.00 KLIK!
13.00 Tom & Jerry
14.00 Woody Wood Pecker 
15.00 ISL

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Headline News
15.05 Wide Shot
16.05 Wide Shot
17.05 Metro Hari Ini
19.05 Suara Anda Sarasehan 

Anak Negeri
19.30 Suara Anda
20.05 Managing The Nation
21.05 Top Nine News
21.30 Neo Democrazy
22.00 Headline News
22.30 Stand Up Comedy :

Battle of Comic 
23.05 Inside 
23.30 Metro Sport

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.05 Metro Malam
01.05 After Hours
01.30 Advocate of changes
02.00 Headline News
02.05 Advocates of Change :

Lifetsyle
03.00 Headline News
03.05 America The Story 

Of The US
04.05 Inside
04.28 Opening New Day
04.30 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 

Media Indonesia
08.05 8 Eleven Show
11.30 Metro Siang
12.00 Headline News
12.05 Metro Siang
13.00 Headline News
13.05 Wide Shot

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Kuas Ajaib
15.30 Asal Usul Cari Tahu
16.00 Jejak Petualang
16.30 Redaksi Sore 
17.00 JP Survival
17.30 Orang Pinggiran
18.00 Hitam Putih
19.15 On The Spot
20.00 Opera Van Java 
22.00 Bukan 

Empat Mata 
23.45 (Masih) Dunia Lain

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.45 Sport 7 Malam
01.15 Redaksi Malam
04.50 Pintu Rejeki
05.00 Khalifah
05.30 Dunia Kartun
06.00 Sport 7 
06.30 Redaksi Pagi 
07.30 Selebrita Pagi  
08.00 Ups Salah
08.30 Karaoke Keliling
09.00 Pelangi
09.45 Spotlite
10.45 Warna
11.30 Redaksi Siang 
12.00 Selebrita Siang
12.30 Teropong Si Bolang
13.00 Laptop Si Unyil
13.30 Aku dan 

Cita Citaku
14.00 Dunia Binatang
14.30 Koki Cilik 

Tamasya
15.00 Home Stay

KAMIS, 9 FEBRUARI

15.00 Kabar Pasar

15.30 Tahukah Anda

16.00 Kabar Petang

19.00 Kabar Utama

20.00 Apa Kabar Indonesia

Malam

21.00 Kabar Malam

22.30 Radio Show

JUMAT, 10 FEBRUARI

02.00 Best Match La liga

04.00 Jejak Islam

04.30 Kabar Pagi

06.30 Apa Kabar Indonesia 

Pagi

09.30 Kabar Pasar 

10.00 Coffee Break

11.30 Jendela Usaha

12.00 Kabar Siang

13.30 Kabar Arena

14.30 Sosialite

15.00 Kabar Pasar

KAMIS, 9 FEBRUARI

15.30 Tom And Jerry

16.00 Silet

17.00 Seputar Indonesia

17.30 Dewa

19.00 Mega Sinetron :

Binar Bening Berlian 

JUMAT, 10 FEBRUARI

00.00 BOM 

03.00 Seputar Indonesia 

Malam

03.30 Mega Sinetron :

Safa Dan Marwah

04.00 Assalamu’alaikum 

Ustadz

04.30 Seputar Indonesia 

Pagi

06.00 Go Spot

06.30 Nobita dan Dinosaurus

08.30 Dahsyat

11.00 Infotainment Intens

12.00 Seputar Indonesia Siang

15.00 Cek & Ricek

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Starlite
15.30 Lintas Petang
16.00 Animasi Spesial :

Jungle Bunch 
The Movie

17.45 Animasi Spesial :
The Owl

18.10 Animasi Spesial :
Shaun The Sheep 

19.00 Fathiyah
20.00 Tendangan Si Madun
21.00 Si Miskin & Si Kaya
22.00 Tarung Dangdut 

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.00 Lintas Malam
00.30 Layar Tengah Malam
03.30 TV Champion
04.00 Siraman Qalbu
04.30 Lanjutan Siraman 

Qalbu
05.00 Lintas Pagi
05.30 Sport Mania
06.00 Disney Club :

Mickey Mouse
Club House

07.00 Disney Club :
Handy Manny

08.00 Cerita Pagi :
Tukang Bajaj 
Naik Pangkat

09.00 Cerita Pagi :
Kisah Cinta Si Anak Tiri

10.30 Kribo 
(Kritis & Heboh)

11.00 Sidik 
11.30 Lintas Siang
12.00 Layar Kemilau 

KAMIS, 9 FEBRUARI

15.03 Kiss Sore 

16.00 Fokus 

16.30 Drama Asia 

18.00 Pendekar Pemanah 

Rajawali

19.00 Sinetron Ungggulan 

20.00 Sinetron Ungggulan 

23.00 Mega Asia 

JUMAT, 10 FEBRUARI

01.30 Fokus Malam

03.30 Sinetron 

05.00 Program Religi Pagi :

Mamah & AA

06.00 Fokus Pagi 

07.00 Kiss Pagi

07.30 Halo Polisi

08.00 FTV Pagi 

09.30 Hitzteria

11.30 Patroli

12.00 Drama Asia 

13.30 Pink Lipstick

15.00 Kiss Sore

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 EZ Shop
16.00 O-Shop
16.30 Sportakuler
17.00 Lejel Home 

Shopping
17.30 Jaco Home 

Shopping
19.00 Lejel Home Shopping
19.30 Lovers in Paris
20.00 Drama Asia Terlaris 
21.00 Loe Lebay
22.00 Solusi Life
22.30 O-Channel Movie 

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.30 O-Channel Movie 
02.30 Drama Asia Terlaris 
03.30 O-Shop
04.30 Titian Iman
05.00 Music Mix 
06.00 DKI-15
06.30 Pagi Jakarta
07.00 O-Shop
08.30 Lejel Home Shopping
09.30 Jaco Home Shopping
10.00 DRTV
10.30 O-Shop
11.00 EZ Shop
11.30 O-Shop
12.00 Rekomendasi
12.30 EZ Shop
13.30 O-Shop

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Sketsa
16.00 Show Imah
17.00 Reportase Sore
17.30 Investigasi Selebriti
18.15 Jika Aku Menjadi 
19.00 Comedy Project
20.00 Bioskop Trans TV :

A View to Kill
22.00 Bioskop Trans TV :

The Fast & The Furious

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.00 Kakek-Kakek Narsis
01.00 Bioskop Trans TV :

The Land of The Dead
03.00 Reportase Malam
04.00 Halal
04.30 Reportase Pagi
05.30 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Ranking 1
08.30 Bioskop Indonesia :

Bayi Gue Bukan
10.30 Ibu
11.00 Insert Siang
12.00 Go Go Girls
13.00 Jelang Siang
13.30 Reportase Siang
14.00 Happy Family
14.30 Keluarga Minus
15.00 Sketsa

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Berita Global
15.30 Fokus Selebriti
16.00 100% Ampuh
17.00 Top Banget
17.30 Spongebob 

Squarepants
19.00 Big Movies 

Lolipop Special 
19.30 Toy Story 2
21.00 BIG Movies I :

Above The Law
23.30 BIG Movies II :

Final Contract

JUMAT, 10 FEBRUARI
01.30 Preview BPL
02.00 100% Sport
02.30 Global Malam
03.00 Americas Funniest 

Home Video
04.00 Kung Fu Master Zodiac
04.30 Akhirnya Aku Tahu
05.00 Penguin Of Madagaskar
05.30 Chalkzone
06.00 Spongebob Squarepants 
08.00 Naruto Shipuden I
09.00 Super Hero Kocak
10.00 Obsesi
11.00 Hot Spot
12.00 Awas Ada Sule 2
13.00 Sketsa Tawa
13.30 Abdel & Temon 

Bukan Super Star

KAMIS, 9 FEBRUARI
15.00 Dakocan
16.00 Untukmu Indonesia
17.00 English News Service
17.30 Jendela Dunia
18.00 Pahlawan Devisa
19.00 Warta Malam  
20.00 UUD 1945
21.00 Seputar MK
21.30 Bincang Malam
22.30 Warta Dunia
23.00 Indonesia Bermusik

JUMAT, 10 FEBRUARI
00.30 Nagaswara
01.30 Warta Terakhir
01.55 Renungan Malam
04.10 Pola Teknik
04.25 Lagu Indonesia Raya
04.30 Indonesia Berdoa
05.00 Teledakwah
05.30 Warta Nusantara
06.30 Pendidikan
07.30 Cerdas Ria
08.00 Sekolah Alam
08.30 Mujizat
09.00 Seputar MK
09.02 Pesona Budaya 

Nusantara 
09.30 Varia Olahraga
10.30 Mozaik
11.00 Warta Siang
12.00 Pigura 
12.30 Daerah Membangun
13.00 Seputar MK
13.02 PGI
13.30 Pelangi Desa
14.00 TV Edukasi
15.00 Dakocan

[JAKARTA] Sejumlah seniman
yang berasal dari kawasan Indone-
sia bagian timur membentuk gerak-
an baru bernama Voice from the
East (Vote), sebuah gerakan kampa-
nye sosial untuk mengembalikan
martabat kemanusiaan, perdamai-
an, kesejahteraan, pelestarian ling-
kungan, demokratisasi, serta mera-
wat keberagaman, dan budaya di
Indonesia Timur. Mereka juga me-
luncurkan website dengan alamat
www.voicefromtheeast.org. 

Ide membentuk Vote berawal ob-
rolan santai musisi pop Glenn Fredly,
rapper Marzuki “Kill the DJ” (Jogja
Hip hop Foundation), dengan aktivis
dari Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (Kon-
traS). Obrolan ini muncul dari kege-
lisahan atas situasi kondisi di Indo-
nesia Timur yang terus memburuk
dari hari ke hari, diantaranya persoal-
an pelanggaran HAM, kekerasan,
kerusakan lingkungan, korupsi siste-
mik, dan diabaikannya hak-hak ma-
syarakat adat.

Sejumlah musisi dan pekerja seni
seperti Panji Pragiwaksono, Tompi,

Sandy Sondoro, Jflow, EndahNRhe-
za, The Extralarge, IYR, Matthew
Sayersz, Ivan Nestorman, Endah ‘n
Resha, Edo Kondologit, Ras Mu-
hammad, Bobby ‘one way’, Franky
sihombing, GMBc, The Paint Kil-
lers, Wizzow, Aldisyah, Aiko, Zee,
Pallo, RockerKasarunk, Maliq n
D’essenial, Boy Clemens, Radhini,
Barry Likumahuwa, Efek Rumah
Kaca, Nicky Manuputy, Imel, Inspi-
ring Signals, Alifa Feat. Raffi Feat
Dima, 21st Night, Ron Kingston, se-
cara bergantian menyanyikan musik-
musik untuk mendukung masyarakat
di Indonesia Timur. Sebanyak 500
orang hadir menyaksikan pergelaran
musik yang berlangsung Minggu
(5/2) sejak pukul 14.00 hingga pukul
24.00 tengah malam. 

