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Harga Eceran Rp3.000

BPIH 2017 Disepakati Rp35 Juta
Jakarta, (Analisa)
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan
Kementerian Agama menyepakati komponen biaya
langsung (direct cost) untuk biaya penyelenggaraan ibadah
haji (BPIH) 2017 rata-rata senilai Rp35 juta/orang.
“Kesepakatan antara Panitia Kerja BPIH Komisi VIII
DPR RI dan Kementerian Agama tercapai dalam rapat
kerja Komisi VIII DPR RI,” kata Ketua Komisi VIII DPR
RI Ali Thaher di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta,
Kamis (23/3).
Menurut Ali Thaher, dari BPIH rata-rata Rp35 juta/
orang tersebut, riciannya adalah, pertama, harga rata-rata
komponen penerbangan meliputi tiket, pajak bandara (airport tax), dan biaya layanan penumpang (passenger service charge) senilai Rp26.143.812, yang dibayar langsung
oleh jemaah haji.
Kedua, harga rata-rata pemondokan Makkah sebesar
4.375 riyal, dengan rincian 3.425 riyal dialokasikan ke
dalam anggaran dana optimalisasi (indirect cost) dan
sebesar 950 riyal dibayar oleh jemaah haji (direct cost)
yang setara Rp3.391.500.
Ketiga, besaran biaya hidup (living allowance) sebesar
1.500 riyal atau setara Rp5.355.000 yang diserahkan pada
jemaah haji dalam mata uang riyal.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan
penyelenggaraan ibadah haji 2017 berbeda dengan
sebelumnya, terutama ada kenaikan kuota haji sebesar
31,4 persen, dari sebanyak 155.200 orang dan pada tahun
ini berjumlah 204.000 orang, dari total kuota nasional
sebanyak 221.000 orang.
(Bersambung ke hal. 8)

Presiden Tiba di Tapanuli Tengah
Titik Nol Peradaban Islam Diresmikan

Analisa/junaidi gandy

PELUNCURAN BUKU: Tokoh Nasional asal Sumut, H Anif diabadikan bersama antara lain; Mantan Menteri Penerangan era Orde Baru Harmoko, Pemimpin Umum Harian Analisa Supandi Kusuma, Ketua MUI
KH Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung
dan Anggota DPR RI Ade Komarudin saat menyerahkan buku biografi Hidup Ikhlas tanpa Tipu Muslihat pada acara Peluncuran Buku dan Perayaan HUT Ke-78 H Anif di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (23/3).

Andi Narogong Tersangka Baru Kasus KTP-E

Dua Anggota Sindikat Tewas Ditembak

Anggota DPR Bantah Terima Uang

Polri Ungkap Jaringan
Narkoba Malaysia

Jakarta, (Analisa)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
akhirnya menetapkan pengusaha Andi
Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanpa penduduk elektronik
(KTP-E) 2011-2012.
“KPK menemukan bukti permulaan
yang cukup untuk menetapkan seorang lagi
sebagai tersangka yaitu AA (Andi Agustinus), ini dari kalangan swasta,” kata Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata di gedung
KPK Jakarta, Kamis (23/3).
Sebelumnya, Kamis siang, KPK menangkap Andi Narogong terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP-E. Dia tiba di
gedung KPK, Kamis (23/3) malam.
Berdasarkan pantauan, Andi tiba sekitar
pukul 22.02 WIB dan mengenakan jas dan
kemeja berwarna biru. Andi mendapat pengawalan ketat penyidik KPK. Saat ditanya
wartawan, dia hanya terdiam dan menunduk. Dia langsung masuk ke dalam gedung
KPK.
Marwata mengatakan, Andi Narogong
bersama-sama dengan dua terdakwa lain,
yaitu Dirjen Kependudukan dan Catatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman; dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditjen Dukcapil Kemendagri,
Sugiharto; diduga telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang
lain yang dapat merugikan keuangan negara
dalam pengadaan paket pengadaan KTP-E
2011-2012.
Andi dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3
Undang-Undang No 31/1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang
Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20
tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK menduga Andi Narogong berperan
aktif atas penanganan dan pengadaan barang
dan jasa dalam proyek pengadaan KTP-E.
“Pertama dalam proses penganggaran.
Yang bersangkutan melakukan sejumlah
pertemuan dengan para terdakwa dan anggota DPR RI dan pejabat Kemendagri terkait proses penganggaran KTP-E. Yang
bersangkutan juga diduga terkait aliran
dana kepada sejumlah anggota Badan Anggaran dan anggota Komisi II DPR dan pejabat Kemendagri,” tambah Alexander.
Kedua, dalam proses pengadaan Andi
diduga berhubungan dengan para terdakwa
dan pejabat di Kemendagri. “Yang bersangkutan mengoordinir tim Fatmawati yang
diduga dibentuk untuk pemenangan tender
kemudian terkait aliran dana kepada sejumlah panitia pengadaan,” ungkapnya.
Terkait penetapan tersangka tersebut,
KPK sudah melakukan penggeledahan di
tiga lokasi di Cibubur.
Dalam dakwaan mantan Dirjen Dukcapil
Kemendagri dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Andi disebut sebagai pihak yang
cukup dominan mulai dari penganggaran
hingga pengadaan KTP-E.
Andi adalah pengusaha yang sudah biasa
menjadi rekanan di Kemendagri sehingga
ia menjadi pihak yang memberikan sejumlah uang untuk Komisi II DPR.
Akui terima uang
Sementara, dalam sidang lanjutan kasus
ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta, Kamis (23/3), mantan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Dukcapil Kemendagri Wisnu Wibowo yang dihadirkan
sebagai saksi dalam kasus ini mengakui
pemberian uang dari terdakwa Sugiharto.
“Ada, saya lupa tahunnya,” kata Wisnu
(Bersambung ke hal. 8)

Medan, (Analisa)
Tim Investigasi Narkotika Bareskrim Polri bekerja sama
dengan Direktorat Narkoba Poldasu kembali mengungkap
sindikat narkoba jaringan Malaysia-Aceh-Jakarta. Seorang
bandar besar di Medan, Husni; dan seorang koordinator
distribusi narkoba, Azhari alias Alia; tewas ditembak polisi.
Direktur IV Tindak Pidana Narkoba
Mabes Polri, Brigjen Pol Eko Daniyanto,
mengatakan, penangkapan ini merupakan
tindak lanjut pengungkapan sindikat
narkoba di Jakarta dan Bogor beberapa
waktu lalu. Saat itu disita barang bukti
seberat 6,5 kg sabu-sabu, 190.000 butir
pil ekstasi dan 50 ribu pil happy five.
“Pengungkapan memakan waktu dua
bulan. Dimulai pada 17 Maret di depan
Mal Cijantung. Ditangkap dua tersangka, AS sebagai bandar, dan NT sebagai
penerima,” urainya saat paparan di Rumah Sakit Bhayangkara Poldasu, Kamis
(23/3) siang didampingi Wakapoldasu,
Brigjen Pol Agus Andrianto.
Disebutkan, saat keduanya ditangkap, polisi menyita 1 kg sabu-sabu. Tim
kemudian memeriksa peran dan keterlibatan keduanya. Hasilnya, ditemukan
sabu-sabu 0,5 kg sabu-sabu dari aparte-

men mewah Sedayu Square Blok K/51
Kamal Kapuk, Jakarta.
AS dan NT pun membocorkan bahwa
mereka dikendalikan pria bernama Munizar yang kemudian diringkus di rumah
kontrakannya di Jakarta. Dari sini, disita
9.000 butir ekstasi, 5.000 butir pil happy
five, dan 5 kg sabu-sabu.
Berdasarkan hasil pengembangan
yang dipimpin Eko Daniyanto, dari Blok
K 51 Kamal Kapuk, polisi menyita 30
unit springbed dan 10 mesin cuci Toshiba. Dari dua mesin cuci ditemukan
45.000 butir pil happy five. “Munizar
mengaku menerima 91 kg sabu-sabu,
359 ribu happy five dan 450 ribu ekstasi.
Jadi, 60 persen narkoba itu sudah beredar,” jelasnya.
Setelah pemeriksaan mendalam terungkap, Munizar diperintah bandar
dari Medan, Husni. Kemudian, Ming-

gu (19/3), tim Bareskrim Polri meluncur ke Medan dan berkoordinasi dengan Wadir Narkoba Poldasu AKBP
Yossy Runtukahu.
Pada Selasa (21/3), tim menangkap
tersangka Husni di kediamannya di Perumahan Pondok Surya 2 Helvetia Medan tanpa perlawanan. Selanjutnya, tim
gabungan bergerak cepat ke rumah istri
muda Husni, Jalan Pringgan Gang Rambutan, Kecamatan Helvetia Medan.
Dari rumah ini, tim menyita barang
bukti berupa 4 mobil yakni New Toyota
Harrier putih, Mitsubishi Pajero Sport,
Mitsubishi Outlander dan Honda Jazz;
1 unit sepeda motor Harley Davidson
berpelat BK 3557 AFU, 1 senjata AK47, 1 pucuk revolver (SMW), 250 butir
peluru kaliber 5,6 mm dengan peluru
revolver 5 butir, sebilah pisau komando
dan 2 bungkus happy five, satu unit
timbangan elektrik, dan buku tabungan
dari berbagai bank.
Husni akhirnya mengakui keterlibatan rekannya, Azhari alias Alia, penduduk Aceh Tamiang.
Tim gabungan Mabes Polri dan Poldasu dibagi dua. Tim 1 melacak senjata
(Bersambung ke hal. 8)

Tapteng, (Analisa)
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi,
hari ini, Jumat (24/3), meresmikan tugu Titik Nol Pusat
Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, dan
pembangunan pesantren di Mandailing Natal (Madina).
Presiden dan Ibu Negara sudah berada di daerah itu
sejak kemarin (23/3) sore. Dengan menggunakan pesawat
kepresidenen, Jokowi mendarat di Bandara FL Tobing,
dan disambut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), HT
Erry Nuradi, Kapoldasu dan Panglima Kodam I/BB.
Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dan rombongan
melakukan kunjungan kerja ke Sumut, 23-25 Maret.
Gubsu Erry Nuradi mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi
menjadi penyemangat dan energi bagi masyarakat maupun
pemda untuk menyukseskan program-program pembangunan.
Terlebih lagi, kunjungan Presiden Jokowi di Barus,
Tapteng untuk meresmikan tugu Titik Nol Pusat Peradaban
Islam Nusantara. “Ini merupakan kebanggaan dan ikut
mengangkat citra Sumut,” katanya.
Dalam kunjungan kerja ini, Presiden juga akan
mengunjungi kawasan objek wisata religi Pemakaman
Mahligai Barus, Desa Sihorbo, Barus. Situs sejarah itu
akan menjadi media promosi yang berharga bagi pengembangan wisata sejarah dan religi di Sumut.
Presiden juga akan melakukan peletakan batu pertama
pembangunan Asrama Putri Pesantren Mustafawiyah,
Desa Purba Baru, Madina. Dalam kesempatan itu,
sekaligus digelar Silahturahmi Nasional (Silatnas)
Jami’yah Batak Muslim Indonesia (JMBI).
Terkait persiapan kedatangan presiden, Polda Sumut
menggelar rapat koordinasi dengan TNI di Makorem 023/
Kawal Samudera.
Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting,
menerangkan, rakor diawali pemaparan rencana pengamanan dari Danrem 023/KS, tentang titik-titik rawan dan
penempatan personel.
“Menanggapi paparan itu, Kapoldasu, Irjen Pol Rycko
Amelza Dahniel, menegaskan, pengamanan harus ekstra
karena banyak titik rawan di sejumlah jalur dan lokasi
yang dikunjungi Jokowi,” terang Rina.
Rycko juga meminta penebalan pasukan Brimob dan
Sabhara untuk pengamanan jalur. Begitu juga penempatan
parkir di lokasi kegiatan karena ruang terbatas serta pengerahan
massa untuk menyambut di jalan-jalan. Pasukan yang dilibatkan dalam pengamanan kunjungan Presiden Jokowi adalah
3.000 personel gabungan TNI-Polri. Rinciannya, 1.400 personel TNI dan 1.600 personel polisi. (ns/dgh)

Analisa/qodrat al-qadri

JARINGAN INTERNASIONAL: Direktur IV Tindak
Pidana Narkotika Mabes Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto
(paling kanan) bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol
Agus Andrianto (dua kiri) memperlihatkan barang bukti
senjata api jenis AK dan amunisi saat konferensi pers
tangkapan narkotika jaringan internasional di RS Bhayangkara, Medan, Kamis (23/3).
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Pasca Serangan Teror London

Dibajak, Stasiun TV Relijius
Siarkan Pornografi
Dakar, (Analisa)
Sebuah stasiun televisi Islam di Senegal menyatakan
pihaknya telah mengajukan keluhan resmi terhadap
penyabot tak dikenal “X” karena mengambil alih jaringan dan menyiarkan pornografi bukannya program
keagamaan yang dijadwalkan secara teratur.
Para penonton yang menyetel Touba TV pada Senin
sore terkejut setelah menyaksikan aksi pornografi yang
disiarkan mulai pukul 13:10 hingga 13:30.
Touba TV, Kamis (23/3), menyebut kesalahan penyiaran itu satu “tindak kejahatan” dan mengatakan
keluhan resmi akan memungkinkan untuk mengidentifikasi “pelaku yang memiliki agenda tak diketahui.”
Badan penyiaran itu menyatakan penontonnya terganggu, dan pihaknya mengecam upaya itu sebagai
“langkah setan” untuk menyabotase nilai-nilai yang
dijunjungnya.
Stasiun televisi yang dikelola swasta biasanya menyiarkan program-program relijius yang menjunjung
tinggi ajaran dan nilai-nilai Islam, termasuk tausiah
dan doa-doa. (AP/echo)

Polisi Inggris Tangkap Delapan Tersangka
London, (Analisa)
Delapan orang ditangkap termasuk di London dan Birmingham terkait serangan teror di parlemen Inggris, ungkap kepolisian, Kamis (23/3) serta merevisi jumlah korban turun menjadi
tiga orang.
"Kami sudah menggeledah enam rumah dan menangkap delapan orang," kata
petugas anti-teror Inggris Mark Rowley,
yang sebelumnya mengatakan ada empat
korban tewas akibat serangan pada Rabu,
kepada para wartawan di London.
Penangkapan tersebut dilakukan setelah "kegiatan kepolisian di London, Birmingham dan di tempat lain negara ini,"

tambah Rowley.
Korban tewas baru tersebut termasuk
dua anggota masyarakat -- seorang wanita berusia pertengahan 40-an, seorang
pria berusia pertengahan 50-an dan polisi berusia 48 tahun ditikam di luar Parlemen, yang malam kemarin diidentifikasi
sebagai Keith Palmer.
Pelaku penyerangan tersebut juga te-

was setelah ditembak seorang petugas
bersenjata.
"Menurut keyakinan kami bahwa pelaku penyerangan ini bertindak sendirian
kemari dan terinspirasi oleh terorisme
internasional," katanya.
Kepolisian mengatakan bahwa mereka percaya mengetahui identitas pelaku
penyerangan itu, tetapi tidak akan mengungkapkannya "pada tahap sensitif dalam
penyelidikan kami."
Rowley juga mengatakan 29 orang
dirawat di rumah sakit. Sekitar 40 orang
terluka. Tujuh di antaranya berada dalam
kondisi kritis, kata Rowley.
Sementara itu, Perdana Menteri Ing-

Perubahan Iklim, Tokek
Pygopodoid Australia Punah
Canberra, (Analisa)
Penurunan mendadak suhu global 35 juta tahun
lalu menyebabkan kepunahan massal tokek pygopodoid di Australia menurut para ilmuwan Kamis (23/3).
Ahli biologi dari Australian National University
(ANU) menemukan bahwa pada saat Australia terpisah
dari Antartika, peristiwa perubahan iklim "dramatis"
terjadi, menyebabkan punahnya tokek pygopodoid.
Peneliti utama ANU dan mahasiswa PhD Ian Brennan mengatakan tim mendeteksi kepunahan massal
tokek menggunakan metode evolusi molekuler untuk
meneliti data fosil. "Perubahan dramatis ke iklim lebih
dingin dan lebih kering tambahnya menyebabkan perubahan cepat habitat Australia, yang sangat memengaruhi binatang-binatang yang mendiaminya," kata
Brennan dalam satu pernyataan Kamis.
"Riset kami memberikan bukti bahwa perubahan
cepat dalam iklim bisa jadi efek besar dan jangka
panjang pada keragaman hayati global," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Tiongkok, Xinhua.
Ia mengatakan sementara kepunahan massal tokek
terjadi selama kejadian perubahan iklim dramatis, perubahan dari kondisi arktik menjadi serupa gurun memberikan
"habitat ideal" bagi spesies-spesies baru tokek.
"Temuan kami menunjukkan bahwa daerah kering
Australia bertindak sebagai buaian bagi tokek, memicu
kekayaan ragam tokek yang ditemukan di seluruh benua," kata Brennan.
Kolega dan rekan peneliti Brennan, Dr Paul Oliver
mengatakan tokek hidup baik di daerah kering Australia yang memiliki "iklim keras" karena mereka menghindari panas dengan menjadi nokturnal.
"Banyak tokek gurun juga punya strategi dan perlengkapan untuk menghindari kehilangan air, seperti memiliki kulit yang relatif kasar dan sisik," kata Oliver.
"Sisik bening di atas mata, yang disebut kacamata
atau brille, adalah salah satu contoh dari ini, karena ini
membantu menghindari kehilangan air pada permukaan mata. Tapi itu artinya mereka tidak bisa berkedip,
jadi mereka harus menjilat untuk membersihkannya."
Menurut ANU, tokek pygopodoid adalah kelompok
sekitar 150 spesies tokek yang ditemukan di seluruh
Australia. (Ant/Xinhua-OANA)

Kata Perenungan Master Cheng Yen
Kehidupan dengan banyak keinginan
akan mendatangkan penderitaan,
karena orang akan tergiring oleh nafsu keinginan
dan menciptakan karma buruk.

YAYASAN BUDDHA TZU CHI INDONESIA
Kantor Cabang Medan Jl. Cemara Boulevard Blok G1 No. 13 Komplek Cemara Asri
Tel. (061) 6627103, 6638986 email : tzuchimedan@gmail.com

May mengkonfirmasi tingkat ancaman di
Inggris akan tetap diberlakukan.
"Lokasi serangan ini bukan tidak disengaja," kata May. Pelaku "memilih untuk menyerang di jantung ibu kota kita,
tempat orang dari segala kewarganegaraan, agama dan budaya, berkumpul.
Jalan Westminster ini, adalah tempat
Parlemen tertua di dunia dipancangkan
dengan semangat kebebasan. Itu sebabnya mengapa tempat ini menjadi sasaran
bagi mereka yang menolak semua nilai
tersebut. Setiap upaya untuk mengalahkan nilai itu melalui teror atau kekerasan
akan gagal".
(Rtr/es/Ant/Xinhua-OANA)

Akibat Ledakan Bom Rakitan

10 Tentara Mesir Tewas di Sinai

Pria Indiana Terima
Pelat ‘ATHE1ST’
Elkhart, (Analisa)
Seorang pria yang awalnya menolak sebuah pelat
bertuliskan “ATHE1ST” kini memiliki pelat pribadi.
Biro Kendaraan Bermotor Indiana menolak permintaan pertama Chris Bontrager pada Februari tanpa
mengutip alasan terinci. Surat penolakan biro kepada
Bontrager mencatat badan itu dapat menolak pelat
pribadi itu jika menyinggung serangan konotasi atau
kesusilaan, menyesatkan atau dianggap tidak tepat.
Bontrager yakin keputusan itu termotivasi agama,
dan ia mengajukan satu banding pada negara bagian.
Ia mengatakan Serikat Kebebasan Sipil Amerika cabang Indiana membantu mempercepat proses banding, tanpa ia memberikan kesaksian di depan satu
panel banding, lapor surat kabar The Elkhart Truth.
“Maksud saya tidak pernah untuk memperkarakan
persoalan ini,” kata Bontrager, Kamis (23/3), yang
tinggal di Goshen. “Saya rasa bahwa proses itu harus
lebih transparan,” tambahnya.
Upaya itu memuncak dalam dirinya menerima pelat baru pada Senin.
BMV mengeluarkan sebuah pernyataan pendek terkait kasus Bontrager, menegaskan kemampuan negara bagian untuk menolak setiap pelat yang diinginkan.
Serikat Kebebasan Sipil Amerika tidak merespon permintaan komentar oleh surat kabar itu.
Baik Pengadilan Tinggi Indiana dan Mahkamah
Agung AS telah memihak pada kemampuan negara
bagian untuk memutuskan apakah sebuah pesan terkait pelat pribadi akan disetujui atau ditolak, mengatakan pesan itu akan disampaikan pada “pidato pemerintah.” (AP/echo)

gris Theresa May memberi reaksi terbuka pertamanya pada Rabu malam terkait
serangan terburuk di London sejak 2005.
May berbicara di luar kantor di 10
Downing Street, setelah dia menghadiri
pertemuan dengan penasehat senior Inggris setelah serangan tersebut. Seorang
polisi yang menjaga Gedung Parlemen
tewas setelah ditikam oleh seorang tersangka pelaku serangan.
May menggambarkan pelaku serangan
itu sebagai "sakit dan keji" dan wanita
perdana menteri tersebut memuji keberanian para petugas polisi yang menghadapi
bahaya saat mereka memberitahu orang
agar menyelamatkan diri, lapor Xinhua.

Kairo, (Analisa)
Sepuluh anggota pasukan keamanan Mesir tewas akibat kendaraan mereka terkena
dua bom rakitan di Semenanjung Sinai,
demikian disampaikan juru bicara militer,
Kamis (23/3).
Dikatakannya juga bahwa 15 pegaris keras
tewas dan tujuh lagi ditangkap dalam gerakan itu, yang menyasar "teroris sangat berbahaya" di daerah Sinai Tengah.
Mesir berjuang melawan kelompok Negara Islam (NI) di Sinai Utara. Perlawanan terjadi sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Moursi pada 2013 menyusul
unjuk rasa besar terhadap pemerintahannya.
Kelompok keras, yang melakukan pemberontakan di wilayah itu, mengikrarkan
kesetiaannya pada NI pada 2014. Kelompok

Terkait Larangan Alat Elektronik

AP/Hankookilbo

Ankara Minta AS Coret Turki

ANGKAT: Para pekerja bersiap mengangkat feri Sewol (tengah) di perairan lepas pantai Jindo, Korsel, Kamis (23/3)
setelah tiga tahun tenggelam.

Tiga Tahun setelah Tenggelam

Feri Sewol Diangkat dari Dasar Laut
Seoul, (Analisa)
Sebuah kapal feri Korea Selatan
(Korsel) yang tenggelam hampir tiga
tahun silam, menewaskan 304, kebanyakan dari mereka anak-anak dalam tamasya sekolah, secara perlahan
ditarik dari laut, Kamis (23/3). Pengangkatan kapal feri ini mengingatkan
tragedi yang mengharukan di negeri
Ginseng.
Sewol mengalami kelebihan muatan
dan melaju dengan kecepatan tinggi
ketika kapal tersebut terbalik dan tenggelam dalam pelayaran rutin di lepas pantai baratdaya pada 16 April 2014.
Para anggota keluarga menyeru
pengangkatan kapal itu dan penyelidikan atas tragedi tersebut. Para pejabat berharap dapat menemukan sembilan jenazah yang masih hilang.
“Kami tidak bisa menahan tangis
kecuali merasa tercengang ketika kapal nahas itu diangkat,” ujar Lee Kum-

hee, yang putrinya Cho Eun-hwa
menjadi salah satu dari sembilan yang
hilang kepada wartawan.
Kapal yang berada lebih 40 meter
di bawah laut di lepas pantai pulau
Jindo sudah coba diangkat tahun lalu,
tapi beberapa kali ditunda karena kondisi cuaca buruk.
“Saya seorang ibu yang sangat merindukan anaknya. Mari berdoa untuk kami agar kami bisa pulang bersama Eun-hwa,” ucap Lee Keum-hui,
menyebutkan nama anaknya.
“Kami akan sangat berterima kasih
jika kalian semua berdoa bersama kami,
agar jasad korban tersisa bisa pulang ke
keluarga masing-masing,” lanjutnya .
Lee dan beberapa orangtua korban
lainnya tinggal di permukiman sementara di Paengmok, sebuah pelabuhan terdekat dengan tempat Sewol berada, sejak kejadian itu.
Upaya pengangkatan Sewol meli-

batkan dua kapal besar dan satu kapal
selam. Operasi pengangkatan dipimpin sebuah konsorsium Tiongkok.
Kementerian Maritim Korsel mengatakan persiapan uji coba pengangkatan dimulai Rabu pagi. Jika semua lancar, dan kondisi cuaca mendukung, pengangkatan Sewol seberat
6.825 ton itu diperkirakan memakan
waktu tiga hari
Investigasi tragedi Sewol menyimpulkan bahwa sebagian besar terjadi
karena kesalahan manusia — desain
ilegal, kelebihan muatan kargo, kru
yang tidak berpengalaman dan hubungan yang dipertanyakan antara
operator kapal dengan regulator lokal.
Kapten kapal Sewol, Lee Jun-seok,
dihukum penjara seumur hidup atas
“pembunuhan atas kelalaian yang disengaja.” Belasan kru lainnya juga
dipenjara antara dua hingga 12 tahun.
(Rtr/AP/es)

Gudang Amunisi Meledak di Ukraina Timur
Ribuan Orang Diungsikan
Kiev, (Analisa)
Serangkaian ledakan mengguncang satu gudang amunisi di Wilayah
Kharkov di Ukraina Timur, Kamis
(23/3) pagi, sehingga ribuan orang
diungsikan, kata pihak berwenang.
Ledakan pertama terjadi sekitar
pukul 02.45 waktu setempat (07.45
WIB) di beberapa lokasi penyimpanan senjata artileri di barak militer di
dekat Kota Kecil Balakleya, sehingga menyulut kebakaran besar, tulis

Anatoliy Matios, Kepala Jaksa Militer Ukraina, di akun Facebooknya.
Seluruh gudang di Pangkalan Balakleya, yang berada sekitar 100 kilometer dari daerah konflik di Ukraina
Timur, berisi sebanyak 138 ribu ton
amunisi, kata Matios.
Menurut penyelidikan awal, ledakan tersebut disebabkan oleh aksi sabotase, kata Matios, sebagaimana diberitakan kantor berita Tiongkok,
Xinhua, Kamis malam.

Sementara itu, Dinas Darurat Negara Bagian menyatakan sebanyak 19
ribu orang sudah diungsikan dari Balakleya dan desa di sekitar barak militer
tersebut.
Sebanyak 500 petugas pertolongan
dan pemadam bekerja di lokasi ledakan
untuk melakukan pengungsian dan memadamkan api, kata Dinas Darurat.
Hingga tengah hari Kamis, tak ada laporan mengenai korban jiwa akibat ledakan tersebut. (Ant/Xinhua-OANA)

Bahas Persoalan Pengungsi

Utusan PBB Kunjungi Libya
Tripoli, (Analisa)
Utusan PBB bertemu dengan wakil menteri urusan luar negeri Libya di
Tripoli Kamis (23/3), dan membahas
perkembangan terkini masalah imigran gelap dan pengungsi di Libya.
Wakil Menteri Libya Lutfi AlMaghribi menyeru Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM) dan Misi
Pendukung PBB di Libya agar memberi bantuan guna menghentikan arus
migran ke Libya dengan memantau
perbatasan. Ia bertemu dengan Direktur IOM William Lacy Swing dan
pemimpin Misi Pendukung PBB di
Libya Martin Kobler.
Al-Maghribi juga mengatakan Libya "tak ingin mensahkan hukum yang

menjadikan imigran gelap sebagai
penjahat".
"Libya, yang pernah mengalami
'booming' ekonomi dan banyak migran
memandangnya sebagai tujuan berharga,
hari ini adalah negara yang menghadapi
situasi keamanan parah, ekonomi yang
ambruk tanpa harapan perbaikan. Kondisi ini menambah buruk situasi migran
yang kian rumit," kata Swing.
Ia juga menggaris-bawahi bahwa
IOM akan meningkatkan dukungannya buat "orang yang paling rentan di
negeri tersebut, migran atau warga
negara Libya".
Swing mengatakan mereka datang
untuk bertemu dengan pejabat pemerintah guna bertukar pandangan dan

mengkonfirmasi prioritas mereka di
bidang migrasi, demikian laporan Xinhua pada , Kamis pagi. Mereka juga
berusaha untuk terus mendukung pusat penahanan. "Kami juga berada di
sini untuk mendukung ratusan ribu
orang yang menjadi pengungsi di
dalam negeri mereka dan memerlukan
bantuan," ia menambahkan.
Libya menjadi tempat pilihan bagi
keberangkatan migran gelap yang ingin menyeberangi Laut Tengah menuju Eropa. Penyelundup memanfaatkan kondisi tidak aman dan kekacauan di Libya untuk mengirim ribuan
migran melalui laut, banyak di antara
mereka tewas dalam perjalanan. (Ant/
Xinhua-OANA)

Pemerintah Namibia Disarankan
Manfaatkan Air Banjir
Windhoek, (Analisa)
Partai oposisi Namibia, DTA, Kamis (23/3), telah menyeru pemerintah
agar mendirikan Komite Pengendali
Banjir Nasional untuk mencari cara
"memanen" air banjir buat tujuan irigasi sementara banjir terus menggenangi
bagian utara negeri tersebut.
Presiden DTA McHenry Venaani
telah menyeru kabinet agar, secepatnya, mencalonkan komite itu yang terdiri atas insinyur tata-air dan lingkungan hidup guna membantu mencari cara untuk mengatur dan segera
melaksanakan mekanisme untuk menyalurkan air banjir sehingga air tersebut bisa digunakan secara produktif
bagi kegiatan seperti irigasi.
Ia mengatakan kegagalan untuk
melakukan itu akan menjadi penga-

baian dan petunjuk jelas bahwa bahaya sedang dinantikan dan bukan
siap dihadapi dan ditangani untuk
mengurangi dampaknya.
"Tujuan khususnya ialah merancang strategis reaksi nasional yang
proaktif dan terpadu bagi situasi darurat seperti banjir dan kemarau," kata
Venaani, sebagaimana dikutip Xinhua pada Kamis pagi.
Dia menambahkan permukaan air
banjir dapat dialihkan ke dan disimpan
di tempat penampungan air buat petani
untuk digunakan bagi pengairan serta
metode pertanian pembudayaan air.
"Ada potensi besar pertanian dalam
menjamin air banjir dipertahankan
dalam bentuk daur-ualng guna membantu mengalihkan dan mengurangi
pukulan ekonomi, yang menghancur-

kan, dan pengurangan ancaman pangan, yang biasanya muncul bersama
banjir," katanya.
Banjir di Naimbia telah mencapai
tingkat yang mengkhawatirkan dalam
beberapa pekan belakangan; warga
diperingatkan agar melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan dalam menghadapi kemungkinan banjir
terburuk yang dialami negeri tersebut
sepanjang sejarah.
Menteri Layanan Pertanian, Air
dan Pertanian pada Rabu memperingatkan luasnya banjir yang diperkirakan terjadi di bagian utara-tengah
negeri tersebut dikhawatirkan melampaui yang terjadi pada 2011. Saat itu,
Namibia menghadapi banjir terparah
sepanjang sejarah negeri itu.
(Ant/Xinhua-OANA)

itu menyebut nama mereka Kelompok
Provinsi Sinai. Mereka dituduh bertanggung
jawab atas pembunuhan ratusan tentara dan
polisi.
Presiden Abdel Fattah al-Sisi, mantan
pemimpin militer pemimpin penggulingan
Moursi, menganggap pemberontak terkait
NI itu sebagai ancaman terhadap keberadaan
Mesir, sekutu Amerika Serikat.
Pasukan NI menguasai sebagian besar
wilayah Irak dan Suriah dan memiliki kontrol yang kuat di Libya, negara yang berbatasan dengan Mesir.
Juru bicara militer mengatakan bahwa pasukan keamanan juga menemukan dan menghancurkan setengah ton bahan peledak dan
menyita dua mobil pengangkut granat tangan
dan ratusan telepon genggam. (Ant/Rtr)

Ankara, (Analisa)
Pemerintah Turki, Kamis (23/3), mengirim
surat kepada Pemerintah AS untuk menuntut
penghapusan Turki dari daftar larangan alat
elektronik yang dibawa di pesawat.
Sehari sebelumnya, AS dan Inggris melarang dibawanya alat elektronik yang lebih
besar dari telepon seluler di kabin pesawat.
Ahmet Asrlan, Menteri Urusan Transportasi, Kelautan dan Komunikasi Turki, pada
Rabu mengatakan ia telah menandatangani
surat untuk timpalannya dari AS.
Di dalam surat itu, ia meminta Pemerintah
AS mencabut Bandar Udara Ataturk Istanbul, bandar udara terbesar di Turki, dan daftar
larangan alat elektronik, kata media setempat.
Arslan mengatakan ia juga akan mengirim
surat kepada timpalannya di Inggris, yang
mengambil keputusan yang sama cuma beberapa jam setelah pengumuman larangan

AS, demikian laporan Xinhua pada Kamis
pagi.
AS dan Inggris pada Selasa telah melarang
orang yang terbang langsung dari sebagian
besar negara Timur Tengah dan Afrika Utara
membawa alat elektronik berukuran besar di
kabin pesawat akibat keprihatinan mengenai
terorisme.
Larangan tersebut berlaku segera, dan
penumpang akan dilarang membawa alat
elektronik yang lebih besar dari telepon
genggam --termasuk laptop, tablet, e-reader, kamera-- ke dalam pesawat yang terbang
langsung ke Amerika Serikat dari 10 bandar
udara di Jordania, Turki, Arab Saudi, Kuwait, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab dan
Marokko.
Sementara itu larangan Inggris hanya mencakup enam negara, tanpa memasukkan Lebanon dan Tunisia ke dalam daftarnya.
(Ant/Xinhua-OANA)

Perundingan Suriah Kembali
Digelar di Jenewa
Jenewa, (Analisa)
Pihak-pihak bertikai Suriah memulai
kembali perundingan damai yang diperantarai PBB di Jenewa, Kamis (23/3), menyusul
aksi kekerasan meningkat dan kebuntuan
terkait isu-isu penting yang memupuskan
harapan atas terobosan.
Utusan PBB Staffan de Mistura mencoba
untuk mencapai catatan optimis ketika putaran sebelumnya berakhir bulan lalu.
Ia menegaskan perunding pemerintah dan
pemberontak telah setuju atas satu “agenda
jelas” dan begitu “segalanya siap” untuk
perundingan lebih lanjut. Terkait agenda untuk putaran ini adalah persoalan pemerintahan
- transisi politik, konstitusi dan pemilu, maupun antiterorisme atas permintaan Damaskus.
Namun gencatan senjata rapuh telah semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir setelah pemberontak dan sekutu pemberontak melancarkan dua serangan kejutan
terhadap sejumlah posisi pemerintah di Damaskus dan pusat provinsi Hama.
Adv.

Angkatan udara Presiden Suriah Bashar
al-Assad telah merespon dengan sejumlah
serangan terhadap target-target pemberontak, yang semakin mengancam perundingan
yang menghasilkan sedikit kemajuan dalam
empat putaran sebelumnya.
Perundingan PBB bertujuan untuk mencari solusi guna mengakhiri konflik enam
tahun yang telah menewaskan lebih dari 320
ribu orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi sejak dimulai pada 2011 dengan protes
terhadap rezim Assad.
Kebuntuan terus berlanjut mengenai sebagian masalah terberat, khususnya nasib
Assad, dengan oposisi menegaskan ia mundur dari kekuasaan dan pemerintah menyatakan masa depan presiden dilarang untuk
dibahas.
Dan pengamat mengatakan peluang kata
sepakat mungkin akan pada titik terendah
yang pernah dicapai, menyusul kemenangan
militer rezim.
(AFP/echo)

Sakit Pinggang dan Osteoporosis Teratasi,
Gairahnya pun Hidup Kembali

NY. YUYUN WAHYONO
Di waktu Lebaran tahun 2014
ini, Nyonya Yuyun Wah-yono
menempuh sebuah perja-lanan
yang cukup jauh. Gara-gara itu,
ia mengalami sakit pinggang,
yang membuatnya susah
berjalan. Ditunggu hingga
seminggu, tak juga kunjung
sembuh. karena itu, ibu dua anak
ini mendatangi tukang urut.
Setelah diurut dan diterapi, sang
pinggang tak juga membaik.
Jadi? Oleh seorang kenalannya,
ia lalu ditawari Madu Bima 99.
Penasaran, wanita 39 tahun ini
mencoba mengonsumsi madu
pahit tersebut secara rutin.
Ternyata, tak butuh waktu yang
lama baginya untuk menunggu
hasil yang memuaskan. "Hanya
beberapa hari setelah itu sakit
pinggang saya sudah hilang,

badan terasa lebih enak, dan
aktivitas saya lancar kembali,"
ujar penduduk Dukuh Kacangan, Kelurahan Tempursari,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, ini saat ditemui 27 September 2014.
Terkesan pada manfaat
Madu Bima 99, Nyonya Yuyun
bercerita kepada para tetangganya tentang kehebatan produk itu, sehingga banyak tetangganya yang ikut mengonsumsi. Bahkan, ia tak lupa
menawarkan madu itu kepada
seorang kakak kandungnya di
Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di
usianya yang kini 52 tahun,
sudah lima tahun lamanya kakak
lelakinya itu menderita osteoporosis. "Akibatnya, dia itu
susah berjalan. Kalau berjalan,
kakinya diseret-seret," kata
Yuyun. Selain itu, juga kata
Yuyun, sudah lama kakaknya itu
tak melakukan aktivitas seksual
lagi. Sebagai adik, tentu ia merasa kasihan. Tak hanya kepada
kakaknya itu tapi juga kepada
istri si kakak. Untuk itu, dari
Klaten sengaja ia mengirimkan
beberapa botol Madu Bima 99
ke Kolaka. Karena sangat ingin
sembuh, kakaknya itu langsung
mengonsumsi madu hitam
tersebut secara rutin setiap hari.
Apa hasilnya? Ini yang membuat, baik Yuyun maupun kakaknya itu, tak henti bersyukur.
"Sekarang banyak perubahan.
Berjalannya sudah lancar dan
aktivitas seksualnya hidup

kembali," ungkap Yuyun, dengan terharu.
Saat ini Madu Bima 99 telah
beredar di apotek, toko obat, dan
outlet lain di kota Anda.
Informasi lebih lengkap ada
di :
www.madubima.com,
dan
www.facebook.com/
Madu Bima 99.
Info Distributor Medan :
0852 6332 9972
Info Subdis. Deliserdang :
085263329972.
Binjai/Stabat : 08126387156.
Rantau Prapat : 081361698623.
Kisaran : 081378217743.
Siantar : 08127625076.
Tebingtinggi : 085288142323.
Tarutung : 081375296443.
Kabanjahe : 081361157347.
Pd. Sidimpuan : 082162577797
Sidikalang : 081362382639.
Nias : 081361050700.
Sibolga : 081370113473.
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Isu Penculikan Anak Resahkan Masyarakat
Polisi Harus Klarifikasi

Analisa/istimewa

FOTO BERSAMA: Para pengurus IMMK USU 2016/2017 usai dilantik di Gedung
Pascasarjana Kenotariatan USU, Kamis (23/3).