Gerakan itu juga didukung oleh
pegiat kemanusiaan dan lingkungan
seperti ICW, Walhi, Kiara, Migrant
Care, Aliansi Nasional Bhineka
Tunggal Ika, Jatam, Aliansi Masya-
rakat Adat Nusantara, YLBHI, Im-
parsial, Elsam, Demos dan Foker
LSM Papua. Bahkan, organisasi in-
ternasional pun turut mendukung

kampanye ini seperti Amnesty Inter-
nasional, Greenpeace, dan Interna-
tional Centre for Transitional Justice. 

Gerakan ini juga melakukan
penggalangan dana bertema “Dona-
si 1.000 rupiah” yakni donasi Rp
1.000 untuk kegiatan-kegiatan Vo-
te. Sedianya, acara puncak akan di-
gelar di Yogyakarta pada 14 April
2012 melalui kirab budaya dan
konser musik. Pada kirab budaya
dan konser musik itu akan melibat-
kan lebih banyak musisi dan buda-
yawan yang peduli dengan kondisi
Indonesia Timur.

Dalam keterangan tertulisnya,
Vote menggambarkan bahwa kon-
disi Indonesia Timur kini sangat
menyedihkan. Laguna biru cerah
hamparan, pasir putih, tarian lum-
ba-lumba di pesisir pantai, pekik
burung camar dan kerimbunan nyi-
ur melambai menaungi deretan ru-
mah panggung di pulau-pulau di
bagian timur Nusantara. Tabuhan
tifa, totobuang, denting gitar dan
nyanyian rakyat di kala bulan pur-
nama adalah keseharian kehidupan
rakyat Indonesia Timur. [PR/Y-4]

A G E N D A

TV Pilihan

Film ini berkisah tentang ak-
si penghuni dua desa yang
berdekatan. Ada Sari, kem-

bang desa Cibulu yang menjalin
cinta dengan Dadang yang dinilai
oleh ibu Sari tidak mempunyai
masa depan yang menjanjikan.
Ibu Sari tidak ingin nasib anak-
nya seperti dirinya yang hidup
pas-pasan akibat menikah ber-
landaskan cinta sehingga me-
nentang hubungan keduanya.
Datang kesempatan untuk meru-
bah nasib, ketika Pak Torro/Mas
Sugi dari Desa Cibebek terpikat
oleh kecantikan Asri. Pak Tor-
ro/Mas Sugi ini ternyata telah
mempunyai istri yang senantiasa
setia menanti di rumah di Desa
Cibebek. 

Dadang yang kecewa lama-
rannya ditolak ibunya Sari, cur-
hat di radio yang ada di Desa Ci-
bebek. Dari curhat inilah muncul

aksi solidaritas dari Valentino,
Melki, Aden dan Isa yang ber-
usaha menggagalkan usaha Pak
Torro/Mas Sugi mengawini Sari.
Dibantu Pak Slamet, mereka me-
nyusun strategi. Puncaknya, ter-
jadi kekacauan di pesta perni-
kahan Sari namun untungnya
film ditutup dengan ending yang

damai tanpa ada pihak yang me-
rasa tersakiti. Sari dan Dadang
bisa bersanding di pelaminan,
Pak Torro/Mas Sugi tidak ter-
bongkar kebusukannya.

Film ini dibintangi sederetan
pemain senior maupun muda se-
perti Didi Petet, Ully Artha, Rima
Melati, dan Slamet Rahardjo.
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Bebek Belur 
SCTV, Pukul 21.30 WIB

ISTIMEWA

Seniman Bentuk Gerakan 
Peduli untuk Indonesia Timur

Sejumlah penari
mengikuti 
kirab puncak 
peringatan Hari
Jadi ke-326 Kota
Pasuruan, Jawa
Timur, Rabu (8/2).
Puncak 
peringatan hari
jadi Kota 
Pasuruan 
diperingati 
dengan kirtab
pataka, dan 
sejumlah 
pertujukan seni
dan budaya 
tradisional 
setempat. 

Kirab HUT Kota Pasuruan

ANTARA/MUSYAWIR



Tim survei World Wide
Fund for Nature
(WWF) Indonesia dan

Badan Pengembangan Sum-
berdaya Pesisir dan Laut
(BPSPL) Pontianak berhasil
mempelajari dan mendoku-
mentasikan keberadaan po-
pulasi pesut atau lumba-lum-
ba air payau (Orcaella brevi-
rostris) di perairan Kubu Ra-
ya dan Kayong Utara, Kali-
mantan Barat. 

”Keberadaan pesut di ka-
wasan perairan tersebut be-
lum pernah diketahui sebe-
lumnya, sehingga studi awal
ini merupakan langkah yang
sangat menggembirakan,”
ujar Albertus Tjiu, ahli kon-
servasi satwa dari WWF-In-
donesia yang juga terlibat se-
cara aktif dalam survei, saat
dihubungi di Pontianak, Sela-
sa (7/2), kepada Antara.

Selain pesut Orcaella
brevirostris atau dalam baha-
sa Inggris disebut sebagai Ir-
rawaddy dolphin, tim survei
juga menemukan satu kelom-
pok lumba-lumba putih atau

lumba-lumba punggung
bungkuk Sousa chinensis di
perairan tersebut. Hal ini me-
nunjukkan sebuah indikasi
keragaman hayati ekosistem
air tawar/payau yang tinggi
di perairan sebelah barat Pu-
lau Kalimantan.

Menurut Albert, ditemu-
kannya populasi pesut terse-
but mengindikasikan pen-
tingnya peningkatan upaya
perlindungan habitat satwa
air ini, baik di hulu maupun
hilir sungai, termasuk hutan
bakau dan nipah, khususnya
di selat-selat sempit di perair-
an di Pulau Kalimantan.

Ancaman utama populasi
pesut di perairan Kubu Raya
dan Kayong Utara di antara-
nya adalah konversi hutan
mangrove habitat satwa ter-
sebut untuk bahan baku in-
dustri arang, degradasi habi-
tat hutan sekitar perairan un-
tuk bahan baku bubur kertas
(pulp) komersial, aktivitas la-
lu lintas air yang tinggi dan
dapat menimbulkan stres ba-
gi satwa tersebut, serta terce-

marnya air sungai.
”Pelaku usaha yang ber-

operasi di sekitar perairan itu
harus menerapkan pengelola-
an usaha yang ramah ling-
kungan serta memperhatikan
sumber-sumber bahan baku-
nya agar tidak mengancam
kelestarian hutan bakau dan
perairan tersebut pada
umumnya,” tutur Koordina-
tor Konservasi Air Tawar
WWF-Indonesia Tri Agung
Rooswiadji

Terdapat dua spesies pe-
sut di dunia, yaitu Orcaella
brevirostris dan Orcaella
heinsohni (Snubfin dolphin).
Perairan di Indonesia umum-
nya dihuni oleh populasi Or-
caella brevirostris. Diperki-
rakan populasi tertinggi pesut
terdapat di perairan hutan ba-
kau Sundabarn, Bangladesh,
dan India dengan populasi
sekitar 6.000 ekor.

”Heart of Borneo”
Perairan Kubu Raya dan

Kayong Utara habitat pesut
berada di hilir kawasan “He-
art of Borneo” yang berada
di wilayah Indonesia. Keles-
tarian hutan di daerah hulu
sungai juga menjadi faktor
yang sangat penting demi ter-
peliharanya ekosistem air ta-
war di bagian hilir di mana
terdapat habitat pesut. 

Kepala Seksi Konservasi
dan Pemanfaatan BPSPL
Pontianak Kris Handoko me-
ngatakan, pihaknya sangat
mendukung dilakukannya ka-
jian lebih lanjut mengenai
spesies pesut ini, dan siap be-
kerja sama dengan berbagai
pihak untuk terlaksananya
monitoring dan program
konservasi mamalia unik
tersebut. [S-26]

Wagini (55) menghidupkan alat pembangkit
listrik rumahan bertenaga surya untuk
menyalakan lampu di Desa Krajan, Tumpang,
Malang, Jawa Timur, Rabu (8/2). Sudah lima
tahun ini, sekitar 100 rumah di kawasan tersebut
memanfaatkan pembangkit listrik rumahan
bertenaga surya untuk penerangan 
dan menyalakan sejumlah peralatan 
elektronik lainnya.

ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO
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W
arga Kelu-
rahan Su-
mur Mele-
leh, Keca-
matan Teluk

Segara, Kota Bengkulu, Pro-
vinsi Bengkulu, meneliti ke-
pekaan berbagai jenis burung
terhadap gempa bumi dan tsu-
nami. Dua jenis di antaranya
memberikan respons yang
menonjol. Pada gempa di
Bengkulu, Rabu (1/2) lalu, bu-
rung jenggot dan burung ka-
pas tembak memberikan res-
pons yang lebih mudah dike-
nali saat gempa terjadi.

“Beberapa waktu sebelum
gempa, dua jenis burung itu
ribut terus, seperti gelisah, bu-
kan berbunyi karena keriang-
an. Kami terus meneliti untuk
mengetahui kepekaan mereka
terhadap gempa dan tsunami,”
tutur Rudy Marten, Koordina-
tor Kelompok Pengurangan
Risiko Bencana (PRB) Sumur
Meleleh, kepada Antara.

Rudy yang menciptakan
alat deteksi dan sirene tsunami
dari alat sederhana mencoba
mengolaborasi tanda alam da-
ri burung tersebut dengan tek-
nologi sederhana. Saat ini,
warga kelurahan tersebut
menggunakan alat deteksi dan
sirene otomatis yang dibuat
dari bahan sederhana. 

Bersama kelompok PRB
Sumur Meleleh, Rudy mulai
merancang alat peringatan dini
berupa sirene dan kotak otoma-

tis secara swadaya. Peralatan
sederhana untuk deteksi tsuna-
mi dibuat dari kotak berbahan
kayu yang berisi bandul seberat
250 gram dan digantung di sa-
lah satu tiang dalam rumah.

“Melalui kabel yang dialiri
listrik, alat tersebut dihubung-
kan dengan sirene yang dipa-
sang di luar rumah. Kalau ge-
taran gempa kuat maka bandul
itu akan bergoyang, lalu seca-
ra otomatis akan mengirim ge-

taran untuk membunyikan si-
rene,” ucapnya.

Tak Gampang Bergoyang
Awalnya, dia mengaku cu-

kup kesulitan untuk menekan
sensitivitas kotak berisi bandul
itu. Sebab, jika terlalu sensitif,
getaran kecil saja dapat membuat
sirene berbunyi. Untuk meng-
atasi hal itu, bersama kelompok
PRB yang beranggotakan 20
orang, dia terus melakukan ino-

vasi hingga menciptakan kotak
berisi bandul yang diberi peno-
pang berupa kawat sehingga ti-
dak gampang bergoyang.

“Sirene ini akan berbunyi
jika kekuatan gempa sekitar 7
SR (skala richter) yang ditandai
dengan perabotan rumah yang
berjatuhan, berarti berpotensi
tsunami,” ujarnya. [S-26]

Burung Jenggot Peka
Gempa dan Tsunami

Sebuah penelitian di Je-
pang yang melibatkan
ribuan orang sebagai

sampel membuktikan, orang
lanjut usia atau lansia yang
secara teratur minum teh hi-
jau ternyata lebih lincah dan
mandiri dibanding mereka
yang tidak atau jarang memi-
num teh hijau. Teh hijau me-
mang mengandung bahan ki-
mia antioksidan yang dapat
membantu mencegah keru-
sakan sel yang dapat menim-
bulkan penyakit. 

Para peneliti telah mempe-
lajari efek teh hijau terhadap
segala hal, mulai dari koleste-
rol hingga risiko terhadap kan-
ker tertentu. Sejauh ini, hasil-
nya beragam. Untuk penelitian
terbaru yang dipublikasikan
dalam American Journal of
Clinical Nutrition, para peneli-
ti memutuskan untuk menyeli-
diki pertanyaan apakah pemi-

num teh hijau memiliki risiko
lebih rendah terhadap kera-
puhan dan cacat saat mereka
memasuki usia senja.

Pada jurnal itu disebut-
kan, Yasutake Tomata dan re-
kan-rekannya dari Pascasar-
jana Universitas Kedokteran
Tohoku, Jepang, mengikuti
hampir 14.000 lansia berusia
65 atau lebih selama tiga ta-
hun. Para peneliti menemu-
kan bahwa mereka yang pa-
ling sering minum teh hijau
adalah yang paling sedikit
mengembangkan “cacat
fungsional”, atau masalah de-
ngan kegiatan harian atau ke-
butuhan dasar, seperti berpa-
kaian dan mandi.

Menurut penjelasan lebih
mendalam, hampir 13%
orang dewasa yang minum
kurang dari secangkir teh hi-
jau per hari bisa menjadi ca-
cat secara fungsional diban-

dingkan dengan 7% orang
yang minum setidaknya lima
cangkir sehari.

“Konsumsi teh hijau se-
cara signifikan berhubungan
dengan risiko lebih rendah-
nya kecelakaan yang dise-
babkan oleh kecacatan fung-
sional, bahkan setelah ke-
mungkinan penyesuaian ter-
hadap faktor pembaur,” ujar
Tomata dan rekannya dalam
laporan penelitian yang diku-
tip Reuters dan Antara itu.

Pola Diet Sehat
Namun, penelitian terse-

but tidak membuktikan bah-
wa hanya teh hijau yang
mampu membuat orang sigap
saat mereka lansia. Pencinta
teh hijau umumnya memiliki
pola diet yang sehat, antara
lain mengonsumsi lebih ba-
nyak ikan segar, sayuran, dan
buah. [S-26]

Konversi Hutan Bakau Ancam Pesut

Lansia Peminum Teh Hijau Lebih Lincah

ISTIMEWA

Ikan Pesut

ISTIMEWA

Burung Jenggot

Tenaga Surya



ANTENA / PARABOLA 

SSttaarr  EElleekkttrroo:: ahli psg antena TV 100rb,
Parabola 1,5jt. Diskon biaya pasang 25% + byr
1bln, grts 1 bln, agen resmi Indovision & Top
TV 85rb/bln. Dijamin bgs & bergaransi se-
Jabodetabek. Hub: Jak-Bar 021-9229 7772
Jak-Pus 6891 4417 Jak-Sel 9687 3037 Jak-
Tim 0856 144 5700. 87631

AAhhllii  ppssnngg  ppaarraabboollaa  Rp.1,5jt bebas iuran.
Antena TV Rp.100 + psng,Top tv,indovision &
CCTV. Bergaransi Libur buka Hub.Polytron
elektro.Jak-sel 70790888 jak-bar 5688801
Jak-tim 83613030 jak-ut 68301819 Jak-pus
46771100Tangerang 99003350. 87762

AAnntteennaa  ttvv  hhyy  110000rrbb..  DDpptt::11AAnntt++KKbbll++jek+psg
Parabola 1,5jt. Sedia: Indvsn, Top tv, Camera
CCTV 3,5jt. Hub: TK Elektro  Jaktim:
83311183 Jakpus: 42803218, Jaksel:
71041900 Jakbar: 56940910. 80238

DDDD  AAggeenn  &&  AAhhllii Antena tv hy 100rb, dpt: 1
Ant+kbl+jek+psg. Parabola 1,5jt. Sedia
Indovision 149rb, Top tv 85rb, Camera CCTV
3,5jt Hub: 71115853-46554047-68887136-
56181850-83311184-70374447-50224313-
85533557. 80239

BABY SITTER

YYaayyaassaann  BBuuaahh  HHaattii  BB..  SSiitttteerr 73447540 —
70638812. Menyediakan PRT/Baby Sitter un-
tuk Bayi, Balita, Orang  Sakit, Jompo, Identitas
jelas, ADM & gaji ringan bisa antar, Hub: Ibu
Yati. 87729

LLPPKK  SSuuggeessttii  sseeddiiaa  BBaabbyy  SSiitttteerr u/Bayi, Balita,
Lansia, Orang Sakit, Junior/Senior, Indent, Jelas
& Asli. ADM dan gaji standar. Bisa antar dalam &
luar kota. Hub : 021-70572797 / 021-71696362.

87731

BAHAN BANGUNAN 

SSeeddiiaa  BBeessii  BBeettoonn  PPoollooss  & Ukir, Mengerjakan
Cakar Ayam, Sloof,Kolom,Ring, dll. Jadikan
bangunan Anda Hemat Biaya dan Waktu. 
Surya Timur Putra  Telp. 021 -  46823259 /
996.96.237 /  0811869132. 80060

KKaayyuu  KKeellaappaa  ddaarrii  SSuummaatteerraa,,:: Kuat — Antik
—Tahan Lama Berkualitas Tinggi.Sedia : Balok
Kaso — Tiang Bulat & Persegi. Bisa Pesan
Ukuran Apa Saja. Harga Sangat Murah ,
Terima Bikin Gazebo. Hubungi : Asrul :
0813.1085.5446 80061

**********************  MMaajjuu  TTrruussss  **********************
Rangka Atap Baja Ringan Zincalume, Gal-
valume, Galvanis C75+Reng, G.550,Az100,
SNI,Uji Lab. Jual terpasang& Jual Batangan
Hub: (021) 99 333 899 / 8876611 / 0816
116 8177 80294

KESEHATAN

TTeetteehh  DDeewwii 087872376669 bersama saya
teteh Dewi cntk, manis, sexy, hot, pintar serv-
ice, dijamin fresh dan tidak kecewa 87567

DDiinnii  2233tthh  008811221100559911994422 cantik menarik
ramah sabar & sopan benar2 bs pijat bkn
badan jd fresh kembali dijamin tdk akan kece-
wa. 87659

LLiiddiiaa  PPiijjaatt  UUrruutt  KKeebbuuggaarraann  ditangani wanita
Jawa, Sopan, Ramah & Sabar good massage
0812 8030 4847. ron 3/3

AAffiiaa  mmaassssaaggee  mmeellaayyaannii  lluulluutt  ddaann  ppiijjaatt  tradi-
sional, sweet and nice, full friendly, call to, 085
7700 57605. 80220

AAnnddiinnii  MMaassssaaggee,,  00887777  77558822  33996600 pijat Kebu-
garan menangani keluhan Pria, dgn Therapi
alat tradisional, kerja sendiri,ramah, Sabar,
Sopan, cantik.pgl 24jam. noSMS. 80402

PPiittrraa  PPiijjaatt  5500rrbb  pprriiaa//wwnntt Sumur Batu 4207223-
P.Asem 42885026- Pramuka 3916181-
3917820-4244389-4244744-Rawamangun
4750170-Jati negara 85910455 - 8305058-
8281149 trm pgln. 80477

DD  nn  GG  BBEENNHHIILL  MMAASSAAGGEE  kebugaran, Tradisional
, lulur Tng Pria2 Tampan, Pilihan, Tmpt full AC
/ Pggln hub:Ronald 021-97520729 /
0817120729 Bth Tng. 80491

KOMPUTER

MMiittrraaKKoommppuutteerr..ccoomm spesialis service/ up-
grade: PC, notebook, printer, LCD, scanner,
basmi virus, angkat data hilang, pasang LAN,
wireless,internet,router,set email, web desain,
dll. Melayani OS:XP,VISTA,7, LINUX, MAC.
Info: (021)92875730, 32759032 (Titi/ Martin) 
80336

KONSULTAN

BBuuttuuhh  KKoonnssuullttaann  AAkkttuuaarriiaa??  utk imbalan pasca
kerja psak 24/Sak Etap.Tjangkau, akurat & ce-
pat 3.3-7,25jt/prusahan/Laprn.021-7891005
/70886710 / 70771721 / 98048435. Lihat
www.mizan-aktuariakonsultan.com 87560

SSuuhhuu  JJuullaaii    AAhhllii  ffeennggsshhuuii ramal nomor HP
/garis tangan /tarot,buka aura hoky/jodoh/
kharisma,HU J/B Ruko, Konsultasi bisnis Jln.
BDN 1 No.31 Telp.7512457 Hp.083812999
666. 28/2

KULIT ASLI

KKuulliitt  AAssllii  FFuurrnniittuurree,Car,Fashion,Promotion-
Walet, Bag, Shoes, etc. Harco Elektronik
ManggaDua Ruko Blok B No.2 Jakarta Tlp.
021 612 8888 www.dheningleather.com

87743

LLaannttaaii  KKaayyuu  jjaattii  MMeerrbbaauu,,  Sonokeling, Kelapa
harga Pabrik. Hubungi : 021. 6509722 — 3 /
70411674,  0818.763335.  www.ptjip.com

80443

TTkk..  PPiinnaanngg  EEnnaamm,,  RRaannggkkaa  aattaapp baja ringan
(truss) bahan dan terpasang, grc board
lengkap, gypsum, rangka holo neni / galv. Raya
Ciputat No.6 Pnd Pinang seberang Jl. Kramat 1
— Jak — Sel, Yudi:08161436312 - 7654846.
80426

BIRO JASA

CCVV  HHBBSS  uurruuss  rreessmmii:: SIUP, TDP, NPWP, UUG,
API, NPIK, SIUKJ, KADIN, Gapensi, AKTE
CV/PT, dll. Hub: 021-91810019 / 33651551 /
55737751 / 0817.4906.323 Jakarta Barat.