Pengurus IMMK USU Dilantik

Mampu Bangkitkan SDM
di Bidang Kenotariatan
Medan, (Analisa)
Ketua Program Studi (Prodi) Magister
Kenotariatan USU, Dr T Kezeirina Devi,
SH, CN, MH melalui Ketua Ikatan
Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) USU periode sebelumnya, Dinda
Aditya Nugraha, SH, M.Kn melantik
Pengurus IMMK USU periode 2016/2017
di Gedung Pascasarjana Kenotariatan
USU, Kamis (23/3).
Dalam acara pelantikan itu, Dinda
berharap agar pengurus IMMK USU yang
baru dilantik mampu membangkitkan
sumber daya manusia (SDM) di bidang
kenotariatan. Ia merasa bangga karena saat
ini antusias mahasiswa yang peduli terhadap
organisasi tersebut cukup tinggi.
“Saya salut dengan respon kawan-kawan
dengan organisasi ini. Saya ucapkan selamat
dan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya,
terutama dalam mengembangkan kualitas
SDM,” katanya di hadapan para mahasiswa
Magister Kenotariatan USU.
Ia juga mengimbau agar nantinya para
pengurus tidak muda terpecah belah karena
ego masing-masing. “Tetap solid dan bawa
organisasi ini menjadi lebih baik,” pesannya.
Ketua IMMK USU 2016/2017 terpilih,
Muhammad Ikhwan, SH mengatakan,
banyak program kerja yang akan dilak-

sanakan IMMK USU. Salah satu agenda
terdekatnya ialah melakukan audiensi ke
pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia
(INI) Sumut dan stakeholder lainnya.
“Nanti kita akan memperkenalkan
IMMK USU. Hal ini untuk meningkatkan
pengetahuan kita di bidang kenotariatan,”
katanya.
Bukan hanya itu, sebagai kegiatan sosial
lainnya, IMMK USU juga akan melaksanakan kegiatan donor darah yang rencananya akan bekerjasa sama dengan PMI Kota
Medan.
“Di bidang olahraga kita akan menggelar
turnamen futsal dan basket. Kita akan
mengajak seluruh mahasiswa kenotariatan
USU. Hal ini untuk menjalin silaturahmi
kita antarmahasiswa,” sebutnya.
Kegiatan seperti malam keakraban
antarmahasiswa Kenotariatan USU dan
lainnya juga menjadi agenda ke depan.
Termasuk seminar nasional yang digaungkan untuk menambah kualitas lulusan
Kenotariatan USU.
“Saya sangat berharap kerja sama dari
kawan-kawan semua. Tanpa dukung kalian
semua, saya yakin ini semua tidak akan bisa
terlaksana. Untuk itu mari kita menyatukan
diri dan bekerja demi tercapainya program
ini,” sebut Ikhwan. (ns)

Menag:

Madrasah Berperan Pelihara
Kerukunan Beragama
Medan, (Analisa)
Menteri Agama Lukman
Hakim Syaifudin menyatakan madrasah mempunyai
peran luar bisa tidak hanya
ikut menjaga dan memelihara
kerukunan umat beragama
masyarakat di Indonesia yang
agamais.
Hal itu dikatakan menteri
dalam rapat koordinasi madrasah se-Sumatera Utara di
salah satu hotel di Medan,
Kamis (23/3).
Menurut menteri, madrasah juga ikut menjaga dan
memelihara corak keislaman
masyarakat Indonesia yang
majemuk itu.
Dengan keberadaan madrasah tentunya kontribusi
yang diberikan di era globalisasi dan digitalisasi sangat
signifikan, perkembangan
dunia informasi yang luar
biasa ini madrasah mempunyai peran tersendiri ikut
dalam membangun peradaban dunia.
Pada kesempatan itu menteri mengingatkan para ke-

pala madrasah mendapatkan
tugas tambahan yang lebih
besar tuntutan dari masyarakat. Bagaimanapun kehidupan sekarang dan di masa
depan tantangannya semakin
komplek, katanya.
Di sisi lain, kata menteri,
sekarang ini, kementerian
agama dinilai banyak kalangan tidak hanya oleh antarlembaga, pengamat menilai
banyak perubahan mengarah
ke arah yang lebih baik. Itu
harus kita jaga dan rawat
dengan baik, ujarnya.
“Posisi madrasah sekarang memberi kontribusi
yang signifikan. Madrasah
sudah tidak hanya mampu
bersaing dengan sekolahsekolah umum tapi sudah ikut
berkompetisi secara nasional
dan internasional, katanya.
“Kita bersyukur madrasah
bisa berkembang dengan
baik” ini semua tidak terlepas
karena konsisten kontribusi
dari para kepala madrasah.
Kementerian agama punya
moto madrasah harus lebih

baik, kata Menteri Lukman Hakim.
Sebelumnya Kepala
Kantor Kementerian Agama Sumut Tohar Bayoangin menyatakan jumlah
madrasah di Sumut sebanyak 4.095 dengan jumlah
siswa sebanyak 50.400
orang. (ir)

Medan, (Analisa)
Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara
(Sumut), Januari Siregar SH meminta pihak
kepolisian melakukan klarifikasi terkait isu
penculikan anak dan paedofilia yang sedang
berkembang di masyarakat. Hal ini untuk
menjawab keresahan orangtua akibat isu tersebut.
"Hal ini sudah sangat meresahkan, orangtua yang memiliki anak khawatir tentang
isu penculikan itu. Polisi harus klarifikasi
apakah benar atau hanya hoax karena sudah
sangat berkembang di banyak daerah dan
media sosial," ujarnya ketika dihubungi,
Kamis (23/3).
Kasus penculikan anak dan paedofilia
yang terkuak melalui foto-foto dan video
anak-anak yang menjadi korban beredar di
media sosial belum lama ini. Selain itu,

kekhawatiran orangtua menjadi
Ia membenarkan banyak kasus
lebih besar mendengar modus
penculikan anak yang terjadi,
penculikan untuk penjualan
karenanya kepolisian harus meorgan tubuh anak yang disebutlakukan upaya penanggulangan
sebut terjadi di berbagai wilayah
dan investigasi agar pelaku
Indonesia. Pasca beredarnya isu
penculikan tertangkap. "Pelakunya
tersebut, banyak warga yang
jangan dibiarkan, segera tangkap
lebih waspada bahkan paranoid.
dan beri hukuman seberat-beratDi beberapa daerah, warga
nya. Polisi harus bergerak cepat,
sempat menangkap dan mengjangan menunggu banyak korban
hakimin orang yang dicurigai
baru sibuk," katanya.
sebagai penculik meski tidak
Januari juga minta media
Januari Siregar
terbukti.
jangan membesar-besarkan be"Ini kan jadi tidak baik, setiap orang yang rita penculikan anak karena justru secara
tidak dikenal yang mencurigakan langsung tidak langsung mengajarkan orang untuk
dituduh sebagai penculik anak. Bahkan ada melakukan kejahatan tersebut. "Seharusnya
yang tega langsung dikeroyok massa hingga keberanian untuk paedofilia itu tidak ada,
babak belur," ungkapnya.
tapi karena sering diberitakan di media secara

terang-terangan membuat orang menjadi
tertarik melakukannya," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, warga dari
beberapa daerah di wilayah Sumut resah
akibat beredarnya isu penculikan anak yang
tengah marak. Wahyu salah seorang warga
Medan mengaku resah karena informasi yang
beredar tersebut. Meski belum melihat sendiri
kasus penculikan yang terjadi namun ia
mengaku lebih protektif terhadap anaknya.
"Saya takut sekali dengan kasus penculikan anak yang katanya sedang marak ini.
Anak saya sepulang sekolah saya kurung di
rumah, saya kunci pagar rumah agar mereka
tidak sembarangan keluar. Dari video-video
yang beredar di media sosial, kasus
penculikan anak itu benar-benar mengerikan," ujarnya. (amal)
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Eksekusi Pasar Kampung
Lalang Ricuh
Medan, (Analisa)
Eksekusi kios pedagang pasar tradisional Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kamis (23/3) dinihari
berlangsung ricuh. Para petugas mendapat perlawanan sengit
para pedagang.
Akibatnya, dua personel Satpol PP
Kota Medan mengalami cedera akibat
terkena pukulan dan lemparan batu.
Keduanya mendapat perawatan intensif
di mobil ambulans yang disediakan
sejak awal.
Kericuhan bermula saat ratusan personel Satpol PP coba masuk ke area
pasar. Ternyata kehadiran petugas disambut dan dihadang ratusan pedagang
yang memilih bertahan dan tak ingin
lokasi dagangnya direvitalisasi PD
Pasar.
Aksi saling dorong tak terelakkan, pedagang menghujani anggota
Satpol PP dan aparat kepolisian dengan batu. Peristiwa kemudian mereda, tatkala mobil rantis polisi atau
water cannon masuk diikuti tembakan gas air mata.
Tak lama, Kasatpol PP Kota Medan,

M Sofyan, menginstruksikan agar alat
berat masuk ke dalam pasar. Melihat
itu, para pedagang tampak keberatan
namun hanya bisa pasrah melihat dua
alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum
Kota Medan masuk kemudian merobohkan bangunan kios bagian depan.
"Ini bukti Dirut PD Pasar arogan.
Tanpa sosialisasi sebelumnya soal rencana pembangunan, sudah memaksakan
kehendak merobohkan kios kami," kata
seorang pedagang, E Pinem.
Menurutnya, tidak pernah menolak
pembangunan bila sebelumnya PD Pasar menyosialisasikan rencana itu. Pedagang juga tidak mau revitalisasi dibangun hingga tiga tingkat, melainkan
satu tingkat saja. Selain itu, pedagang
juga ingin pembangunan dilakukan
secara bertahap agar mereka bisa tetap
berjualan. Sebab relokasi yang disiap-

kan dinilai tidak laik.
"Belum pernah ada kesepakatan apa
pun dengan kami, PD Pasar merasa
pernah menyampaikan sosialisasi ini.
Kami bahkan diintimidasi agar segera
mengosongkan kios," ujarnya.
Direktur Utama PD Pasar Kota Medan, Rusdi Sinuraya mengatakan pengosongan kios pedagang akan dilaksanakan sampai tuntas. "Kemungkinan dalam waktu satu minggu ini akan dikerjakan," katanya.
Rencana ini, sebutnya, merupakan
bagian niat Pemko Medan untuk membuat nyaman pedagang. "Kita tidak
pungut biaya satu rupiah pun untuk
revitalisasi. Pembangunan ini juga
sudah mendesak, karena kondisi pasar
tidak laik lagi," ujarnya.
Disinggung lokasi relokasi pedagang
yang sudah habis kontrak, dia menjelaskan tempat tersebut sejatinya sudah bisa
digunakan. "Namanya tempat penampungan sementara, tentu banyak kekurangan. Kita tidak bisa akomodir keinginan pedagang, yang ingin dipasang
lantai keramik, pintu dan lainnya. Setelah 150 hari kerja, kios sudah bisa
digunakan kembali," pungkasnya. (hen)

Seminar Nasional Bahas Korupsi,
Narkoba, Bencana
Pemuda LIRA Sumut Ikut Serta
Medan, (Analisa)
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)
Sumut, Kamis (23/3), memberangkatkan
delapan peserta aktif untuk mengikuti
seminar nasional yang membahas tiga
isu sosial utama di negeri ini.
“Tiga isu sosial dimaksud, pencegahan korupsi, pemberantasan narkoba
dan peduli bencana. Ini penting buat
kita. Sebab, di Sumatera Utara persoalan
korupsi, narkoba dan bencana alam
merupakan tiga hal yang amat membuat
miris kita selaku anak bangsa,” ujar
Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut,
Bachtiar, jelang keberangkatan dari
Medan, Kamis (16/3).
Dijelaskannya, seminar nasional itu
akan berlangsung hari ini, Jumat (24/3),
di Jakarta dan akan dibuka Menteri
Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Kegiatan yang melibatkan ribuan pemuda ini akan dirangkai dengan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Pemuda LIRA yang dinakhodai Ketua
Umum Adam Irham.
Sebagai peserta aktif dalam seminar, lanjut Bachtiar, DPW Pemuda
LIRA Sumut mengutus delapan pengurus inti. Selain dirinya sendiri,
Sekretaris Agus Susanto dan para
Wakil Ketua, yakni Yadi Susanto,
Hendra Lesmana, Ardy, Iwan, Nizam,
Risdianto dan Iskandar Lubis.
Seementara Agus Susanto, menjelaskan, pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk mengikuti seminar
tersebut. Persiapan dimulai dengan mengumpulkan data-data akurat tentang
kondisi kekinian Sumatera Utara, khususnya atas ketiga isu sosial dimaksud.
“Untuk korupsi, kita sama mengetahui bahwa daerah ini masih cukup
rawan. Korupsi sangat masif dan sistemik dan benihnya sudah disemai sejak
rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
Narkoba juga demikian, bahkan Sumatera Utara telah disimpulkan menjadi

pintu masuk utama penyelundupan
narkoba dari sejumlah negara tetagga.
Sedangkan terkait bencana, kita tahu
saat ini Sinabung sedang mengancam
keselamatan umat manusia di Tanah
Karo. Selain itu, becana banjir dan longsor juga masih terus mengintai sejumlah
kawasan,” kata Agus.
Terakhir Bachtiar mengatakan pihaknya menerapkan zero toleran terhadap
perilaku koruptif ASN dan pihak-pihak
yang secara langsung mapun tidak
langsung telah memicu maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara.
“Kita patut mengingatkan, saat ini
tengah berlangsung reorganisasi pemerintahan daerah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 18/
2016. Kita akan kawal ini, agar tidak
menjadi ajang jual-beli jabatan. Bagi
kita, jual-beli jabatan tak dapat ditolerir, lantaran dapat dipastikan akan
menyuburkan perilaku koruptif ASN,”
ujarnya. (rel/rrs)

Menko Kemaritiman Buka Munas ISKA
Medan, (Analisa)
Menteri Koordinator Kemaritiman
Jenderal (Purn) TNI Luhut Binsar
Pandjaitan dijadwalkan membuka
Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan
Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), hari
ini, Jumat (24/3) di Catholic Center
Keuskupan Agung Medan, Jalan Mataram.
“Munas ISKA yang dilaksanakan
Jumat (hari ini, red) dibuka Menteri
Koordinator Kemaritiman Jenderal
(Purn) TNI Luhut Binsar Pandjaitan,”
ujar Ketua Umum DPD ISKA Sumut
Drs Hendrik H Sitompul MM didampingi Sekretaris Jenderal ISKA Pusat
Joanes Joko, Sekretaris Umum DPD
ISKA Sumut Delpius Ginting ST MSP,
Ketua Bidang Hukum yang juga
Direktur LBH ISKA Alex Bukit kepada
wartawan terkait Perayaan Ekaristi

dalam rangka Pengukuhan Pengurus
DPD ISKA Sumut periode 2017-2020
serta Munas ISKA 2017.
Serangkaian pengukuhan pengurus
DPD ISKA Sumut, lanjut Hendrik yang
juga anggota Komisi B DPRD Medan
ini, dilaksanakan berbagai kegiatan
sejak Jumat hingga Minggu (24-26/3).
Dari kegiatan tugas utama ISKA Sumut
ingin menentukan Ketua Presidium
Pengurus Pusat ISKA Indonesia. Itulah
merupakan sejarah bagi Kota Medan.
“Di mana 25 Maret ini akan muncul
seorang sosok Ketua Presidium Pengurus Pusat ISKA yang akan ditentukan,”
ujarnya.
Pada munas yang mengusung tema
“Revitalisasi Peradaban Pancasila
Menuju Seabad Indonesia” ini, lanjutnya, juga dilakukan rangkaian kegiatan
seperti kegiatan religius dengan melak-

Analisa/Mahjijah Chair

KETERANGAN: Ketua DPD ISKA Sumut Hendrik H Sitompul (kanan kedua)
didampingi Sekjen ISKA Pusat Joanes Joko (berkacamata), Sekretaris Umum
DPD ISKA Sumut Delpius Ginting ST MSP (kiri), Ketua Bidang Hukum yang juga
Direktur LBH ISKA Alex Bukit menyampaikan keterangan kepada wartawan
terkait Munas ISKA.

sanakan misa, kegiatan internal memilih
ketua presidium pusat, menggelar tiga
seminar, kunjungan wisata ke Danau
Toba diakhiri dengan bakti sosial di
Siosar, Tanah Karo, yang tak lain lokasi
para pengungsi Gunung Sinabung.
Kegiatan berskala nasional ini, dihadiri seluruh pengurus DPP ISKA, seluruh DPD dan DPC ISKA se-Indonesia
yang ditetapkan tiga tahun lalu di Pontianak. “Ini menjadi kebanggaan bagi
kami mendapat kepercayaan itu.
Sekaligus menjadi kesempatan yang
baik bagi Sumut mau mengkomunikasikan kepada masyarakat yang ada di
Indonesia diwakili teman-teman ISKA
yang datang dari Papua dan Sumatera
ini,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal ISKA Pusat
Joanes Joko menambahkan, Munas ISKA yang memilih tema terkait Pancasila
yakni, “Revitalisasi Peradaban Pancasila Menuju Seabad Indonesia” dinilai
sangat penting diangkat ke permukaan.
Sebab, menurutnya, pascareformasi,
ISKA melihat ada kekosongan ideologi
dalam kehidupan berbangsa, kekosongan mengamalkan ideologi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Seperti diketahui dalam waktu
terakhir ini nampak sekali bahwa ada
upaya-upaya, ada fakta di mana ideologi
pancasila sebagai sebuah ideologi
berbangsa dan bernegara tampaknya
mulai luntur dalam aplikasinya,”
tegasnya.
ISKA melihat ini harus dikembalikan
lagi dalam konteks menyongsong seabad berdirinya republik ini. Jadi dalam
munas ini kita mengharapkan seluruh
rekan ISKA dari seluruh Indonesia itu
bisa memberikan selain melakukan
regenerasi pengurusan kita juga mengharapkan bisa melahirkan sumbangsih
pemikiran untuk bangsa dan negara.(mc)

FH UISU Buka PKPA Angkatan II
Medan, (Analisa)
Fakultas Hukum (FH) Universitas
Islam Sumatera Utara (UISU) membuka pendaftaran Pendidikan Khusus
Profesi Advokat (PKPA) Angakatan
II Tahun 2017 bekerja sama dengan
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
pimpinan Ketua Umum DPN Peradi,
Dr H Fauzie Yusuf Hasibuan SH MH.
Pelaksanaan pendidikan PKPA Fakultas Hukum UISU membuka kelas weekend yang dilaksanakan setiap hari
Sabtu dan Minggu mulai 8 sampai 30
April mendatang.
Hal ini dijelaskan oleh Ketua PKPA
Fakultas Hukum UISU, Dr Ibnu Affan
SH MHum didampingi Sekretaris Mhd
Taufik Nasution dan Bendahara Hj Susilawati SH MHum yang juga Pembantu
Dekan II Fakultas Hukum UISU di
ruang dosen Fakultas Hukum UISU
Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan, Kamis (23/3).
Ibnu Affan juga mengatakan bahwa
syarat utama untuk mengikuti dan mendaftarkan diri dalam program PKPA
harus lulusan pendidikan tinggi hukum

dengan gelar SH, Shi atau Syariah dan
membayar biaya pendaftaran sebesar
Rp250ribu serta biaya pendidikan sebesar Rp. 5juta dapat dicicil 3kali. Selain
itu wajib menyerahkan 2 lembar fotocopy legalisir ijazah, 1 lembar fotocopy
KTP dan foto berwarna ukuran 4x6,
3x4 masing-masing 4 lembar,”katanya.
Ia menambahkan untuk materi kurikulum pendidikan yang akan diajarkan
meliputi kurikulum pendidikan materi
dasar seperti fungsi dan peranan organisasi advokat, sistem peradilan Indonesia, kode etik profesi advokat.
Kemudian materi hukum acara atau
litigasi yakni hukum acara pidana, perdata, PTUN, peradilan agama, mahkamah konstitusi, peradilan hubungan
industrial, persaingan usaha, peradilan
HAM dan arbitrase. Selanjutnya masuk
pada materi non litigasi yang meliputi
perancangan dan analisa kontrak, pendapat hukum (legal opinion) dan uji
kepatutan dari segi hukum (legal due
diligence), organisasi perusahaan termasuk penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitor). Dan terakhir masuk pada materi pendukung

atau keterampilan hukum yakni teknik
wawancara dengan klien, penelusuran
hukum dan dokumentasi hukum serta
argumentasi hukum atau legal reasoning.
Pendidikan PKPA Fakultas Hukum
UISU diasuh oleh tenaga pengajar dari
berbagai profesi unsur akademisi, advokat, pengurus peradi, KPPU Medan,
Kepolisian, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan
Negeri, Pengadilan Niaga, Mantan Hakim Peradilan HAM dan Mantan Hakim
Ad Hock PHI yang handal, teruji dan
berkualitas.
Untuk fasilitas pendidikan PKPA
dilengkapi dengan ruang kuliah yang
representative dengan fasilitas AC,
internet wifi selama pendidikan, viewer,
white board dan sound system, makalah
dan modul belajar, perpustakaan, ruang
praktik peradilan semu, coffee break,
makan siang dan sertifikat PKPA dari
DPN Peradi. Waktu pendaftaran untuk
gelombang angkatan II dibuka mulai
tanggal 2 Maret hingga 7 April mendatang bertempat di Sekretariat PKPA
Fakultas Hukum UISU. (br)

Analisa/qodrat al-qadri

SEMEN KAKI: Satu beberapa perwakilan massa aksi dari Front Mahasiswa Nasional Cabang Medan melakukan semen kaki saat aksi solidaritas
mendukung tindakan petani Kendeng Lestari saat berunjuk rasa di Bundaran Majestik, Medan, Kamis (23/3). Aksi solidaritas tersebut guna
menyuarakan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah karena dinilai banyaknya tindakan
inkonstitusional dan cacat hukum dalam pemberian izinnya.

Tewas di Atas Betor
Medan, (Analisa)
Yuniaro Dakhi (44) asal Kelurahan Halinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten
Nias Selatan ditemukan tewas diduga sakit
di atas betor saat melintasi Jalan Brigjen
Katamso Wilkum Polsekta Medan Kota,
Kamis (23/3) sekitar pukul 18.00 WIB.
Berdasarkan keterangan saksi, Herman
(41) seorang penambal ban warga Jalan
Desibarito Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia menjelaskan, pada
saat ia menambal ban, lalu tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh betor yang dikendarai korban. Sampai Herman terjatuh dan
masuk ke kolong betor milik korban. Saat
melihat ke atas, Herman melihat korban
diduga sudah tertidur pingsan di tangki
betor miliknya.

Melihat kejadian tersebut, warga sekitar
lalu menolong korban dengan menurunkannya ke aspal. Pada saati itu melintas
petugas lalu lintas yang sedang patroli.
Lalu menyuruh saksi kedua, Burhan Pohan
(43) seorang penarik betor untuk memberikan pertolongan pertama di Rumah
Sakit Permata Bunda. Namun diketahui,
korban sudah meninggal saat belum sampai
di rumah sakit.
Kapolsek Medan Kota, Kompol Martuasah Tobing melalui pesan siaran
WhatApp yang diterima Analisa, Kamis
(23/3) malam menyebutkan, pihaknya telah
melakukan pemeriksaan dan olah TKP,
memeriksa para saksi dan membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara. Lalu
menghubungi keluarga korban. (amad)

Sekretaris FPPP Berterima Kasih kepada Pemko

Perjuangkan Kenaikan Gaji
Guru MDA
Medan, (Analisa)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F
PPP) menyampaikan terima kasih kepada
Pemko Medan yang telah menaikan gaji para
guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
dari Rp150 ribu menjadi Rp500 ribu.
"Sebagai Sekretaris F PPP, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Medan
yang telah menaikan gaji para guru MDA,"
ujar Sekretaris F PPP Irsal Fikri, kemarin,
terkait perjuangan Fraksi PPP dalam mendorong kenaikan gaji para guru MDA di
Kota Medan.
Sementara untuk para guru MDA, lanjutnya, diharapkan dengan apa yang telah
mereka dapatkan saat ini teruslah bersemangat untuk mendidik generasi muda
Islam.
"Kalaupun nanti ada wacana untuk menaikan lagi gaji para guru MDA ini. Fraksi
PPP siap berjuang untuk mereka," tegas
Fikri yang juga anggota Komisi B DPRD

Medan ini.
Bukan tidak mungkin gaji mereka dapat
dinaikan kembali mengingat PAD Kota
Medan cukup besar. Demikian halnya dengan APBD Kota Medan yang cukup besar
juga. "Masa untuk menampung alokasi gaji
guru MDA yang merupakan pembimbing
generasi muda Islam, Pemko Medan tidak
sanggup, mengingat PAD dan APBD kita
juga cukup besar," katanya bernada setengah bertanya.
Saya yakin, sambungnya, Pemko Medan sanggup secara bertahap menaikkan
lagi gaji guru MDA, kenapa tidak. "Dengan
apa yang sudah kita perjuangkan, mereka
kita harapkan bersemangat mendidik anakanak usia dini untuk ilmu agama.
Sebab apa pun ceritanya ilmu agama
adalah benteng yang pertama. Insya Allah
kita perjuangkan untuk mereka," pungkasnya bernada semangat.
(mc)

Sekolah Malaysia Puji
Pendidikan di YPSA
Medan, (Analisa)
Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan mewakili
(SMK) Tun Mamat Tangkak, Johor, Malaysia, Tuan Haji
Zakaria Haiyun memuji pendidikan yang diterima siswasiswi di Indonesia, khususnya di Yayasan Pendidikan
Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) Medan. Hal itu disampaikannya di sela kedatangan mereka mengunjungi YPSA
sekaligus melihat langsung budaya sekolah di Indonesia.
“Saya ucapkan, atas nama SMK Tun Mamat Malaysia,
ribuan terima kasih kepada YPSA yang telah menerima kami
dengan sambutan yang luar biasa. Ini merupakan hubungan
silaturahmi antara 2 negara Indonesia dan Malaysia khususnya
Johor dan Medan,” katanya saat rombongan siswa dan guru
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tun Mamat, SMK
Parit Bunga, SMK Ledang dan SMK Bukit Gambir Malaysia
melakukan studi banding ke YPSA, Senin (20/3).
Dia mengaku kagum atas peningkatan mutu dan fasilitas
sekolah. “Karena itulah, kami dari Malaysia ingin sekali
melihat langsung apa yang ada di sini. Semoga kami dapat
mencontoh dan bawa pulang ke negeri kami di seberang
sana,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan kerja
sama (MoU) dalam bidang pendidikan yang nantinya ini
menjadi manfaat ke depan.
Kunjungan yang diikuti sekitar 20 siswa dan 10 guru
SMK Tun Mamat Malaysia beserta para pengetua SMK
Parit Bunga, SMK Ledang dan SMK Bukit Gambir Malaysia yang diterima langsung Ketua Umum YPSA H.
Rahmawaty dan Sekretaris Umum YPSA Hj. Rizki Fadilah
Raz, M.Psi.Psikolog., Ketua Harian Addaratul Hasanah,
S.Sos., S.Pd., serta kepala SD dan SMA YPSA.
Sekretaris Umum YPSA Hj. Rizki Fadilah Raz,
M.Psi.Psikolog, mengatakan sangat senang dan bangga
atas kunjungan 4 sekolah dari Johor Malaysia ini. Hal
tersebut membuktikan bahwa YPSA sudah cukup dikenal
di dunia internasional.
“Semoga murid-murid SMK senang di sini dan dapat
melihat sistem belajar mengajar di YPSA ini. Kalau yang
baik bawalah kembali ke Malaysia tapi kalau ada yang
kurang di sini beritahukan kepada kami. Semoga kita
dapat saling berbagi”, katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan kesepakatan kerja sama MoU antara YPSA yang ditandatangani
langsung oleh Ketua Umum YPSA Hj. Rahmawati dengan
(SMK) Tun Mamat, SMK Parit Bunga, SMK Ledang dan
SMK Bukit Gambir Malaysia.
Di akhir acara YPSA dan 4 SMK Malaysia ini saling
bertukar cenderamata. Selanjutnya rombongan dibawa keliling
area YPSA dan Raz Collection Galleri & Museum. (st)

Kasus KTP-E, Golkar Harus Sabar

Agung Lantik Pengurus Kosgoro 57 Sumut
Medan, (Analisa)
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 HR Agung
Laksono menegaskan, seluruh kader
Partai Golkar termasuk Kosgoro harus
bersabar dengan informasi keterlibatan
Ketua Umum Partai Golkar dalam
kasus dugaan korupsi KTP Elektronik
yang ditangani lembaga KPK.
“Kami mendengarkan secara
seksama apa yang terjadi. Dalam
hal ini, kami percaya, Ketua Umum
Golkar, dalam hal proses hukum,
menyerahkan sepenuhnya pada
lembaga peradilan. Jadi, kita tidak
perlu menetapkan vonis sebelum
waktunya, ingat ada asas praduga
tak bersalah,” katanya usai melantik
Pimpinan Daerah Kolektif (PDK)
Kosgoro 1957 Sumut Periode 20162021 di Hotel Madani Medan,
Kamis (23/3).
Hadir dalam pelantikan ini di antaranya Gubernur Sumut HT Erry
Nuradi, Ketua DPRD Sumut Wagirin
Arman, Walikota Medan Dzumi Eldin, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, mantan Gubsu
Syamsul Arifin, Wakil Bupati Labuhanbatu dan unsur FKPD Provsu.
Menurut Agung, sebelum proses
hukum berjalan, kader tidak perlu
melakukan langkah-langkah yang bisa
memecah belah partai. “Jaga kekompakan, kita bersatu. Tentu pimpinan
Golkar siap menjalankan tugas. Jangan
belum apa-apa untuk Munaslub. Kita
ikuti dengan sabar. Kosgoro berkewajiban mengawal ini,” tegasnya lagi.
Kosgoro 57, lanjutnya, harus mengawal Partai Golkar agar tetap dalam
koridor persatuan dan kesatuan. Kosgoro juga diminta konsisten dalam
membantu program Partai Golkar
termasuk memenangkan pemilihan
kepala daerah bagi Partai Golkar.
“Setelah pelantikan ini, segera koor-

dinasi dengan Kosgoro kabupaten/kota
hingga kecamatan agar bisa membantu
program Golkar, termasuk dalam
memenangkan pilkada,” katanya.
Apalagi, lanjut Agung, pada 2018,
ada beberapa daerah provinsi cukup
besar yang menggelar pilkada seperti
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali dan Sumatera Utara, Sumsel,
Kaltim serta Sulsel. “Ini menjadi pekerjaan rumah Partai Golkar. Kosgoro
sebagai ormas pendukung berkewajiban
untuk menyukseskan,” sebut Agung.
Soal penetapan calon kepala daerah yang diusung, lanjut Agung,
Golkar lebih memilih secara obyektif. Golkar akan menetapkan berdasarkan survei elektabilitas yang be-

nar-benar diinginkan masyarakat.
“Khusus untuk Sumut, tentu mengikuti ketentuan internal. Dari Partai
Golkar boleh, hanya penuhi persyaratannya.Elektabilitasnyaharusbaik.Saya
setuju dengan Riza (Ketua Kosgoro
Sumut) yang mendorong elektabilitas
Ketua Golkar Sumut. Dengan demikian
maka, bisa dipertanggungjawabkan.
Kami tidak ingin mengusung yang
kalah. Kami ingin mengusung y ang
menang,” tegas Agung.
Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu diwakili Sekretaris Irham
Buana Nasution memberikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Dia
juga memberikan apresiasi Kosgoro
57 Sumut yang memberikan du-

Analisa/zulnaidi

PATAKA: Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 HR Agung Laksono
memberikan Bendera Pataka kepada Ketua PDK Kosgoro 57 Sumut
Riza Fakhrumi Tahir saat pelantikan di Hotel Madani Medan, Kamis
(23/3).

kungan kepada Ngogesa sebagai
calon Gubsu.
Sikap jelas
Ketua PDK Kosgoro 57 Sumut Riza
Fakhrumi Tahir menegaskan, sebagai
pendiri Partai Golkar, sikap Kosgoro
Sumut jelas. “Kami akan manut dengan
sikap politik Partai Golkar. Soal calon
Gubsu, sampai hari ini, Golkar belum
punya calon. Tapi, sebagai patron
politik, Ketua DPRD Golkar Sumut,
Ngogesa Sitepu, orang yang pantas
menjadi calon Gubsu. Tanggung jawab
kami adalah untuk meningkatkan
elektabilitasnya,” sebut Riza didampingi Sekretaris Viktor Silaen.
Dalam kesempatan itu, Kosgoro
Sumut juga menjalin kerja sama dengan Aliansi Pedagang Pasar Seluruh
Indonesia Sumut. “Saya akan rumuskan
konsep gerakan kembali ke pasar
trandisional. Selama ini, kita selalu
bangga dengan pasar ritel, pasar modern,
tapi kita lupakan warung yang ada di
sebelah rumah kita,” katanya.
Menurutnya, hal ini juga selaras
dengan kebijakan pemerintah yang
akan merevitalisasi 5000 pasar
tradisional dalam lima tahun dan itu
sudah dilaksanakan. “Kosgoro ingin
terlibat dalam gerakan kembali ke
pasar tradisional,” sebut Riza.
Gubsu HT Erry Nuradi dalam
sambutannya mengharapkan, Kosgoro 57 Sumut memberikan apresiasi
atas pelantikan tersebut. Dia berharap
lembaga ini memberikan masukan
bagi pembangunan Sumatera Utara
khususnya dalam gotong royong di
tengah masyarakat.
Turut hadir mantan Gubsu H
Syamsul Arifin SE, Walikota Medan
HT Dzulmi Eldin, Ketua PDK Kosgoro 57 Medan Iswanda Nanda Ramli. Acara juga diisi dengan perayaan
HUT ke-68 Ketua Umum Kosgoro
57 HR Agung Laksono.(nai)
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Warga Keluhkan Tiang
Listrik dan DBD
Medan, (Analisa)
Warga Jalan Sempurna Kelurah Sudirejo I Kecamatan
Medan Kota mengeluhkan soal tiang tiang listrik kayu
yang mulai lapuk di kawasan tersebut.
"Tiang-tiang listrik itu tidak ada lagi yang berdiri lurus,
melainkan miring. Ini membuat kami khawatir sewaktuwaktu tiang itu tumbang karena cuaca buruk," ungkap
Khairiah, salah seorang warga dalam Reses I tahun 2017
Anggota DPRD Medan Drs H Hendra DS di Jalan Sempurna Medan, Kamis (23/3).
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya dalam kegiatan
rutin DPRD Medan itu, warga mengaku resah dengan
keberadaan tiang listrik kayu di daerah mereka itu.
Warga telah melapor ke kelurahan dan PLN namun
belum ada tanggapan. Bahkan pihak PLN telah survei dan
sekadar membuat lubang namun belum ditindaklanjuti
lagi.
"Kami sudah berulang kali melaporkan persoalan ini
baik ke kelurahan maupun ke pihak PLN. Tapi, sampai
sekarang tidak ada respon.Padahal, PLN mengatakan
tiang listik kayu berbahaya jika tumbang, karena bisa
menyebabkan kebakaran," keluhnya.
Mereka takut, karena kata pihak PLN jika nanti tiang
tiang yang lapuk itu runtuh bisa menimbulkan kebakaran.
Menanggapi hal itu, itu Hendra DS mengatakan akan
menyampaikan keluhan warga kepada PLN agar segera
membuat tiang beton.
Selain persoalan tiang listrik, masyarakat juga mengeluhkan Demam Berdarah Dengue (DBD). Warga mengatakan telah melapor untuk meminta fogging karena
ada warga yang terkena DBD, namun tidak ada juga
respon dari pemerintah.
"Kami sudah melapor ke kelurahan minta fogging, tapi
tidak ditanggapi. Padahal sudah ada 2 anak yang kena
DBD disini," katanya.
Terkait DBD, Hendra mengatakan warga harus berkoordinasi dengan kepling dan kelurahan untuk mengatasi
DBD, selain masalah kebersihan, ia juga akan menyampaikan pada Dinas Kesehatan untuk melakukan fogging.
Selain itu Camat Medan Kota, Edi Mulia Matondang
mengatakan jika sudah ada warga yang terserang DBD,
harus ada bukti laboratorium ditunjukkan ke kelurahan.
"Itu harus ada bukti labnya, karena fogging itu tidak
boleh sembarangan dilakukan. Karena fogging itu tidak
baik buat kita yang sehat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi D itu juga
mengatakan peredaran narkoba (narkotika dan obat-obat
terlarang) di Medan khususnya Kecamatan Medan Kota
sudah sangat memprihatinkan tanpa ada tindakan tegas
dari pihak terkait.
"Masalah peredaran Narkoba di daerah ini sangat dikeluhkan warga dan minta pemerintah maupun aparat penegak hukum bertindak tegas," ungkap politisi Hanura ini.
Ia mengemukakan, memang saat ini obat-obatan terlarang (narkotika) sudah merambah seluruh lini dan sendi
kehidupan manusia. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah
anak-anak juga telah terkontaminasi peredaran zat terlarang
tersebut.
“Saat ini, peredaran narkoba tidak hanya merambah
orang dewasa, tapi sudah merasuki anak-anak sekolah.
Mereka ini sangat rentan terhadap pengaruh narkoba
dengan berbagai cara,” tandasnya.(mc)

Halaman 5

Lansia Dorong Wisjnu Calon Gubsu 2018
Medan, (Analisa)
Ratusan lanjut usia (lansia) dari berbagai
organisasi lansia di Sumatera Utara mendorong agar Irjen Pol (Purn) H Wisjnu Amat
Sastro mau mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan
Prestasi Lanjut Usia Sumatera Utara mewakili
para lanjut usia, Sanggup Purba, di Ballroom
Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja
Medan, Kamis (23/3).
Menurut Sanggup Purba, dari banyaknya
yang akan menjadi Cagubsu periode 20182023, para lanjut usia menjatuhkan pilihan
kepada Irjen Pol (Purn) H Wisjnu Amat
Sastro karena telah banyak pengalaman bertugas di berbagai provinsi, dan selama bertugas sebagai Kapolda Sumut, berani tampil di
depan menghadapi berbagai masalah yang
ada di Sumatera Utara.
Kehadiran dari berbagai utusan organisasi
lansia sepakat untuk mendorong Wisjnu untuk mencalonkan diri menjadi Gubsu 20182023 karena perhatiannya kepada lansia, kepemimpinannya dan pengalamannya seharihari bisa diyakini membangun Provinsi Sumut yang telah tertinggal dari berbagai provinsi lain di Indonesia.
Lomba puisi
Sanggup Purba menambahkan, sejak
2010, Yayasan Prestasi Lanjut Usia telah
banyak melakukan kegiatan di antaranya

lomba membaca tahtim, lomba paduan suara,
lomba baca puisi perjuangan, lomba catur,
pengobatan gratis, bantuan kacamata gratis
dan lainnya. “Ini semua dilakukan karena
lanjut usia ingin berbuat yang terbaik mengisi
kekosongan kegiatan lanjut usia di Sumatera
Utara,” katanya.
H Wisjnu Amat Sastro didampingi Ny.
Mutiara Wisjnu br Sitepu menjelaskan kehadirannya dengan para lansia dari berbagai
organisasi untuk bersilaturahmi dan untuk
saling kenal, saling asih, asah dan asuh.
“Saya sangat bangga dan terima kasih
pada teman-teman lansia yang telah mengundangnya hadir bersama istri Ny Mutiara Wisjnu br Sitepu untuk saling kenal, bersilaturahim dan berdendang ria,” katanya.
Wisjnu menjelaskan sejak beberapa bulan
terakhir, sejumlah ulama, buruh pengusaha,
petani dan nelayan serta kelompok pemuda
dan kalangan etnis suku telah datang menemuinya untuk berkenan mencalonkan diri
jadi Gubsu periode 2018-2023. “Jika itu
kehendak rakyat, saya siap untuk ikut calon
Gubsu periode 2018-2023,” katanya disambut dengan tepukan tangan yang meriah.
Pertemuan silaturahmi yang dikemas
dengan sederhana ini ditandai dengan penyerahan buku Mutiara di Antara Anak dan
Guru kepada para lanjut usia, dan diakhiri
dengan berdendang ria dan makan bersama,
serta doa oleh Ishak Nasution. (maf)

Analisa/muhammad arifin

FOTO BERSAMA: Irjen
Pol (Purn) H Wisjnu Amat
Sastro didampingi Ny Mutiara Wisjnu br Sitepu foto
bersama dengan utusan
lanjut usia, seusai penyerahan cenderamata buku
Mutiara di Antara Anak
dan Guru, Kamis (23/3).
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Kodam I/BB Gelar Sosialisasi Advokasi

Waspadai HIV-AIDS di Lingkungan TNI
Medan, (Analisa)
Kodam I/BB menggelar Kegiatan
Advokasi Komandan Satuan tentang
Penanggulangan HIV-AIDS di Ruang
Manunggal Makodam I/BB Jalan Gatot
Subroto Medan, Kamis (23/3). Melalui
kegiatan ini diharapkan mampu mewaspadai dengan melakukan tindakan
pencegahan dan penanggulangan HIVAIDS di jajaran Kodam I/BB.
Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu
Somantri melalui Kasdam I/BB Brigjen
TNI Tiopan Aritonang, SIP menjelaskan
sekilas tentang penyakit HIV-AIDS. Yaitu
penyakit yang disebabkan sejenis virus
yang disebut HIV. Adapun cara kerja virus
tersebut menyerang sistem kekebalan
tubuh manusia, yakni sistem jaringan yang
berfungsi melindungi tubuh dari seranganserangan penyakit dan sampai saat ini
belum ditemukan obat yang mampu
menyembuhkan penyakit tersebut.
"Penyakit HIV-AIDS telah cukup banyak diderita oleh masyarakat dan yang
lebih mengkhawatirkan lagi sudah menyebar di lingkungan TNI, bahkan penderitanya cenderung meningkat dari
waktu ke waktu. Melihat urgensinya masalah ini, mengharapkan kepada para
komandan satuan, agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penyebab, dampak serta
langkah-langkah pencegahannya terhadap penyebaran penyakit HIV-AIDS,"
ujarnya.
Lebih lanjut, Kasdam I/BB menyampaikan kepada para peserta jangan segansegan menanyakan hal-hal yang kiranya
belum jelas kepada tim kesehatan selaku
penyelenggara, agar tidak mengalami
hambatan dalam menyosialisasikan hasil
advokasi di satuannya masing-masing
sehingga tercipta keterpaduan dalam
pencegahan maupun penanggulangan
HIV-AIDS di wilayah Kodam I/BB.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan yang dibawakan tim advokasi terkait
penjelasan mengenai HIV-AIDS kepada
para peserta secara detail dan menarik,
sehingga peserta dapat memahami materi
yang disampaikan dengan sebaik-baiknya.
Kapuskesad (Kepala Pusat Kesehatan
Angkatan Darat) Mayjen TNI dr. Bambang Pratomo Sulistyo, M.M, dalam paparannya menyampaikan, pentingnya
menjaga kesehatan bagi semua orang
dan khususnya di kalangan prajurit. “Kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi
segala-galanya tidak berarti kalau tidak
sehat," tukasnya.
Adapun beberapa penyakit yang harus

diwaspadai oleh prajurit di antaranya
penyakit noninfeksi degeneratif seperti
jantung, hipertensi dan diabetes. Lebih
lanjut disampaikan juga pola hidup sehat
(healthy life) yang harus menjadi
perhatian setiap prajurit dalam memberikan asupan gizi agar tugas pokok dapat
tercapai dengan baik di antaranya gizi
harus seimbang, hindari rokok dan napza,
hindari stres dan seks bebas. Cek secara
rutin tekanan darah, teratur berolahraga
dan rileks serta istirahat cukup dengan
minimal tidur enam jam sehari dan
menjaga kesehatan lingkungan.
Turut hadir dalam acara tersebut, para
Sahli (Staf Ahli) Pangdam I/BB, para
asisten, para Kabalakdam I/BB, para
Komandan Satuan jajaran Kodam I/BB
dan Sekretaris Komisi Penanggulangan
HIV-AIDS Provinsi Sumut Drs. H. Rachmatsyah, M.M. (amad)
Analisa/istimewa

CENDERAMATA: Kasdam I/BB Brigjen TNI Tiopan Aritonang, SIP menerima
cenderamata dari Kapuskesad Mayjen
TNI dr. Bambang Pratomo Sulistyanto,
M.M. Pada pembukaan Advokasi Dansat
tentang Penanggulangan HIV-AIDS di
Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto
Medan, Kamis (23/3).

Pencuri Sepeda Motor Tewas Dimassa
Medan, (Analisa)
Setelah dirawat intensif akibat dipukuli massa, MN (27) warga Jalan Sei
Lepan II, Puji Dadi, Binjai, seorang
terduga pencuri sepeda motor akhirnya
tewas di Rumah Sakit Bhayangkara Jalan KH. Wahid Hasyim, Kamis (23/3)
sekitar pukul 01.30 WIB.
Dikatakan Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Daniel Marunduri, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, MN sempat dibawa seorang
pria mengaku polisi ke rumah sakit di
Binjai. Dia dipukuli warga di Jalan
Binjai Km 16,5, Desa Serbajadi,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten
Deliserdang, Rabu (22/3) sekira pukul
20.15 WIB karena mencoba mencuri
Honda Beat.