80063

FFiillddyy  JJaassaa  mmeemmbbaannttuu anda mengurus STNK.
KIR, SIM, Paspor, Kitas, KTP, A.Lahir/Nikah,
Sertifikat,UUG,SITU,PT,CV,PD,PMA, BPW,
API/T,NPIK,IT,IP,SPI,SRP,SIUJK,KADIN, GA-
PENSI,dll.Hub:021-68639749,0815889 3523 
80257

JJaassaa  EEkksspprreess::  PPaassppoorr,,  AAkkttee  LLaahhiirr,, Kawin,
Cerai (C), Mati (M), KTP(K)/KK, SIM, NPWP,
UUG, SHM, PBB, SIUP, TDP, TDI, Merk,
KADIN, Print, Dinkes IMB > 3218 8071,
0889 1501 803. 80475

BIRO BANGUNAN 

MMeennggeerrjjaakkaann  PPeerrbbaaiikkaann  RRuummaahh /
Pengecatan / Renovasi / Interior; Free
Estimate. Hub: Profesional tlp:021-
44386058 / 081314195758. 87528

CLEANING SERVICE 

TTeerriimmaa  CCuuccii  SSooffaa,,  KKaarrppeet / Spring Bed, Poles
Marmer,Granit, Kramik, Ganti kain sofa, dll.
Hub. YusufTlp: 021 6879 2110 / 9323 4138 /
0812 8932 922 http://www.cucikarpet.co.id

80211

CCuuccii  DDrryy  CClleeaann,,  CCaarrppeett,,  SSooffaa,, Gordyn,
Springbed, Anti Bakteri, Ricky Decorator. Telp:
021-91050001 — 2 / 36891000 / 87960011 /
87961190. 80229

TTeerriimmaa  ppeemmaassaannggaann  &&  ppeennccuucciiaann Gordyn,
Carpet, Sofa,Blind + pembuatan furniture +
Pekerjaan sipil. Hub:3808141,3803171, 0811
803221,70612612. 80468

TTeerriimmaa  DDrryy  CClleeaann  SShhaammppoooo  & Pemasangan
Carpet-Sofa, Gordyn, Springbed, Poles
Marmer, Granit, Kramik, Recoper Sofa, Past
and Rodent Control Service, General Cleaning.
PT. Kamlu 422.2222, 424.4444, 426.6666,
421.6666. 80476

CD/LD/VCD/DVD

TTrraannssffeerr  VVCCDD,,  DDVVDD, Proyektor 8mm, Beta,
VHS, MDV, Handycam, dll.Terima Video Sh-
ooting, hasilBagus, Proses Cepat, Antar
Jemput, hub: Buana CD Ph: 021 — 532 0581
/ 7077 0581 / 08176780 581. 87693

DANA TUNAI

BBaannttuu  DDaannaa  TTuunnaaii via Visa/Master Card, bunga
rendah. Hub: Gunawan di No.Telp:
02160943892, 081298210827. 87583

EKSPEDISI

AAnnggkkuuttaann  BBaarraanngg  DDoooorr  ttoo  ddoooorr Antar Kota,

Antar Pulau, Pindah Rumah/Kantor. Partai be-

sar, Charter truck, Forklift, Crane. Tlp. 4701905,

32366100, 92282448, 0816847181,

Nusantara Jaya — Jakarta Timur 80564

FURNITURE 

******************    IInntteerr  GGrraahhaa  SSooffaa    ********************

Bikin Sofa Baru Moderen / klasik, Ganti Kain

Sofa,Sedia kulit Asli, Oscar Local / Import,

Langsung Tukang.Hub: (021) 640 6002 / 0812

9539 318, 9712 8910. 87630

GEDUNG 

GGddgg  PP’tteemmuuaann  GGrraahhaa  PPoonnddookk  PPiinnaanngg, menyedi-

akan paket pernikahan, Catering, Ultah,

Seminar, Khitanan, Wisuda, P pisahan, sklh,

letak strategis, akses tol pinggir jln raya

telp.021-7652611 / 7509655. 80561

GORDIN / KARPET 

CCaahhaayyaa  IInntteerriioorr,Jl.Fatmawati No.22 G Ph:7695755-

7508840,menyambut Tahun Baru Imlek paket

murh Gordyn, paket 1=2,5jt, paket 2-3,7jt, paket

3=5,1jt, Sring bed, kpt, wallpaper, slimblind, par-

quet, fdoor, sofa bru, ganti sofa,, kfilm, ksnyamuk,

disc 50% hri Minggu/libur tetap buka.

87566

WWaallll  PPaappeerr  IIttaalliiaa,USA.harga mulai: Boder

Rp.5000-/rol paket Rp.200.000,-/kamar 3x3 m

Gordyn import mulai Rp.15.000,-

/m,karpet,Vertical blind dll.Otista Raya No.4

Cawang.Fatmawati Raya 88c.Tlp.021-

92796434/92056210,98286524. 80129

GUDANG

JJUUAALL  GGUUDDAANNGG  FFuullll  bbaanngguunnaann (rumah + mess)

1030m2 (17m x 63m) Mustika Sari

Raya.No.20 BantarGebang Bekasi Timur,

SHM,3.8M.Hub:0816915889, 02168771155.

80202

IBADAH

IIbbaaddaahh  RRaayyaa  &&  IIbbaaddaahh  AAnnaakk setiap hari
Minggu, jam 10:00 — 12:00, GBI Blessing
Centro City. Centro City Residence Jl. Macan
Kav. 4-5 Duri Kepa, Daan Mogot (belakang K-
FC) — Jkt. Telp:60861433. 80382

KARTU KREDIT

BBaannttuu  ppeennggaammbbiillaann  ddaannaa  tunai kartu kredit,
change ringan, proses cepat dan aman. Hub:
021-91811119, 98340284, 0818.181.333.78

87516

AAddaa  mmaassaallaahh  ddggnn  KKaarrttuu  KKrreeddiitt / KTA anda? ka-
mi bantu pemutihan legal STC Senayan Dewi
02198049897-087878364355-0821110-
44728. 80157

KKRRTTUU  KKRRDDTT//KKTTAA  AAnnddaa  Brmslh? Psing Diteror
Clctor,kmi Bntu Plnsan Dgn Dscount s/d
70%(hub: Azizah 02193982300,LIA
02183387349, DINDA 087881710303).

80203

KARIER

DDiibbuuttuuhhkkaann Bagian Pemasaran & Staf
TraderGold/Emas Pendidikan Minimal SMA,-
Usia Max35Th. Gaji + Komisi Minimal 5kt/Bln.
Prada(085311544945,082122150191,-
94685942) 87761

PPTT  HHDDNN  FFRREEEELLAANNCCEE  !!!!!!  NNggeelleemm  KKaannttoonngg Teh
Kerja di rumah (1 Box 200 lembar komisi 70
Ribu, 50 Box 3,5 juta) Bp.DIMAS 0853625-
69999 -02197367778. 80033

PPTT..HHDDNN  IInnddoonneessiiaa Bth P/W usia 16-65
Ngelem Teh Rosela Drmh sndri 1Box upah
70Rb, 100Box 7Jt. SMS Bp. Boy
085691415911. Serius 8109

PPeelluuaanngg  UUssaahhaa,, anda Muslim? berniat untuk
Haji/Umroh, dgn Bea murah bahkan gratis, in-
come 3-5jt, halal & barokah, bisa buka agen,
sangat menguntungkan. Hub: Nisma 0852
8848 9443. 87690

SSuurrvveeyyoorr  WWiill..  TTaannggeerraanngg  KKoottaa,, Cengkareng,
Jakarta Utara, Jakarta Pusat & Bogor.
Lamaran ke PT. AKM. Jl. Dr. Saharjo No.149A
Manggarai Ph.021-831.7211 — 0812.817.
6066. 80244

DDiibbuuttuuhhkkaann  ::  MMaarrkkeettiinngg,,  AAddmm,, Accounting,
Security, OB, Driver. Kirim ke PO.Box 4019 Jkt
13300 Paling Lambat 30 hari. 80593

KOLAM RENANG

FFiibbeerrggllaassss  SSwwiimmmmiinngg  ppooooll, u/seIndo, grsi bo-
cor, 8x4=64 jt. 12x8=120 jt. 25x10=275 jt.
Water park 530 jt. Lengkap filter+ pump+-
cleanset. Ukr&mdl. Call 24 jam (021) 709
41126 / 0818 820958 www.durapools.com

80548

KURSUS

AAccuuppuunnccttuurree  CCoouurrssee  CCeennttrree,(ACC) membu-
ka kls baru Akupunktur trampil, berijazah
kompetensi.Pendaftaran mulai hr ini. Hub:
83703717/0818.120.539/021.70791403.

8114

LES PRIVAT 

FFrroomm    550000rrbb,,PPvvtt//GGrroouupp//EEnngg//CChhi/Mths/Sc/Ec/ Biz

Study for Int Sch. (BBS,SIS,Pelita H, Nas H, IPK

Int, PSB, etc) TOEFL, SAT, Conv, pre  paration for

Study in S pore, In Co s train . By Exv native

Teacher.Ctr Gdn 2  081380320320,021-

98890608. 87730

PPrriivvaatt  kkee  rruummaahh Mat-Fis-Kim, SMP/SMA, Hub:

Budi, Gg.Mandor 3/10B Jakarta, 3458964-

08128126776-08811925808. 80221

PPuussaatt  BBhhss  PPLLCC::Eng Conv,Toefl, Toeic,Ielts, Mdr

Jpg, Jrm, Prc, Bld, Span, Korea,Itl, Arab, Rusia,

Privat, ke rmh/ktr.Ph: 58900927, 99093554,

98168658,92715046. Email: plc@cbn.net.id.

80378

LLGGMM  PPrriivvaatt..TTKK//SSDD//SSMMPP//SSMMAA//UUmm,Gr ke ru-

mah Pglmn,Mat/Fis/Kim/Akt/Ingg/ Mandarin

/Komp / Pranc/Jrmn/Jpg dll.IPB,UI,ITB,IKIP

dll.4254178, 4254348,4890914,58302469,

7373189,0818721281 Jl.Kuricang 8/10.