Sepeda motor diparkir pemiliknya
Hendra (28) di depan warungnya di
Jalan Medan Binjai Km 16,5, Desa
Serbajadi dalam kondisi kunci tidak
dicabut. Melihat korban sibuk menyirami halaman warung, MN menghidupkan kunci kontak. Sialnya, bukan
mesin yang menyala, melain alarm
sepeda motor, sehingga membuat istri
Hendra langsung berteriak maling.
Sadar aksinya dipergoki, MN berusaha melarikan diri naik angkot. Namun gagal. Warga menangkap dan
memukulinya hingga kritis. Beruntung
amuk massa dapat dihentikan seorang
pria mengaku polisi dan membawa
MN ke rumah sakit di Binjai. Karena
lukanya sangat parah, pelaku dirujuk
ke Rumah Sakit Bhayangkara. Setelah

dirawat beberapa jam, nyawa MN
tidak dapat diselamatkan. Jenazahnya
telah dibawa keluarga untuk dimakamkan, tegas Danile.
Bawa sabu
Kedapatan membawa sabu, FG (29)
warga Jalan Veteran ditangkap Reskrim Polsek Medan Baru di Rupat.
Dari pengakuannya, kata Kapolsek
Medan Baru, Kompol Ronni Bonic,
pelaku membeli barang terlarang tersebut dari seseorang di Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun.
Selain sabu dalam plastik kecil,
sepeda motor pelaku juga disita sebagai barang bukti. Untuk mengelabui
petugas, pelaku menyembunyikan
sabu di genggaman tangannya.(wan)

Penjual Ganja Dituntut Seumur Hidup
Analisa/istimewa

DIAPIT: Dua remaja pelaku jambret di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Karang
Berombak, diapit petugas Polsek Medan Barat, Rabu (22/3).

Dua Jambret Ditangkap
Polsek Medan Barat
Medan, (Analisa)
Dua remaja pelaku jambret tak bisa
mengendalikan laju sepeda motornya saat
beraksi diteriaki korbannya di Jalan Karya
Dalam, Kelurahan Karang Berombak,
Kecamatan Medan Barat, Rabu (22/3).
Akibat teriakan korbannya, kedua
jambret amatiran, MR (19) penduduk Jalan
Istiqomah/ Kelurahan Helvetia Medan bersama temannya, RP (17) penduduk Jalan
Sejahtera, Pondok Surya, Kelurahan Helvetia Timur, jatuh tersungkur ke badan jalan.
Aksi penjambretan terhenti setelah massa yang sudah ramai, langsung menyerang
keduanya hingga pasrah diborgol polisi.
Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku
mengendarai sepeda motor dengan sengaja
mencari sasaran penjambretan.
Ketika berada di lokasi, salah seorang
pelaku yang berstatus pelajar yakni RP,
melihat korban Wahyu Noviana Widiasari
(35) warga Jalan Karya, Medan Barat,
berboncengan mengendarai sepeda motor
jenis matic bersama keluarganya.
Kedua pelaku pun membuntuti karena
melihat di dalam dashboard sepeda motor
milik korban ada dompet.
Melihat dompet tersebut, kedua pelaku
ini pun terus mengikuti hingga memepet
korban. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun,
korban terus saja melajukan kendaraannya

yang tanpa disadarinya kedua pelaku itu
terus berupaya mendekatinya.
Setelah berhasil memepet kendaraan
korban, salah satu pelaku langsung menyambar dompet milik korban dan kabur
menuju ke Jalan Kowilhan, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.
Tak terima barangnya dijambret korban
pun berteriak minta tolong. Mendengar
teriakan itu kedua pelaku ini pun gugup
dan ketakutan karena telah dikejar massa
bersama petugas Unit Reskrim Polsek
Medan Barat yang sedang berpatroli di
sekitar lokasi kejadian.
"Kedua pelaku sempat terjatuh dari
sepeda motornya. Diduga karena gugup
dan takut saat massa mengejar keduanya.
Tepatnya di Jalan Karya Dalam Kecamatan
Medan Barat, keduanya berhasil ditangkap
dan sempat dihajar massa," kata Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Rusdi
Marzuki, Kamis ( 23/3).
Selanjutnya kedua kawanan jambret ini
pun digelandang ke Mako Polsek Medan
Barat beserta 1 unit sepeda motor Revo BK
4759 LK sebagai barang buktinya. "Berdasarkan hasil pengembangan, tersangka
baru sekali melakukan aksinya. Kedua
pelaku, kita jerat dengan Pasal 365 Ayat 1
KUHPidana dengan ancaman hukuman 12
tahun Penjara," ujar Rusdi Marzuki. (ham)

Pemerintah Diminta Serahkan
Mutasi Data Kependudukan
Medan, (Analisa)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut memendesak walikota/bupati
mengeluarkan surat edaran, kepada dinas
kependudukan serta jajaran pemerintahan
ke bawah, agar menyerahkan mutasi data
kependudukan ke masing-masing KPU di
tingkatannya.
Hal ini untuk mempermudah update data
pemilih dalam program pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan KPU, sebelum pemilihan umum (Pemilu) atau Pemilihan
kepala daerah (Pilkada).
Demikian Komisioner KPU Sumut Ir
Benget Silitonga kepada Analisa ketika
ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/3).
"Minimal 3-6 bulan instansi terkait, menyerahkan mutasi data kependudukan menyangkut data pindah tempat tinggal, meninggal dan lainnya, untuk segera dilaksanakan sinkronisasi dengan DPT pemilu
terakhir di KPU bersangkutan," ujarnya.
Jadi, ungkapnya, saat pilgub atau pilkada
dan pemilu, data per tiga bulan ini akan
dilagakan dengan DPT lama sehingga
menjadi data awal lagi. Data ini, nanti akan
disesuaikan lagi, dengan data Daftar
Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4),
yang diturunkan Kemendagri ke KPU setiap
menjelang pemilu atau pilkada.
Lebih mudah
Dengan metode ini, ungkapnya, KPU
tentunya akan lebih mudah saat tahapan
pemutakhiran data pemilih karena datanya
valid dan riil.
Selama ini, paparnya, data yang
disampaikan ke KPU secara glondongan,
sehingga proses pemutakhiran dan dinamisasi penduduk lebih sulit.

Jika akses per enam bulan dilaksanakan
jauh-jauh hari, serta terhubung, dengan sistem pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU, maka ke depannya proses pemutakhiran pemilih pada baik pada Pilgubsu maupun pilkada walikota atau bupati,
bisa lebih gampang.
Untuk itu, ungkapnya, diimbau KPU kabupaten/kota berkomunikasi dan melakukan
penjajakan guna melaksanakan MoU dengan
walikota dan bupati, terkait pemutakhiran
data penduduk secara faktual, sehingga data
penduduk legal administratif selaras dengan
data penduduk secara riil (defacto).
Dalam kesempatan itu, aktivis Bakumsu
ini juga mengharapkan, ke depannya
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
juga membuat sistem informasi kependudukan yang terbuka, dan bisa diakses publik
serta instansi berwenang, termasuk KPU.
Ciptakan berbasis online
"Sudah waktunya Pemprovsu, pemko dan
Pemkab menciptakan aplikasi kependudukan
berbasis online, untuk mempermudah pelayanan kependudukan. Jadi pelayanan
administrasi kependudukan tidak manual lagi.
Instansi kepolisian saja, sudah menerapkan
sistem berbasis online ini, dalam pembuatan
SIM dan STNK. Kenapa pemko atau pemkab
selaku penguasa anggaran, malah tertinggal
masalah IT ini," jelasnya.
Jadi, ungkapnya, kalau nasional saja
bisa menciptakan program sistem informasi
dan data penduduk E-KTP, kenapa daerah
tidak bisa membuat sistem lainnya.
Ia berkeyakinan ungkapnya jika ini sudah
terlaksana, DPT tidak merupakan masalah
‘seksi’ lagi dalam setiap ajang pemilu atau
pilkada baik di pusat maupun daerah.(aru)

Medan, (Analisa)
Hendri (36) warga Kota Cane,
Aceh, tertunduk lesu saat duduk di
kursi pesakitan Pengadilan Negeri
(PN) Medan, Kamis (23/3). Pasalnya,
ia dituntut hukuman penjara seumur
hidup karena menjual narkotika jenis
ganja sebanyak 35 kilogram (kg).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Indra Zamachsyari, menilai terdakwa sah dan meyakinkan bersalah
melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35/2009 tentang Narkotika. "Meminta majelis hakim yang
mengadili perkara ini menjatuhkan
hukuman penjara terhadap terdakwa

seumur hidup, " ucap jaksa.
Majelis Hakim yang dipimpin
Nazar Effendi, memerintahkan terdakwa menyampaikan pembelaan secara
lisan. Namun terdakwa meminta untuk
memberikan secara tertulis dalam nota
pembelaannya (Pledoi) pada pekan
depan.
Usai sidang terdakwa mengaku,
terpaksa menjual ganja kering karena
anak perempuannya ingin kuliah di
Aceh. "Saya terpaksa karena anakku
yang perempuan mau kuliah di Aceh.
Jadi harus nyari uang harus cepat,"
katanya kepada wartawan saat digiring
ke Ruang Tahanan Sementara (RTS)
PN Medan.

Diketahui, terdakwa diamankan
pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut di Jalan
Pasar Merah Ujung, Medan pada Kamis 1 September 2016. Penangkapan
itu dilakukan setelah polisi mendapat
informasi adanya pemilik narkoba
jenis ganja yang hendak memasarkan
di Kota Medan.
Mendapat informasi tersebut, polisi
pun langsung menyamar sebagai pembeli. Setelah disepakati, pelaku dan
polisi yang menyamar bertemu di
SPBU Pasar Merah. Pelaku datang
dengan membawa ganja kering sebanyak 35 kg di dalam mobil miliknya
dan langsung diamankan. (wita)

Menggelembungkan Biaya Perjalanan Dinas

Pejabat Sekretariat DPRD Dibui 16 Bulan
Medan, (Analisa)
Lima pejabat di Sekretariat DPRD
Labuhanbatu Utara (Labura) masingmasing dihukum satu tahun empat
bulan (16 bulan) penjara di Pengadilan
Tipikor Medan, Kamis (23/3). Mereka
terbukti bersalah secara bersama-sama
menggelembungkan (mark up) biaya
perjalanan dinas anggota DPRD Labura sebesar Rp1,7 miliar.
Kelima terdakwa, yakni April Hasibuan selaku Sekretaris DPRD Labura, Bendahara DPRD Labura, Khairuddin Pane, Nahan Butar-butar, Nurliana, Mariati Waruwu, ketiganya
merupakan pejabat pelaksana teknis
kegiatan (PPTK). Selain kurungan badan, mereka juga dibebankan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider
1 bulan kurungan.
Menurut majelis hakim, kelimanya
mark up biaya perjalanan dinas mulai

dari harga tiket pesawat hingga biaya
hotel para anggota dewan. "Mengadili
menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama, " ucap Ketua
Majelis Hakim, Ferry Sormin.
Majelis hakim menilai para terdakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) Jo
Pasal 18 UU RI Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor
20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHPidana.
Modus yang dilakukan para terdakwa dengan menggelembungkan biaya
tiket pesawat dan menukar hotel tempat penginapan yang sebagaimana telah
ditentukan sebelumnya sehingga
negara mengalami kerugian sebesar
Rp1,7 Miliar dari tahun anggaran 2014.
Dalam putusan tersebut, para
terdakwa tidak dibebankan uang

pengganti karena telah mengembalikannya ke kas daerah. Majelis hakim
pun memerintahkan kepada jaksa agar
memindahkan uang yang telah diserahkan ke kas negara.
Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maulita sari menyatakan pikir-pikir. Hal serupa juga
disampaikan penasihat hukum kelima
terdakwa. Diketahui, sebelumnya para
terdakwa dituntut selama 2 tahun penjara denda Rp100 juta subsider 3 bulan
kurungan.
Kasus ini juga melibatkan Iman
Sari yang merupakan pegawai di bagian perjalanan di Sekretariat DPRD
Labura. Terdakwa merupakan bagian
pengadaan tiket pesawat dan hotel
perjalanan dinas anggota DPRD. Ia
juga dihukum selama satu tahun lima
bulan penjara dan denda Rp100 juta
subsider 3 bulan kurungan. (wita)

Medan Singkat
Pekan Depan Pejabat
Eselon II Dilantik
Medan, (Analisa)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu, Hasban Ritonga
mengatakan 12 pejabat eselon II dari hasil seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan
Pemprovsu telah terpilih. Direncanakan mereka dilantik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), T Erry Nuradi
pada pekan depan.
"12 pejabat lainnya sudah terpilih. Mungkin Minggu
depan akan dilantik. Karena saat ini jadwal Pak Gubsu
masih padat. Apalagi Pak Presiden RI dalam pekan ini
mau melakukan kunjungan ke Tapanuli Tengah (Tapteng)," ujar Hasban yang juga merupakan Ketua Pansel
JPT Pemprovsu kepada wartawan, Rabu (22/3).
Ia menyebutkan, jika pansel juga telah mendapatkan
surat rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara
(KASN) terhadap ke 12 pejabat eselon 2 tersebut.
"Surat rekomendasinya sudah keluar. Kita belum tahu
apakah ke 12-nya dilantik sekaligus atau tidak.
Tergantung Pak Gubernur nantilah," sebutnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Gubsu sendiri telah
melantik enam pejabat yang terpilih dari seleksi tersebut.
Keenamnya dilantik dalam dua tahap. Tahap pertama,
Gubsu melantik Kepala Inspektorat Provsu, OK Henry
dan Kepala Bappeda Provsu, Irman. Sementara pada
tahap kedua, Gubsu melantik empat pejabat lainnya.
Keempat yakni Suriadi Bahar sebagai Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat,
Agustama sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dahler
sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan, serta Ria Nofida Telaumbanua sebagai
Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. (ns)

Hasil Operasi Simpatik
Satlantas Beri 3.963 Teguran
Medan, (Analisa)
Tiga pekan pelaksanaan Operasi Simpatik Toba
2017 Satlantas Polrestabes Medan memberikan 3.963
kali teguran pada pelanggar lalu lintas. Dan pelaku
pelanggaran lalu lintas didominasi karyawan swasta
sebanyak 2061 orang.
"Operasi Simpatik Toba 2017 sudah berlangsung
selama 3 pekan terhitung mulai 1 hingga 21 Maret
2017. Harapan kita dengan berakhirnya operasi ini
tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin bertambah," jelas Kasat
Lantas Polrestabes Medan, AKBP Indra Warman pada
wartawan, Kamis (23/3).
Lebih jauh, untuk kendaraan yang terlibat pelanggaran
lalu lintas yang paling banyak dilakukan sepeda motor
sebanyak 3.499 unit. Disusul mobil bus sebanyak 223
unit dan mobil penumpang sebanyak 172 unit.
Untuk jenis pelanggaran yang paling banyak
dilakukan pengemudi sepeda motor, sambung Kasat,
tidak menggunakan helm ada sekitar 1179 kali. Diikuti
melawan arus sebanyak 335 kali, melanggar lampu
lalu lintas sebanyak 230 kali dan berboncengan lebih
dari 1 orang sebanyak 79 kali.
Satlantas Polrestabes Medan juga mencatat ada sekitar
14 kecelakan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi
Simpatik Toba 2017 ini. Dengan korban meninggal dunia
sebanyak 7 orang, 4 korban luka berat dan 10 korban luka
ringan." Untuk kecelakaan lalu lintas selama operasi ada
beberapa barang bukti yang diamankan yakni 25 kendaraan,
15 lembar STNK dan 11 SIM," urainya.
Selama Operasi Simpatik berlangsung, kata AKBP
Indra, personel Satlantas juga melakukan penyuluhan
dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, instansi
dan tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas.
Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan
spanduk, pembagian stiker dan leaflet. (yy)

Polsek Medan Barat Tanggapi
Informasi Masyarakat
Medan, (Analisa)
Personel Polsek Medan Barat menggerebek sejumlah pemuda yang sedang asik pesta narkoba jenis
sabu-sabu di gubuk pinggiran rel kereta api Jalan
Bambu 1, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan
Barat, Kamis (23/3) siang.
Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan
dua pemuda dan beberapa alat bukti.
Menurut data yang diperoleh, awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat kalau lokasi gubuk
di sekitaran pinggiran rel tersebut kerap dijadikan tempat
mengkonsumsi narkoba. Dari laporan masyarakat itu,
petugas kemudian melakukan pengintaian.
Setelah diintai, ternyata informasi masyarakat itu
benar. Tanpa buang waktu, begitu ada tujuh pemuda
yang sedang asik pesta narkoba, polisi langsung melakukan penggerebekan.
Dalam penggerebekan itu, polisi sempat mendapat
perlawanan dari masyarakat setempat. Tapi perlawanan
warga itu langsung cepat diredam pihak kepolisian.
Selanjutnya polisi berhasil mengamankan dua
pelaku serta sejumlah barang bukti. Kemudian para
pelaku di gelandang ke Mapolsek Medan Barat.
Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Rusdi Marzuki ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penggerebekan di lokasi tersebut. "Sabar dulu ya bang," ujarnya.
Menurut Rusdi kasus tersebut masih dalam pengembangan. "Nanti ya, masih kita lakukan pengecekan dan pendataan lebih dulu," katanya. (ham)

Pirngadi Tes Urine
Berkala Pegawai

Analisa/qodrat al-qadri

SITAAN POLISI: Direktur IV Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri Brigjen Pol Eko Daniyanto (kiri) bersama
Wakapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto (tengah) merilis sejumlah kendaraan mewah yang disita dari bandar
narkotika yang ditangkap di Medan, saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Medan, Kamis (23/3). Barang bukti
yang disita dari penangkapan tersebut adalah 1 unit Toyota Harier, 1 Honda Jazz, 1 unit Pajero Sport, 1 unit Harley
Davidson, dan 2 pucuk senjata api.

Medan, (Analisa)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi
Medan mengadakan tes urine berkala kepada para
pegawainya. Tujuannya guna meningkatkan pengawasan dan kedisplinan.
Tes tidak tertutup bagi pegawai dan honorer. Hal itu
disampaikan Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Edwin Effendi MSc di kantornya, Kamis (23/3).
Ia mengatakan, tes urine tidak hanya untuk mengetahui seseorang terdeteksi terkena narkoba atau tidak.
Namun, kegiatan ini juga bertujuan mengantisipasi
dan mencegah jika ada penyakit yang menyerang agar
bisa segera dengan cepat dan tepat ditangani.
"Tes urine ini kita lakukan berkala, tetapi waktunya
tidak tentu. Kadang juga secara mendadak. Jadi biasanya ada pegawai atau honorer dapat diketahui dengan
cepat dan akurat mengalami masalah kesehatan atau
tidak," ungkapnya.
Menurutnya, menjaga kesehatan sangat penting
dilakukan setiap orang. Pihaknya terus meningkatkan
kinerja dengan menggelar tes urin berkala di lingkungan
rumah sakit milik pemerintah Kota Medan itu. Jika
ada pegawai atau honorer yang terindikasi penyalahgunaan obat-obatan, RSUD dr Pirngadi akan menonaktifkan pegawai tersebut.
Tes urin dilakukan secara acak. Hal ini sengaja agar
tidak ada rekayasa bagi para pegawai dan honorer.
Mereka harus selalu siap ketika rumah sakit mengadakan
tes mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
"Kita berharap rumah sakit mempunyai pegawai
dan honorer yang sehat tanpa ada indikasi gangguan
kesehatan," pungkasnya. (dani)
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Pemprovsu Harus Atasi
Pencemaran Sungai Deli
Medan, (Analisa)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(Pemprovsu) mengambil tindakan dan
langkah untuk mengatasi pencemaran
sungai. Pemprovsu juga harus segera
mengeluarkan kebijakan pengelolaan
air.
"Pulihkan hak rakyat atas air. Stop
pencemaran oleh korporasi industri.
Pemprovsu harus segera mewujudkan
kedaulatan air untuk kehidupan yang
berkelanjutan di masa yang akan datang," jelas Direktur Walhi Sumut,
Dana Tarigan usai kampanye kegiatan
peringatan Hari Air Sedunia, Rabu
(22/3) di Bundaran Majestik Medan.
Lebih lanjut, Medan yang memiliki
sekitar 9 aliran sungai saat ini dalam

kondisi yang tidak layak konsumsi
(minum). Ini disebabkan banyaknya
industri yang berada di sepanjang bantaran sungai membuang air limbahnya
ke sungai salah satunya di Sungai Deli.
Bukan itu saja, kebiasaan membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai yang dilakukan warga
juga turut menyumbang pencemaran
sungai. Untuk itu, warga khususnya
masyarakat Kota Medan harus diajak
untuk mengubah perilaku tidak membuang sampah sembarangan. "Warga
juga diajak pintar dan hemat dalam
penggunaan air dalam kehidupan
sehari-hari,"imbuhnya.
Dikatakannya, bila pencemaran air
dan limbah air rumah tangga tidak
segera disikapi bencana besar akan
terjadi. Seperti krisis air bersih, buruk-

nya kesehatan masyarakat, timbulnya
berbagai bakteri yang menyebabkan
penyakit dan berkurangnya ketersedian air bersih untuk kebutuhan kehidupan manusia.
Atas kondisi ini, Walhi Sumut minta
agar pemerintah mengambil sikap
terhadap buruknya pencemaran air di
Sumut khususnya di Kota Medan.
Mendorong pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan
air dan mempergunakan dengan
bijaksana serta pencegahan pencemaran air.
"Mengajak masyarakat dalam
pelestarian air dan mencegah pencemaran air dari bahan-bahan yang berbahaya seperti air limbah hasil pembuangan sisa komsumsi dan air limbah
sisa olahan industri," tukasnya. (yy)

Skorsing DPD FSPTI-KSPSI
Sumut Dicabut

Analisa/qodrat al-qadri

TANPA KURSI: Dua warga menanti angkutan di halte sambil duduk di lantai, karena kursi yang disediakan di halte telah hilang alas kursinya di Halte
Medan Mall, Medan, Senin (20/3). Alas kursi tersebut menurut warga sekitar telah hilang digondol Orang Tak Dikenal (OTK), padahal halte tersebut
baru didirikan.

Tanah Dipakai untuk Pembangunan SD

Ismail Mengadu
ke DPRD Sumut
Medan, (Analisa)
Ismail (48) warga Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara mengadu ke DPRD Sumut agar
mendapatkan haknya kembali setelah tanah keluarganya
digunakan untuk pembangunan SD Inpres. Hal itu disampaikannya pada Komisi E DPRD Sumut, Senin (20/3).
Kedatangan Ismail diterima Ketua Komisi E DPRD Sumut
H Zahir, MAP dan Sekretaris Komisi E Ahmadan Harahap
dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri perwakilan
Dinas Pendidikan Batubara dan Kejari Batubara. Ismail
menjelaskan, penggunaan lahan itu dimulai tahun 1977 ketika
desanya masih menjadi bagian wilayah Kabupaten Asahan.
Ketika itu, lahan milik ibunya almarhumah Siti Azarnia
didatangi pegawai dinas pendidikan dan meminta sedikit
lahan untuk membangun sebuah kelas SD Inpres. Sebagai
kompensasi, ibunya dinyatakan tidak perlu membayar Iuran
Pembangunan Daerah yang kini dikenal dengan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB).
Karena kurang memahami situasi dan niat ingin membantu
dunia pendidikan, orangtuanya mengizinkan penggunaan lahan
untuk membangun satu lokal SD tersebut. Namun lahan yang
dipakai semakin luas sehingga telah berdiri satu sekolah utuh.
Pada tahun 1999, orangtuanya diminta menanda tangani
pembayaran lahan namun surat itu tidak ditanda tangani
karena berbagai pertimbangan. Bujukan itu terus diupayakan
hingga 2005. Orangtua Ismail sempat terbujuk dan menanda
tangani surat itu. Namun pihak keluarga menilai ada
ketidakjujuran dalam surat tersebut sehingga direbut kembali
dan dibakar.
Sikap itu sempat akan menimbulkan masalah hukum namun
dapat dimediasi sehingga dilanjutkan dengan rapat muspika.
Dalam musyawarah dengan melibatkan muspika itu, pihak
keluarga meminta ganti rugi
Rp400 ribu per meter. Lalu
disepakati bahwa permintaan
itu akan disampaikan ke
Pemkab Batubara karena
dinas pendidikan tidak
memiliki anggaran.
"Kesannya kami yang mengemis untuk menyelesaikan
masalah. Jangan merasa
karena lahannya dilimpahkan
dari Pemkab Asahan, merasa
itu aset Pemkab Batubara.
Lahan itu dipinjam dari kami.
Kalau memang merasa itu hak
mereka, silakan tunjukkan
bukti kepemilikan," katanya.
Sekretaris Komisi E DPRD Sumut dari PPP, Ahmadan Harahap mengatakan,
pihaknya akan berupaya
memperjuangkan masalah
tersebut karena mengetahui
adanya
warga
yang
terampas haknya. Selain itu,
pihaknya tidak ingin ada
sekolah yang ditutup ahli
waris pemilik lahan hanya
karena belum selesainya
pembebasan lahan.
"Kami tak ingin ada gangguan bagi dunia pendidikan
terkait masalah lahan, padahal masalahnya bisa diselesaikan dengan musyawarah,"
ujarnya.
Ketua Komisi E DPRD
Sumut dari PDI Perjuangan
H Zahir, MAP mengharapkan Pemkab Batubara menunjukkan niat baik dengan
tidak mengabaikan hak warga yang memiliki lahan SD
tersebut. Kalau Pemkab
Batubara merasa lahan tersebut merupakan asetnya, ia
meminta Pemkab Batubara
menunjukkan bukti alas hak
atau surat kepemilikan tanah
yang sah. Komisi E DPRD
Sumut sepakat untuk melakukan pemanggilan ulang
terhadap pihak-pihak terkait,
terutama Dinas Pendidikan
Batubara.
"Kalau tidak bisa diselesaikan secara musyawarah,
akan kita pakai penyelesaian
secara hukum," katanya.
(amal)

Kedelai Aman bagi Penderita
Kanker Payudara
Medan, (Analisa)
Belakangan ini, banyak beredar isu kacang kedelai dan olahan turunannya
berbahaya bagi penderita kanker payudara.
Pasalnya, protein kedelai mampu memicu
peningkatan hormon estrogen.
Namun, ternyata hal tersebut masih
belum terbukti meningkatkan faktor risiko
kanker payudara.
Pernyataan itu disampaikan dr Denny
Rifsal Siregar SpB(K) ONK MKes kepada
Analisa, Selasa (21/3).
"Masyarakat sebaiknya menyaring informasi kesehatan yang dibaca dari internet
dan media sosial. Tidak perlu takut mengonsumsi kedelai jika masih dalam batas
wajar," kata dokter yang berpraktik di
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji
Adam Malik itu.
Ia mengatakan, kemungkinan berbahaya
itu ketika protein pada kedelai bersatu
dengan lemak tinggi di dalam tubuh. Struktur pada kedelai mirip dengan struktur kimia
pemicu estrogen. Namun, belum tentu
estrogen. Masyarakat tidak perlu takut.
Kondisi seperti ini sedikit sekali terjadi.
"Hormon estrogen berlebih memang
menjadi salah satu pemicu kanker payudara.
Namun, kedelai belum terbukti. Isunya saja
yang dibesar-besarkan. Masyarakat jadi
salah kaprah menanggapinya," tuturnya.
Masyarakat seharusnya lebih mewaspadai faktor sporadik risiko kanker pa-

yudara. Ia menyebutkan antara lain, lemak
tinggi, konsumsi obat hormonal misalnya
pil Keluarga Berencana (KB), tidak
menikah, tidak punya anak, usia kehamilan
di atas 35 tahun, menopause lebih dari 51
tahun, usia menstruasi pertama kurang dari
12 tahun dan gaya hidup. Beberapa kondisi
ini memicu estrogen lebih tinggi.
"Sedangkan, faktor genetik hanya
menyumbang lima hingga 10 persen risiko
kanker payudara," ucapnya.
Ia menyebutkan, tidak semua penelitian
yang ditampilkan di internet sudah diakui
secara internasional dunia kedokteran
(established). Masyarakat harus mengetahui
lebih dalam riwayat penelitian itu dan
membaca metode ilmiah yang digunakan.
Beberapa penelitian bahkan menampik
kedelai berbahaya.
"Ada malah penelitian yang menyebutkan kacang kedelai bagus untuk memblokir
pertumbuhan estrogen berlebih yang
memicu kanker payudara," ujarnya.
Selama ini, ia tidak pernah mendapatkan
masalah kanker payudara yang disebabkan
konsumsi kedelai. Setiap hari, ia menangani
10 sampai 15 orang penderita kanker
payudara.
"Bahkan di Sumatera Utara tidak pernah
ditemukan kasusnya. Malah kedelai sangat
baik karena protein nabatinya yang berguna
bagi tubuh," pungkasnya.
(dani)

Medan, (Analisa)
Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Transport
Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (DPP FSPTI-KSPSI), akhirnya mencabut surat keputusan tentang skorsing Ketua DPD F
SPTI Sumut, CP Nainggolan, SE
MAP, Pembekuan DPD F SPTI Sumut, pembentukan Caretaker DPD
F.SPTI Sumut, serta SK Kepengurusan
DPC F. SPTI Kota Medan yang dipimpin Antoni Pasaribu, SE dan Edi
Riady SH. Sekaligus menginstruksikan
agar DPD F SPTI Medan terus
menjalankan roda organisasi sesuai
AD/ART organisasi.
Ketua DPD F SPTI Sumut CP
Nainggolan, SE MAP, didampingi
Sekretaris Ramlan Purba SH, di sekretariat DPD F.SPTI Sumut Jalan Gatot
Subroto, Selasa,(21/3) mengatakan,
SK No. 036/DPP-FSPTI/SPSI/III/
2017, tanggal 20 Maret 2017, ditandatangani Ketua OKK Syamsul Bahri
dan Sekretaris Umum Syafril Arsyad,
S.Sos dicabut oleh DPP FSPTI-KSPSI.
Dipaparkan CP Nainggolan, sejak
keluarnya SK DPP F.SPTI tersebut,
maka kepengurusan DPC F.SPTI Medan di bawah kepemimpinan Antoni
Pasaribu, SE dan Edy Riady, SH, serta
turunan dan seluruh kepengurusan di
bawahnya ilegal, dan secara hukum
tidak dapat lagi membawa-bawa nama
F.SPTI-K.SPSI Medan.
Karenanya CP Nainggolan mengimbau, agar seluruh Pimpinan Unit
Kerja (PUK) F.SPTI yang ada di Kota
Medan, segera melaporkan keberadaanya kepada Caretaker DPC F.SPTI
Kota Medan dipimpin Martin LK
Bangun untuk konsolidasi organisasi,
dengan batas waktu 30 Maret 2017.
“Seluruh PUK diimbau kembali kepangkuan DPD F.SPTI Sumut, demikian pula kepengurusan DPC F.SPTI
Kota Medan di bawah Antoni Pasaribu-Edi Riady, yang telah bubar dengan sendirinya. Konflik sudah selesai, kini saatnya kita membesarkan
organisasi sesuai AD/ART dan mekanisme serta fatsun FSPTI”, ujar CP

Analisa/istimewa

RAPAT PLENO: Suasana rapat pleno DPP F.SPTI di Jakarta, yang akhirnya
mencabut seluruh keputusan sebelumnya. Memulihkan nama baik DPD
FSPTI Sumut, yang diinstruksikan segera menjalankan roda organisasi
sesuai AD/ART, Selasa (21/3).
Nainggolan.
CP Nainggolan didampingi pengurus DPD F.SPTI lainnya, seperti Drs
Lukman Pangaribuan, Martin LK Bangun yang juga Caretaker DPC Medan,
para PUK seperti Rajendra Sitepu, Samiono, Akbar, Dody, minta agar seluruh instansi sipil, kepolisian dan militer
di Kota Medan, untuk dapat memahami
putusan internal organisasi F.SPTI itu
dan menjalankan tupoksinya, serta
tidak terlibat provokasi yang dapat
mengakibatkan terjadinya tindak
pelanggaran hukum.
Ditambahkan Ramlan Purba, dalam
rapat pleno DPP F SPTI itu barulah
diketahui, banyak informasi yang keliru disampaikan oleh Ketua Umum
Surya Batubara kepada pengurus DPP,
hingga terbitlah beberapa surat keputusan terhadap DPD F SPTI Sumut.
“Mengetahui hal tersebut, Ketua
Umum DPP K SPSI Yorris Raweyay
menganjurkan agar DPP F.SPTI segera
melakukan klarifikasi kepada DPD F

SPTI Sumut. Jangan sampai hal itu
menyebabkan roda organisasi frederasi
yang bernaung di bawah konfederasi,
tidak dapat berjalan tidak baik sesuai
AD/ART.
Menyadari kekeliruan itulah, rapat
pleno DPP mencabut seluruh keputusan yang telah dibuat sebelumnya”,
ujar Ramlan Purba.
Wakil Ketua DPD F.SPTI Sumut,
Drs Lukman Pangaribuan menegaskan,
agar seluruh PUK yang ada di Kota
Medan, segera mempersiapkan kaderkader terbaiknya mengikuti Musyawarah Cabang Luar Biasa F.SPTI Kota
Medan, yang segera digelar dalam waktu
dekat di Hotel Danau Toba Medan.
“Mari kita berangkulan tangan dan
bekerja sama kembali untuk membesarkan organisasi, karena konflik sudah selesai. DPD F.SPTI Sumut dipimpin CP Nainggolan, SE, MAP-Ramlan
Purba, SH, legal berikut turunan dan
kepengurusan di bawahnya”, ujar
Lukman . (rel/sug)
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BPIH 2017... (Sambungan dari hal. 1)
Menurut Ali, Komisi VIII DPR RI juga telah menyepakati beberapa kebijakan dasar untuk penyelenggaraan
ibadah haji 2017.
Pertama, komponen penerbangan dan seluruh transaksi
dalam negeri hanya menggunakan rupiah sesuai amanat
Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang No 7/2011 tentang Mata
Uang dan mencantumkan syarat penggunaan mata uang
rupiah dalam ketentuan lelang maskapai penerbangan haji.
Kedua, transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi
menggunakan mata uang riyal (SAR). Ketiga, nilai kurs
riyal Arab Saudi sebesar 1 riyal = Rp3.570. “Pengumuman
BPIH ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)
dan ditetapkan dalam mata uang rupiah,” katanya.
Keempat, BPIH petugas Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)
tidak mendapat dukungan pembiayaan dari dana optimalisasi.
Kelima, harga peningkatan kondisi tenda di Arafah ditetapkan
sebesar 2 riyal dan jika terdapat peningkatan biaya dapat
diambil dari biaya safe guarding.
Keenam, kuota jemaah haji regular sebanyak 204.000
orang dan kuota petugas haji Indonesia 2017 sesuai
ketersediaan kode bra adalah 3.500 orang.
Ketujuh, peningkatan kualitas pelayanan bus antarkota,
bus salawat dan bus menuju Armina dan kedelapan
optimalisasi peningkatan pelayanan Siskohat untuk
mempermudah penyelesaian dokumen jemaah haji (paspor
dan visa). (Ant)

Andi Narogong... (Sambungan dari hal. 1)
saat memberikan kesaksian.
Dia menyatakan, Sugiharto bilang kalau uang tersebut
adalah uang ucapan “terima kasih” setelah pembahasan
anggaran KTP-E disetujui.
“Saya dipanggil Pak Sugiharto ke ruangan beliau. Pak
Sugiharto mengatakan ini sekadar ucapan ‘terima kasih’.
Mau dikasih ke Indra, Asni, dan Asfahan, pegawai Ditjen
Anggaran Kementerian Keuangan,” kata Wisnu.
Lebih lanjut, dikatakannya, uang itu disimpan di dalam
map, namun ia tidak mengetahui berapa besaran dari uang
tersebut. “Uang itu akhirnya saya serahkan pada Pak Indra.
Kemudian yang untuk Asni saya serahkan ke Pak Suparmanto
untuk diserahkan ke Bu Asni dan Pak Asfahan,” tuturnya.
Ia pun memastikan bahwa pemberian uang ucapan
“terima kasih” itu terkait dengan penganggaran proyek
KTP-E.
“Ya, ada karena yang memastikan Pak Sugiharto setelah
persetujuan pembahasan anggaran multiyears (tahun
jamak) tersebut,” katanya.
Wisnu juga menyatakan bahwa tiga pegawai Ditjen
Anggaran Kemenkeu tersebut tidak meminta uang.
“Tidak, mereka tidak meminta. Pak Indra sebelumnya
tanya itu uang apa. Saya hanya sampaikan itu uang titipan
dari Pak Sugiharto,” tuturnya.
Anggota DPR membantah
Sementara, mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Fraksi Partai Demokrat Taufik Effendi yang dihadirkan
Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi dalam lanjutan
sidang kasus proyek pengadaan KTP-E membantah telah
menerima uang terkait proyek ini.
“Saudara, terkait proses KTP-E apakah menerima
uang?” tanya Ketua Majelis Hakim John Halasan dalam
sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,
Kamis (23/3).
Atas pertanyaan itu, Taufik menyatakan tidak pernah.
Bahkan yakin saat hakim bertanya ulang. Dia juga mengaku
tidak tahu kalau ada bagi-bagi uang terkait proyek ini. Taufik
Effendi mengaku tidak sering menghadiri rapat proyek KTPE. Dia lebih banyak membahas masalah aparatur sipil negara
(ASN) karena menjadi ketua panitia kerjanya.
“Apa dan bagaimana persetujuan usulan proyek KTPE?” tanya Hakim John.
“Secara utuh saya tidak mengetahui,” jawab Taufik.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2009-2010
Fraksi PAN Teguh Djuwarno yang juga dihadirkan dalam
sidang ini banyak ditanyai seputar rapat persetujuan usulan
proyek KTP-E.
“Masih ingat hal yang berkaitan dengan KTP-E? Itu
proyek apa?” tanya Hakim John Halasan.
Teguh Juwarno antara lain menyatakan tidak hafal jumlah
rapat KTP-E yang terjadi. Berdasarkan notulen, ada dua rapat
penting. Pertama rapat kerja Mendagri dengan Komisi II, 5 Mei
2010 terkait usulan anggaran. Kemudian, rapat dengar pendapat
(RDP) dengan Sekjen Kemendagri pada 11 Mei 2010.
“Apakah itu disetujui?” tanya Hakim John.
“Pada saat disetujui, saya sudah tidak di Komisi II,”
jawab Teguh.
Dalam dakwaan disebut Taufik Effendi menerima 103
ribu dolar AS, sementara Teguh Djuwarno menerima 167
ribu dolar AS, dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
(Ant)

Indonesia Kecam Serangan London
Jakarta, (Analisa)
Pemerintah Indonesia mengecam serangan yang terjadi di London, London, yang
terjadi pada Rabu waktu setempat (22/3).
“Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme, dalam segala bentuk dan dalam segala manisfestasinya,” kata Presiden Joko
Widodo di Bandara Internasional Hang
Nadim, Kota Batam, Kamis (23/3).
Menurut siaran pers Biro Pers, Media dan
Informasi Setpres yang diterima Antara, Presiden mengajak dunia internasional bersatu
dalam memerangi ancaman terorisme.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan duka cita kepada rakyat dan pemerintah Inggris, khususnya bagi para korban.
“Indonesia kembali menyerukan kerja sama
secara besar-besaran antarnegara dalam hal
memerangi terorisme,” tegas Jokowi.
Presiden menyatakan tidak ada keterang-

an warga negara Indonesia (WNI) yang
menjadi korban akibat insiden penyerangan
yang terjadi di sekitar Gedung Parlemen
Inggris tersebut. Kendati demikian, pemerintah terus berkoordinasi mengenai kondisi
keamanan WNI di Inggris.
Kedutaan Besar RI di London juga mengimbau kepada WNI dapat mengikuti anjuran Kepolisian Inggris untuk menghindari
sejumlah kawasan di London.
Sebelumnya, serangan yang terjadi pada
Rabu (22/3) di sekitar gedung parlemen itu
setidaknya mengakibatkan puluhan orang
luka serta dua tewas.
Satu kendaraan menabrak para pejalan
kaki di sekitar gedung parlemen Inggris dan
seorang polisi ditusuk pelaku. Polisi yang
siaga kemudian menembak pelaku saat
berusaha masuk halaman “House of Parliament”. (Ant)

Korupsi Pengadaan Mobil Listrik

Kejagung Periksa Mantan Dirut Pertamina
Jakarta, (Analisa)
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memeriksa mantan Direktur
Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah di Jakarta,
Kamis (23/3), membenarkan adanya pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di
perusahaan minyak pelat merah itu pada
Rabu (22/3).
Ini (penyidik) sedang menelusuri aliran
dana pengadaan mobil listrik itu. Dana mobil
listrik berasal dari tiga BUMN, yakni Pertamina, PGN, dan BRI, katanya.
Karena itu, katanya, penyidik merasa perlu
meminta keterangan terhadap Karen Agustina.
“Karen (Pertamina) yang menyuplai dana untuk
pengadaan mobil listrik,” katanya.
Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan mantan Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Dahlan Iskan, sebagai
tersangka setelah sebelumnya menetapkan
pihak swasta pengadaan mobil listrik Dasep
Ahmadi. Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama itu dalam putusan kasasi Mahkamah
Agung (MA), dihukum tujuh tahun penjara

dengan denda Rp200 juta subsider enam
bulan kurungan.
Putusan MA menyebutkan mantan Menteri BUMN itu terlibat dalam kasus korupsi
pengadaan mobil listrik untuk KTT APEC
2013 di Bali. Dahlan Iskan tidak terima atas
penetapan tersangka itu dan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Selatan yang berujung hakim tunggal
menolak permohonan praperadilan itu.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan,
Senin (20/3) mendatangi kantor Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur di Surabaya terkait dugaan kasus korupsi pengadaan mobil listrik.
Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum Dahlan Iskan mengatakan kliennya tetap kooperatif mendatangi pemanggilan pemeriksaan meskipun tidak semua pertanyaan
dijawab oleh Dahlan.
“Tidak semua dijawab karena beliau tidak
mengerti konteks pemeriksaannya. Surat
panggilannya terkait kasus pengadaan mobil
listrik, padahal perkara ini bukan pengadaan
barang dan jasa," katanya.
Menurutnya, Dahlan tak bersedia menjawab
seluruh pertanyaan penyidik dari Kejagung
karena penyidik belum mengantongi audit dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Ant)

Polri Ungkap... (Sambungan dari hal. 1)
api dan narkoba lainnya di
Binjai. Tim 2 mengembangkan Azhari alias Alia untuk
melacak tempat penyimpanan narkotika dari Malaysia di
wilayah Pangkalan Brandan.
Coba melawan
Pukul 00.20 WIB, saat
Tim 1 bersama Azhari akan
menunjukkan tempat penyimpanan narkoba, tiba-tiba
Azhari mencoba melawan
dan akan melarikan diri. Anggota Tim 1 kemudian menembaknya. Peluru mengenai dada kiri yang menyebabkan tersangka tewas.
Dalam upaya pengembangan terhadap Husni agar
menunjukkan tempat menyembunyikan senjata api,
tersangka juga akhirnya terpaksa ditembak oleh Tim 2
sehingga akhirnya tersangka
tewas.
“Husni adalah residivis tahun 2013. Dia terlibat kasus
narkoba. Ia ditangkap Polrestabes Medan. Divonis enam
tahun penjara. Dia menjalani
masa tahanan hanya 3,5 tahun. Setelah bebas, ia mulai
lagi mengedar,” timpal Eko.
Untuk uang dalam rekening dan buku tabungan yang
disita, Eko mengatakan, pihaknya akan menerapkan tindak pidana pencucian uang.
“Istri, orangtua dan adik ipar
tersangka Husni juga kita
periksa. Kita gunakan pasal
pencucian uang,” katanya.
Wakapoldasu Agus Andrianto mengatakan, kedua
tersangka yang tewas ditembak itu sudah mengendalikan
narkoba di Indonesia selama
tujuh tahun. Dari hasil penjualan narkobanya, tersangka
berhasil memiliki sejumlah
harta, di antaranya tambak,
ruko, kebun sawit seluas 3
hektare dan sejumlah harta
benda lainnya. Dinyatakan
seluruhnya akan disita.
Menurut Agus, Tim Narkoba Bareskrim Mabes Polri

sudah sejak lama membangun kerja sama dengan Kepolisian Malaysia dalam
pemberantasan narkoba.
Bahkan, seluruh informasi
akan transaksi narkoba di
Malaysia sudah diberitahu.
“Saya hanya bisa menyebut, rambut sama hitam tetapi
soal hati hanya Tuhan dan
orang yang bersangkutanlah
yang tahu. Walaupun sudah
ada kerja sama dan informasi
sudah kita berikan, tetap saja
narkoba ini datangnya dari
Malaysia”, ujarnya.
Polri menduga senjata milik tersangka diduga sisa masa konflik Aceh peninggalan
anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Kami yakin
dan berdasarkan hasil analisa
sementara, senjata AK-47 ini
kami duga peninggalan anggota GAM. Sebab, saya tahu
betul jenis senjata yang digunakan GAM kala itu karena
saya pernah menjabat Kapolres Aceh Tamiang. Sedangkan senjata api jenis revolver
masih dalam tahap uji balistik
di Mabes Polri,” ujar Eko
Daniyanto.
Kasus lain
Sebelumnya, bandar narkoba jaringan internasional,
Abdurahman alias Naga (49),
penduduk Dusun Butsi,

Kampung Masjid, Sungai
Iyu, Kecamatan Bendahara,
Aceh Tamiang, tewas ditembak di Jalan Banda AcehMedan, Kilometer 12,5 karena berusaha melawan saat
akan ditangkap.
Tiga tersangka lain diamankan dalam keadaan hidup, yakni Amsari alias Sari
(32), warga Dusun Cahaya
Butsi, Kelurahan Cinta Raja,
Kecamatan Bandahara, Aceh
Tamiang; Edi Saputra alias
Alfarisi alias Datok alias
Iyong (38), warga Dusun Permai Desa Cinta Raja, Kecamatan Bandahara, Aceh Tamiang, dan Zainuddin (45),
warga Dusun Margo Utomo,
Desa Cinta Raja, Kecamatan
Bandahara, Aceh Tamiang.
Dari tersangka, polisi menyita 41 kg sabu-sabu dan
70.000 butir pil ekstasi.
Terpisah, Ketua Gerakan
Anti Narkotika (Granat) Sumut, Hamdani Harahap mengatakan, rentetan penangkapan para gembong narkoba
belakangan ini menandakan
adanya upaya penjajahan cara baru.
Karena itu, tindakan tegas
berupa tembak mati bandar
dan jaringannya sudah
sepantasnya dilakukan.
(dgh)

UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan ini kami sekeluarga mendiang :

ONG TEK LUNG / NAWI WONGSO
( tutup usia 68 tahun )
Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
- Vihara Vaisali, Jl. Ambon Medan
- Vihara Buddha Loka Sibolangit - Sumut
- SGI Soka Gakai Indonesia, Jl. Bambu II No. 90 Medan
- Dr. Norman Yawin, DTM&H, Jl. Madong Lubis No. 75A Medan
- Bapak-bapak, ibu-ibu, famili-famili, rekan-rekan serta handaitolan sekalian yang
telah memberikan bantuan/sumbangan baik berupa moril maupun materil kepada kami
sewaktu meninggal hingga selesainya upacara perabuan anak/menantu/suami/ayah/
mertua/ayah angkat/mertua angkat/kakek/kakek angkat/saudara/ipar kami yang tercinta.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik tersebut.
Hormat kami :
Segenap keluarga mendiang
Jln. Jose Rizal No. 62/120 Medan

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang, suami/ayah/mertua/ayah angkat/mertua angkat/
kakek/saudara/ipar kami yang tercinta.

CHEN SAU HUA

Tidak Ada Tekanan terhadap Miryam
Jakarta, (Analisa)
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) meyakini tidak ada penekanan
yang dilakukan oleh tim penyidik
terhadap anggota Komisi II DPR RI
2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura,
Miryam S Haryani, saat proses penyidikan.
“Kami yakin penekanan itu tidak
terjadi, kami profesional dan akan kami
buktikan dalam persidangan minggu
depan,” kata Wakil Ketua KPK
Alexander Marwata di Jakarta, Kamis
(23/3).
Sebelumnya, dalam sidang kasus
dugaan tindak pidana korupsi kartu
tanda penduduk elektronik (KTP-E)
di pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) Jakarta untuk dua terdakwa,
yakni mantan Direktur Jendera Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan (PIAK) Dukcapil
Kemendagri Sugiharto, Miryam
mengaku ditekan penyidik.
“BAP (berita acara pemeriksaan)

isinya tidak benar semua karena saya
diancam sama penyidik tiga orang,
diancam pakai kata-kata. Jadi waktu
itu dipanggil tiga orang penyidik,” kata
Miryam sambil menangis.
Dia mengaku ditekan oleh tiga penyidik. “Satu namaya Pak Novel, Pak
Damanik, satunya saya lupa. Baru duduk sudah ngomong ‘Ibu tahun 2010
mestinya saya sudah tangkap’, kata
Pak Novel begitu. Saya takut. Saya
ditekan, tertekan sekali waktu saya
diperiksa,” ungkapnya.
Atas keterangan itu, jaksa penuntut
umum (JPU) KPK akan menayangkan
video rekaman pemeriksaan di KPK
pada persidangan pekan depan.
“Pencabutan BAP dalam proses persidangan dengan alasan ada penekanan
dari penyidik itu, majelis hakim sudah
menyampaikan dan JPU juga akan
menunjukkan video dalam proses
penyidikan sehingga hakim bisa menilai apa benar dalam proses penyidikan dari saksi apakah ada penekanan
atau tidak dan hakim sudah meminta
yang bersangkutan untuk hadir dalam
sidang selanjutnya,” ungkapnya.

Meski belum melihat rekaman video tersebut, namun Alex yakin tidak
ada penekanan terhadap saksi dalam
bentuk apapun.
“Tentu majelis hakim yang menyimpulkan dari keterangan tadi kalau dia
ditekan atau tidak oleh penyidik dan
apakah cukup beralasan saksi itu
mencabut keterangannya,” tambahnya.
Meski Miryam mencabut keterangannya, menurutnya, KPK tidak
menggantungkan penyidikan kepada
satu orang saksi.
“Nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan dan pembuktian. Selain itu kita tidak hanya berpegang
pada keterangan satu saksi. Saksisaksi yang lain masih banyak yang
akan dihadirkan oleh JPU. Kita tidak
bergantung pada satu orang
keterangan saksi. Kalau hanya saatu
saksi, JPU tidak berani melakukan
dakwaan atau memasukkan para pihak
ketika alat buktinya hanya satu saksi,”
tegasnya.
Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu
dolar AS. (Ant)

Densus Sergap Teroris, Satu Tewas
Cilegon, (Analisa)
Detasemen Khusus (Densus) 88
Mabes Polri menyergap tiga terduga
teroris di depan PT Semen Merah Putih Ciwandan RT 02 RW 01 Kelurahan
Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota
Cilegon, Kamis (23/3).
Dalam aksi penyergapan oleh 20
aparat itu, satu orang tewas tertembak,
satu luka tembak dan satu selamat.
Penangkapan, menurut informasi
yang diperoleh dari pejabat daerah
setempat, berawal ketika Tim Densus
membuntuti kendaraan sasaran Toyota

Avanza B 1479 KKA warna hitam
dari Kramatwatu, Kabupaten Serang
menuju Anyer.
Dalam perjalanan, tepatnya di depan PT Semen Merah Putih Lingkungan Ciwandan RT 02 RW 01 Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan,
Cilegon, mobil yang ditumpangi terduga teroris dihentikan, namun menolak berhenti dan terjadilah baku
tembak.
Kendaraan para terduga teroris terpojok memasuki parkir PT Semen Merah Putih. Mayat korban dibawa ke RS

Polri Kramat Jati dan yang luka dirawat di KS Cilegon serta yang selamat
dibawa ke Jakarta.
Satu pucuk senjata api jenis FN dan
satu tas hitam disita sebagai barang
bukti.
Sebelumnya sekitar pukul 13.20
WIB tim Densus 88 juga mengamankan terduga teroris atas nama Adi
Jihadi di Jalan Raya Pandeglang
Labuan, tepatnya di depan kantor desa
Bama, Bojong Canar Pagelaran Pandeglang.
(Ant)

KABAR DUKACITA
ANG BAN CHUN

Telah meninggal dunia dengan tenang, ayah/ayah mertua/kakek/ipar/saudara kami yang tercinta.

(tutup usia 73 tahun)
Pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 18.05 WIB di RS. Martha Friska. Jenazah mendiang disemayamkan di
persemayaman Tanjung Mulia Hilir, Blok-7 Telp. 061-6630165/6630166 dan akan dikebumikan pada hari
Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di Perkuburan Tionghua Hamparan Perak, LABUHAN DELI.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Istri :
Cucu luar lk :
ANG SIU LUAN
Kakak ipar :
CHUA CIK HUA (†)
GO WEI SEN
Suami kakak kandung : CHUA GEK HIOK
Anak lk :
FREDERICK ORTON NAJILWAN NG CUI SENG (†)
CHUA KUI HUA
ANG KOK SIONG / BENNY
Cucu luar pr :
TAN FU KUI (†)
Suami kakak ipar :
Anak pr :
GO FANG FANG
Adik kandung pr :
TAN CE SIN (†)
ANG MEI LING / RIANA
KAMMYA OTYLIA NAJILWAN
ANG SIU HONG
TAN CHANG TIN
ANG LIE PHING / SHELLA
Cucu angkat lk :
Suami adik kandung :
Adik ipar pr :
Menantu pr :
GO SIN GUAN
GO GUAN SENG
CHUA POH HUA
FANG LIE SA (LISA)
Abang kandung :
Abang ipar :
Suami adik ipar :
Menantu lk :
ANG TUN THONG (†)
CHUA FU LAI
NG AI KIONG
GO ENG CUAN / SURYA DARMA
ANG CHUN SENG (†)
CHUA FU HIN
CHUA BIN AN / ANDI NAJILWAN ANG HOK SUN (†)
Istri abang ipar :
Beserta kemanakan /
Anak angkat lk :
Istri abang kandung :
NG SIAU FONG
keponakan
GO CHENG KUANG
TAN SUI KIET
ONG GEK CHUN
Istri anak angkat :
CHIU LAI IK (†)
Adik ipar lk :
Dan segenap keluarga
TAN YEN TI (YANTI)
TAN KIM KIET
CHUA HOK HO
Jl. Titi Pahlawan No. 50
Cucu dalam lk :
Kakak kandung :
Istri adik ipar :
S. Kantor - Labuhan Deli
ANG PIN HONG
ANG SIU GEK (†)
ANG BIE CHUN (†)

KABAR DUKACITA
RICO RICARDO

Pada hari Kamis, 23 Maret 2017 pukul 10.45 WIB di RS Deli Medan. Jenazah mendiang
disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (Full AC) VIP A, Jl.Waja No.2-4 Telp.
7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 12.00 WIB di Taman Damai
Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan) Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA :
LIE SAU CANG
CHEN SAU CHI & Kel
Istri anak angkat :
Kakak kandung :
TEH KIM KIAU
CHEN CHIU LAN (†) & Kel
Cucu dalam lelaki :
CHEN TING KUI (†) & Kel
NICHOLAS CHANDRA CHEN CHIU MEI & Kel
ALBERT CHANDRA
Adik kandung perempuan :
Cucu luar lelaki :
CHEN TING CEN (†) & Kel
NAKIN BEN CUSELINE Abang ipar :
ANANTA BEN CUSELINE JHONNY (†)
Adik kandung lelaki :
WILLY & Kel
JUN HAN & Kel
Adik ipar lelaki :

Keyakinan KPK

Telah meninggal dunia dengan tenang anak, abang, paman, saudara kami
yang tercinta.

( tutup usia 79 tahun )

Istri :
LIE KIM CIN
Anak lelaki :
HERITO
Anak perempuan :
HERINA TANTICA
Menantu perempuan :
RINI
Menantu lelaki :
SURYA MAWARTI, ST
Anak angkat lelaki :

Antara/aprillio akbar

SIDANG LANJUTAN: Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengusap air mata ketika memberikan keterangan pada sidang lanjutan dugaan Korupsi proyek KTP-E dengan terdakwa mantan pejabat Kementerian
Dalam Negeri Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3). Pada sidang yang menghadirkan enam
saksi itu, Miryam mengaku tidak menerima uang dari proyek KTP-E dan membantah berita acara pemeriksaan (BAP).

LIE KOK HUI & Kel
Kakak ipar :
YANTI LIE & Kel
Adik ipar perempuan :
LIE LI SIEN
Beserta kemanakan/keponakan
Dan segenap keluarga
- BENGKEL SAUDARA
- Jl. AR. Hakim No. 198 Medan
- ASIA MEGA BLOCK
- Lubuk Pakam

(tutup usia 36 tahun)
Pada hari Kamis, 23 Maret 2017 pukul 07:40 WIB di RS. Deli, Medan.
Jenazah mendiang disemayamkan di Rumah Duka Medan Murni Ruang
VIP.TULIP-D (FULL.AC) Jl. Pancing No. 321 Tel. 6621388-6635288
Medan dan akan di perabukan pada hari Minggu, 26 Maret 2017
Pukul 13:00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien, Tanjung Morawa.
Ayah :
JOHNNY EDDY
Ibu :
NG PO NGAI (†)
LIESJE LUSIWATY
Adik kandung perempuan :
YENNY RICARDO - Aus
NANY RICARDO - Aus

KAMI YANG BERDUKACITA :
Dan segenap keluarga :
REINI RICARDO
- Toko HALAY FASHION
Suami adik kandung :
Pusat Pasar No.102 - Medan.
YU SONG - Aus
- Komp. Cemara Asri,
SUDONO SALIM
Jl.Sakura No.29B - Medan.
Keponakan perempuan :
- Jl.Tuasan No.106A - Medan
SONG XIN YI/CHLOE - Aus - CV. INDOKUAT SUKSES MAKMUR
JOLIN SALIM
Medan
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Hadapi Verifikasi, Parpol Diimbau
Lengkapi Kepengurusan
Aswan: Hentikan PAW Bustami ke Darwin

Analisa/istimewa

IMPLAN: Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) Sumut, Temazaro Zega meninjau pelaksanaan pelayanan implan yang digelar
BKKBN. Pelayanan tersebut digelar serentak di 33 kabupaten/kota di Sumut.

Sehari, 12.784 Orang Ikut Program KB
Medan, (Analisa)
Dalam sehari, sebanyak 12.784 pasangan
usia subur (PUS) mengikuti program KB
dalam pelayanan implan serentak yang
digelar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Program tersebut menjadi gebrakan
Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sumut untuk menjaring penggunaan alat
kontrasepsi jangka panjang.
"Melalui Pelayanan Implan Serentak di
seluruh kabupaten dan kota di Sumut, kita
akan memenuhi kebutuhan ber-KB di
Sumatera Utara yang sudah mulai sadar akan
pentingnya turut serta dalam Program KB."
Ungkap Sofyan Rangkuti, Kepala Bidang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN Sumut selaku Koordinator
pelaksana program Pelayanan Implan
Serentak di Sumatera Utara, Selasa (21/3).
Pelayanan tersebut serentak dilaksanakan pada 16 Maret 2017, seluruh kabupaten/kota di Sumut turut serta dalam memberikan pelayanan KB gratis dan berkualitas
kepada masyarakat.
Dalam sehari, Pelayanan Implan Serentak yang digelar dalam rangka Bulan Bakti
IBI-KB-Kes ini menghasilkan peserta KB
baru sebanyak 12.784 PUS dari target sasaran
20.000 PUS atau 64,37%. Data tersebut
belum termasuk 4 kabupaten/kota yang
belum memberikan laporan di antaranya
Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten
Pakpak Bharat, Nias Utara dan Nias Barat
yang disebabkan oleh kendala teknis.
"Besarnya antusiasme masyarakat tidak

terlepas dari kerja sama dan kerja keras
Perwakilan BKKBN Sumut bersama Ikatan
Bidan Indonesia (IBI), Dinas Kesehatan
Sumut, dinas pengendalian penduduk dan
KB provinsi dan kabupaten/kota serta
dukungan penuh dari para kepala daerah,
tokoh adat, tokoh agama dan tokoh
masyarakat serta seluruh mitra kerja
lainnya," tambahnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut,
Temazaro Zega di sela waktunya juga
mengungkapkan hal yang sama. "Pada
momentum Bulan Bakti IBI-KB-Kesehatan
yang kita peringati setiap tahun, merupakan
moment strategis dalam mendongkrak dan
menggaungkan kembali program KKBPK
khususnya di Sumatera Utara. Sudah saatnya
kita mendorong pembangunan melalui
pemberdayaan manusia yang harus beriringan
dengan pembangunan fisik," ujarnya.
Mental dan karakter manusia menjadi
modal utama untuk mencapai kemakmuran
di Indonesia. Untuk itu ia mengajak masyarakat Sumut untuk selalu merencanakan
kelahiran, dan jumlah anak melalui
pemilihan metode-metode kontrasepsi yang
digencarkan oleh BKKBN.
Pelayanan Implan Serentak ini bukan
yang pertama kali di Sumut. Sebelumnya
program serupa telah dilaksanakan dua kali
dalam setahun oleh BKKBN Sumut
bersama seluruh dinas pengendalian
penduduk dan KB/OPD KB di seluruh
Sumatera Utara yang pada Oktober 2016.
Kegiatan itu menjaring 14.272 dari target
sasaran sebanyak 14.000 (101,9%). (dani)

YPI Beri Keterampilan Penyintas Rohingya
Medan, (Analisa)
Yayasan Pusaka Indonesia (YPI)
bekerja sama dengan CRS, memberikan
vocational training atau pelatihan keterampilan dan pendampingan psikososial
bagi anak-anak selama enam bulan di dua
titik penyintas atau pengungsi Rohingya di
Hotel Beraspati dan Hotel Pelangi Medan.
Koordinator Lapangan Program Refugee
(pengungsi) Yayasan Pusaka Indonesia,
Kristina Perangin-angin menjelaskan,
dalam program ini ada tiga jenis training
yang dilakukan. Pertama, training gardening yang diharapkan dapat menambah
kemampuan para pengungsi untuk merawat
dan memelihara tanaman. Kedua, training
house keeping dengan materi bagaimana
cara merawat dan memelihara seluruh
peralatan dalam rumah; mulai kamar mandi,
lantai ruangan tamu dan juga mengenalkan
kepada mereka peralatan-peralatan mesin
yang biasanya digunakan di negara tujuan
atau ketiga nantinya.
Pelatihan lainnya adalah training baby
sitting yang bertujuan untuk membantu
perempuan-perempuan Rohingya dalam
merawat anak-anak dengan tepat, kebersihan, kesehatan dan juga menghindarkan
dari pengasuhan yang jauh dari kekerasan.
Untuk anak-anak Yayasan Pusaka

Indonesia melakukan pendampingan psikososial dengan menyediakan berbagai aktivitas
psikososial bermain dan belajar bersama.
Kristina berharap kegiatan pelatihan ini
dapat menjadi bekal dan dimanfaatkan bagi
para pengungsi jika dikirim ke negara tujuan
atau negara ketiga nantinya.
Terpisah Ketua Badan Pengurus YPI,
Fatwa Fadillah, SH mengatakan kedatangan
para pengungsi Rohingya, sampai saat ini
masih ditempatkan dalam communinty
house atau shelter dan rumah detensi imigrasi haruslah mendapatkan perlindungan
yang efektif.
Menurutnya, banyak faktor kurangnya
mereka mendapatkan perlindungan terutama
perlindungan hukum, lamanya masa tunggu
untuk proses penempatan ke negara ketiga
secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar terutama hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.
Ditambahkannya gagasan untuk memberikan pelatihan kepada pengungsi Rohingya akan menjadikan mereka menjadi
tenaga kerja yang siap pakai jika nantinya
dikirim ke negara ketiga, program pelatihan
selama enam bulan ini diyakininya akan
bermanfaat, pengungsi yang tadinya tidak
punya keterampilan ke depannya bisa
menjadi pengangan hidupnya. (rel/rrs)

Romo Franky Paparkan Jalan
Menuju Kebahagiaan
Medan, (Analisa)
Tujuan utama dalam hidup adalah
mencapai kebahagiaan. Dalam ajaran agama
Buddha, untuk mencapai kebahagiaan saat
ini ataupun masa mendatang, setiap orang
diwajibkan berbuat baik dari hal sekecil
apapun.
Romo Franky Supriyanto,B.A., CPS®
mengatakan, hidup bukan mencari yang
terhebat, tetapi mencari siapa yang mau
berbuat baik melalui pikiran, ucapan dan
perbuatan. Jika manusia sudah dapat
mengontrol tiga hal ini maka kebahagiaan
akan datang dengan sendirinya.
“Kebahagiaan itu sangat dibutuhkan oleh
semua orang karenanya kebahagiaan itu
ada di mana-mana, tetapi banyak orang
yang belum mampu merasakan bahagia.
Jika kita itu memiliki pikiran baik, ucapan
baik, perbuatan baik,” ucapnya dalam wejangan bertema “Mari Menjelajah Kebahagiaan” di Yayasan Vihara Maitri Jalan
Gandhi Medan, Rabu pekan lalu
Menurutnya Romo Franky, pikiran
adalah faktor utama, pelopor dan pembentuk
kebahagian. Artinya, jika seseorang mampu
mengendalikan pikiran maka akan terhindar
dari pikiran negatif atau berprasangka buruk terhadap orang lain sehingga tercipta
ketidakharmonisan.
“Kita berbuat baik itu sebenarnya
sederhana tidak harus memberikan materi.

Hanya memberikan senyum kepada orang
lain, datang ke vihara dan berdoa, itu berbuat
baik. Dengan apa yang kita lakukan tentu
kita akan merasa bahagia," tuturnya.
Penasihat Yayasan Vihara Maitri Tri
Amal Group Nurni Angsana didampingi
Ketua Vihara Maitri Gho Beng Huat yang
hadir dalam acara ini mengatakan, pihaknya
rutin mengelar ceramah dharma setiap
malam Kamis.
Menurutnya, hal itu bermanfaat dalam
meningkatkan wawasan tentang agama
kepada umat Buddha.
“Penceramah yang kita hadirkan berbeda-beda. Kali ini kita mendatangkan Romo
Franky Supriyanto, seorang motivator
muda” kata Nurni.
Nurni menambahkan, kesediaan Romo
Franky memberikan pemahaman tentang
bahagia menjadi kehormatan bagi Vihara
Maitri. Sebab, di sela kesibukan beliau, ia
menyempatkan waktu untuk memberikan
wejangan dhamma. “Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan
sekaligus menginspirasi umat Buddha,"
katanya.
Sejumlah tokoh masyarakat tampak hadir
dalam acara itu. Di antaranya, Sekretaris
Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)
Sumut, Tomi Wistan, Konsul Kehormatan
Belanda, Upa Ir Ony Hindra Kusuma MBA,
Bhikkuni Man Seng dan lainnya. (rel/twh)

Analisa/istimewa

CENDERAMATA: Bhikkhuni Man Seng menyerahkan cenderamata kepada Romo
Franky usai memberikan wejangan bertema “Mari Menjelajah Kebahagiaan” di Yayasan
Vihara Maitri Jalan Gandhi Medan, Rabu pekan lalu.

Medan, (Analisa)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Sumut mengimbau, seluruh partai politik
supaya melengkapi kepengurusan di seluruh
kabupaten/kota hingga kecamatan, guna
menghadapi verifikasi partai baik secara administrasi maupun faktual, mendatang.
Demikian Ketua KPU Sumut Mulia
Banurea, MSi kepada Analisa ketika ditemui
di gedung KPU Sumut, Rabu (22/3).
"Sesuai Peraturan KPU (PKPU) beberapa
tahun lalu agar lulus verifikasi, setiap partai
harus memiliki 100 persen kepengurusan di
tingkat provinsi, kepengurusan berdiri di 75
persen tingkat kabupaten/kota dan 50 persen
lagi di tingkat kecamatan," tukasnya sembari
mengutarakan hal ini sebagai antisipasi saja,
jika peraturan verifikasinya sama seperti
yang lalu.
Ia juga mengingatkan, agar seluruh
partai politik memiliki kantor, yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atau
surat sewa menyewa yang masa habis sewanya, setidaknya sampai anggota DPR RI
dilantik.
Demikian juga terkait kepengurusan
partai harus mengakomodir 30 persen
perempuan.
"Semuanya ditunjukkan secara administrasi, jika tidak lengkap akan dicoret," tegas-

nya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga
menyampaikan, saat ini KPU Sumut juga
menerima surat dari DPRD Sumut terkait
pergantian antarwaktu (PAW) dua anggota
DPRD masing-masing Zulkifli Effendi
Siregar dari Partai Hanura dan Guntur Manurung dari Partai Demokrat.
Dikatakannya, berdasarkan surat tersebut,
KPU Sumut akan memverifikasi dan meneliti berkas perolehan suara caleg, calon pengganti kedua politisi ini.
Berdasarkan data, lanjutnya, calon
pengganti Zulkifli Effendi Siregar yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Hanura
Sumut, yakni Fahrizal Effendi Nasution, SH
dari Dapil Sumut 7 dengan jumlah suara
12.369.
Sedangkan anggota DPRD Sumut dari
Partai Demokrat Dapil Sumut 3 Guntur Manurung, calon penggantinya HM Dahril Siregar, SE peringkat 3 dengan jumlah suara
11.611. Adapun posisi kedua, Syahrial Tambunan masih aktif sebagai anggota DPRD
Sumut.
Hentikan
Di tempat terpisah, Ketua DPW PPP
Sumut kubu Djan Faridz, Aswan Jaya
kepada wartawan, Rabu sore, meminta
penghentian proses PAW terhadap Bustami

HS.
Karena saat ini, PPP sedang kisruh kepengurusan yang menyebabkan ke-dua kubu
tidak memiliki hak alias berstatus quo.
"Kita minta ke DPRD Sumut dan KPU
Sumut agar tidak mengambil langkahlangkah, karena keputusannya nanti akan
cacat hukum," ungkapnya.
Saat ini, Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) atas putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN), yang membatalkan
SK pengesahan Menkumham terhadap kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum
Romahurmuziy.
"SK Menkumham telah dibatalkan pengadilan, dan Yasonna banding, meski kita
ketahui mereka belum menyerahkan memori
bandingnya. Artinya, kedua kubu berstatus
quo, jadi tidak bisa mereka (DPW PPP
Sumut yang diketuai Yulizar Parlagutan
Lubis alias Puli-red) mengajukan PAW,"
tegasnya.
Proses PAW
Sebelumnya, DPRD Sumut telah melayangkan surat ke KPU Sumut, untuk memverifikasi calon PAW bagi Bustami.
"Surat DPRD itu sudah kita balas ke
DPRD," papar Komisioner KPU Sumut Ir

Benget Silitonga.
Dari proses verifikasi KPU Sumut,
diketahui calon PAW bagi Bustami yakni
Darwin, SAg, MAP peraih suara terbanyak
kedua caleg PPP di Dapil Sumut 5 (Asahan,
Batubara, dan Tanjungbalai) yang meraih
15.671 suara saat Pileg 2014.
Terkait adanya penolakan DPW PPP
Sumut versi Djan Faridz, ia mengatakan secara normatif KPU berkewajiban melaksanakan verifikasi terhadap calon PAW
berdasarkan surat Ketua DPRD Sumut.
Terkait prosesnya dilanjutkan atau tidak,
karena adanya resistensi atau hal lain itu
bukan menjadi kewenangan KPU Sumut.
"Sepanjang suratnya ada, kita harus
melakukan verifikasi, itu regulasinya," jelasnya.
Selain Bustami, Ketua DPRD Sumut
diketahui telah menyurati KPU Sumut guna
memproses PAW terhadap Zulkifli Efendi
Siregar (Hanura), dan Guntur Manurung
(Demokrat).
Masih ada empat nama lain belum
diproses PAW nya yakni M Affan dan
Budiman Nadapdap (PDIP) serta Zulkifli
Husein dan Parluhutan Siregar (PAN).
Zulkifli dan Parluhutan diketahui telah
mengundurkan diri dari DPRD Sumut.
(aru)

PULANG KE RUMAH BAPA

Telah berpulang ke Rumah Bapa di Sorga, istri, ibu, ibu mertua, nenek, kakak, adik, ipar kami yang
tercinta.

JAUW JAN TJIN
( tutup usia 62 tahun )

Pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 20.00 WIB di rumah kediamannya. Jenazah mendiang disemayamkan di
Rumah Sosial GMI Gloria, Jl. Bintang No.38 Medan, Telp : 061-4560461. Kebaktian Pemberangkatan Jenazah
diadakan pada hari Senin, 27 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, dan dikembumikan pada pukul 11.00 WIB di Taman
Eden, Tanjung Morawa.
KAMI YANG MENGASIHI :
Ayah kandung :
HENRY SUHENDRA
JAUW HIN TJOENG /PATRICK Istri adik ipar :
JAUW BOEN MIAU (†) CHUSNO EFENDI
Istri adik kandung :
LILY JINGGA
Ibu kandung :
Cucu dalam laki-laki :
MARIANA/FU CHIU YIN
Adik ipar perempuan :
KHONG LEE YIN (†)
NATHANIEL KENNETH TIOANDA
Adik kandung perempuan :
YENNI TIOANDA
Ayah mertua :
Cucu luar laki-laki :
JAUW YUN SE/JOENS
YENNY TIOANDA
TIO KEE LIANG (†)
CALEB WALTON SUHENDRA
JAUW LU SE/LOES
Suami adik ipar :
Ibu mertua :
AUSTIN TRAVIS CHUSNO
Suami adik kandung :
SO CHAN LIN (†)
HELENA KWA (†)
Cucu luar perempuan :
TAN YONG HUA/HERIANTO
Uwak :
TAN GIOK LIAN (†)
ALLEXIS HELENA VUONG
Abang ipar :
TIO KEE TONG (†) & Kel.
Suami :
CHLOE MIKAELA VUONG
WILLIEM TIOANDA
Pakcik :
DARWIN TIOANDA
KYLIE CHRISTABELLE SUHENDRA BUSTAMI TIOANDA
TIO KEE TIAU (†) & Kel.
Anak laki-laki :
LEIA ABIGAIL SUHENDRA
Istri abang ipar :
TIO KEE CIEK & Kel.
IVAN TIOANDA
Abang kandung :
TJONG TJIUN YIN
TIO KEE CHO & Kel.
Menantu perempuan : JAUW TJIEN TJOENG/JACKIE
CHEN WAN SIA
Makcik :
GLORIA MULIO
Istri abang kandung :
Kakak ipar :
TIO SUK CEN (†) & Kel.
Anak perempuan :
THU SUN CU
SUSAN TIOANDA
TIO SUK FEN & Kel.
ROSIVA TIOANDA
Kakak kandung perempuan :
Suami kakak ipar :
Beserta Kemenakan/Keponakan
JULIANI TIOANDA
JAUW LIE CEN
AGUS SUMARLI
Dan segenap keluarga
ROSYANTI TIOANDA Suami kakak kandung :
Adik ipar laki-laki :
- Jl. Multatuli No.11
Menantu laki-laki :
TJANG YONG YEN (†)
YAMIN TIOANDA
- Medan
TONY VUONG
Adik kandung laki-laki :
BUDIANDA TIOANDA

KABAR DUKACITA
Telah meninggal dunia dengan tenang, ibu/mertua/nenek/buyut/ipar/saudari/makcik/bibi kami yang tercinta..

TIO HIANG NGO / FATMAWATY
( tutup usia 89 tahun )

Pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 10.30 WIB di kediaman kami, Jl. Mesjid No. 19 Serbelawan. Jenazah mendiang
disemayamkan di kediaman dan akan dikebumikan pada hari Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 14.00 WIB di perkuburan Tionghoa
Serbelawan.
KAMI YANG BERDUKACITA :
Suami :
TAN BAK LENG (†)
Anak lelaki :
TAN MIN SUN
(JOHAN SIMANGUNSONG)
TAN SUN PIN
(JONSON)
TAN PIN HOK (†)
TAN MIN HUI
(PUJANTO)
TAN MIN CHIANG
(SUSANTO)
Anak perempuan :
TAN CHIAU LING
TAN MIAU LING
TAN MIAU SIEN
(YULIWATY)
Menantu perempuan :
GO KIM HONG
RONDI SIANIPAR
NI GEK CUN
LIE HUI MEI
(ROMI SUNITA)
LIE HUI YEN
(JEANTI)
Menantu lelaki :
SIA JEK CONG

(ARSYAD)
CHUANG TEK HUAT
(RAMLI)
SIEK CIN SIEN
(DARWIN)
Cucu dalam lelaki :
TAN JEN KUANG
(SAMSUL)
TAN JEN PIN
(JONNI)
TAN JEN CONG
(BUDI)
TAN JEN LIM
(HENDI ALIM)
TAN JEN CIEN
(HENDRA TANPUJAYA)
TAN A CONG
(FRENDI J. SIMANGUNSONG)
TAN JEN ONG
(HENDRA TAN WIJAYA)
TAN JEN TO
(SUHARTO TAN WIJAYA)
ARYA PRAJNA TANTAMA
VIRYA PRAJNA TANAKA
TAN JEN CIE
(MELVIN SANJEAN CHEN)
TAN JEN FA

(VINCENT SANJEAN CHEN)
Istri cucu dalam :
LINDA
TUTIK WHAN NURMI
NOVI DAMAYANTI
DEWI
SILVIA LORENT
LIU PEI EN
(SUSANTI LEO)
Cucu dalam perempuan :
TAN MIE CHEN
(DEWI M.S SIMANGUNSONG)
TAN MIE CHU
(DEFINA A. SIMANGUNSONG)
TAN LI PING
(RIANA TAN SRIAYU)
TAN LI PHIN
(JENNIFER SANJEAN CHEN)
Suami cucu dalam :
IMANUEL JUAHTA SINURAT
GO ME CHAI
(ALBERT GOCCIARDI)
Cucu luar lelaki :
SIA KOK LIANG
(DODI PANAMA)
BRYAN VELERIAN
BRYANARD VELERIAN

Cucu luar perempuan :
SIA MEI LIEN
(LINDA)
SIA MEI SIN
(DIANAWATY)
SIA MEI HUANG
(RINAWATY)
SIA MEI MEI
(DINAWATY)
CHUANG YENNY
CHUANG YEN CHI
(BARBARA MEISY)
CHUANG AI HUA
(WINNI TANNIA)
CHUANG YEN PIN
(INTAN)
Suami cucu luar :
TENY MARJOYO
(ACAN)
GUNIARTO
CHANDRA WIJAYA
CHANDRA PUTRA
Cicit dalam lelaki :
TAN YING JUN
(MICHAEL WALTER TAN)
DANIEL TAN
TAN WIE HAU

(RAYNER KARLENS TAN)
Cicit dalam perempuan :
VANI WINATAN
TAN YAN JING
(DELICIA CELINE TAN)
TAN YAN ZHU
(METTA GASHELIA TAN)
LATISIA
KEREN
TAN MEI HAU
(ELIANNA MADILYN TAN)
TAN ING CIA
(JACQUELYN FELICIA CHEN)
CELINE KAY GOCCIARDI
Cicit luar lelaki :
FILBERT EDSEL TEDRA
JUSTINE AXEL TENORA
Cicit luar perempuan :
JESSIE AURELIA TEDRA
NICOLE LAWFORD LIU
KEIRIN VANIA LIANG
CHERYL E. CHENDANA
Beserta ipar-ipar, saudara/i,
kemenakan & keponakan
Dan segenap keluarga
- Jl. Mesjid No. 19
- Serbelawan - Simalungun
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Tak Verifikasi Dukungan Calon Perorangan

Ketua PPS Dibui 3 Tahun
Gorontalo, (Analisa)
Pengadilan Negeri (PN) Tilamuta, Boalemo, Gorontalo, menjatuhkan hukuman tiga
tahun penjara kepada Yurizal Abdurrahman.
Yurizal dinilai melanggar Undang-undang
(UU) Pilkada karena tidak melakukan
verifikasi dukungan calon perseorangan.
Kasus bermula saat Boalemo menggelar
Pilkada memilih Bupati dan Calon Wakil
Bupati dan masuk dalam bagian Pilkada
Serentak 2017. Salah satu pasangan yang
berminat adalah Uwes Abubakar-Buyung J
Puluhulawa.
Dalam proses tersebut, Yurizal selaku
Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Desa Tangkobu, tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan verifikasi faktual
syarat dukungan pasangan calon. Atas hal
itu, Rurizal dilaporkan Bawaslu dan harus
berurusan dengan hukum. Yurizal harus

duduk di kursi pesakitan.
"Menyatakan terdakwa Yurizal Abdurrahman alias Izal tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum
Gubernur, Bupati dan Walikota yakni Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak melakukan verifikasi
dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan" sebagaimana dalam dakwaan
Penuntut Umum," putus majelis sebagaimana dilansir laman MA, Kamis (23/3).
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa
tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 36 bulan dan denda sebesar Rp36 juta
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama dua bulan," putus majelis yang diketuai
oleh Lalu M Sandi Iramaya dengan anggota
Ferdiansyah dan Irwanto. (dtc)

Setelah 30 Tahun

Presiden Prancis Akan Kunjungi RI

Antara/prasetia fauzani

JARANAN KOLOSAL: Sejumlah pelajar berlatih tari jaranan kolosal di area Simpang Lima Gumul, Kediri, Jawa Timur, Kamis (23/3). Kegiatan yang melibatkan sebanyak 1.225
pelajar dari 611 Sekolah Dasar tersebut merupakan latihan pemantapan pertunjukan tari Jaranan kolosal guna memperingati hari jadi ke-1.213 Kabupaten Kediri pada 26 Maret
mendatang.