80490

MADU

MMAADDUUAA  AARRAABB  AASSLLII  SSEEMMBBUUHHKKAANN JANTUNG

PARU2, BATUK, ASMA, LEVER, KEKUATAN,

KULIT, PILEK, CALCUSOL, PENGHANCUR

BATU GINJAL,PINGGANG,ANYANG-ANYAN-

GAN RAMUAN : F .DR.SOEKARTO HUB :

7942353, 26233673, 7947884, 7987322,

0816843808.. 80253

RUANG USAHA

DDiisseewwaa  rruummaahh  kkoosstt  22LLtt.. bisa untuk usaha di Jl.

Dwiwarna Gg O (nol) No.24, lokasi belakang

Hotel 88, Mangga besar kota. Uk. 25x10m,

9Kt, 2Kmd, furnish, strategis. 0818816618/

338888018/082114130800. 87506

AADDAA  SSEEWWAA  KKAANNTTOORR  MMuurraahh,, Pancoran Jaksel,

Strategis, Ket Domisili & Pmbtn PT, SIUP/TDP,

Fasilitas Lengkap, Fully Furnished Hny 800 rbu

an/bln, Hub: 021-7981123, 021-36840471.

80026

DDiijjuuaall  PPrrooppeerrttii  Pusat Pertokoan Sparepart 5jt,

370 unit Toko & Kios + Tower 11 lt.Total

Lt.3281m2, di Jl.Wiryo Pranoto/Batu Ceper/

Sawah Besar Jak-Pus.Hubungi: 0815 8021

209/0812 2716 596. 8577
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AC / KULKAS

SSppeessiiaalliiss  AACC,,  JJuuaall  SSeewwaa,, Service, Reparasi,
Bongkar, Pasang,  Segala, Macam AC Spilit,
Central, Chillier. Dll, CV. Gema Teknik Telp : (
021 ) 98717072  -  98251723 -  0818964433.

80062

TTeennaaggaa  TTeekknniikk  PPeerrbbaaiikkaann  & Service AC split
central, chiller caset paket. Kulkas jual-beli
tukar tambah AC bekas. Jual AC baru, service
bongkar pasang AC. Hub:540.7951,
5439.2441, 0813.800.1159. 80231

AHLI GIGI

AAhhllii  GGiiggii  PPaallssuu,,  AAnnddrreeaass  LLiiuu,, Jl.manggis II / 15
Tanjung Duren,Jakarta Barat. Hub : 021.
5638180 /  5685590, tidak buka cabang.
www.info-usaha.com/andreasdental. Pem-
bayaran via debit / visa / Master. 80436

AHLI WC

********  BBEERRKKAATTMMAA********..0021.70125350 /
92809091 ahli WC.WC mampet / saluran air /
kran ( tanpa bongkar / garansi, harga termurah
) atasi cepat penuh bau sedot
rembesan,spiteng, pembersih keramik, dak
bocor, pencatan.buka 24 jam. 80438

AHLI SUMUR

JJAASSAA  SSUUMMBBEERR,,BBoorr Jetpump dan
Sumur.Dalam 50 s/d 100 meter dst.Hubungi :
021. 70091338 / 0818824557. 80059

ALAT MUSIK

**DDeemmii  MMuussiicc**  AAhhllii  &&  pprrooff stem/reparasi sgl
merk Piano (bergrns), sedia piano import hrg
dr 6jt, (cash/crdt) grns 5th kond 95% bgs.
Yamaha MIJ (14) U1(17) U2, U3. Kawani KS,
K20, Ks1, KU5, BL71, US50, Petrof (16)
68077783-32726699 Bintaro. 80291

“GGIIEEMM@@WWAADD  PPIIAANNOO” (khusus piano) garansi
stem piano & spare part piano jual piano dr
hrga 6jt yamaha U1-U2-U3-LU 101 kawai BL
51-KU1 petrof,schimmel,nassens hub. 021-
32102066-7699706. 80401

ARSITEKTUR 

************    MMiittrraannaadduuaa  CCiippttaa  GGrraahhaa    ************    Design
Arsitektur (ex/in) — 3Dmax-Gb kerja RAB Bangun
Baru - Renovas - borong tenaga-PengecetanHub:
021-3242 6704 /  081 2821 9781 / 0813 998 387-
97 (bisa SMS) email: mitranadua@yahoo.com

80293

WWoonngg  SSTTUUddiioo-Membangun Rumah Tinggal,
Ruko,Kantor, Pabrik — Interior -  Gambar 3D.
Perencanaan- Struktur — Management Proyek
(cost & Fee) &Pengawasan. Hub: Harry (021)
712  66999 www.wong-studio.com

8576



AAnnddaa  PPNNSS//KKaarryy..  SSwwaassttaa  Ingin rai paket A-B-

C/S.1-S.2(SE,SH,ST,SPD,PGSD,PAUD,SOS-

POL,ADM,MM,MH,Msi)Resmi,Cepat Tera-

kreditasi,Biaya Terjangkau. Hub:021.92441174

/ 081806579779. 80442

PENERJEMAH

PPLLCC  TTrraannssllaattiioonn:: Penerjemah resmi/ter-

sumpah Bhs Ingg — Ind / Ind — Ingg, dll untuk

semua Dokumen (Kontrak, Akte, dll).

Ph.58900927,99093554, 98168658. Email:

plc@cbn.net.id 87505

PPeenntteerrjjeemmaahh  rreessmmii  tteerrssuummppaahh Legalisir

Notaris, KeduBes, Dep Keh, Dep Lu. Hub: 021-

98089017/085710369301. E-mail:

mrm_translator@yahoo.co.id 0043

KKAARRSSAA  ::  PPeenneerrjjeemmaahh  Tersumpah 7 Bahasa,

Legal: Departemen Kehakiman / Luar Negeri,

Notaris, Kedutaan. Jl.Petojo Binatu Raya 29 A

Jak — Pus. Ph: 021 - 6322273 / 6320826 /

63869501 / Fax: 63855830 (antar jemput). 

80313

RESTORAN

BBaakkmmii--SSaahhaarrjjoo sejak 1981 masakan Chinese

food & Sea food,Halal sertifikat MUI

No.031600201006Jl.Dr.Saharjo 165 Tebet

Jakarta selatan.pesan antar: 83795469-

83701562. 80325

RUPA-RUPA

AAnnddaa  iinnggiinn  mmeemmoonniittoorr  mmoobbiill,,  anak dll dari HP

(lokasi & PETA) Rp.950.000 atau memonitor

HP anak (SMS,Pembicaraaan,BBM dll). Terse-

dia produk canggih lainnya!!! Hub: 021-

6320870, Hp: 08175479529 (NO SMS).

80339

RUMAH DIJUAL

JJuuaall  ccpptt  rruummaahh  LLtt..116655  LLbb..220000mm,, 5Kt, 3Km,

PLN 3200W, Jl. Kemang Raya Studio Alam

Depok H.525jt, nego. Hub: 021-98879422/

0813.172240880/081282139120 Tp. 80299

DDiijjuuaall  cceeppaatt  rruummaahh (4Kt,2Km, Listrik

900VA)+Kontrakkan (3 pintu, listrik 1300VA)

SHM, lokasi daerah Jatibening Bekasi.

Lt.390m, Lb.170+100m. Hrg 1,2M nego. Hub:

0856-9573-0780 / 021-36631936.

87826

DDiijjuuaall  cceeppaatt  BBUU!! Rumah hoek, di Ciledug

Larangan Selatan. Jl. Nurul Amal No.20

Rt.02/05 Lb.120/Lt.300 strategis, tidak banjir.

Hub: 021-9602 4140, 85354589,

08161461179. 80242

BBIIGG  SSAALLEE    AAWWAALL  TTAAHHUUNN,,RMH MEWAH 2 LT,

+ K.RENANG, READY STOCK CUMA 3 KM TOL

TB.SIMATUPANG,HARGA 400 JT-AN, D.

CROWN RESIDENCE,JL.KIRAI I CIREUNDEU

RAYA, UNIT TERBATAS,TELP.97995000,

44665000. 80252

DDiijjuuaall  RRuummaahh  LLuuaass  ttaannaahh  665500mm luas bangunan

200m. Sertifikat. Di Jl.Ratna Rt.06/09 Jati

KramatBekasi Pinggir Jl.Raya.Akses Tol Jati

Bening & Jorr Jati Asih. Bebas Banjir.Hub 021-

8499 6749 / 08128609 3237. 80400

TERIMA KOST

KKoosstt  HHaarriiaann//MMiinngggguuaann//BBuullaannaann,, Jl. Dwiwarna

Gg.0 (nol) No.24 lokasi belakang Hotel 88,

Mangga besar-Kota. Pria/wanita/ac/non ac, cu-

ci, gosok, TV, bersih, strategis 0818816618

/338888018/082114130800.

87507

TTeerriimmaa  KKoosstt  Pria & Wanita, AC, non AC, Kamar

mandi dalam, spring bed, lemari, daerah stra-

tegis, dekat dgn kendaraan umum. Jl. Utan

Panjang II No.175 Kemayoran Jakarta Pusat.

Hub: 021 9329 4257/ 4206670. 80085

KKoosstt****BBaarruu,,BBaagguuss,,BBeerrssiihh  Karyawan/Wati

Baik-baik, AC/Non-AC,Spring Bed,Cuci,Gosok.

Jl.Kepu Dalam 1 No.243 Kemayoran Jakarta

Pusat.Tlp.99561700-087880511888.

80338

KKoosstt  11  KKaammaarr  bbiissaa  22  oorraanngg,,  AACC  SSpplliitt,, Exhaust

fan, Lemari, Springbed, Rak TV,

Rp.600.000/bulan. Jelambar Jaya 2 No.7

Rt.03/03. Dekat Grogol / Citra Lend. Telp.021-

33377723, 33377724, 70009996.

80562

APARTEMEN

AAppaarrtteemmeenn  TToobbaannaa,, For Rent, Fasilitas Hotel,

TV+Internet. Harga 500rb/3hr, 1jt/ mgg,

2jt/bln, Rent mobil+Sopir.Lokasi dkt Tol.RC

Veteran Bintaro Tlp: 736 4715 & Arteri

Pondok Indah Kebayoran Lama.Tlp: 725

0305 80087

SEKOLAH

SSeekkoollaahh  BBeebbaass  UUssiiaa::  KKeesseettaarraaaann,, SD, SMP, S-

MA, D3, S1, S2. Cepat resmi, murah dapat di-

angsur Hub: Hartono 021-8568112,

91416976, 0816 1382 790. Jl. Kesatriaan x

No.55 Rt.12/03 Berland Matraman Jakarta.