Komnas Perempuan: Poligami
Diam-diam itu Kekerasan
Jakarta, (Analisa)
Komnas Perempuan menilai poligami atau menikahi lebih
dari satu istri secara diam-diam merupakan kekerasan terhadap
perempuan. Kekerasan yang ditimbulkan bisa merupakan
kekerasan secara fisik, psikologi, atau pun ekonomi.
"Andaikan menyetujui poligami, istrinya itu ada
keterpaksaan. Andaikata ada masalah, dia harusnya lebih
memilih diperbaiki. Apalagi poligami diam-diam, itu
kebohongan. Mau berdalih agama sekalipun, masak
kebohongan dilanggengkan? Banyak penelitian, ini
kekerasan perempuan. Apa pun alasannya itu kekerasan.
Walau belum tentu kekerasan fisik, ini bisa kekerasan
psikis," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi
Wahyuni saat dihubungi, Kamis (23/3).
Perihal poligami diam-diam ini tengah ramai dibahas
akhir-akhir ini. Pemicunya adalah tuduhan yang diarahkan
ke Ustaz Ahmad Al Habsyi yang tujuh tahun disebut
berpoligami tanpa sepengetahuan istri yang sah.
Tuduhan itu datang dari pihak istri Al Habsy, Putri
Aisyah Aminah. Pasangan suami istri tersebut tengah
dilanda prahara perceraian. Adapun Al Habsy maupun
pengacaranya belum berkomentar mengenai tuduhan ini.
Pihak pengacara perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut.
Kembali ke persoalan poligami diam-diam secara
umum. Menurut Budi, tindakan tersebut juga melakukan
ketentuan yang ada.
"Sebetulnya itu sudah ada di UU nomor 1 tahun 1974
yang termuat dalam prinsip poligami. Sebetulnya harus
ada sepengetahuan dari istri pertama, rata-rata kejadian
karena tidak ada keterbukaan," terang Budi.
Poligami diperbolehkan, dengan ketentuan khusus.
Misalnya, sang istri tidak dapat menghasilkan keturunan
atau tidak bisa 'melayani' suami.
"Harus dengan berbagai alasan. Misal tidak dapat
meneruskan keturunan atau tugas-tugas tertentu. Itu jelas
fungsi di situ misal ke hubungan seks," kata Budi.
Sang istri, menurut Komnas Perempuan, dapat
menggugat cerai suami. Namun, ada konsekuensi yang
diterima jika istri yang menggugat perceraian.
"Dia bisa menyoal dulu, kalau memang tidak bisa
menerima kondisi itu ya cerai. Kalau yang menggugat
istrinya, ada persoalan santunan. Istri penggugat tidak
mendapat santunan," pungkas Budi. (dtc)

Nelayan Keluhkan Reklamasi

Djarot Jamin Kehidupan
Akan Membaik
Jakarta, (Analisa)
Saat bertemu dengan Cawagub DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat, para nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mengeluhkan nasib mereka yang dirasa
semakin sulit sejak ada reklamasi. Para
nelayan yang diwakili pria bernama Heri
mengaku kesulitan mendapat keuntungan sejak ada reklamasi tiga tahun silam.
"Sejak ada reklamasi tahun 2013
sampai sekarang pendapatan nelayan
khususnya tradisional dari 100% sampai
jadi 2%, 98% itu hilang. Yang dipertanyakan selama ini kerugian dan kesusahan atas reklamasi sampai saat ini
keadilan kesejahteraan nelayan tradisional belum tersentuh," kata Heri kepada Djarot di Muara Angke, Jakarta
Utara, Kamis (23/3)
"Harapan kami sebagai cawagub beri
solusi akibat dampak reklamasi yang
sedang nelayan hadapi," sambung Heri.
Djarot pun menanggapi keluhan Heri
tersebut. "Itu ambil ikan di wilayah
reklamasi atau di luar kok sampai drastis?" tanya Djarot.
Heri mengatakan kalau untuk
reklamasi, jarak maksimal nelayan tradisional mengambil ikan sejauh dua
mil, yaitu sampai Pulau Untung Jawa

karena perahu kecil. Djarot pun mempertanyakan perhitungan kerugian tersebut.
"Berarti hitungannya dapat 100%
sekarang 2% hitungannya seperti apa,
kalau turun mungkin turun, tapi kalau
dihitung persenan gitu apa betul?" ucap
Djarot.
Dalam dialog tersebut, Ketua Umum
Masyarakat Perikanan Nusantara
(MPN), Oni Surono, mengungkapkan,
memang belum ada penelitian mendalam soal penurunan pendapatan nelayan.
Dia ingin agar pemerintah mencari solusi terkait dampak reklamasi.
Djarot menimpali, kini persoalan
reklamasi sudah dibawa ke mana-mana
dan cenderung dipolitisasi sehingga
keluar dari konteksnya.
"Reklamasi itu kan peraturan dari
pusat. Reklamasi kan sudah dilakukan
dari zaman dulu, Ancol reklamasi, bandara reklamasi, Tanjung Priok juga
reklamasi," ujar Djarot.
Djarot menjelaskan, reklamasi yang
merupakan bagian dari pembangunan
Giant Sea Wall penting dilakukan menghadapi pemanasan global. Sebab, air
permukaan laut terus menerus naik. Sementara daratan Jakarta berada di bawah

permukaan air laut.
"Maka program pemerintah bikin
tanggul laut besar, karena kita berpikir
20 tahun lagi, dan di atas tanggul laut itu
dibangun perumahan nelayan langsung
dibangun dermaga dia. Terintegrasi
pasar tempat pelelangan ikan, nggak
bisa begini terus," ujar Djarot.
Meski demikian, bukan berarti nelayan harus tergeser dari pinggir laut.
Djarot menjamin kehidupan nelayan
jadi lebih baik.
"Ini sudah jadi isu politik, sehingga
para nelayan seakan tergusur dan terusir
dari wilayahnya. Tidak, saya jamin.
Saya akan jamin kehidupan nelayan
lebih baik dari sekarang," tegasnya.
Menurut Djarot, nelayan juga perlu
hidup sejahtera. Ia mengungkapkan,
nantinya akan dibangun kawasan nelayan
yang baru di dekat Giant Sea Wall.
"Nelayan tradisional sama kita (pemerintah) harus bersatu padu. Masa
depan kita kan di laut, tapi kehidupan
nelayan sengsara seperti ini ya jangan,
harus lebih bagus. Ini kita perbaiki kehidupan nelayan yang lebih baik. Nelayan berhak hidup lebih baik karena
anaknya pasti sehat dan cerdas karena
terbiasa makan ikan," tutupnya. (dtc)

Senyum Melinda Gates Saat Blusukan
Yogyakarta, (Analisa)
Melinda Gates selaku Co-chair of
the Bill & Melinda Gates Foundation
mengunjungi Yogyakarta, Rabu (22/3)
kemarin. Salah satu agenda kunjungannya adalah mengunjungi Kampung Jatimulyo Kelurahan Kricak, Kecamatan
Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
Di Kampung Jatimulyo, rombongan
Melinda Gates didampingi peneliti
utama Eliminate Dengue Project (EDP)
Yogyakarta Prof Dr Adi Utarini bersama
staf dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Mereka mengunjungi kampung
Jatimulyo RT 1/RW 1 Kelurahan Kricak
tersebut untuk melihat langsung pelepasan nyamuk Aedes aegypti ber-wol-

bachia. Nyamuk Aedes aegypti yang
telah mengandung bakteri Wolbachia
ini untuk menekan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Yogyakarta.
Kawasan itu telah dilepaskan nyamuk
ber-wolbachia sejak 2016 lalu.
DiKantorKelurahanKricak,rombongan
langsungdisambutKepalaKelurahanKricak
dan Muspika Tegalrejo. Rombongan kemudian menuju perkampungan di RT 1/ RW 1
yang berjarak sekitar 500 meter dari kantor
Kelurahan. RT 1/RW 1 merupakan wilayah
paling barat Kampung Jatimulyo.
Mereka melihat dan bertanya secara
langsung kepada warga mengenai keuntungan dari kegiatan pelepasan nyamuk ber-wolbachia untuk menekan

kasus DBD dan kesehatan masyarakat
sekitar terutama kepada pengurus RT
dan RW setempat. Untuk klaster wilayah Kricak, mulai disebar atau ditaruh
ember berisi bibit nyamuk ber-wolbachia sejak akhir 2016 lalu.
Menurut Budiyanto, saat berjalan
menuju lokasi Melinda bersama rombongan tersebut tampak selalu tersenyum dan menyapa warga.
"Rombongan berjumlah banyak. Kami melihat dan bertemu rombongan di
jalan arah ke barat menuju RT 1/ RW
1," kata Budiyanto.
Menurut informasi, saat ini Melinda
Gates dan rombongan berada di Bali untuk
melanjutkan kegiatan sosialnya. (dtc)

Sejumlah Polisi di Bali Stres Berat

Antara/siswowidodo

FESTIVAL DESA GLINGGANG: Seniman Polandia
Karolina Nieduza (tengah) melakukan "performance art"
pada acara ritual "Umbul Dungo" petik padi di areal
persawahan Desa Glinggang, Sampung, Ponorogo, Jawa
Timur, Kamis (23/3). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara seni budaya Festival Desa
Glinggang guna mengangkat kembali nilai kearifan
daerah setempat.

Denpasar, (Analisa)
Markas Besar (Mabes) Polri mengirimkan tim ke Bali untuk memeriksa
kejiwaan para anggota di tiga wilayah.
Rupanya, hasil sementara menunjukkan
anggota Reskrimum memiliki tingkat
stres cenderung tinggi.
"Kita lakukan di Polresta Denpasar,
Polres Gianyar, dan Polres Tabanan.
Kita lebih banyak memberikan awareness dan pemahaman bahwa polisi itu
juga manusia yang tingkat stres dan
beban kerjanya tinggi," kata praktisi
psikologi Elisabeth T Santosa di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, Kamis (23/3).
Pengambilan sampel melalui metode
kualitatif dan kuantitatif itu turut diikuti
oleh para kepala unit, kepala polsek,
dan kepala polres di tiga wilayah tersebut. Tujuannya agar pemimpin di jajaran
kepolisian memiliki kesehatan mental
yang baik sehingga bawahannya pun
cenderung sehat secara mental.
"Artinya, tidak ada pelanggaran di-

siplin, tak ada lagi anggota bunuh diri,
atau oknum melakukan tindak pidana.
Program kami ini hasil kajian dari
Litbang Polri 2016. Perintah dari Pak
Kapolri langsung untuk mencari tahu
mengapa ada aksi bunuh diri dan tindak
pidana," ujar Elisabeth.
Program ini, menurut Elisabeth, adalah prototipe dari program pembinaan
Polri untuk anggotanya agar menjaga
kesehatan mental. Diharapkan program
pembinaan itu bisa menyeluruh dan
positif dilaksanakan pada 2018.
"Hasilnya akan kami sampaikan kepada Pak Kapolri. Tingkat stres yang
kami kaji terkait kerjaan sehingga Pak
Kapolri bisa mengeluarkan kebijakan baru
yang membantu kesejahteraan sehat mental anggota menjadi lebih baik dan juga
performanya optimal," ucap Elisabeth.
Hal ini dilakukan karena kesehatan
mental anggota Polri berhubungan tidak
langsung dengan upaya meningkatkan
kepercayaan publik terhadap Bhayang-

kara. Sedangkan dari pengambilan sampel tersebut, Elisabeth menyatakan ada
beberapa anggota di jajaran Polda Bali
yang direkomendasikan untuk mendapatkan pemeriksaan kejiwaan.
"Tingkat stres ada tiga level, rendah,
sedang, tinggi. Yang tinggi itu hanya
lima persen dari ratusan peserta dan yang
banyak itu dari Reskrim, Lantas, dan
Sabhara. Dua atau tiga anggota itu sudah
kami berikan rekomendasi untuk segera
dilakukan pemeriksaan," tutur Elisabeth.
Sementara itu, hasil sampel secara
umum dari tiga wilayah tersebut baru
akan diketahui tiga pekan lagi. Hasilnya
akan menjadi bahan penelitian untuk
menentukan kebijakan pengendalian
stres anggota Polri.
"Reskrim ini stresnya tinggi karena
overload sekali beban kerjanya, seperti
prosedur, kasus, dan jam kerja. Kalau
dari Lantas karena jam kerjanya tidak
manusiawi, 60 jam seminggu. Ini yang
harus dipikirkan," ucap Elisabeth. (dtc)

Jakarta, (Analisa)
Indonesia akan menerima kunjungan dari
Presiden Prancis Francois Hollande pada
Rabu (29/3) mendatang. Kementerian Luar
Negeri menilai kunjungan Hollande tersebut
merupakan kunjungan yang cukup historis
karena Presiden Prancis datang ke Indonesia terakhir pada 30 tahun lalu.
"Ini merupakan kunjungan kenegaraan
yang cukup historis karena terakhir kali
Presiden Prancis ke Indonesia adalah sekitar
30 tahun yang lalu," kata Arrmanatha dalam
jumpa pers yang berlangsung di Kantor
Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat,
Kamis (23/3).
Arrmanatha menyatakan bahwa Hollande dan Presiden RI Joko Widodo dalam
kunjungan ini akan fokus membahas kerja
sama di sektor maritim dan ekonomi. Selain
itu, Hollande juga akan mengajak sekitar
30 sampai 40 pengusaha serta sejumlah
menteri dan anggota parlemen Prancis.
"Kunjungan kali ini berfokus pada bidang
maritim dan ekonomi. Selain itu, selama ini
kolaborasi antara Indonesia dan Prancis
juga cukup erat, baik di bidang ekonomi
maupun kerja sama politik. Ada dua hal
yang bisa kita angkat, yaitu yang pertama
sektor ekonomi terkait perjuangan produk
kelapa sawit kita dan yang kedua kerja
sama mengenai perjuangan rakyat Palestina," kata Arrmanatha.
Lebih lanjut, pada kesempatan yang
sama, Direktur Eropa I Direktorat Jenderal
Amerika dan Eropa Kementerian Luar
Negeri Dino R. Kusnadi mengatakan bahwa
kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian tur Hollande ke tiga negara yaitu

Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dino
mengatakan bahwa kunjungan ini harus
dimanfaatkan oleh Indonesia, khususnya
untuk meningkatkan hubungan bilateral
antara kedua negara.
"Kunjungan kali ini mengambil dua tema,
yaitu kerja sama di bidang maritim dan
ekonomi kreatif. Dua tema itu lebih banyak
ditonjolkan karena memang menjadi salah
satu prioritas pemerintah kita saat ini. Pertemuan kenegaraan ini akan menghasilkan dua
deklarasi bersama yaitu maritim cooperation
(kerja sama bidang maritim) dan economy
creative (ekonomi kreatif)," jelas Dino.
Dino mengatakan bahwa dalam kunjungannya ke Indonesia, Hollande akan
didampingi oleh menteri pertahanan Prancis
dan menteri urusan digital dan inovasi
Prancis. Kedua menteri itu, kata Dino, akan
menandatangani sejumlah nota kesepakatan
atau MoU di sejumlah bidang.
"Di sejumlah bidang seperti pembangunan urban berkelanjutan, riset teknologi,
pendidikan tinggi, pertahanan, kelautan
perikanan dan pariwisata. Di bidang pertahanan, kerja sama kedua negara mencakup
peningkatan kapabilitas pasukan misi penjaga perdamaian. Selain itu, kedua negara
akan berbagi pengalaman dalam upaya penanggulangan tindak terorisme," tutur Dino.
Selain bertemu dengan Presiden Joko
Widodo, Hollande juga direncanakan akan
menghadiri sejumlah acara. Di antaranya
adalah menghadiri peluncuran kerja sama
ekonomi kreatif di Hotel Harris Vertu,
Jakarta dan dialog kemaritiman IndonesiaPrancis di Kementerian Kelautan dan
Perikanan. (dtc)

Antara/nova wahyudi

VONIS BUPATI BANYUASIN: Terdakwa dugaan suap ijon proyek Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin Yan Anton Ferdian (tengah) yang merupakan Bupati Banyuasin
nonaktif, menjawab pertanyaan wartawan seusai mengikuti persidangan di Pengadilan
Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (23/3). Yan Anton Ferdian dijatuhi
hukuman pidana kurungan selama enam tahun denda Rp200 juta subsider sebulan
kurungan penjara dan dicabut hak politiknya selama tiga tahun.

Hadirkan Kegiatan Kerukunan Beragama

Pesta Bolon Simbolon 2017 di Jakarta
Jakarta, (Analisa)
Punguan Simbolon Boruna Indonesia
(PSBI) kembali akan menggelar Pesta Bolon
Simbolon III sekaligus Kongres III 2017.
Perayaan yang telah menjadi tradisi Pengurus PSBI Pusat sejak pertama kali dibentuk
pada 2006 ini bakal berlangsung selama
sepekan di Gelanggang Olahraga Soemantri
Brojonegoro Jakarta, 3-9 Juli mendatang.
Selain diisi dengan aneka kegiatan seperti
seni budaya Batak, festival kuliner, olahraga
serta lainnya, perayaan juga akan diisi
dengan kegiatan yang mencerminkan kerukunan bergama.
Diawali dengan Tablig Akbar yang diikuti seluruh keluarga besar Simbolon Si Pitu
Sohe (tujuh suku) yang beragama Islam
pada 7 Juli 2017. Kemudian dilanjutkan
dengan Kebaktian Raya yang diikuti punguan yang beragama Kristen Protestan
dan Katolik pada 8 Juli 2017.
"Kami ingin mengajak Keluarga Besar
Simbolon untuk ikut melaksanakan syukuran
bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus menguatkan sikap toleransi antar umat
beragama dalam Keluarga Besar Simbolon Si
Pitu Sohe," kata Ketua Umum PSBI yang juga
anggota DPR RI, Effendi Simbolon didampingi
Ketua Panitia Pesta Bolon Simbolon 2017 Gumanti Naek Simbolon dan Sekretaris, Alzafandy
Hikmad Silaban pada jumpa pers di Jakarta,
Kamis (23/3). Turut hadir sejumlah penasehat
dan pengurus PSBI Pusat.
"Semoga dengan dukungan dari seluruh
Keluarga Besar Simbolon dan seluruh pihak
yang membantu Pesta Bolon Simbolon 2017
dapat berjalan dengan lancar dan sukses,"
imbuhnya.
Rangkaian Acara
Ketua Panitia Pesta Bolon Simbolon 2017,
Gumanti Naek Simbolon menjelaskan
sebenarnya rangkaian pesta tahun ini sudah
dimulai sejak 13 Januari lalu dengan menggelar acara Pasada Tahi di Jakarta, dilanjutkan
dengan acara Sukkun Saripe pada 27 Januari
lalu di Medan, Tanjung Pinang (11 Februari),
Batam (12 Februari) serta Jakarta (15 Februari).

Setelah mengawali dengan prosesi ritual
adat Batak, selanjutnya Pesta Bolon Simbolon 2017 bakal dimeriah dengan kegiatan olahraga. Antara lain, Pekan Olahraga
Sepak Bola PSBI Cup V, diikuti 24 kesebelasan yang ada di Jabodetabek. Penyisihan
dimulai 1 April. Simbolon Chess Cup V
Internasional minimum elo 2100,
Sistem Swiss sembilan babak, peserta 250
orang. Catur Nasional Nonrating. Peserta
disyaratkan harus yang memiliki marga.
Ditargetkan pesertanya mencapai 500 orang.
Simbolon 10 K dengan peserta 10 ribu orang.
Disambung dengan Festival Seni Budaya
yang menggelar sejumlah lomba seperti lomba
padua suara pria dan wanita, lomba vokal grup
Batak, lomba vokal solo anak, lomba cipta
lagu Batak, opera batak dan lawak Batak.
Fashion Show dan Desain. Pameran dan Bazaar, Kerajinan enam puak Batak, Simbolon
Martumba, Festival Kuliner, Lomba Foto dan
Lomba mewarnai anak-anak kelas 1-6 SD.
Donor Darah yang diharapkan diikuti
sebanyak 5000 pendonor di PMI Pusat
Jakarta. Simbolon Musical Show yang diramaikan 60 artis Batak dan 10 artis nasional.
Setelah jeda sekitar dua bulan, rangkaian acara kembali dilanjutkan dengan
menggelar acara Marlaning Laning pada 2
April dan Martonggo Raja 28 Mei di Jakarta.
"Demi menghormati bulan Ramadhan,
pelaksanaan rangkaian acara Pesta Bolon
Simbolon 2017 kembali jeda pada Juni mendatang," terang Gumanti Naek Simbolon.
Usai jeda Ramadan, acara dilanjutkan
kembali dengan menggelar acara Sulang
Bao/Galang Paniaran pada 4 Juli.
Perayaan Pesta Bolon Simbolon 2017
akan memasuki puncaknya pada 8 dan 9
Juli mendatang. Puncak perayaan akan ditutup dengan dua kegiatan spesial yakni
Pesta Horja pada 8 Juli yang diisi dengan
rangkaian ritual adat seperti Mangkarahiri
Horbo, Manortor dan Mangalahat Horbo.
Dilanjutkan dengan ritual adat Mangan
Sipitu Dai 9 Juli. Kedua ritual tersebut
dilaksanakan di Jakarta. (rm)

Riau
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Nistakan Agama, Seorang
Warga Siak Diamankan
Pekanbaru, (Analisa)
Seorang warga Perumahan Pandau Permai, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar berinisial SSP (24)
diamankan pihak kepolisian. Pasalnya, dia diduga
melakukan penistaan agama di akun Instagram.
Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain
Adinegara yang dijumpai wartawan,
Kamis (23/3), menyebutkan SSP
yang sebelumnya diserahkan Polres
Kampar ke penyidik Direktorat
Reserse Kriminal Kusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, hingga kini masih
dalam pemeriksaan.
Rencananya dalam tempo 1 x 24
jam, penyidik Ditreskrimsus Polda
Riau akan segera menetapkan status
SSP sebagai tersangka.
Untuk memastikan proses hukum
terhadap SSP berjalan baik, beberapa

perwakilan masyarakat yang terdiri
dari Front Pembela Islam (FPI)
Pekanbaru yang diketuai Muhammad Alhusni Thamrin, sejumlah
pengacara muslim, mahasiswa serta
Yayasan Mentari mendatangi Mapolda Riau, Kamis siang.
Kapolda menjelaskan, dari fakta
yuridis, baik keterangan saksi pelapor
maupun hasil pemeriksaan terhadap
calon tersangka, sudah memenuhi
unsur sebagai sebuah penistaan
terhadap agama pada media sosial.
Dalam hal ini barang buktinya akun

Instagram milik SSP.
"Tadi yang bersangkutan juga
sudah meminta maaf langsung
kepada ulama,"ujar Kapolda.
Sebelumnya, lanjut Kapolda, SSP
memang sempat tidak mengakui perbuatannya. Hal tersebut dilakukan
lantaran dirinya merasa ketakutan dan
tidak menyangka akibat dari perbuatannya di media sosial berakibat
sebesar ini.
Namun pada akhirnya ia mengakui
bahwa apa yang dibuatnya di medsos
ada yang melatarbelakangi.
Terduga penista agama ini sadar
dan mengakui awalnya ada seseorang
yang mengejek keyakinan dia di
media sosial (medsos). "Jadi karena
hal tersebut dia merasa terpancing
lalu memposting hal tersebut ke
Instagram miliknya,"tambahnya.
Jenderal bintang dua ini mene-

Pekerja Kontrak Tewas Tersengat Listrik
Pekanbaru, (Analisa)
Dedi Arman (23), seorang pekerja outsourcing (kontrak), tewas mengenaskan
setelah tersengat arus listrik saat memperbaiki billboard di Jalan Soekarno-Hatta
Pekanbaru, Kamis (23/3) sore.
Informasi yang dihimpun “Analisa” di
tempat kejadian perkara (TKP), ketika itu
korban dengan menggunakan peralatan
kerja serta gondola yang terbuat dari besi
bermaksud memperbaiki tiang papan
reklame (billboard) tempatnya bekerja,
sekitar pukul 16.30 WIB.
Tak berapa lama hujan turun dengan
derasnya disertai petir. Dedi yang sudah
berada di bagian atas gondola kemudian
bergerak turun. Diduga saat melangkah
menuruni tiang reklame tersebut tubuhnya
menyentuh kabel terkelupas yang mengandung arus listrik yang ada di billboard.

Tak pelak, sengatan arus listrik membuat
pekerja outsourcing dari PT AMI itu
langsung kejang. Tubuh korban yang
tersangkut di antara susunan besi gandola
akhirnya merengang nyawa.
Teman sekerja korban yang mencoba
menolong tak dapat berbuat banyak, karena
khawatir di sekitar billboard masih ada arus
listriknya.
Petugas Polsek Tampan yang turun ke
lokasi kemudian mengevakuasi jenazah
Dedi Arman ke RSUD Arifin Achmad
Pekanbaru.
Musibah naas yang menimpa korban ini
sempat membuat macet arus lalu lintas di
Jalan Soekarno Hatta. Karena banyak warga
yang baru saja pulang kerja yang menonton
kejadian tragis itu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada
penjelasan resmi dari pihak kepolisian. (dw)

Riau Ajukan 11 Cagar Budaya
Pekanbaru, (Analisa)
Setelah mengajukan pantun sebagai
warisan budaya tak benda dunia, ke
UNESCO, Dinas Kebudayaan Riau kembali
menyiapkan cagar budaya bergerak dan
tidak bergerak untuk dijadikan situs cagar
budaya Nasional.
Tercatat ada sebanyak 11 obyek cagar
budaya di Riau, diajukan ke Pemerintah
pusat. Ke 11 cagar biosfir ini sudah melalui
kajian yang telah diteliti oleh 9 tim ahli,
yang ditunjuk Pemprov Riau.
Ke 11 cagar budaya tersebut, yakni,
Masjid Jamik Air Tiris di Kabupaten
Kampar, Gedung Landraad Benteng Hilir
di Siak, Istana Siak Sri Indrapura, Gedung
Controler di Siak. Balai Kerapatan Tinggi
di Siak.
Kemudian Masjid Raya Syahabuddin di
Siak, Tangsi Belanda Mempura di Siak,
Bangunan Jail Belanda di Bengkalis, Rumah
Adat Bendung Kenagarian 50 Koto di Kampar,
Komplek Makam Kota Lama Rengat di Inhu
dan Makam Sultan Syarif Kasim di Siak.
Plt Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi
Riau, Yoserizal Zein, mengatakan sejumlah
cagar budaya tersebut merupakan rekomendasi penetapan dari tim ahli. Cagar
budaya tersebut juga merupakan usulan
dari Kabupaten Kota.

"Kalau cagar budaya tak bergerak sudah
kami usulkan sebanyak 27 obyek dan sudah
selesai sidang. Sekarang kami merekomendasikan untuk cagar budaya bergerak,"
ujar Yoserizal, usai mengadakan rapat
bersama tim ahli, Rabu (22/3).
"Pengusulan cagar budaya bergerak ini
juga sama dengan tak bergerak. Tetap harus
menyertakan berbagai naskah akademis,
dokumentasi berupa tulisan, foto, video
dan pendukung lainnya," tambah Yose,
panggilan akrabnya.
Sementara itu, Ketua tim 9 cagar budaya
Riau, OK Nizami Jamil, mengatakan,
Kabupaten Siak menjadi satu-satunya daerah
yang memiliki banyak cagar budaya yang
lebih banyak diajukan di Provinsi Riau.
Untuk di Siak saja kata OK, cagar budaya
yang direkomendasikan Tim Ahli ke Pusat
itu di antaranya, Istana Sultan Siak, Makam
Sultan Syarif Kasim, Tangsi Belanda di
Mempura Siak, Gedung Landraad di Benteng Hilir Siak. Kemudian, Gedung
Controller, Balai Kerapatan Tinggi dan
Masjid Raya Syahabuddin.
"Dari data yang kita miliki ini, Siak yang
paling banyak cagar budayanya. Daerah
lain, tidak begitu banyak. Kita berharap
cagar budaya disini mendapatkan pengakuan," ungkap OK. (pbn)

60 Peserta Asesmen Jalani Tes Makalah
Pekanbaru, (Analisa)
Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi
Rachman, bakal mengevaluasi seluruh
kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkungan Pemprov melalui asesmen
dalam waktu dekat ini.
Menurut Gubri, asesmen seluruh kepala
OPD yang saat ini masih menjabat perlu
dilakukan. Mengingat sudah masuk tahun
kedua pejabat hasil asesmen tahun 2015
yang lalu itu menjalani tugasnya sebagai
pejabat.
"Asesmen OPD sudah diizinkan oleh
KASN, terserah yang mana mau ganti atau
semuanya juga bisa. Tinggal kami lihat
kinerjanya gimana," tegas Gubri di ruang
VIP Lancang Kuning, Bandara SSK II,
Kamis (23/3).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan
Ridwan menyebutkan, asesmen seluruh
OPD di lingkungan Pemprov Riau ini, sesuai
dengan arahan Gubri. Namun ada kemungkinan semua OPD masuk asesmen, sebab
sudah masuk dua tahun evaluasi.
"Kami tidak tahu pertimbangannya kenapa
asesmen tidak dilakukan secara serentak. Itu
kewenangannya Gubri sebagai pimpinan.
Termasuk BKD juga masuk evaluasi," kata
Ikhwan Ridwan usai menghadiri tes tahap
kedua peserta asesmen 9 OPD.

Tes Makalah
Sementara itu, sebanyak 60 Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang telah dinyatakan lulus tes
pertama asesmen tes manajerial, telah menyelesaikan tes tahap kedua tes uji pembuatan
makalah di ruang Melati kantor Gubri
Ikhwan menjelaskan tes tahap kedua
diikuti seluruh peserta dan dimulai pukul
8.30 WIB. Seluruh peserta assesmen
diminta membuat makalah berjudul
reformasi dan birokrasi, dikaitkan dengan
OPD yang pilih.
"Semuanya hadir membuat makalah,
waktu yang diberikan dua jam. Makalah
yang dibuat itu harus dikaitkan dengan OPD
yang dipili," jelas Ikhwan.
Dijelaskan Ikhwan, setelah mengikuti tes
tahap kedua ini, seluruh peserta kembali akan
melanjutkan tes wawancara. Untuk tes ini
akan langsung ditangani Tim Pansel yang
diketuai Prof Mukhtar Akhmad. Jadwal tes
wawancara telah ditetapkan panitia, dan semua
peserta wajib mengikuti tes wawancara.
"Tes wawancara ini disesuaikan dengan
makalah yang dibuat. Kalau tak salah waktunya
20 menit. Timnya nanti semua dari Pansel,
mulai hari Senin depan," ungkap Ikhwan.
Untuk tes wawancara dari makalah yang
dibuat oleh peserta asesmen dilanjutkan
dengan tes presentasi dan wawancara pada
26-27 Maret. (pbn)

gaskan jika memang benar bahwa si
pemilik akun Instagram yang saat ini
sudah ditahan, karena diduga membuat kata-kata penghinaa. Akibat
perbuatannya SSP dapat dijerat dan
diproses sesuai dengan UndangUndang ITE khususnya melakukan
penistaan terhadap agama.
Sementara itu Ketua FPI Pekanbaru Muhammad Alhusni Thamrin
yang hadir pada saat itu mengucapkan
apresiasi yang sedalam-dalamnya
atas kinerja Kapolda dalam menanggapi laporan masyarakat.
"Kami berharap masyarakat
jangan sampai terpancing dan tidak
melakukan tindakan yang membuat
kekacauan. Jangan gara-gara satu
orang kemudian melibatkan banyak
orang. Mari kita percayakan kepada
Kepolisian untuk menangani proses
hukumnya,"pungkasnya. (dw)

Pansus RTRW Bersikukuh
Lakukan “Holding Zone ”
Pekanbaru, (Analisa)
Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD
Provinsi Riau bersikukuh tetap melakukan "holding zone"
atau kawasan diputihkan, terhadap 142 desa serta infrastruktur
pemerintahan agar dikeluarkan dari kawasan hutan.
"Pansus RTRW berpendapat 142 desa, infrastruktur negara,
provinsi dan kabupaten/kota tetap kita keluarkan dari kawasan
hutan," ujar Ketua Pansus RTRW Riau Asri Auzar, Rabu (22/3).
Meski sebelummya, Gubernur Riau tidak mengizinkan
wacana holding zone tersebut dilakukan, mengingat jika
tetap dipaksakan akan berdampak hukum di kemudian hari.
Menanggapi larangan itu, Asri menegaskan pemutihan
kawasan jika dilakukan untuk membela kepentingan rakyat
itu sah-sah saja. “Tidak haram holding zone itu. Halal kok,
karena sudah ada Kepres (Keputusan Presiden) yang mengatur,
yang kita berjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
“Sekarang yang kita bebaskan desa-desa (142 desa) masuk
kawasan hutan karena desa ini sudah berumur ratusan tahun,
bukan 10 tahun. Kapan lagi kita bantu masyarakat,” kata Asri.
Asri menerangkan, seperti salah satu desa di Muara Takus,
Kabupaten Kampar yang masih masuk dalam kawasan hutan,
padahal merupakan areal destinasi wisata bersejarah di
Provinsi Riau.
"Contoh yang di Muara Takus, kita ingin bebaskan apalagi
kawasan tersebut termasuk dalam destinasi pariwisata. Tapi
lain cerita, kalau kepentingan perusahaan kita serahkan kepada
pihak hukum," sebutnya. Dia mengaku arahan holding zone
berdasarkan konsultasi dengan pihak Ombudsman RI, namun
seiring berjalan waktu, Gubernur Riau tidak merestuinya.
Untuk itu, Ombudsman menyarankan agar diadakan
pertemuan dengan empat menteri yakni Menteri Lingkungan
Hidup Kehutanan, Menteri Agraria Tata Ruang, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, serta Perwakilan DPR RI Komisi II, IV dan VII.
Pertemuan akan difasilitasi KPK. (Ant)

Analisa/nurmadi

SERAHKAN: Gubri Arsyadjuliandi Rachman, menyerahkan LKj-IP tahun 2016 kepada Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, di Jakarta, Kamis (23/3).

Gubri Serahkan LKj-IP
Pekanbaru, (Analisa)
Setelah tujuh tahun berturut Provinsi
Riau selalu mendapat nilai rendah dengan kategori CC terkait Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), akhirnya tahun 2016
Riau mendapatkan nilai B dari
Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Setelah mendapatkan nilai B, Gubri
Arsyadjuliandi Rachman, langsung
menyerahkan LAKIP atau kini disebut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj-IP) tahun 2016, kepada Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh,
di Jakarta, Kamis (23/3).
"Ini patut kita syukuri setelah tujuh
tahun dengan nilai CC. Alhamdulillah
sekarang kita mendapat nilai B. Tentu
ini menunjukkan bahwa kinerja kami
semakin meningkat," ujar Gubri
Arsyadjuliandi Rachman, sepulangnya
dari Jakarta, di ruang VIP Lancang

Kuning, Bandara SSK II Pekanbaru,
Kamis (23/3).
Dengan nilai B ini, Gubri berharap
kepada seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, untuk terus meningkatkan
kinerja dalam menjalankan tugas
kedepannya. Karena nilai B ini masih
belum aman dari garis merah.
"Sebetulnya nilai B ini masih di
bawah garis merah. Dan seluruh OPD
bisa meningkatkan kinerjanya agar kita
bisa lebih meningkatkannya lagi
menjadi BB atau A. Dia mengharapkan
bimbingan yang lebih intensif dari
Menpan RB," ungkap Gubri.
Direncanakan pada 8 April nanti,
tim dari Menpan RB akan turun ke
Riau, dan akan memberikan bimbingan
untuk meningkatkan kinerja pegawai,"
tambah Gubri.
Sebelumnya, Menpan RB Asman
Abnur, juga telah mengumumkan
akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) di beberapa kabupaten/

kota di Provinsi Riau, masih di bawah
stadar.
Dari hasil evaluasi akuntabulitas
kinerja di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Riau, hanya
Kabupaten Siak dan Pemprov Riau,
yang mendapatkan kategori B dari
Kementerian PANRB. Sedangkan
untuk kabupaten terburuk akuntabilitas
kinerja ASNnya, yakni Kabupaten
Kepulauan Meranti dengan kategori D
atau nilai 25,58.
Untuk Kabupaten yang mendapatkan kategori C di antaranya, Kabupaten Rokan Hili nilai 37,50, Kabupaten Kuantan Singingi nilai 39,35,
Inhil nilai 41,07 dan Kota Pekanbaru
48,81. Sedangkan untuk kategori CC,
Kabupaten Kampar nilai 55,01,
Kabupaten Bengkalis nilai 54,56,
kabupaten Indragiri Hulu nilai 54,02,
Rokan Hulu nilai 53,52, Kota Dumai
nilai 51,76, dan Kabupaten Pelalawan
nilai 50,39.
(pbn)
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Sebelum Dimakzulkan

Donald Trump Diprediksi Mundur Sendiri
TEPAT dua bulan Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat
(AS) pada 20 Maret 2017, popularitasnya
disebut-sebut terus menurun. Menurut
hasil poll Gallup, tingkat popularitas
Trump dua bulan usai dilantik mencapai
titik terendah, yakni 37 persen.
Ini merupakan level terendah sejak sang
miliuner dilantik sebagai orang nomor
satu di AS pada 20 Januari 2017 lalu.
Hasil tersebut juga menjadi yang terendah
dibanding dengan sejumlah presiden AS
sebelumnya, seperti Barack Obama dan
George Bush. Saat Gallup menggelar survei dua bulan usai Obama dan Bush menjabat sebagai presiden, hasilnya, level popularitas kedua presiden tersebut masih di
atas 50 persen. Dalam hal ini, hasil poll
Gallup menunjukkan Obama meraih 60
persen dan Bush 55 persen.
Menurut otoritas lembaga poll tersebut,
banyak presiden yang mengalami level
popularitas lebih rendah dari Trump, tetapi
baru kali inilah dalam 70 tahun terakhir,
seorang presiden begitu tak populer di
dua bulan pertama masa jabatannya.
Selain popularitasnya rendah, ada kabar
bahwa Presiden Donald Trump diperkirakan akan mengundurkan diri dalam waktu
dekat. Prediksi tersebut disampaikan salah
satu Senator AS dari Partai Demokrat,
Dianne Feinstein.
Menurut Feinstein, Trump kemungkinan memilih mundur sebelum dia dipaksa
keluar dari Gedung Putih oleh demontran
anti-Trump di Los Angeles.
Sejauh ini, para demonstran memang
mulai mempertanyakan sikap Kongres
yang tidak juga mengambil sikap dengan
mengeluarkan Trump dari kantornya.
Mengulang sejarah
" Saya kira banyak orang berpikir ke

arah pemakzulan. Saya kira dia akan mengundurkan diri dengan sendirinya," ujar
Feinstein, dikutip dari independent, Rabu
(22/3).
Senator yang juga menjabat sebagai
anggota Komite Kehakiman Senat ini
mengatakan terdapat sejumlah persoalan
yang bisa menjadi dasar penggulingan
Trump. Salah satunya adalah potensi konflik kepentingan antara urusan pemerintahan dengan kerajaan bisnis Trump.
Dia mengindikasikan hal itu pada kunjungan terkini putra Trump, Donald Jr dan
Eric ke Dubai untuk membuka klub golf
baru. Feinstein menyebut Trump menggunakan kekuasaan sebagai presiden dengan
mengutus anaknya membuat perjanjian
finansial demi perusahaannya.
"Saya pikir Trump mengirim anak-anaknya ke negara lain untuk membuat perjanjian keuangan demi perusahaan dan itu
menggunakan anggaran pemerintah, saya
yakin seharusnya anggaran Pemerintah
tidak boleh digunakan," tandas Feinstein.
Namun saat disinggung apakah tindakannya itu sudah cukup kuat untuk membuat Kongres mengajukan pemakzulan,
Feinstein enggan berkomentar. “Saya tak
bisa menjawabnya sekarang," lanjutnya.
Feinstein bukan orang pertama yang
menyarankan Trump mundur dari jabatannya atas kemauan sendiri. Pembuat film
sayap kanan AS, Michael Moore telah
menyarankan Trump mundur bahkan
sebelum dilantik menjadi Presiden.
Sejumlah pengamat, termasuk Allan
Lichman, memprediksi Trump akan mengulang sejarah tahun 1974. Saat itu,
Presiden Nixon tercatat sebagai presiden
pertama AS yang mengundurkan diri sebelum dimakzulkan akibat kasus skandal
Watergate. (bbs/iwc/idp/es)

foto/int

DONALD Trump kini menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS). Sejak menjabat presiden negara
Paman Sam, bukan saja namanya, tetapi juga beberapa
menteri kabinet di seputar sang miliarder nyentrik
sering terdengar. Sebut saja juru bicara Gedung Putih,
Sean Spicer.
Menjadi Perbincangan di Dunia Maya

PM Kanada Miliki Kembaran dari Belanda
SEMUA orang, terutama kaum Hawa
pasti tertarik dengan sosok pria berprestasi
dan wajah yang ganteng. Sosok itu adalah
Perdana Menteri asal Kanada yang barubaru ini hangat diperbincangkan. Meskipun baru menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2015, prestasinya di dunia
politik patut diacungi jempol.
Ketampanan pria kelahiran tahun 1971
ini memang sudah terlihat sejak dia masih
muda. Tidak heran, jika sampai saat ini
pun wajah ganteng dan pembawaanya
yang karismatik selalu menjadi sorotan.
Baru-baru ini banyak beredar foto-foto
Justin Trudeau sewaktu dirinya masih muda belia. Entah keberuntungan apa yang
menyelimuti pasangan Pierre dan Margaret Trudeau, ayah dan ibu Trudeau. Mereka melahirkan dua anak yang sama-sama
lahir tepat di hari Natal.
Justin sebagai anak pertama lahir pada
25 Desember 1971. Uniknya, saat melahirkan Justin, Pierre Trudeau sendiri adalah
bekas PM Kanada yang menjabat dua
periode pada 1968-1979 dan 1980-1984.
Hal itu membuat bapak-anak Trudeau yang
sama-sama menjabat PM ini adalah kali
pertama terjadi selama 150 tahun sejarah
Kanada.
Sedangkan anak keduanya diberi nama
Alexandre yang lahir pada Natal 1973.
Sebenarnya keluarga Trudeau masih
punya anak ketiga yang bernama Michel
(lahir November 1975). Namun ironisnya, Michel meninggal muda karena
kecelakaan saat bermain ski.
Justin Trudeau diresmikan sebagai Perdana Menteri sebagai wakil dari Partai Liberal pada November tahun 2015 silam. Dia
berusia 43 tahun saat itu sehingga menjadikannya Perdana Menteri termuda kedua
dalam sejarah Kanada. Di bawah komando
Trudeau, Kanada semakin dipandang sebagai negara yang mengakui kebersamaan
dan perbedaan dalam masyarakatnya.
Selama ini, Kanada memang dikenal
ramah terhadap imigran. Makanya corak
penduduk Kanada beragam. Penduduk Ka-

nada terdiri dari campuran orang-orang
Britania, Prancis, Jerman, Italia, Tiongkok,
hingga Aborigin. Bahasa nasionalnya ada
dua, Inggris dan Prancis. Trudeau sendiri
memiliki darah Prancis dari leluhurnya.
Kemiripan
Sehubungan dengan prestasinya, Justin Trudeau saat ini memegang gelar internet sebagai politikus yang paling banyak
didambakan sejak terpilih pada 2015.
Wajahnya yang tampan dan karisma membantu pria berusia 45 tahun itu mencapai
kepopulerannya.
Tetapi, setelah berlalunya pemilihan
umum (pemilu) Belanda pekan lalu, nama
seorang politikus sayap kiri Negeri Kincir
Angin banyak diperbincangkan bersama
dengan Trudeau.
Dia adalah pemimpin Partai Hijau Kiri
Belanda Jesse Klaver yang baru saja
mencetak sejarah buat partainya dengan
perolehan kursi di parlemen empat kali
lipat. Netizen menilai Trudeau dan Klaver
memiliki kemiripan yang sangat kentara.
“Apakah hanya saya atau memang Jesse
Klaver benar-benar terlihat seperti saudara
Justin Trudeau dari Belanda,” tulis seorang
pengguna Twitter sebagaimana dilansir
dari Daily Mail, Senin barusan. Pengguna
Twitter lainnya menulis: “Apakah Jesse
Klaver dan Justin Trudeau bersaudara?”
Jika diamati secara cemat, kedua politikus itu memang mirip dengan rambut
cokelat berombak yang kusut dan wajah
yang menarik. Kemiripan keduanya juga
memunculkan sejumlah meme di internet.
Meski begitu, beberapa warganet
merasa Klaver masih belum mampu menyaingi kepopuleran Trudeau. Salah satu
warganet bahkan menilai Klaver seperti
adik Trudeau yang masih kalah tampan.
Klaver sendiri memerehkan kehebohan
terkait kemiripannya dengan Trudeau. Dalam wawancara dengan AP, Klaver mengaku iri dengan otot yang dimiliki seniornya itu. “Saya sangat iri dengan otot-otot
Trudeau, karena saya kurang memiliki otot
seperti dia,” ujarnya. (bbs/wkp/dm/es)
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Jesse Klaver

Justin Trudeau

Di sebuah kantor besar seperti
Gedung Putih, seorang presiden
memerlukan pendamping seperti
menteri-menteri yang bijak dan
berpengalaman. Trump paham
betul bahwa Gedung Putih harus
diisi dengan orang-orang yang memiliki track record prestasi mengagumkan. Buat seorang presiden, ada beberapa orang yang perlu
dimintai konsultasi. Jelasnya, banyak keputusan diambil atau
dipengaruhi oleh orang-orang yang
tidak sering terdengar atau terlihat.
Sejumlah nama lain yang juga
sering kali terdengar yang berpengaruh dalam kebijakan Trump
adalah Stevie Bannon. Mantan pendiri laman sayap kanan Breitbart
dianggap sebagai orang di balik
kebijakan anti-imigran Muslim
Donald Trump.
Berikut orang-orang berpengaruh terhadap segala kebijakan Trump
seperti dikutip dari Wonderslist:
1. Chris Liddell
Pria kelahiran Selandia Baru ini

menjadi Director of Strategic Initiatives Gedung Putih. Dia menjadi
asisten Trump dalam hal keuangan
dan investasi.
Liddell pernah menjabat Direktur Keuangan General Motors
(GM) dan Microsoft serta sejumlah
perusahaan papan atas.
2. Keith Kellog
Keith Kellog ditunjuk Trump
sebagai acting National Security
Adviser, setelah Michael Flynn
mundur diri akibat skandal terkait
dengan Kremlin.
Kellog adalah jenderal purnawirawan--sama seperti Flynn-yang telah 36 tahun berkarier di
militer. Dia sempat bekerja semasa
Presiden George W. Bush pada
2004.
Setelah pensiun, pria kelahiran
Ohio 72 tahun lalu bekerja sebagai
penasihat di perusahaan besar seperti Oracle, Cubic Corporation,
dan Caci International.
Keradaaannya sebagai militer
di antara orang-orang terdekat