80230

SENAM

SSaattuu--ssaattuunnyyaa  ddii  IInnddoonneessiiaa senam Bangkok

mengatasi masalah: kewanitaan, pasutri, dll.

Beda dgn BL/kegel buka cabang  di

Semarang  Hub : Yuli  02170142679 / 0818

750 901 /085641378181

87559

SERVICE REPARASI

SSoonnyy  TToosshhiibbaa  SSeerrvviiccee  RReessmmii  TV,TV Layar

Lebar LCD  Infocus DVD,AC,Kulkas,M.Cuci,

Audio,Handy Cam.Panggilan: 021-

46422148,8308831,71502964. LiburTetap

Buka.  87841/28/2

TANAH DIJUAL

DDiijjuuaall  TTnnhh  UUkk..1100xx2200mm,,((220000mm22)) di Pondok

Ranggon Cilangkap Jaktim, mobil msk.

Hubungi 0856 9246 0000 / 021 93899900

H.Ridwan. 86000

JJuuaall  TTaannaahh  LLss==55  HHaa,,  SSHHMM di Taman Bunga

Cipanas, Hrg Rp.175 rb/m, dan rumah

Ls=800/Lb=700, SHM, di Jl.Taman Safari

Puncak-Bogor, Harga Rp.850jt, Hub: 0813-

1864-2864. 87692

TOUR & TRAVEL 

CCaapp  GGoo  mmeehh  PPoonnttiiaannaakk--SSiinnggkkaawwaanngg--Kuching

Tour 6 Hr berangkat 5 Feb 2012, Rp.4,8jt in-

clude tiket, hotel, makan. Lintas Surya Tour

68434546/70024007/68687422/08161326393

87568

MMaarrss  HHoolliiddaayy Melayani Tiket Domestik &

Internasional, Tour Hotel, Visa & Pasport,

Rental Bus & Car Hub: (021) 47882424 /

4702554 Sms Book 0811927771. Tiket Bisa

Diantar. 87694

GGeemmaa  SShhaaffaa  MMaarrwwaahh. DP Umroh Rp.2.8jt. Haji

Plus Rp. 45jt. Ada harga paket Haji USD 7000.

Hub: 021-41631080/0812 84214839.

87691

RRaajjaa  TTiikkeett  ppeessaawwaatt  ddaann  vvoouucchheerr hotel diskon

termurah dalam dan luar negeri. Hub: 021

90302213. Sms: 083896243777, Pin bb:

27F3772E, www.raja-tiket.com 0526

BOGOR

AAllaatt  TTuulliiss  &&  KKaannttoorr::

SSaarraannaa  ppiirraannttii  utama, pusat belanja alat2 tulis &

kantor. komp, printer segala merk tinta comp.

suplplies, tlp&msn fax, alat2 list dgn hrg yg sgt

kompetitif (psnan tertentu bisa antar) Jl. Paja-

jaran No.88-0 Tlp/fax:8363 805/8363806.

80241

HHeewwaann  PPeelliihhaarraaaann::

DDnnaa  AAnniimmaall  CClliinniikk (klinik hewan, perawatan

hewan dll) Jl. Pendawa raya B I No. 7 Bumi

indraprasta Bogor 16513 Tlp. (0251) 834

9376 87582

DDookktteerr  hheewwaann  pprraakktteekk Setyo Widodo dkk. Jl.

Pandu Raya 173 Bogor tlp. 0251 — 8394

627 jam : 09.00-21.00 Maximus

fetfoods,mandi, titipan sehat, rawat inap, o-

bat hewan. 87555

GGoorrddyynn  VViittrraaggee::

AAnnnniissaa  IInntteerriioorr  GGoorrddyynn, memperindah ruangan

/ kamar tidur anda dengan gordyn, vitrase, wall

paper, karpet perikal blin. Harga refresentatif Jl.

Kantor Batu no. 7 tlp.  (0251) 214 6146 Bogor.

80481

HHootteell::

PPaappaahhoo  HHootteell,, mulai Rp. 99 ribu Fasilitas :

Meeting room,AC, TV, Air panas Tlp. 0251-

8315769 / 8378658. www.hotel papaho.c

om Warung jambu Bogor.

87554

MMoobbiill  DDiisseewwaakkaann::

GGaabbee  RReenntt  CCaarr--BBooggoorr, sewa mobil harian/bula-

nan : APV, Avanza, Xenia, Grandd-max,Inno-

va,Jazz harga : 250-350 ribu/hari, supir : 90-150

ribu/hr, siap luar kota melayani konsumen Bogor

— Jakarta syarat mudah Hubungi : Edo 0813 80-

51 9159. 87558

SSeerrvviiccee  RReeppaarraassii::

HHaasstteekk  hhoommee  sseerrvviiccee,, menerima service: Kul-

kas, AC, mesin cuci, pompa air, water heater,

dispenser listrik, majic jar, hub: (0251)

8348585, 8623587, 7127377, 0818

08555465,  (SO40700166)

87556

CIBINONG 

AAllaatt  LLiissttrriikk  ((CCiibbiinnoonngg))::

CCVV..  NNiirrwwaannaa Electric, menjual kabel & alat-

alat listrik kebutuhan rumah & pabrik/ indus-

tri, Jl. Mayor Oking 78 Citeurep Tlp./ fax: 875

5475, (021) 876 5526, 87942290

80290

TANGERANG

HHeewwaann  PPeelliihhaarraaaann::

KKlliinniikk  HHeewwaann  nn22nn,, Jl. Kalimantan blok E2 No. 4

Nusaloka BSD Tlp. 5384236 jasa Pelayanan

poliklinik/rawat jalan, rawat inap Buka dari

jam  :  09.00  —  20.00  WIB.

87557

HHootteell::

TTiirrttaa  MMaannssiioonn,,  TTaammaann  PPeerrmmaattaa Ruko New Asia

No.162 Lippo Village, Hubungi : 021 —

5988256 — 66 / 59493312 Wibside : www.tir-

tamansion.com, dekat rumah sakit RS Siloam,

Mall UPH / SPH / SDH. 80441

MESIN

DDiijjuuaall::  22  uunniitt  EExxccaa  PPCC220000--77 thn 2007, tangan

pertama, Harga 550jt. Hubungi: Denny     0813

9999 0066. 486

JJuuaall  //  BBeellii  //  SSeewwaa  GGeennsseett 10 KUA s/d 2000

KUA Kompresor 175 CFN s/d  750 CFN.

Hubungi : Ph. 0816 1875 649/  (021) — 472

2880 . 80102

AAmmpphhiibbii  EExxccaavvaattoorr  JJuuaall  bbaarruu utk Project

pengerukan Dreging, Tambang, Rawa dng

Bucket or Clamshell SST Engineering

08111202022. 87814/27/2

JJeemmbbaattaann  TTiimmbbaanngg,, Conveyor & Belt,

Magnetic Separator, Tower Crnae, Jetty

Contractor Bangun dan repair untuk Tambang

Sawit Plant, Industri 08159699222. 87838

MOBIL DIJUAL

DDiijjuuaall  MMoobbiill  GGoollff  PPrrooccaarr  4 penumpang pakai

engine 2 unit 45 jt lokasi Cibubur. Hub:

082122200029. 80333

AAyyoo  SSuuzzuukkii  ccuuccii  gguuddaanngg 2011/2012 DP 5jtaan

Estilo, angs 2,1jtan, splash 2,4jtan, Apv 2,2j-

tan, Swift,SX-Over, Grand Vitara, tukar tam-

bah, proses cepat. Hub: 94140094.

80268

GGrraanndd  CChheerrookkeeee  33..77  44xx44  A/T tahun 2010/

/2011 warna silver, KM9rb, VR 17, jok kulit, e.

seat, sunroof, rooflex, full orisinil. TT/K bunga

4,75%. Jl.KH.Hasyim Ashari No.37 ( Pn 37 )

Telp.6323382. 80444

TTooyyoottaa  KKiijjaanngg  SSGGXX  mmaannuuaall  ttaahhuunn 02, warna

silver.VR 14, ac double,tape, p.wind, mulus,

TT/K bunga 4,75%.Jl Alyadrus no.15 ( PN 15

)phone : 6345911. 80445

DDaaiihhaattssuu  XXeenniiaa  xxii  11,,33  manual th 09 warna hi-

tam, Km 25rb, VR 14, cd,  p.window, fogh-

lamp, senspion, mulus, TT/K bunga

6,5%.Jl.Alaydrus no.15 ( PN 15 )

telp.6345911. 80446

HHoonnddaa  NNeeww  cciivviicc  VVTTEECC A/T tahun 07 warna hi-

tam.VR 16, jok kulit, tape dbl din, mulus. TT/K

bunga4,75%.Jl.Alaydrus No.15 ( PN 15 ) Telp

6345911.. 80447

MMiinnii  ccooooppeerr  parklane 1.6 A/T th 07 warna hi-

tam, Km 7 ribu, VR 16, jok kulit, panoramic,

full orisinil. TT/K bng 4,75%Jl.KH.Hasyim

Hasyim Ashari no.37 ( PN 37 ) telp.6323382-

85 80448

TTooyyoottaa  HHaarrrriieerr  LL  pprreemm  22,,44  AA//T th 04, warna sil-

ver,Km 46rb,VR 18, jok kulit, e.seat, panoram-

ic, tape dbl din, xenon,  full orisinil. TT/K bun-

ga 4,75% Jl.Alaydrus No.15 ( PN 15 )

Telp.6345911. 80449

MMeerrccyy  SS  228800  AA//TT  ttaahhuunn  0011, warna biru muda

metalik.Km 67rb. VR 116, jok kulit, e.seat, air

suspension,bagasi vakum,mulus.TT/K bunga

4,75%.Jl.Balikpapan No.11 ( PN 15 )

Telp.3808025 / 26.

80450

HHoonnddaa  JJaazzzz  SS  AA//TT  TThh  0099  warna silver. Km 22rb.

VR 15,Tap dbl Din, P wind mulus. TT/K bunga

4,75%. Jl.Alydrus No.15 ( PN 15 ) telp.

6345911. 80451

MMeerrccyy  SSLLKK  228800  ffaacceelliitt  AA//TT th 08, warna hitam,

Km 9rb,VR 18, Gabriolet, jok kulit,  e.seat, full

orisinil.TT/K bunga 4,75%.Jl.KH.Hasyim

Azhari No.37 ( PN 37 ) Telp.6323382-85..

80452

TTooyyoottaa  NNeeww  VViiooss  GG  MMaannuuaall tahun 06 warna hi-

tam, VR 15, tape dbl din, mulus.TT/K bunga

4,75%.Jl.Alaydrus No.15 ( PN 15 )

Telp.6345911. 80453

MMeerrccyy  SS228800  AA//TT  th 02 warna hitam. VR 18,

jok kulit, e-seat, air suspension, bagasi

vakum, mulus. TT/K bunga 4,75% Jl. K.H

Hasyim Ashari No 37 (PN 37) Ph. 632382-

85. Buka Setiap Hari. 80454

TTooyyoottaa  FFoorrttuunneerr  GG  lluuxx  AA//TT  th 05 warna silver

metalik, VR 16, TV 3, jok kulit, rooflex, mulus.

TT/K bunga 4,75% Jl.Alaydrus No.15 ( PN 15

) Telp. 6345911. 80455
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HHoonnddaa  AAccccoorrdd  VVTTII  mmaannuuaall  tthh  0022.,warna biru

tua metalik, VR 15, jok kulit, e.seat, mulus.

TT/K bunga 4,75% Jl.Alyadrus No.15 ( PN 15 )

Telp : 6345911. 80456

TTooyyoottaa  AAllttiiss  GG  AA//TT  tthh  0033 warna hitam, VR 15,

TV, jok kulit,  mulus, TT/K bunga 4,75%

Jl.Balikpapan No. 11 ( PN 15 ) Telp. 3808025 -

26.. 80457

TTooyyoottaa  LLaannddccrruuiisseerr  VVXX  mnl th 95 wrn mer-

ah.VR 16, ac dbl, jok kulit, tanduk, footstep. 1t-

gn dr br, full orisinil. TT/K bng 4,75% Jl.Alay

drus No.15 ( PN 15 ) Telp.6345911. 80458

MOBIL KREDIT

KKIIAA  aallll  NNeeww  PPiiccaannttoo”1122 (All type) ready stock

DP 8jtan angs 2jtan, hadiah langsung, data

dibantu, bisa tradein, test drive. Hub: 021-

99841483/081398407179. 80274

MOBIL DICARI

CChhaarryynn  MMoottoorr,,  BBeellii  MMoobbiill  PPiicc  UUpp,,  Box, Truk,

Bus, Mini Bus, Sedan, Jeep, Mitsubishi

Toyota, Suzuki, Isuzu, Mercy, dll. Kondisi

Rusak / Tabrakan/Duplikat Tetap beli.

Hubungi (021) 70728139, 91133329,

08121256666. 87827

MOBIL DISEWAKAN 

****  AAuuttoo  RReenntt: 081.701.98878 - 70525111-

70725111. Toyota Innova 08, Avanza 08, Nis

Livina 09 dll. Harga 40rb/jam (incl bensin +

supir) dalam & luar kota (Bandung, Puncak

dll)                 80084

SSeewwaa  BBuuss  WWiissaattaa  77--1111--2255--3399--4444--5544 Seat AC-

TV/DVD untuk Tour Jawa-Bali-Sumatra, drop-

jemput mudik. Hub : Virgo Transport 021-

93133077, 56953686, 68262010 — Hot Line

Service 08128154199. 80563

LLiinnttaass  SSuurryyaa  mmeennyyeewwaakkaann  BBuuss  Pariwisata Kap

8, 20, 40, 44, Seat AC - TV - DVD. Ph. 021-

68434546 / (021) 6335472 — 74 /

08161326393 / 021-70024007 /

08158744220 80565

MUSIK 

SSppeecciiaalliiss  PPeerreeddaamm  SSuuaarraa (bahan & jasa) utk

Home Theater, Studio Band, Sekolah Musik,

Club, Recording, garansi (murah). Hub:

021-2360 5150/9903 3070 / 0818 181 335

www.kedapsuara.com 80086

JJuuaall  ppeerreeddaamm  ssuuaarraa studio musik, glasswool,

rockwoo, lantai kayu parket, karpet, acoustic.

web:www.liberton.co.id Hub: 021-88880048,

88882255, 68771155, 0816915889. 80222

**************    FFaammii  MMuussiikk  CCeenntteerr    ************  Ph:

(021) 742 7513 / 9160 6289 / 0813 886033-

77 Ahli stem & Reparasi Piano Segala Merek

Bergaransi Jual & Beli. Hubungi kami segera

80237

DDeemmii  MMuussiikk  CCeenntteerr”  Ahli & prof stem /

reparasi sgl merk & sgl kerusakan piano /

grand piano / organ (kropos, ganti body, cat

melamic, pindahan, dll) dlm/luar kota.

(bergaransi) Jual-beli / trade in ph. 32726699

— 70445673. Jkt 80292

PENGOBATAN

PPEENNGGOOBBAATTAANN  IIBBUU  AAYYUU::Menangani Pijat

Tradisional Atasi Keluhan Pria,Lulur,Refleksi,

Keturunan Cina,Keibuan Hub:085692303791.

87671

NNaaddiinnee  MMaassssaaggee,,  00883388  77441122..22444411 Therapi ke-

bugaran anda dijamin fit & fress. Dgn dilayani

wanita cantik, putih, ramah, sopan & sabar...

pgln Ht/Apt no.SMS. 87735

AAttaassii  EEjjaakkuullaassii  ddiinnii & disfungsi ereksi. Foredi

Gel & GASA, Rek.Boyke, 100% Herbal (tanpa

efek samping) & terdaftar di BPOM.

Website:www.PusatPasutri.com Ph.0857-

1636 0667 (Syarif). 87672

LLeeddiiss  MMaassssaaggee  SShheellllyy  &&  VViivvii,,  wanita cantik,

ramah, sopan dan professional dijamin tdk ke-

cewa khusus panggilan 24 jam hub; 08788-

9999-765. 80210

JJeennnniiffeerr  CChhiinneessee  MMaassssaaggee 0817.0889577 dgn

wanita. 20thn, cantik, manis & menarik, profe-

sional, ramah, sopan, dijamin tidak kecewa.

80265

NNooeellPPuuttrraa..PPeennggoobbaattaann..SSiinnaarr..AAuurraa..utk segala

penyakit kronis,, kanker, jantung, ginjal, paru2

basa, prostat, diabetes, miom, kista, dll. Jl.

Pinang 2 Pondok Labu. 021-68376388 / 0852

111 111 79. www.pusakakramat.com

80295

TThheerraappyy  KKeebbuuggaarraann Cha-Ca & Siska, wanita

cantik, ramah, sopan, dan profesional khusus

pangggilan 24 jam. Hub: 0812-8088-8113.

80340

SSppeessiiaalliiss  ppeennyyaakkiitt  kkuulliitt//kel & herpest/psoroa-

sis Exim basah/kering bercak2 hitam, bercak

putih dan merah serta seluruh jenis penyakit

kulit. Hub: 081344338399. 80337

SSppeessiiaalliiss  KKuulliitt  BBeellaanngg  //    VViittiilliiggoo with Herbal

therapys. Jl. Kertajaya 7F No.28 Surabaya.

(031) 5037346 SMS 081553199220. 80232

TTEEHH  EESSTTEERR  BBiissaa  PPiijjaatt,,Lulur Kebugaran Dengan

Tng Berpengalaman Ramah Dijamin Service

Memuaskan Hub:0812. 8329832-

08121008225-0215405443 (24 Jam).

80472

AAllyyaa  MMaassssaaggee::  00881177  00999977  669999 good massage

& good service dengan wanita cantik, manis, t-

inggi, ramah & sopan dijamin fresh & tdk ke-

cewa, hot service. 80511

PERCETAKAN

MMiimmaakkii  TTeekknnoollooggii  JJeeppaanngg  tteerrbbaarruu. Printer

Superhires, Print & Cut. Cetak Stiker lang-

sung Potong. Cutting Plotter Sensor

Cropmark. Dist Resmi. Hub: DVT. (021) 634

8888 80377

AAllll  NNeeww  MMyyjjeett    XXaaaarr Omega 1440 DPI Speed

120m2/jam, Terbukti Paling tahan Lama, Irit

Tinta & Efisiensi. Hub: DVT (021) 6385

9350-51 / 634 8888 Ready Stok Myjet Xaar

MX 5. 80375

PELUANG USAHA

BBeekkeerrjjaa  ddaarrii  rruummaahh,, tanpa bos, tanpa macet,

part/full time. www.smart-income.biz

80267

wwwwww..ttookkoosseeaalleerr..ccoomm  jjuuaall cup sealer alat untuk

menutup / seal gelas / juice, manual 690rb s/d

auto 3,3jt. Jual plastik sealer, vacuum sealer,

Eddy 021-9359 9555, 0819 195 99 555 Jl.

Cengkir Barat 13 FT 1/1 Klp. Gading Jak-Ut..

80381

PENDIDIKAN

DDaaffttaarrkkaann  sseettiiaapp  ssaaaatt,, Murid baru, bebas tahun

ajaran, home schooling EDU-UI SD, SMP, S-

MU, Ijazah DIKNAS. Telp.(021)754. 0403,

Megapolitan Cinere Jak-Sel. 800025



SUARA PEMBARUAN KAMIS, 9 FEBRUARI 2012 BIOSKOP 23



P
enderitaan warga Kam-
pung Apung di Jl Kapuk
Raya RT 10 RW 01, Ke-
lurahan Kapuk, Keca-
matan Cengkareng, Ja-

karta Barat, yang tergenang banjir
permanen selama 22 tahun, menja-
di perhatian publik berkat kegigih-
an sang Ketua RW 01, Juhri. 

Ia pula yang memotivasi warga
untuk membersihkan permukiman
mereka dari timbunan sampah yang
terbawa banjir. Bahkan, ia juga
mengajarkan warga hidup bersaha-
bat dengan banjir yang nyaris
menenggelamkan rumah-ru-
mah mereka.

Juhri adalah sosok Ke-
tua RW yang tak tinggal
diam. Kemampuannya
memotivasi warga untuk
bangkit dari keterpurukan
membuat sejumlah per-
usahaan swasta tertarik
membantu. Na-
mun, Juhri sela-
lu meng-
ingatkan
para do-
natur
agar ti-
dak
mem-
beri-
kan

bantuan dalam bentuk uang.
“Kalau bantuan diberikan dalam

bentuk uang pasti akan cepat habis,
karena warga di sini rata-rata ber-
ekonomi lemah, sehingga mereka
memang butuh uang untuk makan.
Sebab itu, saya tidak mau diberikan
bantuan uang, lebih baik bantuan
dalam bentuk fasilitas yang bisa
memudahkan warga dalam mencari
nafkah, dengan demikian manfaat-
nya bagi warga dapat berkelanjut-
an,” paparnya saat bincang-bincang
dengan SP di Jakarta baru-baru ini.