Trump disebut-sebut mampu mengendalikan orang macam Steve
Bannon.
3. Ivanka Trump
Bukan saja anggota keluarga,
Ivanka juga sangat berpengaruh
dalam pemerintahan Trump.
Ivanka Trump dianggap berperan
sebagai Ibu Negara karena Melania yang kini fokus pada anak bungsunya banyak menghabiskan waktu di New York dibanding di Washington DC. Ivanka juga disebutsebut 'pengendali' sang ayah terkait
tindak-tanduknya.
Nama Ivanka, putri kesayangan
dan mantu tercintanya Jared Kushner disebut-sebut berpengaruh dalam roda pemerintahan.
Kushner, menjadi penasihat senior untuk Trump dan juga ditunjuk
sebagai penengah dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina yang
digagas AS.
4. Dina Powell
Dina adalah salah satu dari tiga
penasihat senior untuk Trump
untuk Economic Initiatives.
Pekerjaan itu termasuk fokus
pada Entrepreneurship (kewirausahaan), Economic Growth (pertumbuhan ekonomi), dan Empowerment of Women (pemberdayaan
perempuan).
Dari pengalamannya, Dina pantas menduduki posisi itu. Se-

belumnya, dia menjabat managing
director Goldman Sachs dan presiden Goldman Sachs Fondation.
5. Hope Hicks
Saat kampanye, perempuan
bernama Hope Hicks merupakan
orang paling 'berpengaruh' terhadap media. Perempuan 28 tahun
itu menjadi penghubung Trump
dengan media. Kini dia menjadi
direktur strategi komunikasi di Gedung Putih.
Hicks dianggap orang paling
setia terhadap Trump dan telah bekerja sebagai Public Relation di
Trump Organization.
6. Stephen Miller
Miller mulai bergabung dengan
Donald Trump sejak 2016. Dia
sering sekali menjadi orang kedua
Trump saat masa kampanye.
Miller yang berasal Santa Monica, California adalah penulis pidato
Trump saat Konvensi Nasional
Partai Republik. Miller disebutsebut arsitek dalang kebijakan antiimigran Muslim Donald Trump.
Nama besar Miller adalah keluarga terpandang di Partai Demokrat. Namun, dia memilih menjadi konservatif. Setelah lulus dari
Duke University, dia bekerja untuk
Senator Alabama Jeff Session
sebagai direktur komunikasi.
7. Gary Cohn
Salah satu dari bankir investasi

paling berpengaruh di dunia, Gary
menjadikan dirinya dan Donald
Trump diakui. Dia menjabat kepala
penasehat ekonomi bagi presiden
dan juga menjabat direktur dewan
Ekonomi Nasional.
Seperti para pejabat lain yang
ditunjuk Trump, Cohn juga tergolong eksekutif yang sudah kaya
dan sejahtera. Karier Cohn selama
25 tahun di Goldman telah cukup
menghasilkan banyak bonus dan
menimbun aset kekayaan.
Kini dengan posisi sebagai pejabat pemerintah, Cohn harus memutus
hubungannya dengan lembaga
keuangan Goldman untuk memenuhi aturan etis pemerintah. Barubaru ini, pihak perusahaan sudah
memastikan hal itu akan dilakukan.
8. Reince Priebus
Sosok yang terakhir adalah orang di balik kemenangan Donald
Trump menjadi Presiden AS. Dia
adalah orang dari Partai Republik
yang mendukung Trump selama
masa kampanye, meskipun kontroversi sering menyelimuti.
Pengacara asal Wisconsin ini
adalah orang lama di Partai Republik. Donald Trump menunjuk Priebus sebagai Chief of Staff Gedung
Putih saat menjabat Presiden, dengan harapan Priebus menjadi 'jembatan' antara dirinya dengan Partai
Republik. (wdlist/es)

Akibat Krisis Uang Kontan

Kehidupan Rakyat di Yaman Memprihatinkan
KEHIDUPAN di negara berkonflik atau dilanda perang saudara
membuat rakyatnya sengsara. Hal
ini seperti yang dialami rakyat di
Yaman.
Krisis uang kontan terus bertambah parah di Yaman, di tengah
konflik yang berkecamuk, dan pegawai pemerintah tak menerima
bayaran untuk bulan kelima atau
bahkan ketujuh berturut-turut.
Mohmed Taha, seorang pegawai di Dinas Bea-Cukai, yang sepenuhnya mengandalkan gajinya
untuk menunjang keluarganya, tak
pernah mengira akan bernasib seperti ibi. Dia belum memperoleh
gaji selama setengah tahun.
"Saya belum membayar sewa
buat apartemen di pusat Ibu kota
(Yaman), Sana'a, sejak September,
terakhir kali saya bergaji," ujarTaha.
"Saya telah pinjam uang dari
beberapa teman untuk bertahan
hidup. Pinjaman ini membantu
saya bertahan hidup. Banyak orang lain meninggal secara diamdiam karena mereka tak bisa menemukan sumber untuk memperoleh
makanan dan kebutuhan dasar
lain," keluhnya.
Perang saudara di Yaman, yang
meletus pada penghujung 2014
antara petempur milisi Syiah AlHouthi dan pasukan pemerintah
Abd-Rabbu Mansour Hadi, telah
menguras sebagian besar ekonomi
nasional negeri tersebut.
Campur-tangan militer pimpinan Arab Saudi, yang bertujuan
memulihkan keabsahan pemerintah, telah menambah parah penderitaan warga.
"Sebenarnya, tak ada pilihan.
Semua pilihan sangat terbatas untuk mencari pekerjaan lain sebab

perang telah mempengaruhi semua
sektor dan segalanya di negeri ini,"
tambah Taha.
Krisis uang kontan menambah
parah bencana kemanusiaan di Yaman, lapor Xinhua. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan
Darurat Stephen O'Brien menggambarkan kondisi di Yaman sebagai terbesar di dunia sejak terbentuknya PBB pada 1945.
"Dua-pertiga penduduk, sebanyak 19 juta orang, memerlukan
bantuan," tandas O'Brien di dalam
sambutannya di Dewan Keamanan
(DK) PBB. Dia juga memperingatkan kelaparan akan mengancam
negara yang diporak-porandakan
perang tersebut.
"Tanpa upaya global yang terkoordinasi dan kolektif, rakyat akan
kelaparan hingga meninggal," jelas
Wakil Sekretaris Jenderal PBB itu.
Sumber daya nasional
berada di tangan musuh
Penanaman modal, termasuk di
sektor minyak dan gas --yang dulu
memberi sumbangan lebih 70 persen anggaran negara, terpaksa berhenti pada awal 2015 akibat perang saudara dan blokade okoalisi
pimpinan Arab Saudi.
Tak ada penghasilan, kecuali
dari hasil pajak dan proyek kecil
lokal yang juga telah terdampak
konflik, telah menyelimuti negeri
tersebut.
Tapi alasan utama atas krisis
itu, menurut pemerintah, anggota
milisi Al-Houthi dan pasukan yang
setia kepada mantan presiden Ali
Abdullah Saleh telah menghabiskan semua uang di Bank Sentral,
termasuk devisa empat miliar dolar
AS, untuk perang.

"Kelompok Al-Houthi menghentikan semua anggaran yang dialokasikan buat gubernuran lain
setelah menguasai Ibu kota, Sana'a,
pada penghujung 2014. Milisi tersebut telah menguras dana Bank
untuk perang," sebut Wakil Menteri Keuangan Khalid Zakarya.
Terlebih lagi, aliansi Al-HouthiSaleh telah menarik pajak, yang
berjumlah empat miliar dolar AS
pada 2016 saja, dan telah menghabiskan uang itu untuk perang.
Pada Sabtu pekan lalu, Perdana
Menteri Ahmed Obaid bin Dagher
memperingatkan pemerintah
mungkin tak bisa membayar gaji
pegawainya jika aliansi Al-Houthi-

Saleh terus menguasai sumber daya
nasional.
"Tak ada pemerintah yang bisa
membayar gaji pegawai, sementara
separuh sumber daya nasional berada di tangan musuhnya," tegas
Perdana Menteri Yaman, yang merujuk kepada aliansi Al-Houthi-Saleh.
Saat ini 1,2 juta pegawai negeri di
Yaman melayani sebanyak tujuh juta
warga. Mustafa Nasr, Kepala Pusat
Studi dan Media Ekonomi, mengatakan pembekuan bantuan asing dan
sumbangan juga menambah parah
krisis uang kontan di Yaman.
"Tantangan lain yang telah menambah parah krisis meliputi kegagalan pemerintah untuk mengua-

sai keadaan di berbagai wilayah
yang dikuasainya.
Pemerintah tak bisa melanjutkan
penanaman modal dan ekspor dan
bahkan tak bisa menguasai situasi
di berbagai lembaga untuk mengumpulkan pajak dan sumber daya lain
secara layak," tukas Nasr.
Untuk menghadapi krisis tersebut, pemerintah memindahkan
Markas Bank Sentral dari Sana'a
ke Ibu kota sementara, Aden, tahun
lalu. Tapi tindakan itu sudah sangat
terlambat karena pemindahan itu
dilakukan setelah aliansi Al-Houthi-Saleh menyatakan tak bisa membayar gaji pegawai.
(ant/xinhua-oana/bbc/wkp/es)
foto/int
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Musrenbang Dataran Tinggi
Prioritaskan Danau Toba
Sembilan Kabupaten/Kota Diminta Maksimal
Simalungun, (Analisa)
Pengembangan sektor wisata menjadi prioritas pada rencana kerja pembangunan (Musrenbang) kabupaten/
kota di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018. Hal ini
diketahui saat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumut tahun 2017 di
Hotel Grand Inna Parapat, Rabu (22/3).
Gubsu. Tengku Erry Nuradi meminta sembilan pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota di kawasan dataran
tinggi mendukung program prioritas
nasional Danau Toba sebagai Kawasan
Strategis Nasional (KSN).
Ke sembilan kabupaten/kota itu
yakni, Pematangsiantar, Simalungun,
Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara,
Humbang Hasundutan, Samosir, Karo
dan Toba Samosir.
Dia merinci pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan
pemkab/pemko di antaranya pembangunan jalan tol Tebingtinggi-PematangSiantar-Parapat-Tarutung-Sibolga. Daerah perlu mendukung terutama

Analisa/kali a harahap

AYAM: Kepala BKP, Yusup Patiroy bersama petugas lainnya memperlihatkan ayam Bangkok ilegal yang hendak dimusnahkan menggunakan zat kimia
lalu dibakar, Kamis (23/3).

40 Ekor Ayam Bangkok
Ilegal Dimusnahkan

Kualanamu, (Analisa)
Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Medan,
memusnahkan 40 ekor ayam Bangkok (gallus
dominoicus) ilegal asal Thailand, dengan cara
menggunakan zat kimia CO2, selanjutnya dibakar ke
dalam inisenerator pemusnahan milik karantina di Jalan
Psr VI, Lestari, Kecamatan Beringin Deliserdang, Kamis
(23/3) pukul 15.00 WIB.
Kepala BKP Kelas II Medan, Yusup Patiroy menerangkan, pemusnahan itu hasil putusan pengadilan. Bahkan pihaknya hanya sebagai pelaksana pemusnahan.Barang
hasil tangkapan dari BC Aceh yang
dititip pada mereka.
“Selama sebulan kita amankan,
setelah diputus pengadilan baru saat
ini dimusnahkan,” katanya.
Dia berharap dengan tindakan ini

yang terakhir kalinya tidak ada lagi
pemusnahan barang ilegal seperti ini.
Sebab, dengan pemusnahan ini semua dibuat repot. Pihak yang suka
melakukan tindakan ilegal, dengan
tindakan ini diharap ada efek jera.
Karena pemerintah tidak main-main
dengan barang selundupan.
Dia tidak memungkiri selama
ayam itu dititip di karantina (23 Februari 2017), pihaknya terus dihu-

Masyarakat Jangan
Terprovokasi Isu Penculikan
Padanglawas, (Analisa)
Merebaknya isu tentang aksi penculikan anak di
tengah-tengah masyarakat, Polres Tapsel dan seluruh
jajarannya mengimbau warga menjaga, mendidik,
melindungi anaknya dengan baik. Serta tetap
waspada terhadap gerak gerik atau gelagat aneh
yang mencurigakan.
Penyataan ini disampikan Kapolres Tapsel AKBP
Rony Samtana melalui Kapolsek Barumun AKP
Sammailun Pulungan, Kamis (23/3).
" Jangan sampai lengah dan menjadi korban
penculikan. Kalau ada melihat gelagat aneh harus
diperhatikan dan diwaspadai, jangan mempercayai
isu hoax yang tersebar di Media Sosial, perlu disikapi
dengan baik sehingga kita tidak terprovokasi dengan
isu yang tidak benar, " tegas AKP Sammailun
Pulungan.
Sammailun mengatakan, pihaknya terus
melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek
Barumun. Dan kalau ada di kawasan desa atau
pemukiman masyarakat ditemukan hal - hal yang
mencurigakan agar berkoordinasi dengan aparat
desa, Bhabinkamtibmas dan Polsek setempat.
“Kita minta masyarakat jangan terkontaminasi
dengan isu yang tidak bertanggung jawab yang
dapat memecah belah kerukunan di tengah
masyarakat,” imbuhnya.
Polsek Barumun sambungnya, selalu tanggap
dan cepat untuk menyahuti informasi yang diberikan
masyarakat terhadap hal yang mencurigakan
terutama isu penculikan anak dan lainnya.
” Karena kita ingin menciptakan kekondusipan
ditengah masyarakat agar tidak mudah terprovokasi
dengan isu yang belum tentu kebenarannya,” katanya
sembari menambahkan agar masyarakat tetap
waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan dan
cepat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
(ats)

bungi oknum, agar dilepas dengan
iming-imingi penawaran per ekor Rp
1 juta, total seluruhnya Rp 40 juta.
Kasi Karantina Hewan Wagimin
menerangkan, dasar pemunshanan
sesuai dengan pasal 5 huruf (a),b dan
c, UU nomor 16 tahun 1992. Tentang
karantina hewan. Ditambah peraturan pemerintah no 82 tahun 2000
tentang karantina hewan.
Unggas itu tidak melalui tempat
pemasukan yang ditetapkan pemerintah, tidak diserahkan/dilaporkan,
kepada petugas karantina untuk
keperluan tindakan karantina.
Pemusnahan dilaksanakan petugas karantina medik veteriner dan
paramedik veteriner dan PPNS
Karantina. Disaksikan intansi terkait,
termasuk Kanwil Bea Cukai Aceh,
Kejaksaan dan undangan lainnya.
Kasi Penindakan I, Kanwil BC
Aceh, Pangestu melalui Kasubag

Humas Kanwil BC Aceh, Yudi Amurul mengatakan, pihaknya menangkap 40 ekor ayam Bangkok berasal
dari Thailand dari kapal tongkang di
perairan Aceh Tamiang pada Februari
2017. Saat diamankan tidak diperoleh dokumen lengkap selanjutnya
dilakukan penahanan.
”Karantina Aceh kurang lengkap
baik tempat penyimpanan dan alat
untuk pemusnahannya, dititip ke
Karantina Pertanian Kelas II Medan,” katanya.
Pihaknya berharap dengan ada
tindakan ini, para pelaku penyelundup berbagai macam jenis barang
ilegal ada efek jera. Sebab, pemerintah tidak main-main dengan barang
selundupan langsung ditindak. Selain
pemusnahan ayam, pada hari yang
bersamaan BC Aceh juga turut memusnahkan berbagai jenis barang
ilegal lainnya. (kah)

Bersihkan Danau Toba
dari Keramba
Samosir, (Analisa)
Peringatan Hari Air Sedunia yang dilaksanakan belum lama ini di Rumah Belajar
Sopo Lottung Kecamatan Simanindo dengan
komitmen menjaga air Danau Toba diharapkan jangan hanya acara seremonial belaka.
Komunitas Samosir Green dan Pemerhati
Lingkungan, Fernando Sitanggang kepada
Analisa, Kamis (23/3) menyampaikan, untuk
menjaga air Danau Toba diperlukan keseriusan dalam membersihkan Danau Toba
dari KJA (Keramba Jaring Apung) dan membersihkan Danau Toba dari segala kegiatan
pencemaran lingkungan.
"Jika ingin air Danau Toba terjaga, saya
setuju dibutuhkan komitmen menjaga airnya.
Caranya seluruh perairan harus bersih dari
KJA. Sebab, akibat kegiatan KJA seperti
membuang pakan ternak ke danau mengakibatkan pencemaran dan menghasilkan limbah posfat, sehingga ekosistem air terganggu.
Lihat saja, tumbuh-suburnya enceng gondok
menunjukkan kuwalitas air danau sudah
kotor," terangnya.
Ia juga menjelaskan, selain sudah
dicemari kegiatan KJA, air danau semakin
hari semakin kotor disebabkan limbah dari
rumah tangga, perhotelan, arus transportasi,
pestisida dan pupuk pertanian hingga limbah
manusia. Karena itu, pembersihan KJA dari
kawasan Danau Toba diakuinya harus segera
dilakukan supaya program menjadikan Danau Toba menjadi destinasi wisata bisa
terwujud.
"Tidak ada alasan lain, KJA harus bersih
di Danau Toba. Kemudian limbah limbah
masyarakat yang mengotori dikelola dengan
baik dengan aturan pemerintah yang keras,
jadi jangan hanya seremonial belaka saja,"

tegasnya.
Sebelumnya, Peringatan Hari Air Sedunia
sendiri turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI
Saut Situmorang, Gubsu T. Ery Nuradi, Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Bupati Taput,
Bupati Tobasa, Bupati Humbahas, Bupati
Karo, Wakil Bupati Simalungun, Wakil Walikota Siantar, DPRD Provsu, Kapolres
Samosir, SKPD Provsu, SKPD Samosir,
Camat Simanindo, Yayasan Alusi Tao Toba,
tokoh masyarakat dan masyarakat Lottung,
para pelajar tingkat Paud, SD dan SMP.
Wakil Ketua KPK menyampaikan tujuan
kedatangan dan keikutsertaan KPK dalam
rangka peringatan hari air sedunia untuk
berkoordinasi, mensurverfisi, memonitor
perilaku masyarakat serta untuk mencegah
supaya orang tidak berbuat jahat dan tidak
korupsi.
Saut Situmorang juga menyampaikan
bahwa nilai-nilai Indonesia memiliki
kerjasama, membangun dengan berbicara
kemudian menyusun rencana kerja. Saut juga
menginginkan untuk membangun Indonesia
yang memiliki nilai-nilai baru dan itu dimulai
dari Sumatera Utara.
Sementara itu, Gubsu dalam arahannya
mengingatkan agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya air bagi kehidupan dan lingkungan yang bersih bagi
kehidupan, untuk itu masyarakat diharapkan
agar peduli lingkungan.
Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon,
MM sangat menyambut baik acara peringatan hari air sedunia. Pada kesempatan ini juga
Wakil Ketua KPK, Gubsu dan bupati sekawasan Danau Toba mendatangani komitmen
bersama untuk menjaga air Danau Toba.
(fra)

dalam proses pembebasan lahan yang
akan dilaksanakan persiapannya pada
seksi 1 Tebingtinggi-Pematangsiantar.
Selain itu, dukungan juga dibutuhkan dalam proyek pemantapan jalan
lingkar Pulau Samosir, meningkatkan
akses jalan lingkar luar Danau Toba
dan jalan-jalan akses antarkabupaten.
Dukungan lain yakni menjadikan
Bandara Sibisa dan Silangit sebagai
simpul transportasi udara. Juga menjadi simpul utama kawasan serta pembangunan pelabuhan penyeberangan
berstandar internasional.
Infrastruktur dasar lainnya yang
perlu dibangun di KSN Danau Toba
yakni air bersih, sanitasi (pengolahan
air limbah dan persampahan), listrik,
telekomunikasi dan lainnya.
Penyedian infrastruktur dasar tersebut diprioritaskan di pusat-pusat kegiatan utama di Sidikalang, Pangururan, Doloksanggul, Tarutung, Balige, Parapat dan Merek.
Pemerintah juga membutuhkan dukungan pemda untuk penyiapan daya
tarik wisata dengan segala fasilits pen-

dukungnya. Termasuk SDM pelaku
bisnis pariwisata.
“Semua kegiatan tersebut dilakukan
dalam kerangka menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan khususnya
di KSN Danau Toba,” ujarnya.
Selain itu, dia meminta dukungan
pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Seimangkei di Kabupaten Simalungun.
“Terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan
prasarana transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya,” harapnya.
Ditambahkannya, sebagai wilayah
strategis yang diprioritaskan secara
nasional, kabupaten/kota di dataran
tinggi agar memaksimalkan momentum untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Sumut Irman menjelaskan Pra
Musrenbang 2017 merupakan tahapan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018. (ns)

47 Orang Terjaring Operasi Pekat
Tanjungbalai, (Analisa)
Sebanyak 47 orang terjaring dalam
operasi penyakit masyarakat (Pekat)
dilakukan Satpol PP bekerjasama dengan TNI AL, AD, Polri dan SKPD di
lingkumgan Pemerintah Kota (Pemko)
Tanjungbalai, Kamis (23/3) dinihari.
Razia dilakukan di beberapa tempat
hiburan malam, di antaranya Warung
Remang-remang di Jalan Arteri, Jalan
Jati, Cafe di KM 7 Jalan Sudirman,
Hotel dan Penginapan Jalan Sudirman,
Penginapan Jalan A Yani, Warung
Remang-remang Jalan Asahan serta
tempat hiburan malam lainnya.
Seketaris Daerah, Abdi Nusa didampingi Kasatpol PP, Haikal Akmal
memberikan pengarahan kepada Tim
gabungan yang akan melakukan razia.
Abdi Nusa mengatakan, Pemko
Tanjungbalai terus bertekad melakukan
pembenahan dalam menciptakan Kota
Tanjungbalai yang bersih, aman, damai
serta terbebas dari penyalahgunaan
narkoba dan prostitusi.
Kegiatan ini merupakan langkah
yang diambil Pemko Tanjungbalai sesuai informasi masyarakat, yang resah
akan praktik prostitusi dan peredaran
gelap narkoba di Kota Tanjungbalai.
“Masukan ini yang mendorong
Pemko Tanjungbalai dan mendapat
intruksi dari Walikota Tanjungbalai,
M Syahrial dalam melaksanakan
kegiatan razia Pekat ini,” ungkapnya.
Kasatpol PP, Haykal Akmal
mengatakan, tim gabungan menjaring
47 orang, di antaranya 43 wanita yang
diduga penghibur serta empat laki-laki
yang sedang berduaan dan diduga
bukan merupakan pasangan yang sah.
Mereka semuanya dibawa ke Mako
Satpol PP untuk dilakukan pendataan
dan pembinaan serta peringatan keras
untuk tidak melakukan perbuatannya
lagi dan akan diberikan sanksi yang

Analisa/ridwan marpaung

ARAHAN: Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Abdi Nusa didampingi
Kasatpol PP Haikal Akmal memberikan arahan kepada 47 orang yang terjaring
dalam operasi Pekat, Kamis (23/3).
tegas bila terjaring operasi selanjutnya.
“Jika mengulangi kesalahan yang
sama dan terjaring kembali, Pemko
Tanjungbalai akan memberikan
teguran tegas dan akan dikirim ke Kabupaten Karo, Berastagi untuk diberikan Pembinaan,” katanya.
Setelah dilakukan pendataan serta
pembinaan dan membuat peringatan
tidak melakukan perbuatannya lagi,
maka mereka dipulangkan.
Operasi dilaksanakan demi menjaga

kondusivitas dan keamanan Kota Tanjungbalai sesuai dengan visi dan misi
Walikota Tanjungbalai, jelasnya.
“Kegiatan ini bermanfaat dan berharap dapat ditingkatkan lagi agar Kota
Tanjungbalai benar-benar bersih dari
yang namanya prostitusi dan peredaran
gelap narkoba. Sebentar lagi akan menjelang Ramadan. Kita mau Kota
Tanjungbalai yang kita cintai ini bersih
dari yang namanya narkoba dan prostitusi,” katanya. (rm)

Senangnya Hati Jadi Wartawan Analisa
Oleh: T Alkisah Led
AWALNYA penulis dipaksa menjadi wartawan. Karena sebelumnya
tidak pernah terlintas dalam pikiran
menjadi wartawan tersebut.
Waktu itu Juli 1971. Kepala Provincial Training Centre (PTC) Indrapura, dr YH Sahlan, datang menemui
penulis. Sahlan langsung pada inti masalah. Meski pertama kali ditolak,
namun Kepala PTC itu tetap pada
prinsipnya bahwa penulis harus jadi
wartawan.
Seminggu kemudian Sahlan datang
lagi dan langsung membawa modal.
Akhirnya tidak dapat ditolak. Jadilah
penulis sebagai wartawan surat kabar
harian “Mercu Suar” yang dipimpin
Mahyudanil SH dan Fauddin Daulay
Tapi pada 1973, Mahyudanil meninggal. Fauddin Daulay tidak mampu
melanjutkan estafet kepemimpinan.
“Mercu Suar” ikut padam. Anggota
redaksinya banyak pindah ke beberapa
surat kabar lainnya. Di antaranya Amir
Siregar, ke harian Analisa. Melalui
bantuan Amir Siregar, penulis menjadi
wartawan Analisa sejak 1974 dan
sampai kini sudah 43 tahun.

T Alkisah Led
Di Analisa, penulis banyak meraih
pengalaman berharga. Karena sering
dipercayakan meliput kegiatan nasional dan tingkat Provinsi Sumatera
Utara (Sumut).
Di antaranya pertemuan Kontak
Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di
Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman,
Asahan; dan Kerasaan Simalungun.
Lalu bidang olahraga meliput Pekan

Olahraga Daerah Sumut (Pordasu) di
Medan. Kemudian Pekan Olahraga
Wilayah (Porwil) II Sumatera di
Pekanbaru.
Lalu, tiga tahun berturut-turut
meliput turnamen Marah Halim Cup
di Stadion Teladan Medan, yakni pada
1983, 1984 dan 1985. Demikian juga
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
tingkat Sumut di Rantauprapat, Kisaran, Tebingtinggi, Medan dan
Pematangsiantar pada 1994.
Apa yang penulis peroleh dalam
meliput berbagai kegiatan tersebut.
Jelasnya selain pengalaman, juga uang
saku yang jumlahnya tidak sedikit.
Tiba di rumah, istri bertanya, “Kok
banyak kali?” Penulis cuma menjawab, “Sudahlah, tidak usah dipermasalahkan. Yang jelas kita tidak kecewa.”
Itulah pengalaman manis saat
muda. Kini untuk berbuat seperti yang
sama, sepertinya hampir tidak mampu
akibat faktor fisik yang sudah tua.
Selamat ulang tahun Analisa. Semoga semakin jaya dan berkembang
maju. Mudah-mudahan!
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Pelaku dan Penadah
Curanmor Ditangkap

Lintas Daerah
Polres Sergai Musnahkan 24 Kg Ganja

Tebingtinggi, (Analisa)
Polres Tebingtinggi berhasil menangkap
tersangka APG (19) warga Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebingtinggi karena terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor,
Rabu (22/3).
Tersangka APG ditangkap petugas, saat
melakukan pencurian kendaraan bermotor
milik Satpam BRI, Iqbal Syahputera, warga
Dusun II, Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Sergai. Tersangka APG, ternyata sudah 3 kali melakukan aksi pencurian dan ketiga barang bukti
hasil pencurian tersebut diserahkan kepada
Us (35) warga Jalan Pertahanan Dusun II,
Desa Patumbak, Kabupaten Deli Serdng.
Tersangka Us berhasil ditangkap, walaupun
barang buktinya belum ditemukan di kediamannya, Rabu (22/3).
Dari berbagai sumber menyebutkan,
awal kejadian pada 10 Maret 2017, korban
Tan Siu Hong (57) warga Kompleks Tengku
Hasyim, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Tebingtinggi, saat itu

Sei Rampah, (Analisa)
Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti
berupa 24 bal ganja kering yang setara dengan 24 Kg,
Kamis (23/3) pagi bertempat halaman Sat Narkoba
komplek Mapolres Sergai di Jalan Negara Desa Firdaus
Kecamatan Sei Rampah.
Pemusnahan daun ganja kering berasal dari Provinsi
Aceh tersebut dilakukan Kapolres Sergai AKBP Eko
Suprihanto SH SIK MH didampingi Kasat Narkoba
AKP Ras Maju Tarigan SH,Kajari Sergai Jabal Nur SH
MH dan Kasi penindakan BNN Kabupaten Sergai
Kompol E Pasaribu. Dilakukan dengan cara dibakar
tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang
Sitaan Narkotika No: Tap-36/N.2.29/Euh.1/III/2017/
Res Narkoba, tanggal 14 Maret 2017.
Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto SH SIK MH
melalui Kasubag Humas Polres Sergai AKP Jasmoro
mengatakan pemusnahan yang dilakukan merupakan
tindak lanjut dari penangkapan dua orang tersangka IR
alias Ivan (20) warga Dusun Uterun Punti Desa Gampong
Sawang dan MR (22) warga Dusun Lhoek Desa Gempong Kecamatan Sawang,Kabupaten Aceh Utara.
“Kedua tersangka ditangkap, Kamis (9/3) lalu di
depan Mapolres Sergai dengan barang bukti ganja 24
Kg yang dibawa melalui Bus Rapi trayek Medan –
Pekan Baru Provinsi Riau,” ujar Kapolres.
Kemudian Kapolres menambahkan bahwa sejak
Januari 2017 hingga pertengahan Maret 2017 sudah 27
kasus yang khusus ditangani oleh Sat Narkoba dan
ditindaklanjuti ke Jaksa Penuntut Umum,belum termasuk tangkapan dari Polsek jajaran Polres Sergai yang
juga langsung mengirimkannya ke JPU. (bah)

Analisa/didik sastra

MENIPIS: Persediaan beras pengungsi di gudang penyimpanan menipis dan persediaan lainnya kosong.

Logistik Pengungsi Menipis
Karo, (Analisa)
Pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang tinggal di posko
Jambur Kopri Kecamatan Berastagi, memerlukan bantuan
logistik karena stok mulai menipis.
Bantuan logistik yang diperlukan di
antaranya, beras, gula dan minyak makan. Keperluan lain untuk sementara
ini masih tercukupi dari BPBD Karo.
Menurut Usman Tarigan (55) pengungsi di Jambur Kopri, pada Analisa,
Kamis (23/3) logistik seperti beras di
gudang penyimpanan menipis, dan
lainnya kosong.
Untuk beberapa hari ini mungkin
logistik yang tersedia akan habis. Kon-

Analisa/zainal abidin

MUSNAHKAN: Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto didampingi Kasat Narkoba AKP Ras Maju
Tarigan SH, Kajari Sergai Jabal Nur SH MH dan
Kasi penindakan BNN Kabupaten Sergai Kompol E
Pasaribu sedang memusnahkan sebanyak 24 Kg daun
ganja kering, Kamis (23/3).

Warga Taput Temukan Granat Manggis

Polres Taput Tangkap
Penadah Sepeda Motor

Tarutung, (Analisa)
Warga Dusun Penajagar, Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) heboh
dengan penemuan bahan peledak jenis
granat manggis diduga masih aktif,
Kamis (23/3). Penemuan granat manggis ini membuat warga ketakutan dan
khawatir karena diduga masih berbahaya dan meledak.
Berdasarkan informasi dihimpun,
granat manggis ini pertama kali ditemukan seorang warga, Berliana Sihite
(58) di Sungai di Sungai Aek Sihidu-

Tarutung, (Analisa)
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Taput
mengamankan tersangka penadah (penampung) sepeda
motor hasil curian, FM (26), warga Desa Pea-Pea, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng),
Kamis (23/3). Kasubbag Humas Polres Taput,
Pol.W.Baringbing menjelaskan, tersangka diamankan atas
kerjasama Polres Taput dengan Polres Sibolga Tapteng.
Menurutnya, penangkapan bermula ketika seorang
warga Pahae Julu Taput atas nama Hanri Sitompul
melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion.
Namun saat penyelidikan, keberadaan sepeda motor itut
sudah berada di luar Taput. Polres Taput menginformasikan ke seluruh jajaran Polres yang ada di Sumut untuk
sama-sama melakukan penyelidikan dan pengembangan.
Informasi itu dikembangkan Polres Sibolga dan
menemukan sepeda motor yang hilang itu saat dipakai
tersangka, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap
tersangka sekaligus melakukan pengecekan identitas
nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor.
“Ternyata setelah dicek nomor mesin dan rangka
sepeda motor sama dengan identitas nomor mesin dan
rangka sepeda motor yang hilang dari Pahae Julu
Taput,”katanya. Dia mengatakan, saat ini tersangka
menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Taput
sekaligus untuk mengungkapkan siapa pelaku Curanmor
itu. Sedangkan barang bukti sepeda motor hasil curian
sudah diamankan,”jelasnya. (can)
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Tigapanah, (Analisa)
Kehidupan petani jeruk manis di
Tanah Karo semakin suram. Puluhan
ribu hektare kebun jeruk yang selama ini
mengangkat ekonomi masyarakat yang
mayoritas petani jeruk, nyaris tidak berdaya lagi. Hama lalat buah (bactrocera
sp) yang yang mulai mengganas sekira
tahun 2000 lalu, sampai kini semakin
berkembang dan tak terbasmi.
Puas dengan menyemprotkan segala
jenis obat dari pestisida untuk membasmi lalat buah, namun tidak berhasil.
Petani tidak kehabisan akal, juga memasang jaring sekeliling kebun jeruk
dengan memakai tiang dari bambu agar
hama lalat buah tidak memasuki kebun
dan tidak merusak buah juga dilakukan.
Dana pemasangan jaring itu tidak
sedikit. Minimal Rp25 juta untuk luas
berkisar setengah hektare, termasuk
biaya pemasangan dengan memakai
tiang dari bambu berjarak 4-5 meter
setinggi 10 meter sekeliling kebun agar
lalat buah tidak bisa memasuki
kawasan kebun.
Solusi ini juga tidak efektif. Selain
penyerbukan yang layaknya dilakukan
serangga berupa kumbang, lebah dan
sejenisnya tidak bisa lagi karena tidak
bisa masuk ke lokasi kebun, lalat buah
juga tetap bisa masuk ke dalam melalui
atas kebun yang tidak tertutup jaring.
Bahkan lalat buah yang masuk ke
dalam kebun, malah bertahan dan berkembang biak di dalam kebun.
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MENDATAR:
1. Sehat dan bugar
3. Menggunakan (Inggris)
5. Ketela
7. 100 gram
8. Cara menyambung besi
9. Sombong, angkuh
10. Internasional (singkat)
11. Pelajaran tambahan
13. Program pemerintan di
bidang kependudukan
15. Uang muka
(Inggris/singkat)
16. Bermacam-macam
17. Salah satu bank BUMN
18. Radio publik
19. Tidak tersambung lagi
21. Kelereng
22. Hindar
23. Kota tempat Taj Mahal
24. Suami/istri
dari adik/kakak
MENURUN:
1. Jasmani, badan
2. Gerai, kios
3. Saran

Hal itu dikatakan petani jeruk, Aston
Sembiring, asal Desa Ajinembah, Aceh
Silalahi, petani asal Desa Pengambaten, Kecamatan Merek dan Partai
Brahmana, petani asal Kabanjahe kepada Analisa, Kamis (23/3) di lokasi
kebun jeruk Desa Salit, Kecamatan
Tigapanah.
Meskipun demikian, upaya petani
jeruk di Karo tetap ada. Bagaimana
agar produksi buah berkualitas dan
berkuantitas dengan upaya membasmi
atau upaya agar lalat buah tidak memasuki kebun jeruk. Setelah menutupi
sekeliling kebun jeruk dengan jaring
nyamuk gagal, petani menutup kebun
jeruk dari atas kebun sehingga seluruh
batang jeruk tertutup. Baik dari samping atau dari atas. Kebun jeruk sudah
dikelambui dengan menambah dana
sampai total Rp40 juta sampai Rp50
juta untuk luas setengah hektare.
“Namun upaya total mengelambui
kebun jeruk, baik dari samping dan dari
atas kebun jeruk dilakukan, upaya membasmi lalat buah tetap gagal dan panen
tetap tidak memuaskan. Petani saat ini
seperti tidak tahu lagi upaya apa yang
harus dilakukan untuk membasmi lalat
buah ini,” tutur Aston dan Aceh.
Memang salah satu solusi untuk
dapat meminimalisir serangan lalat
buah terhadap jeruk diperlukan kekompakan para petani itu sendiri. Kalau
kompak saja menyemprot pada waktu
yang ditentukan di ladang atau kebun

jeruk masing-masing, pasti lalat buah
dapat berkurang. Justru itu tidak.
Kalau ditentukan suatu tindakan
pada suatu hari, petani tertentu tidak
mengindahkannya sehingga lalat buah
yang berada di lokasi kebun jeruk yang
dipompa, akan terbang ke lokasi kebun
jeruk yang tidak dipompa. Jadi kalau
hal demikian saja, petani tidak kompak,
bagaimana bisa serangga lalat buah
bisa dibasmi, katanya.
Ada petani memasang kelambu jaring nyamuk di sekeliling dan di atas
kebun jeruknya. Sedang petani jeruk
sebelahnya tidak. “Tentu pemasangan
jaring ini tidak efektif. Lalat buah bukan
mati. Namun hanya berpindah dan tetap
berkembangbiak dengan bebas,” ujar
Partai Brahmana.
Kadis Pertanian, Sarjana Purba yang
dikonfirmasi Analisa, Kamis (23/3)
membenarkan serangan hama lalat
buah merupakan paling ganas terhadap pertanian jeruk yang belum bisa
dibasmi di Tanah Karo.
Upaya tetap dilakukan. Baik melalui
penyuluhan maupun tindakan nyata di
lapangan. Masalahnya, kekompakan
para petani jeruk ini yang sampai saat
ini belum bisa diwujudkan. “Kalau
petani sepakat serentak melakukan suatu tindakan pembasmian lalat buah di
kebun jeruknya masing-masing, pasti
serangan dan perkembangan lalat buah
di Tanah Karo dapat diminimalisir,”
ujar Kadis. (alex)

DJP Sumut II
Masukkan Rp505,18 Miliar
Pematangsiantar, (Analisa)
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah II
Sumu,Tri Bowo mengatakan, pihaknya memasukkan uang ke kas negara dari hasil tax
amnesty atau 1,2 persen wajib pajak Surat
Pernyataan Harta (SPH) atau sejumlah
l2.l77 wajib pajak yang mengikuti amnesti
pajak dari 1.037.614 wajib pajak yang terdaftar hingga 20 Maret 20l7.
Hal itu dikemukakan Tri Bowo didampingi sejumlah staf dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar, Rudi Idris kepada wartawan di
aula Kanwil DJP Sumut II di Pematangsiantar, Selasa (21/3).
Dikatakan, sehubungan akan berakhirnya periode amnesti pajak pada 31 Maret
20l7, realisasi pencapaian penerimaan dari
program penerimaan amnesti pajak untuk
wilayah kerja Kanwil DJP Sumut II hingga
20 Maret 20l7, berhasil membukukan uang
tebusan sebesar Rp505,l8 miliar dengan
rincian, uang tebusan untuk 20l6 sebesar
Rp461.l3 miliar dari target Rp499,86 miliar.
Tahun 2017 hingga 20 Maret sebesar
Rp44,04 miliar atau 103,68 persen dari
target 2017 sebesar Rp 42,48 miliar.
Tri Bowo mengatakan, khusus untuk
Kanwil DJP Sumut II, Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Pematangsiantar mencatatkan penerimaan uang tebusan tertinggi
sebesar Rpl99,69 miliar dengan jumlah SPH
sebanyak 3.044 wajib pajak.
Pihaknya menyampaikan apresiasi
khusus kepada wajib pajak peserta amnesti
di lingkungan Kanwil DJP Sumut II dan
berharap komitmen selanjutnya untuk menjadi wajib pajak yang baik.
“Bagi yang belum mengikuti amnesti
pajak diharapkan dapat memanfaatkan sisa
waktu yang tersedia sampai 31 Maret 20l7,
merupakan kesempatan terakhir bagi wajib
pajak untuk memperbaiki catatan kewajiban
perpajakannya, karena program amnesti
pajak tak akan pernah ada lagi di masa
mendatang,” ujar Tri Bowo.
Dia mengatakan, pascaamnesti pajak
Kanwil PJP Sumut II tetap komitmen menegakkan hukum dan konsisten melaksanakan ketentuan Pasal l8 Undang Undang
Pengampunan Pajak dengan memanfaatkan
momentum era keterbukaan.
Dia mengimbau para wajib pajak, yang
memiliki tunggakan pajak segera memanfaatkan program amnesti pajak. Sehingga
dengan mengikuti amnesti pajak DJP secara
jabatan menghapuskan sanksi administrasi,
berupa bunga dan/atau denda yang belum
dilunasi. (ama/fhs)

Polres Nias dan Kejari
Gunungsitoli Didemo
Gunungsitoli, (Analisa)
Puluhan aktivis dari berbagai organisasi
mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi
Garda-PAS (Gerakan Pemuda Peduli Supremasi Hukum), melakukan demonstrasi di
Mapolres Nias, Jalan Melati Nomor 1 Kota
Gunungsitoli, Rabu (22/3).
Mereka mempertanyakan penanganan
kasus dugaan korupsi pada penyertaan
modal Pemerintah Kabupaten Nias kepada
PT Riau Airlines sebesar Rp6 miliar pada
tahun 2007 lalu, yang sudah lama dilaporkan
ke Polres Nias oleh masyarakat, namun
hingga kini belum ada kejelasan hukumnya.
Kasus ini melibatkan mantan Bupati Nias,
Binahati Benediktus Baeha, dan mantan
Ketua DPRD Nias sekaligus Bupati Nias
Utara saat ini, Marselinus Ingati Nazara.
Pimpinan aksi, Chandra Bugis, dalam
orasinya mengatakan, Polres Nias terkesan
bermain-main alias tidak serius dalam menangani kasus tersebut. Mereka mendesak
Polres Nias supaya segera menahan Binahati
Baeha, yang sudah ditetapkan jadi tersangka, dan juga menetapkan Ingati Nazara
sebagai tersangka.
Setelah beberapa menit berorasi, beberapa delegasi demonstran diterima Wakapolres Nias, Kompol Herwansyah Putra, di
ruang rapat eksekutif Mapolres Nias, dengan
didampingi Kabag Ops Kompol Irfan
Syahputra, Kabag Sumda Kompol Arifieli
Zega, Kasat Reskrim AKP Selamat K Harefa, dan Kasat Intel AKP Saksi Tarigan.
Herwansyah, pada intinya menjelaskan
kepada setiap delegasi, pihaknya tetap menangani kasus tersebut hingga saat ini.
Namun ketika berkasnya dilimpahkan ke
Kejari Gunungsitoli, selalu dikembalikan,
karena dinyatakan belum lengkap.
"Sudah lima kali kami ajukan ke kejaksaan, namun tak kunjung di-P21-kan. Untuk
itu, pada tanggal 28 Januari 2017 kemarin,
kita menyurati Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), agar kasus ini di-supervisi
oleh KPK," ujarnya.
Sedangkan untuk Ingati Nazara, tambah

Selamat K Harefa, belum ditetapkan sebagai
tersangka, karena belum cukup unsur. Menurutnya, peranan Ingati Nazara sebagai
Ketua DPRD Nias kala itu, menyetujui
penggelontoran APBD Kabupaten Nias
sebesar Rp6 Miliar untuk penyertaan modal
PT Riau Airlines, belum memenuhi syarat/
unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka.
Puas dengan penjelasan Wakapolres
Nias, demontran kemudian membubarkan
diri dan melanjutkan aksi demonstrasinya
ke Kantor Kejari Gunungsitoli.
Berlanjut
Di depan Kantor Kejari Gunungsitoli,
massa Garda-PAS kembali berorasi sambil
membawa keranda, sebagai bentuk telah
matinya penegakan hukum di Kejari Gunungsitoli.
Mereka menilai, Kejari Gunungsitoli
tidak mendukung pemberantasan korupsi
dan sengaja memperlambat penanganan kasus dugaan korupsi sebesar Rp6 miliar pada
penyertaan modal PT Riau Airlines.
Di tempat ini, demonstran hampir berbuat
anarkis, dengan mencoba mendorong pagar
kantor, karena Kepala Kejari Gunungsitoli
belakangan diketahui oleh mereka ternyata
sedang tidak berada di kantor.
Sejam kemudian, delegasi demonstran
akhirnya diterima Kasi Pidsus, Yus Iman
Harefa SH MH, dan Kasi Intel, Jimmy
Donovan SH. Yus Iman, pada intinya mengatakan, berkas penyidikan kasus tersebut
dikembalikan ke penyidik, karena Skep
asli pengangkatan Binahati Baeha sebagai
Bupati Nias tidak turut dilampirkan.
Yus Iman menjelaskan, skep asli tersebut
merupakan bukti penting yang amat
diperlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU),
apabila kasus ini nantinya naik ke tingkat
pemeriksaan di pengadilan.
Usai mendapat penjelasan, massa kemudian pulang. Pantauan Analisa, aksi massa
di dua tempat, baik di Mapolres Nias maupun di Kejari Gunungsitoli, berlangsung
kondusif, dengan pengawalan ketat puluhan
aparat kepolisian. (lase)

Meski Mekar Jadi Tiga Desa
rrs

4. Belai
5. Ganggu
6. Intai
12. Berdaya guna
14. Paris Van Java
15. Tempat kapal berlabuh
19. Menara miring di Italia
20. Sunyi

Jawaban TTS No. 4095
Mendatar:
1. Tuna
4. Laba
6. Niaga
7. Ring
8. Yang
9. Kian
11. Kain
13. If
15. Aur
17. DJ
18. Itang
19. Urgan
20. Aum
21. or
22. Ik

Hanya saja granat yang tidak jelas
asal-usulnya itu, diduga sudah lama
terbuang di sungai sehingga kondisinya
berkarat.
Baringbing menambahkan, untuk
menghindari hal-hal tidak diinginkan
pihaknya dari Polsek Sipoholon sudah
mengamankan bahan peledak itu
sembari menunggu pemeriksaan
laboratorium lebih lanjut.
Pihaknya juga masih akan menyelidiki darimana asal-usul bahan peledak
granat itu hingga bisa ditemukan di
sungai. (can)

Lalat Buah Tetap Mengganas

8

7

pan. Berawal ketika dia baru pulang
dari sawah dan mencuci kaki ke dalam
sungai itu. Namun, saat mencuci kaki
tiba-tiba kakinya menginjak sebuah
benda mirip bahan peledak. Dia mengambil benda itu dan meletakkannya
di pinggir sungai.
Kasubbag Humas Polres Taput,
Pol.W.Baringbing membenarkan ada
penemuan bahan peledak yang diduga
masih aktif jenis granat manggis.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan granat itu masih lengkap
seperti pelatuknya yang masih melekat.

Petani Jeruk di Karo Stres Berat

TTS Asah Otak No. 4096
1

disi ini sudah dilaporkan ke BPBD
Karo. Rusiana Sembiring, pengungsi
asal Desa Kuta Gugung Kecamatan
Namanteran yang mengungsi di Jambur Ersada Kopri Kecamatan Brastagi
mengatakan, selain persediaan beras
menipis, minyak goreng, gula, bumbu
dapur juga habis.
Terkait hal ini, Tim Reaksi Cepat
BPBD Karo Pelin Sembiring Depari
mengungkapkan, ketersediaan logistik

di posko-posko memang sudah menipis, khususnya di posko Jambur
Kopri Kecamatan Berastagi.
“Sayur mayur dan lauk pauk hingga
saat ini masih dipenuhi, namun kita
akui di gudang penyimpanan, bersediaan beras kita menipis dan cadangan
lain banyak kosong,” katanya.
Pantuan Analisa, logistik menipis
sebab bantuan kepada pengungsi akhirakhir ini mulai berkurang. Pengungsi
berjumlah 8000 jiwa tinggal di posko
setiap hari harus terus mendapat pasokan logistik. Kebutuhan pengungsi diperlukan selain kebutuhan pokok, susu
bayi, pampers anak, lansia, makanan
asupan gizi anak, vitamin. (dik)

sepeda supra parkir di depan rumah korban.
Ketiga unit sepeda motor hasil curian itu
dijual kepada penadah Us,
Tesangka Us mengaku, seluruh sepeda
motor mhasil curian itu dibawa ke kawasan
Air Jamu, Riau. Sepeda motor itu ditampung
Yul, setiap sepeda motor dijual Rp 2,5 juta
perunit. “Saya hanya diminta antar sepeda
motor melalui agen bus mobil penumpang
ke kawasan Air Jamu, Riau,” kata Jul kepada
tersangka Us.
Dia mengakui dalam satu bulan, bersama
APG sudah 3 kali mencuri sepeda motor.
Saya hanya untung Rp200 ribu perunit kendaraan, yakni 2 kendaraan tidak ada suratsurat. Sementara, satu kendaraan cuma
STNK yang ada.
Kasubbag Humas AKP, MT Sagala ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan
kejadian itu dan ketiga unit sepeda motor
dijual tersangka APG kepada penadahnya
Us dengan harga Rp 2,3 juta per-unit sepeda
motor. Dari hasil lidik dan keterangan saksi,
pihak petugas berhasil menangkap Us berdasarkan keterangan tersangka APG. (cha)

24. Firma
25. Tabik
Menurun:
1. Tarik
2. Angan
3. Panik
4. Layak
5. Angin
10. Iritasi
12. Injeksi
14. FA
15. Agara
16. Rumit
17. DG
21. Om
23. KA

Sei Suka Deras Tetap Potensial
Oleh: T.Alkisah Led
PADA 2013, Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara
dimekarkan menjadi tiga desa.
Dua desa yang baru tersebut, Simpang Kopi dan Tanjung Gading. Keduanya sama seperti Sei Suka Deras
berada di sisi Jalinsum (Jalan Lintas
Sumatera).
Mereka yang melintas, mudah
mengetahui. Karena di pintu masuk
desa tersebut terpajang plang besar,
nama desa. Termasuk Desa Sei Suka
Deras yang kini dipimpin Kepala Desa
(Kades) Ponimin.
Dua tahun memimpin, Ponimin berhasil meraih usaha dan perjuangannya
memajukan Desa Sei Suka Deras.
Di antaranya, mengembalikan kondisi alam Sei Suka Deras yang sempat
dilanda banjir akibat jebolnya tanggul
Sei Suka. Sebagian Lahan yang ada di
Sei Suka Deras, kini ditanami kelapa
sawit oleh warga. Hanya sebagian kecil

yang ditanami padi.
Hasil sawit inilah yang dimaanfaatkan warga memenuhi kebeutuhan hidup dan melanjutkan pendidikan putraputrinya.
Selain tanaman sawit dan padi, lahan Sei Suka Deras yang kesemuanya
1.293 hektare itu dimanfaatkan untuk
berbagai keperluan. Seperti perkantoran. perumahan warga dan sarana
pendidikan. Kantor yang ada hanya
Kantor Desa.
Pemukiman warga memang padat.
Jumlah rumah tangga (RT) 1.148 dan
jumlah penduduk, 4.934 jiwa.
Selain bertani sawit dan padi, warga
Sei Suka Deras juga berprofesi karyawan pada beberapa perusahaan besar,
termasuk PT Inalum dan Multimas
Nabati Asahan di Kuala Tanjung. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil
(PNS), guru ataupun lainnya.
Di Sei Suka Deras terdapat dua SD

Negeri. Tiga Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan satu madrasah sore.
Pada Madrasah sore itulah putra-putri
warga belajar meningkatkan pendidikan agamanya.
Sedangkan rumah ibadah, di Sei Suka Deras terdapat dua masjid dan dua
musala, pada sebelas dusun yang ada.
Ponimin kini melanjutkan usahanya
menambah jumlah jalan yang ada melalui pembangunan Rabat Beton dan
jalan-jalan khusus yang sebelunnya
tidak ada di Sei Suka Deras. Sekali
lagi, dia sama sekali tidak mempermasalahkan desanya mekar menjadi tiga
desa.
Meski beberapa desa lain hanya
mekar menjadi dua, Ponimin tetap bersemangat dalam usahanya memajukaan dan mengembangkan potensi desanya. Itulah Desa Sei Suka Deras.
Semoga desa ini terus maju dan berkembang. Mudah-mudahan.

Analisa/t lase

DEMO: Puluhan aktivis yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Garda-PAS
melakukan demonstrasi di Mapolres Nias, Rabu (22/3).
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Danau Toba Didaftarkan
dalam UNESCO
Pakpak Bharat Dukung Kalender Danau Toba
Pakpak Bharat, (Analisa)
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan atraksi di
Danau Toba akan didaftarkan dalam UNESCO Global
Geopark (UGG) pada tahun 2017. Karenanya ia berharap
Silangit Airport segera menjadi Bandara Internasional
dan terwujud 2017.
“Di Danau Toba juga akan
dibangun juga Zona Otorita seluas
602 Hektare seperti Nusa Dua Bali.
Namun untuk quick win di tahun
2017, Menpar mendorong investasi
cruise (Kapal Pesiar) yang bisa Liveon-Board dan Glam Ping (Glamour
Camping),” kata Menteri dalam

launching Kalender Even Pariwisata
Danau Toba 2017 di Balairung
Soesilo Soedarman, Gedung Sapta
Pesona Kementerian Pariwisata, Jl
Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Launching yang ditandai dengan
pemukulan instrumen Tagading
dilakukan Menteri Pariwisata Arief

Analisa/istimewa

BERBINCANG: Bupati Remigo Yolando Berutu berbincang sembari
bersalaman dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Yahya bersama Wakil Gubernur
Sumut, Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung, para Kepala
Daerah sekawasan Danau Toba, dan
Direktur Utama BODT (Badan
Otorita Danau Toba) Arie Prasetyo.
Ia menjelaskan Danau Toba itu
punya banyak keunggulan. Pertama,
cerita Super Volcano Geopark Danau
Toba sempat menggemparkan dunia
75 ribu tahun silam lewat ledakan
dahsyatnya. Selain itu, Toba danau
terdalam di dunia, danau vulkanik
terbesar di dunia, dan danau nomor dua
terbesar setelah Victoria Lake di Afrika.
Dukung
Sementara Kabupaten Pakpak
Bharat siap mendukung rangkaian
acara parawisata Danau Toba 2017
dengan menampilkan beragam
budaya seperti pesta adat dan budaya
Pakpak yang dikenal dengan Pesta
Oang-Oang.
Pesta Oang-oang turut diperkenalkan bersama 16 kegiatan
lainnya yang dilaksanakan di 8
Kabupaten, yaitu Pakpak Bharat,
Dairi, Karo, Simalungun, Toba
Samosir, Tapanuli Utara, Samosir
dan Humbang Hasundutan tersebut
mulai Mei sampai Desember 2017.
Pesta Oang-oang sendiri direncanakan pada 6-7 September 2017.
Bupati Remigo melalui Kasubbag
Pers Kaspul Hasibuan kepada

Jasa Raharja Serahkan Santunan Kecelakaan
Rantauprapat, (Analisa)
Kantor Pelayanan Jasa Raharja Rantauprapat menyerahkan santunan untuk ahli
waris korban kecelakaan maut bus PMH
kontra mobil Kijang Kapsul yang diberikan
satu hari setelah peristiwa naas itu.
Pembayaran santunan kepada keluarga
ahli waris itu merupakan wujud komitmen
Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan
dengan cepat, tepat dan akurat kepada setiap
korban laka lantas.
Santunan diserahkan kepada ahli waris
istri korban, satu hari setelah peristiwa kecelakaan maut itu,” kata penanggungjawab
Jasa Raharja Rantauprapat Sahat M Sitompul mewakili Kepala Perwakilan Jasa Raharja
Kisaran kepada Analisa, Selasa (21/3).
Dikatakan, kantor Pelayanan Jasa Raharja
Rantauprapat menyantuni ahli waris korban

kecelakaan maut, antara bus PMH BK 7703
TK kontra Mopen Kijang Kapsul BK 138 PW.
Kecelakaan maut itu, terjadi di Jalinsum Desa
Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kamis (16/3) lalu.
Santunan itu, kata Sahat, diserahkan kepada istri korban Supangat (45) dan istri korban Suharto (64) di rumah duka di Desa Perkebunan Brussel, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jumat (17/3) lalu.
Masing-masing ahli waris menerima
santunan sebesar Rp 25 juta, yang
pembayarannya secara transver ke rekening ahli waris melalui Bank BRI.
Sahat juga menyampaikan, untuk korban
luka-luka yang dirawat di RSU Elpi AlAziz Rantauprapat, perawatannya sudah
dijaminkan maksimal Rp 10 juta kepada
pihak rumah sakit itu. (ra)

BNNK Binjai Amankan Pecandu Narkoba
Binjai, (Analisa)
Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK)
Binjai mengamankan seorang pecandu narkoba, saat menggerebek lokasi permainan
biliar, di Jalan Gunung Karang, Kelurahan
Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan,
tepat di belakang Gedung SMP Negeri 8
Kota Binjai, Kamis (23/3).
Dari FS (19), warga Jalan KH Samanhudi,
Lingkungan I, Kelurahan Tanah Merah,
Kecamatan Binjai Selatan, petugas mengamankan barang bukti bong bekas pakai,
dua korek api, dan sejumlah pipet.
“Dugaan kita, lokasi itu memang sering
digunakan pemuda itu dan rekan-rekannya,
sebagai lokasi berpesta narkoba,” ungkap
Kepala BNNK Binjai, AKBP Safwan
Khayat, dalam keterangannya kepada
Analisa, Kamis (23/3).
Menurut Safwan, saat dilakukan penangkapan, tersangka FS tertidur pulas di atas
meja biliar. Sementara barang bukti

peralatan hisap sabu, ditemukan di bawah
kursi, tidak jauh dari meja biliar.
Tim Pencegahan dan Pemberantasan
BNN mengamankan anak ketiga dari enam
bersaudara itu ke kantor BNNK Binjai, guna
menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Saat dites urine, tersangka FS terbukti
positif mengonsumsi sabu. Menariknya, dia
mengaku sudah mengonsumsi sabu sejak
kelas 2 SMP, dengan frekuensi pemakaian
hingga 15 kali dalam seminggu,” kata
Safwan.
Mengenai penanganan terhadap pemuda
putus sekolah, Mantan Wakapolres Langkat
itu mengaku, akan mengupayakan proses
rehabilitasi. Sebab, menurutnya, tersangka
FS tergolong sebagai pecandu narkoba
kategori berat.
“Namun kita akan terlebih dahulu
memanggil orangtua dan saudara-saudaranya, demi kepentingan proses pemeriksaan,” tukas Safwan. (wa)

Analisa di Salak, Kamis (23/3)
mengatakan Bupati mengapresiasi
Kementerian Pariwisata yang melibatkan Kabupaten Pakpak Bharat
dalam kegiatan pariwisata di Danau
Toba, terkhusus dengan memasukkan Pesta Oang-oang.
Secara geografis Kabupaten
Pakpak Bharat memang tidak bersentuhan langsung dengan Danau
Toba, tetapi pihak BODT dan
Kementerian Pariwisata mengakui
keberadaan wilayah Pakpak Bharat
sebagai sumber penyedia air di Danau
Toba serta bagian koridor ekosistem
danau tersebut.
Bagi Bupati, kemasan Pesta Oangoang yang merupakan Pesta Rakyat
dengan nuansa adat dan budaya Pakpak yang kental, akan di-upgrade
lebih menarik lagi sehingga event ini
tidak hanya berkelas nasional tetapi
bahkan internasional.
Dalam acara ini Bupati juga
menyerahkan cendera mata Oles
Pakpak kepada perwakilan pihak
investor, yang diterima Direktur
Utama Hotel Indonesia Natour,
Iswandi Said dengan disaksikan
Menteri dan Wagubsu. Rangkaian
acara juga diisi beragam hiburan
bernuansa Sumatera Utara, termasuk
penampilan Vicky Sianipar bersama
para pemenang Toba Dream Vocal
Contest Season 9. (brt)

Tiga Jalan Diusulkan
Jadi Jalan Provinsi
Sidikalang, (Analisa)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Dairi, Jubel Sianturi di Sidikalang,
Kamis (23/3) mengatakan, pihaknya mengusulkan tiga ruas
jalan di daerahnya yang masuk kewenangan provinsi diminta
status jalan jadi jalan provinsi.
Jalan tersebut, yakni, ruas Tanjung Beringin-PLTA RenunPangiringan Kecamatan Parbuluan, jalur Lae PondomSilalahi Paropo Kecamatan Silahisabungan dan akses
Kecamatan Tanah Pinem-Aceh Tenggara.
Dijelaskan, kalau naik kelas, kualitas juga lebih baik. Tipe
hotmix memiliki ukuran lebar 8-12 meter. Daya tahan jauh
lebih tinggi. Ini punya relevansi dengan kelancaran berlalu
lintas.
Jubel menyebut usulan disampaikan kepada Gubernur
Sumut T. Erry Nuradi lewat musyawarah rencana
pembangunan (Musrenbang) dataran tinggi 9 kabupaten/
kota. Daerah otonom tersebut yakni Pematangsiantar,
Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbang
Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Samosir.
Ditambahkan, pada pertemuan itu, Pemka Dairi didaulat
menerima penghargaan dari Gubsu terkait pembinaan
pedagang kakilima dan asongan. Jubel mengatakan, 2000 an
pedagang beraktivitas di Pasar Induk Sidikalang. Mereka
sah memiliki izin berjualan.
Selain pemerintah, kata Jubel, pihak swasta berkontribusi
nyata menyediakan sarana representatif. Di antaranya pusat
jajanan dan kuliner berlokasi di Jalan Merdeka dan simpang
Jalan RSU. Ruang ini dibuka 24 jam.
Tantangan ke depan, lanjutnya,pedagang durian perlu
diorganisir. Selayaknya ditata lokasi sehingga konsumen
dan pedagang memperoleh area yang nyaman. Durian sebagai
komoditas unggulan. Sepatutnya jualah diatur guna
melahirkan ‘Pasar Durian’. (ssr)

Aksi Bersih Sungai di Bahorok
Bahorok, (Analisa)
Yayasan Hutan Untuk Anak (YHUA)
bersama mahasisiwa pecinta Alam Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Budi Daya
dan pelajar SMA Perguruan Ibu Sugiarti
(YPIS) Maju Binjai menggelar bersih di
kawasan wisata Batu Katak Desa Batu
Jongjong-Bahorok.
Kordinator pecinta alam YPIS Maju,M
Rahmadi SPd di Bahorok, Kamis (23/3)
mengatakan, sejak lama menjalin kerja sama
dengan YHUA terkait berbagai kegiatan
konservasi alam dan satwa.Selain melakukan
kegiatan membersihkan sampah plastik di
sepanjang aliran sungai, para peserta juga
melakukan pengamatan dan peninjauan
hutan konservasi YHUA di Camp 2
Para mahasiswa pecinta alam, diakuinya
mengapresiasi upaya dilakukan YHUA
melestarikan hutan dan biotanya di Batu
Katak. Kawasan hutan yang dahulunya
merupakan hutan produksi milik warga desa
itu, kini berubah menjadi hutan muda yang
ditumbuhi pepohonan liar. Bila berada di
kawasan hutan konservasi, suara merdu
aneka satwa terdengar seakan jadi habitat
baru bagi satwa hutan.
Ketua YHUA, Ali Rusli mengapresiasi
peran serta mahasiswa pecinta alam yang
pduli dengan kelestarian lingkungan
mengatakan, aksi bersih merupakan pro-

gram untuk memberi warning dan pengertian kesadaran kepada masyarakat tentang
bahaya sampah plastik, kaleng dan kaca.
“Sampah plastik dikatakannya akan terurai
melebur di alam butuh waktu yang cukup
lama. Bahkan bila sampah plastik berada di
sungai dan tanah ada proses sirkulasi rantai
makanan yang mengancam kesehatan
manusia seperti kanker,” imbuhnya
Demikian juga halnya jika sampah palstik
dibakar, Rusli menyatakan sisa-sisa pembakaran akan mencemari oxygen dan jika
terhirup manusia dapat mengancam kesehatan
dan meyebabkan penyakit yang berbahaya.
Hal ini disebutkanyanya perlu dipahami
generasi muda, sehingga sadar pentingnya
menempatkan sampah pada tempatnya .
Kepala Dusun Batu Katak, Kelengi
Sitepu menyambut baik aksi bersih sampah
dilakukan mahasiswa dan YHUA. Pemerintah desa dikatakanya, senantiasa
mendukung demi kemajuan bersama.
Masyarakat juga diimbaunya agar bersinergi dengan program YHUA, sehingga
terjalin kerja sama saling menguntungkan .
Terese, salah seorang relawan warga
negara Ceko yang ikut serta melakukan
aksi bersih sampah, berharap masyarakat
menyadari pentingnya kebersihan lingkungan dan hutan untuk persediaan oxygen
bagi anak cucu di masa mendatang. (als)

Analisa/alimuddin lubis

DIABADIKAN: Mahasiswa pecinta alam Budi Daya serta pelajar YPIS Maju dan YHUA
diabadikan di Tiger House sebelum melakukan aksi bersih sampah di sepanjang alur sungai.
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PENGHARGAAN: Kepala Bappeda Dairi Jubel Sianturi
menerima piagam penghargaan dari Gubernur Sumut terkait
pembinaan pedagang kaki lima dan asongan serangkaian
Musrenbang di Parapat, Rabu (22/3).

ITK Polri Kunjungi Mapolres Simalungun
Pematangsiantar, (Analisa)
Tim Indeks Tata Kelola (ITK)
Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia mengunjungi
Mapolres Simalungun di aula Andar
Siahaan Mapolres Simalungun, Kamis
(23/3).
Kedatangan tim, untuk mengukur
sejauh mana Polres Simalungun
mereformasi birokrasinya terhadap
pelayanan bagi masyarakat, sekaligus
peningkatan kinerja dengan memberikan masukan baik internal di Polres
Simalungun maupun eksternal.
Kegiatan ini juga merupakan
sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi Kepolisian Republik Indonesia.
Tim ITK terdiri dari Kombes Pol.
Meilina D. Irianti, (Katim), Hana Alfahani (Peneliti), M. Iqbal (Peneliti),
dan AKBP Juniar Simanjuntak (Kabag
Rbp/ Pendamping Dari Polda Sumut)
serta Brigadir Ahmad Syafrizal.
Kedatangan Tim disambut Kapolres Simalungun AKBP Yofie Girianto
Putro didampingi Wakapolres Simalungun, Kompol Zainuddin S.Ag.
Kapolres Simalungun menyampaikan, jajaran Polres Simalungun
mendukung kegiatan ini dan berharap
melalui dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas ke arah yang lebih
baik lagi dan meminta para peserta
yang hadir (responden) untuk memberikan penilaian yang objektif atas
kinerja Polres Simalungun.
Ketua tim menyampaikan, penilaian dan pengukuran kinerja dilakukan
secara bertahap di beberapa Polres,
betujuan untuk peningkatan kinerja
terutama pelayanan publik di setiap
Polres.
“Kegiatan ini berupa pendiagnosaan

terhadap titik-titik permasalahan dalam
pelayanan Kepolisian, sehingga dapat
diketahui, kemudian dilakukan perbaikan,” katanya.
Pengukuran ITK juga dilakukan
secara objektif, dengan melibatkan
beberapa responden eksternal dari
berbagai kalangan. Mulai dari tokoh
agama, masyarakat/adat, anggota
DPRD Simalungun, Kejaksaan Negeri,
akademisi, media massa, Ormas,
FKUB, Pemda, Kesbangpol, BPN, Dinas Sosial, Binda, Babinsa TNI AD,
Asosiasi pengusaha perkebunan, tambang/konstruksi, Organisasi Kepemudaan, dan LSM.
Dalam penilaiannya, Tim ITK
memberikan kuisioner tentang penilaian terhadap kinerja Polres Simalungun kepada responden. Beberapa

pertanyaan yang menjadi kuesioner,
antara lain dalam setiap pembuatan
SKCK atau SIM maupun pengaduan
masyarakat apakah dipungut biaya apa
tidak. Begitu juga dengan pelayanan
publik lainnya.
Sebelum memberikan kuisioner, tim
instrumen pengukuran kinerja pelaksanaan kinerja RBP tingkat Polres
menggunakan ITK ini mengelilingi
Mapolres Simalungun, mulai dari mendatangi tiap ruangan hingga lingkungan sekitar Mapolres didampingi
Kapolres dan Wakapolres Simalungun
“Hasil penelitian itu, akan dibawa ke
Mabes Polri untuk dievaluasi. Sehingga
diharapkan menjadi acuan seluruh
jajaran kepolisian di Indonesia meningkatkan kinerjanya terutama terhadap pelayanan publik,” ujarnya. (fhs)

Analisa/fransius h simanjuntak

DISAMBUT: Tim ITK Mabes Polri kunjungi Mapolres Simalungun yang
disambut Kapolres Simalungun, AKBP Yofie Girianto Putro, Kamis (23/3).

Kadis Kepencasi Kekurangan
6.000 Blangko E-KTP
Tebingtinggi, (Analisa)
Pemerintah Kota Tebingtinggi saat
ini kekurangan 6.000 blangko e-KTP
(KTP Elektronik). Ribuan KTP-E
warga masih menunggu, pasalnya sejak
Oktober 2016 lalu blangko sudah tidak
ada lagi.
Pantauan Analisa di kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Jalan Gunung Bromo, Kelurahan
Tanjung Maruak, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, kebanyakan
warga silih berganti masuk kantor itu
untuk mengurus surat menyurat.
Warga mendatangi kantor tersebut,
selain melakukan rekam medik juga
memperpanjang surat keterangan.
“Saat ini sudah 6.000 warga dari
lima kecamatan di Kota Tebingtinggi
melakukan rekam medik dan data
mereka sudah bersih. Tapi, masih
menunggu blangko-e-KTP. Karena
apa, dari bulan Oktober 2016 hingga
saat ini blanko e-KTP tidak tersedia
lagi,” kata Kadis Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Muhammad Dimiyathi Lubis, Selasa (22/3).
Pihaknya tidak bisa berbuat banyak
dalam masalah blangko e-KTP ini.
Karena ini masalah urusan kantor pusat
dan kita sifatnya menunggu petunjuk
dari pejabat pusat. Kalau blangko eKTP itu sudah ada, tentu langsung
dikirim ke Kabupaten/Kota. “Kita
cuma bisa memberikan surat keterangan (Suket) kepada warga yang
membutuhkan. Suket itu fungsinya
sama dengan e-KTP, tapi masa
berlakunya enam bulan dan bila sudah
mati bisa diperpanjang lagi,” jelas
Dimiyathi Lubis.
Sebagian besar warga berharap ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil agar blangko ini bisa didapatkan
kembali, hal ini bertujuan agar warga
tidak berulang-ulang datang ke kantor.
Selain membuat rugi warga, waktu
warga juga tersita untuk urusan ini.
Kartu KIA
Terkait Kartu Identitas Anak (KIA)

yang mirip KTP M Dimiyathi menjelaskan Kota Tebingtinggi yang pertama
kali mendapat kesempatan untuk
membuat. “Karena kita memperoleh
piagam penghargaan dari pemerintah
pusat. Komitmen dan keberhasilan
dalam penyelenggaraan, pengelolaan
akte kelahiran, Kota Tebingtinggi
mencapai target nasional cakupan
kepemilikan akta kelahiran tahun 2016
lebih cepat dari batas waktu yang
ditetapkan,” katanya.
Menurutnya, tidak seluruh daerah bisa
mendapatkannya. Rencananya, untuk
Kota Tebingtinggi ini akan mendapat
KIA sebanyak 24.000 blangko. “Ya,
kita mengimbau melalui kelurahan agar
seluruh anak bisa memperoleh KIA
dengan gratis. Bagi anak umur satu hari
hingga empat tahun KIA tidak perlu
dilengkapi foto, di atas empat tahun
hingga umur 16 tahun diperlukan foto.
Dengan adanya KIA ini, tentu akan
mempermudah kita,” kata Dimiyathi
Lubis menjelaskan. (cha)

Pendistribusian DBH Pajak Rokok
Tepat Waktu
Tebingtinggi, (Analisa)
Pj Walikota Tebingtinggi OK
Zulkarnain menegaskan pendistribusian dana bagi hasil (DBH) pajak
rokok dari pusat ke pemerintah
Provinsi sering terlambat dan kurang
tepat waktu, bahkan pendistribusiannya ke daerah (kabupaten/kota) dilakukan secara bertahap.
“Agar penggunaan dananya (pajak
rokok) bisa disesuaikan dengan
anggaran (APBD) di daerah, kami
berharap supaya pendistribusian
dilakukan tepat waktu,” kata Pj
Walikota Tebingtinggi H Zulkarnain
ketika membuka Seminar Pajak Rokok
Daerah Bagi Pembangunan Kesehatan
Masyarakat dengan narasumber dr
Farina Andayani M.Sc dari Kemenkes
RI dan Rita Mustika Hayati dari Kabid
Pajak Provsu, di Aula Resto Bayu
Lagon Jalan KL Yos Sudarso Kota
Tebingtinggi, Kamis (23/3).
Dikatakannya, untuk Kota Tebingtinggi dana bagi hasil dari pajak rokok
sebesar Rp8 miliar dialokasikan ke
RSUD Kumpulan Pane untuk membeli
alat kesehatan (alkes) CT Scan yang
saat itu memang benar-benar sangat
dibutuhkan.
Dijelaskan Pj Walikota, walaupen
pun kebijakan pajak rokok sesuai UU
No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah mulai diterapkan
sejak Januari 2014. Tapi, masih banyak
daerah yang belum memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang

tujuan dan peruntukan dana pajak
rokok yang dipungut oleh pemerintah
sebesar 10 % dari nilai cukai rokok.
“Melalui seminar ini kita akan tahu
penggunaan pajak rokok diperuntukkan untuk kegiatan penanganan
masalah kesehatan yang belum didanai
sumber pendanaan lain, seperti APBN,
APBD, DAK Non Fisik, DAU dan
Dekon serta Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT), sehingga
pemerintah daerah dan SKPD lintas
sektor di daerah bisa memilih kegiatan
mana yang sudah dan belum didanai
oleh sumber dana tersebut,” ujar Pj
Walikota.
Dijelaskan, guna mengendalikan
dan mengatasi dampak negatif rokok
perlu penerapan pajak yang lebih adil
kepada seluruh daerah. Karena,
sebelumnya daerah yang mendapatkan
dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBH CHT) hanya daerah penghasil
rokok dan tembakau. Selain itu, perlu
peningkatan local taxing power guna
meningkatkan kemampuan daerah
dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada publik.
Kabid Pajak APU, PBBKB dan
Pajak Rokok Badan Pengelola Pajak
dan Rertribusi Daerah (BP2RD)
Provsu, Rita Mestika Hayati M.Si
selaku narasumber yang memaparkan
seputar pajak rokok menyampaikan,
selama tahun 2016, nilai dana bagi
hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)
untuk Kota Tebingtinggi sebesar

Rp9,377 miliar dan dibagikan secara
bertahap per triwulan. TW I sebesar
Rp2,811 miliar, TW II Rp2,361 miliar,
TW III Rp2,058 miliar dan TW IV
sebesar Rp 2,146 miliar.
“Pajak rokok disetor ke rekening
kas umum daerah (RKUD) Provinsi
dilakukan pertriwulan dan disetor
setiap bulan pertama triwulan berikutnya secara proporsional berdasarkan
jumlah penduduk, sesuai pasal 94 UU
No.28 tahun 2009 tentang bagi hasil
penerimaan pajak rokok ditetapkan,
30% bagian provinsi dan 70% bagian
kabupaten/kota.
Sedangkan penerimaan pajak rokok
baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit
50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum seperti
pemberantasan peredaran rokok ilegal
serta penegakan aturan mengenai
larangan merokok sesuai dengan
peraturan kawasan tanpa rokok,” jelas
Rita Mestika Hayati.
Narasumber dari Kemenkes RI, dr
Farina Andayani M/Sc menyampaikan, upaya perubahan perilaku dalam
pengendalian konsumsi produk tembakau harus didukung dengan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah
dan penerapan hukumnya. “Komitmen
pemangku kebijakan merupakan kunci
utama untuk pengendalian konsumsi
produk tembakau,” ungkap Kasi
Penyakit Paru Kromis Kemenkes.
(cha)
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Dugaan Kasus Korupsi Dana Sosialisasi AG

Muddai Madang
Pastikan Tidak Terlibat
Jakarta, (Analisa)
Selain pihak kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) juga terus mendalami temuannya
terkait kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games
2018 yang terjadi pada akhir 2015 silam.
Guna mengungkap temuannya, pada
Selasa (21/3) lalu, BPKP memanggil
Muddai Madang yang menjabat sebagai
Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
Muddai Madang yang juga menjabat
sebagai Wakil Presiden Panpel Asian
Games (INASGOC) dimintai keterangan
oleh petugas dari BPKP di salah satu
ruangan Polda Metro Jaya.
"Saya dimintai keterangan BPKP di
Polda. Untuk melengkapi berkas BPKP.
Ada 8-10 pertanyaan yang diajukan ke
saya antara pukul 12.00 sampai 15.00

WIB. Semua seputar dana sosialisasi
Asian Games pada akhir 2015 lalu," ucap
Muddai ketika dikonfirmasi wartawan
di Jakarta, Kamis (23/3).
Muddai menyatakan tidak mempermasalahkan permintaan keterangan dari
BPKP karena memang merekalah yang
bertanggung jawab dalam pengawasan
keuangan negara. Kepada petugas BPKP,
Muddai menjelaskan seluk beluk penggunaan dana dari kas negara sebesar Rp
61 miliar tersebut.
"Tentunya sangat disayangkan apa
yang terjadi saat ini. Padahal, di awal

kegiatan, sudah diingatkan untuk menunda beberapa kegiatan sosialisasi, karena waktu persiapannya mepet, namun
Sekjen KOI Doddy Iswandi tidak mengubris. Dengan kondisi tersebut saya lepas
tangan setelah beberapa masukan dari
saya tidak dihiraukan. Jika ada yang menyeret-nyeret nama saya itu wajar karena
posisi saya di KOI," tuturnya. "Tapi saya
pastikan tidak terlibat dalam sosialisasi
pada 2015," tegasnya.
Diketahui, KOI pada 2015 akhir
menggelar acara sosialisasi Asian Games
2018. Kegiatan berbentuk karnaval digelar di enam kota yaitu Medan, Palembang,
Surabaya, Makassar, Jakarta dan Banten.
Atas dugaan penyimpangan penggunaan
dana tersebut, sejauh ini Polda Metro
Jaya telah menetapkan Doddy Iswandi
(Sekjen KOI) dan Anjas Rivai (Bendahara Umum KOI) menjadi tersangka.
(rm)

Bolalob FFI U-20 Futsal Championship 2017
REUTERS/Stringer

BEREBUT BOLA: Pemain Tiongkok, Zhang Xizhe dan pemain Korsel, Koh Myongjin berebut bola pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia,
Kamis (23/3) di Changsha, Tiongkok. Pada laga itu, tuan rumah Tiongkok unggul dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Dabao Yu di menit 34.

Danlantamal I Cup 2017

Medan Soccer Rebut Tempat Ketiga
Medan, (Analisa)
Medan Soccer merebut tempat ketiga
Turnamen Danlantamal I Cup 2017, setelah
menang 4-2 vs Medan Utama melalui adu
penalti di Stadion Teladan Medan, Kamis
(23/3) sore.
Laga kedua tim harus berakhir dengan
adu penalti setelah dalam waktu normal
keduanya bermain sama kuat 1-1 yang dipimpin wasit Eko Anggoro.
Medan Soccer tim binaan Drs. H. A’zam
Nasution dan pelatih Marzuki, dalam laga ini
lebih dulu unggul ketika pertandingan baru
berjalan satu menit melalui striker Suheri
Daud. Sedangkan gol balasan Medan Utama
dicetak Anta Mauliansyah menit ke-73.
Dalam drama adu penalti, Medan Soccer
ternyata berhasil mencetak tiga gol melalui
eksekusi Suheri Daud, Erwinsyah Hasibuan
dan Enlarefo Siregar. Sedang Ade Chandra
Kirana yang menjadi algojo pertama tendangannya melebar ke samping kanan
gawang Medan Utama yang dijaga Andre
Reza Setiawan.
Ironisnya, Medan Utama yang mendapat
empat kali kesempatan ternyata hanya tendangan Anta Mauliansyah yang berhasil
menjebol gawang Heri Hermawan. Sedang
tiga tendangan lainnya yang dilakukan Faisal
Romadoni, Rico Hartanto dan penjaga
gawang Andre Reza Setiawan tidak menghasilkan gol.

Keberhasilan Medan Soccer menduduki
peringkat ketiga turnamen ini dianggap sudah
maksimal mengingat semua lawan yang
dihadapi baik di babak penyisihan maupun
“8 Besar” dan semifinal cukup berat.
Hal ini juga dibenarkan pelatih Marzuki
Harahap sembari menyatakan, sukses yang
diraih tersebut sebagai langkah awal yang
baik bagi Medan Soccer untuk meraih prestasi
yang lebih tinggi ke depannya.
Ini mengingat selama perjalanan Medan
Soccer mengikuti berbagai turnamen, tapi
baru kali ini timnya berhasil menduduki
peringkat “Tiga Besar” dan biasanya selalu
gagal di babak perempatfinal.
“Alhamdulillah.....kami bisa meraih
prestasi di turnamen ini meskipun hanya
merebut tempat ketiga. Keberhasilan ini pantas kami syukuri sebagai cambuk atau
motivasi dan semangat para pemain”, ucap
Marzuki dengan senyum.
Secara terpisah tim manajer Drs. H. A’zam
Nasution menyatakan gembira atas hasil yang
diraih timnya karena sudah sesuai dengan target yang mereka inginkan masuk semifinal.
“Target awal masuk semifinal sudah
terlampaui. Apalagi hasil yang kami raih
bisa merebut tempat ketiga tentu saja ini
prestasi yang membanggakan”, kata A’zam
sembari menyebutkan tim ini akan terus dibina karena untuk disiapkan ke Liga
Nusantara.(mnr)

Lourenzo Sinaga Juara
Triathlon di Sibolga
Sibolga, (Analisa)
Lourenzo Aditya Sinaga (Medan) tampil sebagai juara
Kejurda Triathlon Sumut 2017 yang digelar di pelabuhan
lama Sibolga, Kamis (23/3).
Lourenzo Aditya Sinaga yang merupakan putra dari
pelari Sumut Bulan Sinaga itu tampil sebagai juara pada
Kategori Sprint Distance Open (750 m swim, 20 km bike,
5 km run). Sementara itu, posisi kedua diraih Udin Akbar
(Medan) dan posisi ketiga Fediansyah (Tapteng).
Untuk putri juara diraih Prety (Sibolga), disusul peringkat
kedua Roma Matanata Panjaitan (Medan) dan posisi ketiga
Nur Ainun (Tanahkaro). Kejurda Triathlon Sumut 2017
berhadiah total Rp70 juta itu digelar dalam rangka memperingati HUT ke-317 Kota Sibolga.
Technical Delegate dari Pengprov FTI Sumut, Yopie
War SPd, menyebutkan, kejurda tersebut diikuti sekitar 54
peserta dari 10 Kabupaten/Kota se-Sumut.
Event itu mendapat antusias dari masyarakat khususnya
warga Sibolga, bahkan Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi
Hutauruk, MM memantau perlombaan triatlon itu hingga
selesai. Selain lomba triathlon, pada hari yang sama juga
digelar lomba renang rakyat, lari 5km, terompah, mancing
dan bola voli putra. (td)

Rahmaddian Shah Dukung
Tarung Derajat Medan
menjadikan generasi muda
Medan, (Analisa)
yang unggul dan memiliki
M Rahmaddian Shah
kemampuan beladiri yang
mendukung
baik.
kepengurusan Pengcab
Sebab itu, M
Kesatuan Olahraga
Rahmaddian Shah SH
Tarung Derajat
menyarankan agar
(Kodrat) Medan
nantinya tarung
periode 2017-2021.
derajat juga dapat
Hal tersebut
dikembangkan pada
dikemukakan M
ranting-ranting PP di
Rahmaddian Shah SH
kota Medan. “Sebagai
ketika menerima audensi
penasehat M Rahmadketua terpilih Pengcab
M Rahmaddian
dian Shah siap
Kodrat Medan, Taufik
Shah, SH
mendukung secara moril
Suryadi bersama Sekretaris
dan materil untuk
Azrai Panjaitan SPd.
kemajuan prestasi tarung
Taufik Suryadi di Medan, Kamis
derajat Medan,” kata Taufik Suryadi.
(23/3), mengatakan seusai terpilih kembali meTaufik Suryadi dalam audensi kepada M
mimpin Pengcab Kodrat Medan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) di kantor KONI Rahmaddian Shah menjelaskan pelaksaMedan, Sabtu (18/3) lalu, Pengcab Kodrat me- naan Muscab Kodrat Medan yang sudah
lakukan audensi kepada M Rahmaddian Shah, berjalan lancar diikuti 10 satuan latihan
Ketua Pemuda Pancasila Medan Barat selaku yang tarung derajat Medan yang sepakat
memilihnya secara aklamasi.
penasehat Pengcab Kodrat Medan.
Taufik Suryadi juga mengajak seluruh
“M Rahmaddian Shah selaku penasehat
Kodrat Medan mendukung penuh kepe- satuan latihan tarung derajat Medan yang
ngurusan Kodrat Medan yang baru ter- belum terdaftar untuk bergabung dengan
bentuk dimana dirinya kembali terpilih Pengcab Tarung Derajat dan bersama-sama
berkerja membangun prestasi.
sebagai ketua umum,” ujarnya.
Tarung Derajat Medan selama sudah
M Rahmaddian Shah SH mendukung
Pencab Kodrat sebab pembinaan olahraga berhasil melakukan pembinaan, dimana dua
beladiri ini eksis dalam melakukan pem- atlet tarung derajat asal Medan, berhasil
lolos bertanding dalam PON XIX Jabar
binaan di kotra Medan.
Kodrat juga menjadi wadah pembinaan 2016 lalu, bahkan salah satu atlet Medan
generasi muda yang strategis untuk berhasil merebut medali perunggu. (fp)

Analisa/istimewa

JUARA TRIATHLON: Walikota Sibolga Drs HM Syarfi
Hutauruk MM diabadikan dengan juara Triathlon Sumut
2017 putra dalam rangka HUT ke-371 Kota Sibolga,
Kamis (23/3).