Bantuan dari sejumlah
perusahaan swasta ini

mampu mengubah
Kampung Apung,
dari yang dulu sa-
ngat kumuh karena
digenangi banjir
permanen, menja-
di permukiman

yang lebih sehat
dan manusia-

wi untuk
ditem-

pati.
Jem-

ba-

tan sebagai akses jalan bagi warga
yang tadinya terbuat dari bambu
dan kayu, dibangun menjadi jalan
berlapis semen sehingga lebih awet
dan kuat.

“Sekarang hampir seluruh jalan
yang menghubungkan antara rumah
warga yang satu dan lainnya telah
dibangun, sehingga lebih aman ba-
gi anak-anak. Kalau dulu waktu ja-
lan masih berbentuk jembatan ka-
yu, beberapa anak tewas
tenggelam karena terja-
tuh ke genangan banjir
di depan rumah mere-
ka.” ungkapnya.

Dijelaskan, jembatan
dibangun untuk memu-
dahkan warga melintas
di wilayah Kampung
Apung. Awalnya, jemba-
tan ini dibangun warga
secara gotong-royong
dari papan kayu sebagai jalan. Na-
mun, berkat perhatian sejumlah
perusahaan swasta, lewat program
sosial mereka, jembatan papan pun
diganti dengan jembatan dari se-
men.

“Dengan adanya jembatan dari
semen, permukiman Kampung
Apung sejak beberapa belas tahun
terakhir terlihat lebih bersih dan

manusiawi sebagai tempat ting-
gal,” katanya.

Dikatakan Juhri, kondisi ke-
hidupan warga Kam-
pung Apung RW 01 se-
makin memprihatinkan
manakala permukiman
mereka dikepung banjir
permanen. Genangan
air sedikit demi sedikit

masuk ke wilayah mereka sejak
hampir 22 tahun lalu. Anehnya, ge-
nangan air ini tak pernah surut dari
waktu ke waktu. 

Bahkan, lanjut Juhri, ketinggian
air justru terus bertambah. Apalagi
saat musim penghujan tiba dan
banjir rob melanda wilayah Kapuk
yang berada di perbatasan wilayah
pantai Utara Jakarta. Padahal, dulu
wilayah RW 01 merupakan dataran

paling tinggi di wilayah
Kelurahan Kapuk. 

“Padahal, sebelum ta-
hun 1989-1999, daerah ini
adalah yang tertinggi dan
paling kering dibanding be-
berapa wilayah di sekitar-
nya. Bahkan kalau musim
penghujan tiba, dan di be-
berapa wilayah terendam
banjir, kampung kami ke-
rap dijadikan sebagai tem-

pat mengungsi,” ungkapnya.
Namun, kata Juhri, entah meng-

apa memasuki tahun 1990 genang-
an air setinggi 50-70 sentimeter ru-
tin menggenangi lingkungan yang
dihuni 116 kepala keluarga di 12
RT ini. Genangan terparah terjadi
di wilayah RT 10 yang tingginya
mencapai 2 meter.

Membaca dan Berusaha
Demi menghindari banjir per-

manen ini, warga terpaksa mening-
gikan rumah mereka, sehingga ter-
lihat seperti rumah panggung. Lalat
pun berdatangan dan berkembang
biak dengan subur di lingkungan
ini. Kondisi itu membuat lingkung-
an permukiman kian tak layak huni.
Apalagi tumpukan sampah yang
tergenang air menyebarkan bau tak

sedap di mana-mana.
Menurut Juhri, warga menduga

pembangunan pabrik dan gedung-
gedung perumahan yang menjamur
di daerah sekitar Kapuk, menjadi
penyebab genangan air muncul di
Kampung Apung. Pembangunan
gedung dan perumahan ini tampak-
nya telah mengganggu kelancaran
saluran air di sekitar Kapuk, me-
nyebabkan air tak mampu mengalir
ke kali dan masuk ke permukiman
warga RW 01. 

Kampung yang dulunya tak per-
nah mengalami banjir itu pun ber-
ubah menjadi “danau” yang tak
pernah kering. Bahkan, Tempat Pe-
makaman Umum (TPU) Kapuk Te-
ko yang berada di wilayah RT 10
ikut tenggelam dan tak pernah lagi
dapat digunakan.

“Karena mengalami banjir yang
tak pernah surut dan rumah-rumah
warga ditinggikan, sehingga terlihat
mengapung di air, lama-lama wila-
yah RW 01 dikenal sebagai Kam-
pung Apung,” ujarnya.

Ia lalu mendapat pemikiran un-
tuk menggerakkan warga member-
sihkan kampung dari tumpukan
sampah dengan memanfaatkan ge-
nangan air sebagai tempat beternak
lele. Untuk beternak lele, sampah-
nya harus diangkat. Warga lain
mengikuti kegiatan saya. Hasilnya
saat ini tumpukan sampah di kam-
pung kami jauh berkurang, seiring
banyaknya warga yang beternak
lele.

Juhri juga mengajarkan warga
memanfaatkan genangan air perma-
nen sebagai media tanam bagi bu-
didaya sayuran, seperti kangkung,
bayam, dan selada. Akibatnya, war-

ga Kampung Apung justru menda-
patkan penghasilan tetap.

Juhri mengaku mengetahui cara
beternak lele dan budidaya sayuran
dari buku-buku yang dibacanya.
Hobi membacanya telah memberi-
kan manfaat besar bagi ia dan war-
ga Kampung Apung. “Awalnya, ho-
bi membaca hanya untuk meman-
cing rasa kantuk. Sebab sebagai
orang yang tidak punya penghasil-
an tetap, hampir setiap malam saya
sulit tidur karena memikirkan be-
sok apa yang bisa saya kerjakan un-
tuk menghasilkan uang agar anak
dan istri bisa makan? Akibat ba-
nyak pikiran, saya sulit tidur, supa-
ya mengantuk saya membaca,”
katanya.

Menurut Juhri, bahan bacaan-
nya tak sebatas buku bekas, tapi ju-
ga majalah dan koran-koran bekas.
Kemampuannya memotivasi war-
ga, membuat pria yang tak sempat
mengenyam pendidikan sekolah
dasar ini kerap diundang menjadi
dosen tamu di Universitas Indone-
sia dan Universitas Negeri Jakarta.
Di hadapan ratusan mahasiswa,
Juhri berbicara tentang pemberda-
yaan masyarakat. 
[SP/Yumeldasari Chaniago]
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Christina Aguilera

Bernyanyilah dengan Hati
Nama Christina Aguilera masih menja-

di nama yang dinantikan pencinta
musik dunia. Apalagi perempuan be-

rambut pirang ini juga senang berbagi peng-
alaman. Salah satunya dengan menjadi cele-
brity coach dalam program kompetisi me-
nyanyi The Voice. 

Setelah sukses dalam musim pertamanya,
kini Christina kembali lagi dalam musim ke-
dua The Voice yang tayang reguler tiap Ra-
bu pukul 17.15 WIB di program jaringan TV
AXN. Bahkan rencananya, ia akan meng-
ulang kesuksesan kolaborasinya bersama ce-
lebrity coach lain, Adam Levine dan band-
nya Maroon 5, dalam Move Like Jagger. Na-
mun, dalam musim kedua ini, Christina ma-
sih merahasiakan dengan siapa ia akan
menggarap proyek kolaborasi lagi. 

Walau kariernya juga dimulai melalui
program pencarian bakat Star Search, rupa-
nya Christina berharap The Voice ada sejak
dulu untuk membantu para penyanyi bela-
jar dan berkembang. 

“Sangat penting untuk bisa membe-
ri saran serta berbagi pengalaman ke-
pada seluruh kontestan. Saya sangat
setuju dengan apa yang menjadi tujuan
dari program ini. Semuanya tentang
bagaimana bernyanyi dengan baik. Tu-
juan saya adalah untuk menjadikan pa-
ra peserta lebih baik lagi,” tuturnya. 

Bagi para penyanyi baru, Christina
biasanya tak pelit membagikan bebera-
pa tips. Salah satunya adalah bernyanyi
dengan hati. “Percayalah dengan apa yang
kamu nyanyikan, dan bernyanyilah dengan
menggunakan hati. Just be true to
yourself and know your limits,”
jelasnya.

Perempuan yang nama-
nya kerap ditulis oleh pa-
ra penggemar sebagai
Xtina ini sangat me-
muji talenta yang
dimiliki selu-
ruh kontes-
tan. Ia se-
lalu me-
ne-
kan-
kan
kepada
anggo-
tanya ten-
tang pen-
tingnya ber-
nyanyi dengan
hati dan emosi.
Mengaku sebagai
mentor yang jujur
dan apa adanya, ka-
li ini ia akan me-
latih anggota

timnya lebih keras dan berharap menjadi jua-
ra. “Saya punya anggota yang hebat. Blind
auditions kali ini, kita menambah anggota
dari 8 menjadi 12. Saya menggunakan pera-
saan untuk menentukan anggota. Lagu itu
harus bisa menggerakkan saya, I need to feel
the passion,” katanya.

Dalam berkarya, perempuan kelahiran 18
Desember 1980 ini mengaku sangat terinspi-
rasi oleh Etta James dan para penyanyi blues.
Ia memilih Bruno Mars dan Adele sebagai
penyanyi favorit di antara banyaknya penya-
nyi ternama saat ini. Berbicara tentang tiga
coach lainnya yang menjadi panelis, yakni
Adam Levine, Cee Lo, dan Blake Shelton,
Christina mengaku senang. 

“Saya senang dengan adanya berbagai
genre dalam tim bahkan di antara para coach.
Kami jadi bisa memberikan masukan dari
perspektif yang berbeda. Menjadi satu-satu-
nya perempuan, saya menganggap coach

lainnya seperti saudara laki-laki saya.
We are like crazy big family,” tutur

pelantun Beautiful ini.
Berbicara tentang karier,

Christina mengungkapkan,
sejak awal ia serius mela-
kukan sesuatu yang dicin-
tai dan kini ia merasa sa-
ngat beruntung telah
membuahkan karier gemi-
lang. Bagaimana dengan

album baru? “Album ini le-
bih banyak tentang instro-

spektif. Benar-benar menguras
emosi dari beberapa tahun be-

lakangan,” urainya.
[PR/D-10]

Insp
ir
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si

Juhri

Tempat Tanggal Lahir 
Jakarta, 16 November 1958

Pekerjaan 
Ketua RW 01, Kampung Terapung, Kapuk
Pembudidaya Lele

Pendidikan
Tidak lulus SD

Juhri

Mengajak Warga Bersahabat dengan Banjir

ISTIMEWA

SP/YUMELDASARI CHANIAGO