Karateka Binjai Berlaga
di Piala Mendagri
Binjai, (Analisa)
Sebanyak empat karateka asal Kota Binjai berlaga di
Kejuaraan Nasional Piala Mendagri XIX/2017 yang digelar
24-26 Maret mendatang di GOR Saburai, Bandar Lampung.
Mereka itu, Risky Lowyer, Arya Graha Napitupulu,
Ledy de Vega, dan Putri. Keempatnya siap bersaing dengan
ribuan peserta se-Indonesia, yang akan bertarung pada tiga
kategori kejuaraan, yakni kadet, yunior, dan U-21.
Ketua Pengkot FORKI Binjai, Julianto Sembiring, didampingi Sekretaris Faisal Amri Nasution, Kamis (23/3), menyatakan, keempat atlet tersebut tergabung dalam Kontingen
Karate Sumatera Utara.
Dalam hal ini, katanya. Dua atlet diutus melalui Pengkot
FORKI Binjai, Sedangkan dua lagi diikutsertakan melalui
pihak perguruan karate.
"Kita tentu berharap, mereka mampu memperolah hasil
maksimal di kejuaraan itu. Sebab keempatnya adalah karateka-karateka terbaik yang kita miliki saat ini," seru Julianto.
(wa)

Ijeck: Konten Lokal Mesti Diperkuat
Medan, (Analisa)
Selamat Ulang Tahun ke-45 Harian Analisa, semoga Analisa tetap
eksis, menjadi media yang mampu
“Membangkitkan Partisipasi Rakyat
dalam Pembangunan”.
Ketua Umum Pengurus Provinsi
Taekwondo Indonesia (Pengprov TI)
Sumut H Musa Rajeck Shah menyampaikan hal tersebut ketika dimintai komentarnya menyangkut
HUT ke-45 Harian Analisa yang
jatuh pada tanggal 23 Maret 2017.
Pria yang akrab disapa Ijeck ini,
dalam bincang - bincang di Medan
belum lama ini lebih lanjut mengatakan. meski Analisa bukan koran
tertua di Sumut, tapi kehadiran media
yang memiliki ciri khas tampil dengan format sembilan kolom ini sangat
mewarnai dan memberi kesan positif
bagi banyak kalangan,termasuk
insan olahraga.
Bagi saya pribadi,Analisa saya

H Musa Rajeck Shah
kenal sejak saya kecil. Sebab keluarga saya memang berlangganan,
dan hal itu berlanjut hingga saat ini.
Saya sendiri juga menjadikan Analisa sebagai salah satu media yang

tetap harus ada, baik di rumah maupun kantor.
Sebagai pelaku olahraga, baik sebagai pereli, dan tiga periode memimpin Pengprov IMI Sumut, Ijeck
menilai halaman olahraga Harian
Analisa cukup menarik.
Selain kualitas kertasnya yang
cukup baik, dan tata letak maupun
gambar-gambarnya menarik,berita
olahraga Harian Analisa juga cukup
berimbang, tidak memihak. Berita
yang disajikan juga aktual, dan mudah dicernah. Judul atau kepala berita
tidak bertele-tele, karena menggambarkan isi berita.
Format sembilan kolom yang kini
dipertahankan Analisa, menurutnya
juga merupakan nilai lebih Harian
Analisa. Sebab dengan komposisi
ini, berita yang disajikan lebih lengkap,foto-fotonya lebih hidup dan
menarik.
Ijeck berharap, Harian Analisa

bisa mempertahankan kualitasnya
sehingga tetap menjadi panduan bagi
pembaca.
Kalaupun ada hal yang menjadi
masukan, kiranya konten pemberitaan lokal olahraga mesti ditambah.
Hal ini guna memacu semangat dan
motivasi patriot-patriot olahraga Sumut. Apalagi saat Sumut ingin mencalonkandiri sebagai tuan rumah
PON XXI/2024. Selaku media lokal,
kiranya Harian Analisa harus turut
berperan mensosialisasikan hal ini.
Baik untuk lebih mendorong Pemprovsu serta seluruh stake holder
termasuk KONI Sumut lebihbersiap,
juga sosialisasi ke masyarakat agar
“demam” tuan rumah PON 2024
semakin terasa.
Sekali lagi selamat Ulang Tahun
ke-45 Harian Analisa, semoga
Analisa tetap eksis," ulangnya
mengakhiri keterangan.
(mp)

Ajang Pematangan Pemain Menuju
Jenjang Profesional
Jakarta, (Analisa)
Federasi Futsal Indonesia (FFI) bekerjasama dengan Bolalob siap menggelar
turnamen bertajuk 'Bolalob FFI U-20
Futsal Championship 2017'. Turnamen
yang diramaikan sebanyak 15 tim ini
akan digelar di GOR Pasar Minggu, Jakarta, mulai 25 hingga 31 Maret
mendatang.
Sekretaris Jendral (Sekjen) FFI, Edhi
Prasetyo mengatakan turnamen akan
dimanfaatkan sebagai ajang pematangan para pemain muda menuju jenjang
profesional.
"Berdasarkan hasil kongres FFI, setiap
klub futsal profesional wajib melakukan
pembinaan berjenjang, salah satunya
dengan mementuk tim U-20. Jadi
turnamen ini bisa menjadi wadah untuk
pematangan dan tolak ukur para pemain
muda mereka," tutur Edhi di Jakarta,
Kamis (23/3).
"Jadi kami (FFI dan Bolalob) bersinergi, sama seperti PSSI dan PT Liga
Indonesia. Nantinya, Bolalob yang mengelola turnamen ini mulai dari peratu-

ran hingga hadiah, sedangkan kami (FFI)
akan bertindak sebagai hakim jika ada
pelanggaran yang harus melibatkan
komisi disiplin," imbuhnya.
Selain sebagai wadah mencari pemain
muda, kompetisi ini juga diharapkan
sebagai regenerasi futsal Indonesia.
"Ini merupakan rangkaian pembinaan
futsal. Melalui turnamen ini adalah upaya
kami selaku federasi untuk terus meregenerasi futsal Indonesia," ujar Edhi.
Sementara Chief Editor Bolalob,
Angryanto Rachdyatmaka mengatakan
turnamen dipastikan akan berlangsung
seru. Para pemain dari 15 tim peserta
pastinya bakal menampilkan permainan
terbaiknya. Sebab ajang ini akan dipantau
langsung oleh Victor Herman asal
Belanda yang merupakan pelatih Timnas
Futsal U-20.
"Kami sangat gembira dengan diadakannya event ini, apalagi turnamen
ini dijadikan salah satu ajang untuk menseleksi pemain timnas futsal U-20 di
bawah pelatih Victor Herman," ungkap
Angryanto.

Dijelaskan, nantinya 15 tim peserta
akan dibagi menjadi 4 grup dan bakal
menerima subsidi dari sponsor sebesar
Rp 5 juta. (rm)
PEMBAGIAN GRUP 15 TIM PESERTA
FFI U-20 FUTSAL CHAMPIONSHIP 2017:
Grup A
BJL 2000 Shiba Semarang
Black Steel Manokowari
Biangbola FC
Vamos Mataram
Grup B
Kancil BBK Pontianak
Kamiada FC Bekasi
Mataram FC NTB
Kaimana FC Papua Barat
Grup C
IPC Pelindo II Jakarta
APK Samarinda
My Futsal Antam
Permata Indah Manokwari
Grup D
Bintang Timur Surabaya
Giga FC Kota Metro
SFC Planet
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LATIHAN: Pesepakbola Wales
James Chester, Neil Taylor,
Gareth Bale dan Hal RobsonKanu latihan di The Vale Resort,
Hensol, Wales, Kamis (23/3)
sebagai persiapan untuk
pertandingan babak kualifikasi
Piala Dunia 2018 melawan
Republik Irlandia, Sabtu (25/3).

Presiden UEFA Dukung
Regulasi Bursa Transfer

Dublin, (Analisa)
Pada akhir pekan mendatang laga seru dan menarik
akan kembali hadir yaitu pertandingan kualifikasi
Piala Dunia 2018 Zona Eropa. Pada, Sabtu (25/3)
pukul 02.45 dinihari WIB mendatang akan digelar
pertemuan antara dua negara yang sebelumnya
memang pernah jumpa dan bertanding dalam laga
yang sama yakni Republik Irlandia vs Wales.
Kali ini, adalah momen yang
sangat tepat untuk mampu menunjukkan hasil latihan dan pemain-pemain baru yang saling
dimiliki masing masing negara.
Bagi Wales yang sebelumnya hanya menuai banyak kekalahan dan hasil imbang saja,
kali ini akan kembali menjalani
laga yang sangat berat.
Yang mana ia akan menjalani
laga kunjungannya ke markas
Republik Irlandia di Aviva Stadium, Dublin. Bagi timnas Republik Irlandia sendiri ini meru-

pakan laga yang tak sepadan.
Sebab, ia akan kembali menjalani pertandingan yang sama
seperti klualifikasi Piala Dunia
Zona Eropa pada 2013 silam. Dimana pada waktu itu Republik
Irlandia yang juga bermain di kandang mampu memetik kemenangan atas Austria dengan skor 1-0.
Kali ini dengan kondisi yang
sangat baik dan ciamik membuat
peluang Republik Irlandia yang
akan kembali bermain di kandang sendiri kian terbuka lebar.
Pasalnya dalam pertemuan kali

ini Chili akan berbekali tiga kemenangan dari Austria, Moldova
dan Georgia. Dan dua kemenangan dari tiga laga tersebut ia
dapatkan dalam pertandingan
yang dilakukan di kandang sendiri. Yang artinya, Wales bila masih gagal bermain dan menerapkan strategi yang berbeda, ia hanya akan menuai dan mengulang
hasil yang sama seperti pertemuan sebelumnya.
Dua timnas ini berada di Grup
D bersama Wales dan tim nasional Serbia, dan jelas ini tentu tidak
akan berjalan dengan mudah.
Bila melihat ke belakang, Republik Irlandia memiliki catatan
pertandingan yang sangat solid
dalam babak play off lalu. Mereka mampu melakoni laga tersebut dengan snagat mulus, dari 10
laga tersedia, disapu bersih tanpa kekalahan sekalipun dengan
tujuh kali kemenangan dengan
sisanya berakhir imbang.
Hebatnya lagi, Republik Ir-

landia mampu mengakhiri laga
dengan catatan clean sheet sebanyak tujuh kali pertandingan.
Disisi lain, Wales yang kali
ini pada partai pembuka harus
bertemu dengan Austria memang
terlihat kurang begitu menjanjikan. Dalam 10 pertandingan,
dari enam laga terakhir Wales
hanya mampu mengusung tiga
kemenangan saja.
Sang pelatih memang telah
meracik startegi dalam pertemuan bersama Republik Irlandia kali ini. Ia bakal melakukan
serangan yang bertumpu pada
titik sayap,dan kemudian menuju ke tengah. Taktik ini bisa berjalan lancar apabila serangan
balik mampu dilancarkan oleh
timnas Wales.
Namun, ini juga memiliki
kelemahan dimana sang pelatih
memainkan dua punggawa di
sayap dan dua penyerang yang
membuat pertahanan mereka
akan mudah diekspos.

JADWAL SABTU (25/3)
Georgia
vs
Serbia
Austria
vs
Moldova
Irlandia
vs
Wales
Italia
vs
Albania
Liechtenstein
vs FYR Macedonia
Spanyol
vs
Israel
Turki
vs
Finlandia
Kroatia
vs
Ukraina
Kosovo
vs
Islandia
Trinidad & Tbgo vs
Panama
Meksiko
vs
Kosta Rica
AS
vs
Honduras
Fiji
vs
Selandia Baru

Bila dikatakan pertandingan
kedua timnasa kali ini seru, ternyata tidak hanya seru, melainkan pertandingan dipastikan
akan lebih menarik.
Irlandia sebagai tuan rumah dipastikan akan mendapat perlawanan tangguh dari tim tamunya,
Wales, yang kali ini datang dan
siap bertanding dengan kemauan
kuat untuk bisa memenangkan
laga tandang. (Rtr/AFP/js)

Laga Persahabatan
Arsene Wenger

Wenger Beri Sinyal
Bertahan di Arsenal
London, (Analisa)
Kiprah Arsene Wenger dalam membesut Arsenal memang tengah berada dalam sorotan dalam
beberapa musim terakhir. Sebab manajer asal
Prancis tersebut sudah lebih dari 10 tahun gagal
mempersembahkan gelar juara Liga Inggris untuk Arsenal.
Dengan fakta tersebut, membuat masa depan
Wenger bersama Arsenal pun kian kencang dispekulasikan keberadaannya. Terlebih kontrak Wenger sendiri di Emirates Stadium bakal kadaluarsa pada musim panas ini.
Namun muncul kabar Wenger bakal tetap bertahan di Emirates Stadium setahun lagi. Mengetahui hal tersebut membuat Wenger sendiri
memberikan komentarnya. Wenger mengutarakan
pernyataan yang bisa diindikasikan bahwa ia akan
tetap berada di skuad Arsenal musim depan.
“Kabar dari saya adalah tidak ada kabar untuk
Anda dan tidak masalah berapa lama saya akan
bertahan, saya komitmen dan fokus sepenuhnya
pada pekerjaan ini,” ucap Wenger, seperti disadur
dari Mirrors, Kamis (23/3).
“Berapa lama saya bertahan tak menjadi
masalah karena selama saya di sini (Arsenal) saya
sepenuhnya fokus pada apa yang harus dicapai
bersama klub. Kami akan melewati masa sulit ini
dengan hasil, dan saya rasa lebih penting fokus
dan kembali bangkit,” tuntas manajer berusia 67
tahun tersebut. (oz)

Podolski Antar Jerman Kalahkan Inggris
Dortmund, (Analisa)
Lukas Podolski mengakhiri kariernya bersama tim nasional Jerman
dengan manis. Dia mencetak gol
tunggal dalam kemenangan 1-0 Jerman atas Inggris.
Pertandingan di Signal Iduna Park,
Dortmund, Kamis (23/3) dinihari WIB,
merupakan laga perpisahan Podolski.
Ini adalah penampilan terakhirnya
dalam seragam Die Mannschaft.
Didapuk sebagai kapten, Podolski
menandai penampilan terakhirnya itu
dengan sebuah gol di babak kedua.
Gol tersebut sekaligus jadi penentu
kemenangan Jerman atas Inggris.
Di menit-menit awal pertandingan,
Jerman lebih banyak ditekan oleh Inggris. Laga baru berjalan tujuh menit,
Inggris mengklaim penalti setelah Jamie Vardy dijatuhkan oleh Marc An-

dre Ter Stegen. Tapi tak ada penalti
dari wasit.
Dari sepak pojok, Inggris mengancam gawang Jerman yang dikawal
Marc Andre Ter Stegen. Tapi kali ini
sundulan Eric Dier bisa diamankan
Ter Stegen.
Inggris nyaris mencetak gol di
menit ke-31. Berawal dari buruknya
operan Joshua Kimmich, Adam Lallana melakukan serangan balik dari
tengah lapangan. Lallana menggiring
bola hingga kotak penalti dan kemudian melepaskan tembakan. Sial
bagi Lallana, sepakannya itu membentur tiang gawang.
Jerman bukan tanpa peluang. Podolski sempat mencoba melepaskan
tembakan dari muka kotak penalti,
tapi upayanya itu masih melayang di
atas mistar gawang.

AP Photo/Frank Augstein

DILEMPAR: Pemain Jerman Lukas Podolski dilempar ke atas usai pertandingan
persahabatan melawan Inggris di Dortmund, Jerman, Kamis (23/3) dinihari
WIB. Podolski mengundurkan diri dari tim nasional setelah menjalani 130
pertandingan dan mencetak 49 gol.

Serangan Inggris nyaris membuahkan hasil di menit ke-41. Tapi
Dele Alli yang tinggal berhadapan
dengan Ter Stegen gagal menaklukkan kiper Barcelona itu.
Setelah lebih banyak ditekan di
babak pertama, Jerman mencoba mengambil inisiatif di paruh kedua. Namun upaya Julian Brandt masih menyamping dari gawang Joe Hart.
Kebuntuan akhirnya terpecah di
menit ke-69. Menerima bola dari Andre Schuerrle di depan kotak penalti
Inggris, Podolski melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang mengarah ke pojok kanan gawang Inggris.
Hart tak mampu menjangkaunya dan
dia hanya bisa memberi selamat kepada
Podolski usai gawangnya dibobol.
Tapi Hart melakukan penyelamatan
penting empat menit kemudian. Dia
melakukan penyelamatan dengan satu
tangannya untuk menggagalkan peluang bagus yang didapat Leroy Sane.
Enam menit jelang laga usai, Podolski ditarik keluar dan digantikan
oleh Sebastian Rudy. Tepuk tangan
panjang mengiringi Podolski saat ia
berjalan keluar lapangan.
Pada akhirnya, skor 1-0 menutup pertandingan. Kedua tim kemudian akan
sama-sama menatap laga kualifikasi
Piala Dunia 2018.
Jerman akan tandang ke Azerbaijan,
sementara Inggris menjamu Lithuania,
Minggu (26/3). (dtc)
SUSUNAN PEMAIN:
JERMAN: Ter Stegen, Kimmich, Hummels,
Rudiger, Hector, Weigl (Can 66'), Kroos, Brandt
(Schuerrle 59'), Podolski (Rudy 84'), Sane, Werner
(Mueller 77').
INGGRIS: Hart, Keane, Cahill, Smalling (Stones
85'), Walker, Dier, Livermore (Ward-Prowse 83'),
Bertrand (Shaw 83'), Lallana (Redmond 66'),
Vardy (Rashford 70'), Alli (Lingard 71').

Zurich, (Analisa)
Presiden UEFA, Aleksander
Ceferin, menekankan pada publik
sepakbola Eropa bahwa organisasi
yang dipimpinnya akan mencoba untuk mengambil langkah guna menyiasati makin mendominasinya klubklub raksasa dalam bursa transfer.
Salah satu poin yang akan diterapkan adalah adanya penetapan semacam "pajak barang mewah" bagi timtim kaya Eropa.
Upaya tersebut diungkapkan
Ceferin dalam sebuah konferensi di
Lisbon, Portugal, menanggapi perlunya pembatasan dominasi klub-klub
besar demi melindungi seluruh komponen sepakbola di benua biru itu.
Ceferin pun siap meluncurkan se-

jumlah aturan baru ke depannya.
Salah satu fokus pembenahannya adalah soal klub-klub di Eropa yang sangat
keberatan dengan aksi tim-tim besar yang
memboyong bakat-bakat muda terbaik
mereka. Namun, kemudian, justru mereka hanya dipinjamkan ke tim lain.
"Konsentrasi ekstra kami akan menyoroti bakat-bakat muda yang justru
seolah gagal menemukan karier cemerlang di klub besar, akibat praktik peminjaman. UEFA memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh komponen sepakbola dan bukan hanya elite," tutur
Ceferin dilansir Fox Sports News Asia.
"Kami perlu menilai apakah bursa transfer hal terbaik yang bisa dilakukan. Kami tak perlu takut untuk
menyentuhnya,” kata dia. (vn)

Hart Puji Gol Perpisahan Podolski
Dortmund, (Analisa)
Masih seputar euforia kemenangan
Jerman kontra Inggris dalam laga persahabatan di Signal Iduna Park dini
hari tadi, penyerang Tim Nasional
(Timnas) Jerman, Lukas Podolski,
mengungkapkan kebahagiaannya saat
kiper lawan memuji tendangannya.
“Ini seperti sebuah film yang hebat. Kami menang 1-0, dan saya yang
mencetak gol itu. Saya tahu betul bisa
mengandalkan kaki kiri kidal pemberian Tuhan ini,” ucap Poldi –sapaan akrab Podolski- mengutip dari
Goal, Kamis (23/3).
Saat ditanya wartawan terkait tendangannya yang berbuah gol manis
ke gawang Inggris, Poldi berujar dengan bahagia. Ia mengutip komentar
Joe Hart, kiper Timnas Inggris yang
gawangnya berhasil ia bobol. “Dia
(Hart) bilang itu adalah tendangan
yang sangat sangat brilian, amazing!”

ungkap forward Galatasaray tersebut.
Podolski juga mengatakan jika ia
memiliki koneksi dengan kota Cologne. Sebagai informasi, Podolski
memang banyak menghabiskan karier sepakbolanya dengan memakai
seragam FC Koln yang bermarkas di
Cologne, Jerman. Ia memperkuat FC
Koln sejak 1995 hingga 2003. Sempat pindah ke Bayern Munich, Poldi
kembali ke FC Koln pada 2009 dan
bertahan hingga 2012 sebelum akhirnya pindah ke Arsenal dan kini berlabuh di Turki bersama Galatasaray.
“Setidaknya ada 30.000 orang dari
Cologne datang ke stadion (Signal
Iduna Park). Itu membuat saya merinding! Saat itulah saya sadar arti rumah yang sebenarnya. Saya juga sangat bangga atas karier selama 13
tahun ini bersama Timnas,” tutup Poldi yang akhirnya memutuskan pensiun dari timnas. (oz)

Meski Kagumi Liga Utama Inggris

Radja Nainggolan
Tolak Rayuan Chelsea
Roma, (Analisa)
Gelandang AS Roma yang juga pemain keturunan Indonesia, Radja
Nainggolan, mengungkapkan telah berbicara dengan manajer Chelsea, Antonio
Conte, mengenai rencana kepindahan ke
Stamford Bridge, musim panas lalu.
Ungkapan itu pun seolah menjadi
sinyal bahwa pemain berdarah Batak
itu menyiratkan peluang bermain ke
Liga Utama Inggris.
Conte sangat ingin memboyong
pilar timnas Belgia itu untuk memperkuat skuatnya. Namun, Nainggolan memilih untuk tetap membela
Roma, di mana ia telah bergabung
sejak 2014 lalu dari Cagliari.
Meskipun menolak keinginan
Chelsea, Nainggolan telah mengakui
merupakan pengagum berat Liga
Utama Inggris, yang digambarkan
sebagai liga terbaik di dunia.
"Saya berbicara dengannya (Conte), Chelsea benar-benar tertarik dan
ingin saya di sana. Itu yang bisa saya
katakan," ujar Nainggolan, dilansir
oleh Sky Sports News.
"Beri aku harapan dan kesempatan (bermain) itu, maka aku
akan datang (ke Liga Utama Inggris). Saya senang, karena hal itu
bisa memberikan saya alasan
untuk hijrah dan memulai
kiprah yang baru di sana.
Saya sering menonton Liga
Utama Inggris. Banyak
rekan saya bermain
di sana, ini liga terbaik di dunia,"
tambahnya.
Nainggolan

yang tampil impresif bersama skuat Serigala Ibukota telah mencetak 12 gol di
semua kompetisi musim ini. Ia masih
jadi buruan banyak klub meski kontraknya baru berakhir pada 2020 mendatang.
"Kami harus membuat pilihan dalam
hidup. Saya memiliki musim yang
baik. Dan ketika
jendela transfer
kembali terbuka, kita
akan berbicara tentang hal itu lagi," tegasnya. (vn)

Radja
Nainggolan
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Jelang Seri Pembuka MotoGP 2017

Rossi-Lorenzo Harapkan
Balapan Tanpa Hujan
Doha, (Analisa)
Cuaca di Sirkuit Losail, Qatar, berpotensi turun
hujan. Hal itu dikhawatirkan Valentino Rossi dan
Lorenzo jelang balapan perdana MotoGP 2017.
Merujuk dari situs ramalan cuaca,
myweather2.com, hujan akan mengguyur Sirkuit
Losail di malam hari. Latihan bebas pertama,
Kamis (23/3) pukul 19.55 waktu setempat, berpotensi menyulitkan para pebalap.
Kemungkinan turun hujan tidak
hanya di hari pertama, pada
Jumat (24/3), Sabtu (25/3), dan
Minggu (26/3) hujan juga
diperkirakan turun. Namun,
curah hujan yang besar akan
terjadi di hari Sabtu, yang
menjadi sesi kualifikasi
untuk menentukan posisi
start di hari Minggu.
Kemungkinan turunnya hujan membuat Rossi mawas diri. Menurutnya akan sangat sulit melintas di Losail pada
malam hari dan
dalam kondisi hujan.
"Kita akan lihat
bagaimana kondisi cuaca nanti. Kami akan coba
untuk mencari bentuk sebaik
mungkin. Saya yakin tim akan
siap untuk balapan di hari
Minggu," kata Rossi seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport.
"Tapi, kekhawatiran saya justru
dari aspek jarak pandang. Kami
tidak pernah membalap di sini
dengan lintasan basah. Jadi,
akan lebih baik jika lintasan
kering," harapnya.
Kondisi kering
Hal senada dikatakan Jorge
Lorenzo yang tetap berharap balapan berlangsung dalam kondisi kering.
Karena MotoGP Qatar
menggelar balapan malam,
hujan yang turun dikhawatirkan akan bisa membahayakan pembalap. Kekhawatiran
terbesar adalah pantulan lampu pada permukaan aspal
(yang basah) bisa menjadi
faktor yang berbahaya.
Pada 2009 balapan sempat
diundur ke hari Senin lantaran
hujan turun sangat deras pada
race day. Namun hal serupa
dipastikan tidak akan terjadi lagi.
Aspal Losail dinilai tidak memantulkan cahaya lampu. Dan
karena itulah lintasan dianggap aman
untuk menggelar balapan malam meski hujan turun pada Minggu.
Lorenzo, yang jarang mendapatkan
hasil bagus dalam
balapan basah, berharap lintasan Losail
tetap kering pada akhir pekan ini meski prakiraan
cuaca menunjukkan adanya potensi hujan. (dtc)

Doha, (Analisa)
Marc Marquez menyebut persiapannya untuk menyambut musim
2017 lebih baik daripada tahun lalu. Namun, pembalap Repsol Honda
itu mengaku belum sepenuhnya siap dalam upaya
mempertahankan gelarnya.
MotoGP 2017 akan resmi dimulai dengan seri
pembuka, MotoGP Qatar, di Sirkuit Losail,
Minggu (26/3) mendatang. Sebagai juara dunia
tahun lalu, Marquez diprediksi akan menghadapi
persaingan yang lebih sengit pada tahun ini.
Rival utama Marquez kini bukan cuma
Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Maverick
Vinales yang baru bergabung dengan Yamaha
menunjukkan potensi besar menjadi juara
dunia dengan tampil sangat impresif di
sepanjang tes pramusim.
Marquez sendiri merasa persiapannya
sudah cukup oke. Namun, dia akan butuh
beberapa seri untuk benar-benar tampil
maksimal.
"Seperti biasanya, musim dingin yang panjang,
tapi sekarang kita di sini di tahun yang lain. Pramusim
sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Saya
lebih gembira dan saya merasa lebih
nyaman, tapi kita lihat saja," ujar
Marquez yang dikutip di Crash.net.

23 Negara Ikut Tennis
Indonesia Open

Marc Marquez
Analisa/internet

Sean Siap Hadapi Tantangan Toro Rosso
Jakarta, (Analisa)
Sean Gelael mengaku siap menghadapi tantangan di tim Formula 1 Toro
Rosso setelah pembalap Indonesia
berusia 20 tahun yang kini berkiprah di
Formula 1 ini ditunjuk menjadi salah
satu pembalap penguji tim asal Italia
itu.
“Tentu ini akan menambah motivasi
saya karena tugas ini sekaligus sebuah
tantangan besar bagi saya. Makanya
saya akan memanfaatkan momentum
ini,” kata Sean Gelael dalam keterangan tertulis yang diterima media di
Jakarta, Kamis (23/3).
Anak pasangan Ricardo dan Rini
Gelael ini mengaku dengan terpilih menjadi pebalap pengulji Formula 1 akan

membuka peluang bagi dirinya untuk
benar-benar berkarir balap balapan jet
darat paling bergengsi di dunia itu.
Kondisi ini jelas menjadi angin segar
bagi pebalap Indonesia untuk terus
terlibat pada balapan paling bergengsi
itu setelah Rio Haryanto yang musim
lalu memperkuat tim Manor Racing
harus menahan asanya setelah pada
musim ini tidak ada yang mengontrak
pembalap asli Solo Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, Toro Rosso melalui
akun media sosialnya mengumumkan
secara resmi jika pembalap yang saat
ini berkiprah di Formula 2 bersama
tim Pertamina Arden ini menjadi salah
satu pembalap penguji dan akan diberikan menuji mobil Toro Rosso STR 12

di Bahrain, Hongaria dan Abu Dhabi.
“Terima kasih kepada Toro Rosso
yang telah memberikan saya kesempatan dan dukungan. Saya masih harus
bekerja keras dan tak akan berhenti
untuk membuktikan kepercayaan ini,”
kata pembalap yang musim lalu
mampu menjadi runner balapan GP2
seri Austria itu.
Bagi pembalap penguka musik hip
hop itu, kesempatan yang didapat
memang kian membuka jalan untuk
menuju balapan Formula 1. Sean pun
telah membuat sejarah dengan menjadi
pembalap pertama yang bukan merupakan pebalap binaan tim Red Bull
atau Toro Rosso, namun dipercaya sebagai pembalap penguji di tim ini. (Ant)

Nuggets Jinakkan Juara Bertahan Cavaliers
Denver, (Analisa)
Juara bertahan Cleveland Cavaliers
menderita kekalahan kedua dari tiga
pertandingan terakhir. Menghadapi
Denver Nuggets, Cavs menyerah
dengan skor 113-126.
Bertandang ke Pepsi Center, Kamis
(23/3) WIB, bintang Cavaliers LeBron
James tidak dapat berbuat banyak.
Small forward berusia 32 tahun itu
'hanya' menyumbang 18 poin, angka
terendahnya dalam satu pertandingan
sejak mencetak 16 poin melawan
Detroit Piston, awal bulan ini.
Meski begitu, point guard Cavs
Kyrie Irving mampu membukukan 33
poin dan pemain cadangan Deron Williams 19 poin. Akan tetapi, angkaangka tersebut tak sanggup meng-

hindarkan Cavs dari kekalahan.
"Mereka memainkan permainan
yang luar biasa," ujar LeBron. seusai
pertandingan, yang dilansir ESPN.
"Aku tidak merasa fisik kami dalam
bentuk yang bagus untuk mengimbangi pergerakan tubuh mereka dan
menggerakkan bola. Mereka mengalahkan kami dengan cara yang
cukup baik," imbuh dia.
Secara keseluruhan Nuggets memang
lebih dominan dengan mencetak lebih
banyak angka dari Cavs di tiga kuarter.
Dua shooting guard Nuggets Gray Harris
dan Will Barton membuat 21 dan 20
poin, sedangkan small forward Wilson
Chandler mengemas 18 poin, serta double-double Nikola Jokic dengan 16 poin
dan 10 rebound.

"Kami melakukan pekerjaan bagus dengan
motor dan secara umum saya punya perasaan
bagus dan saya sangat ingin memulai musim
2017 dengan sebuah akhir pekan yang bagus.
Bersama Honda, kami bekerja sangat keras pada
musim dingin dan kami melakukan beberapa
perubahan besar, terutama terkait mesin.
"Tapi, kami masih harus bekerja keras untuk
menemukan setelan terbaik karena perubahan
besar ini butuh waktu dan kami tahu bahwa
dalam beberapa balapan kami akan lebih baik
dan lebih baik lagi. Namun, pada saat ini level
dasar kami tak terlalu buruk.
"Dalam pramusim, kami melakukan tes di
Malaysia, Phillip Island, dan di sini. Semua tim
pabrikan meningkatkan level mereka. Hal yang
sebenarnya adalah akhir pekan ini dan kita akan
melihat di mana posisi kami. Tapi, dalam kasus
saya, saya tahu bahwa ini adalah salah satu sirkuit
di mana saya lebih kesulitan dan kami tahu bahwa
pada saat ini kami belum 100 persen siap.
"Tapi, hasil tes musim dingin bagus, kami
menjajal banyak hal, tapi sekarang adalah waktunya balapan dan kami akan mengeluarkan upaya
100 persen kami," kata Marquez.
Di kelas MotoGP, Marquez baru sekali menang
di Losail, yaitu pada tahun 2014 lalu. Rider
berkebangsaan Spanyol itu finis ketiga pada 2013
dan 2016. (dtc)

"Kami mendapati para pemain kami
dalam posisi terbuka sepanjang malam.
Jelas, pertahanan kami cukup solid untuk
mendapatkan kemenangan. Saya hanya
bisa merasa bangga untuk para pemain,"
ujar pelatih Nuggets Michael Malone.
"Suasana di ruang ganti begitu
gembira saat ini, karena tadi adalah
kemenangan yang hebat dan semua
orang berkontribusi.' (dtc)
Charlotte
Indiana
Philadelphia
Atlanta
Detroit
Milwaukee
New York

HASIL NBA:
Vs Orlando
Vs Boston
Vs Oklahoma
Vs Washington
Vs Chicago
Vs Sacramento
Vs Utah

109-102
100-109
97-122
100-104
95-117
116-98
101-108

Chris Humphreys/USA Today

LAKUKAN TEMBAKAN: Pebasket Denver Nuggets Jamal Murray (27) melakukan tembakan namun pemain
Cleveland Cavaliers Richard Jefferson (24) dan Deron Williams (31) berusaha membloknya pada pertandingan basket
NBA, Kamis WIB di Pepsi Center, Denver, AS.

Ganda Putri Asia Yunior
dari Pelatnas
Jakarta, (Analisa)
Persatuan Bulu Tangkis Seluruh indonesia (PBSI)
menyatakan untuk sektor ganda putri di Kejuaraan
Yunior Asia tidak akan melalui sistem perekrutan
baru, namun dari pemain-pemain Pemusatan Pelatihan
Nasional (Pelatnas) Cipayung.
"Untuk sektor ganda putri yang akan diturunkan di
Kejuaraan Asia Yunior, akan diambil dari pemainpemain Pelatnas pratama yang kami miliki, jadi kemarin
tidak disertakan dalam pemanggilan pemain-pemain
baru," kata Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad
Budiharto di Jakarta, Kamis (23/3).
Sebelumnya, PBSI telah melakukan pemanggilan
pada 26 nama di empat nomor berbeda (kecuali ganda
putri), yang akan mengikuti proses seleksi untuk
menjadi tim yang diturunkan di Kejuaraan Asia Yunior
2017 pada 22-30 Juli.
Achmad menyebut 26 nama tersebut akan menjalani
proses penyaringan hingga menjadi dua sampai tiga
perwakilan di setiap sektor. Selain itu, para pemain
muda yang terpilih akan dipersiapkan juga untuk Kejuaraan Dunia Yunior pada 9-22 Oktober 2017.
"Nanti tim yang turun di Kejuaraan Asia Yunior itu
akan dievaluasi untuk pertimbangan selanjutnya
diikutkan ke Kejuaraan Dunia yang tergantung performa
mereka juga apakah akan berlanjut atau tidak," ujar
Achmad.
Kejuaraan Asia dan Dunia bagi para pebulu tangkis
yunior tersebut diketahui akan dilangsungkan di Indonesia. Dengan menjadi tuan rumah kejuaraan berlevel
internasional, PBSI menilai akan menguntungkan klub
dan pembina bulu tangkis Indonesia untuk bisa
memantau langsung sejauh mana kekuatan pemainpemain asing yang nantinya dapat memberikan masukan bagi pembinaan atlet di klubnya.
Selain itu dua kejuaraan ini juga merupakan ajang
bagi pebulutangkis U-19 untuk berlomba-lomba merebut poin menuju Olimpiade Remaja 2018 yang akan
berlangsung di Buenos Aires, Argentina. (Ant)
NOMINASI ATLET KEJUARAAN ASIA YUNIOR 2017:
Tunggal Putra:
1. Mochammad Rehan Diaz (Mutiara Cardinal Bandung) 2.
Gatjra Piliang Fiqihillahi Cupu (Exist Jakarta) 3. Ikhsan Leonardo
Emanuel Rumbay (SKO Ragunan) 4. Fathurrachman Fauzi
(Exist Jakarta) 5. Alberto Alvin Yulianto (Djarum Kudus)
Tunggal Putri:
1. Sri Fatmawati (Jaya Raya Jakarta) 2. Asty Dwi
Widyaningrum (Jaya Raya Jakarta) 3. Putri Ayu Desiderianti
(Exist Jakarta)
Ganda Putra:
1. Abyyu Fauzan Majid (SGS PLN) 2. Muhammad
Shohibul Fikri (SGS PLN) 3. Ade Bagus Sapta Ramadhani
(Exist Jakarta) 4. Alam Muhammad Afwani H (Exist Jakarta)
5. Alfandy Rizki Putra Kasturo (Jaya Raya Jakarta) 6.
Emanuel Randy Febrito (Jaya Raya Jakarta) 7. Ferdian
Mahardika Ranialdy (Jaya Raya Jakarta) 8. Ghifari
Anandaffa Prihardika (Jaya Raya Jakarta) 9. Fenta Age
Prasetyo (Exist Jakarta) 10. Johanes Aldy Djunaedi (Exist
Jakarta) 11. Adnan Maulana (Jaya Raya Jakarta) 12. Rizki
Adam (Candra Wijaya International Badminton Club)
Ganda Campuran:
1. Renaldi Samosir (Exist Jakarta) 2. Herdiana Yuli
Marbela (Exist Jakarta) 3. Indra Leonard Prasetya (Bayu
Kencana Pasuruan) 4. Violita Dewi (Bayu Kencana
Pasuruan) 5. Pramudya Kusuma (Djarum Kudus) 6. Lisa
Ayu Kusumawati (Djarum Kudus)

Jakarta, (Analisa)
Kejuaraan Tennis Combiphar Indonesia Open 2017 seri
4, 5 dan 6 kembali digelar di
Lapangan Tenis Hotel Sultan
Jakarta, pada 27 Maret hingga
16 April mendatang. Dipastikan kejuaraan akan diramaikan
para peserta dari 23 negara.
Ketua Umum PP Pelti Wibowo Suseno Wirjawan, mengaku
gembira atas terselenggaranya
Combiphar Indonesia Open 2017.
Dikatakan, kehadiran turnamen
internasional seperti ini memang
sangat diperlukan sebagai ajang unjuk
kemampuan bagi petenis nasional. Apalagi
saat ini, tim Pelatnas Tenis Indonesia sedang menjalani masa persiapan menghadapi
pertandingan Piala Davis dan SEA Games
2017.
"Terimakasih kepada Combiphar dan
semua sponsor yang mendukung terselenggaranya turnamen ini. PP Pelti juga masih
sangat terbuka bagi masuknya sponsor baru.
Petenis nasional Indonesia sangat membutuhkan ajang internasional seperti ini,
untuk persiapan menghadapi pertandingan
play off Piala Davis melawan Kuwait, April

ini dan juga persiapan menjelang SEA
Games di Malaysia, Agustus nanti," kata
Wibowo Suseno di Jakarta, Kamis (23/3).
Hal senada disampaikan Michael
Wanandi, CEO Combiphar. "Tenis menjadi
olahraga yang dekat dengan Combiphar
selain lari. Tahun ini, Combiphar Tennis
Open diadakan sebanyak enam series. Tiga
series pertama telah berlangsung dengan
sukses pada Februari lalu dengan kembali
menelurkan juara ganda dari Indonesia,
yaitu Justin Barki dan Christopher Rungkat.
Hal ini menjadi kebanggaan bagi Combiphar karena turut andil dalam memfasilitasi turnamen tenis bergengsi bagi
atlet-atlet nasional dan internasional," tutur
Michael Wanandi, CEO Combiphar.
Michael juga mengaku senang atas
respon positif dari para petenis mancanegara terhadap event ini. Terbukti kini
ada 23 negara yang mengikutsertakan
petenisnya.
Ke-23 negara tersebut antara lain
Amerika Serikat, Kanada Chile, Perancis,
Swiss, Jerman, Polandia Spanyol, Rumania Australia dan Selandia Baru, India,
Tiongkok, Jepang, Taipei, Filipina, Thailand dan Malaysia.
(rm)

Daniel Ricciardo
AP Photo/Francisco Seco

Ricciardo: Red Bull Bisa
Saingi Mercedes
Melbourne, (Analisa)
Dalam tiga tahun terakhir Tim Mercedes
memang sangat mendominasi persaingan
di gelaran Formula One (F1). Hal itu pun
berdampak dengan keberhasilan dua pembalap Tim Mercedes, yakni Lewis Hamilton dan Nico Rosberg, meraih gelar juara
dunia dalam tiga musim terakhir.
Namun dengan keputusan pensiun Rosberg pada akhir musim F1 2016, membuat
banyak kalangan menilai bahwa itu menjadi
awal berakhirnya dominasi Tim Mercedes.
Terlebih dalam sesi uji coba pramusim
kemarin, beberapa tim mulai menunjukkan
kehebatannya.
Salah satu yang berpeluang untuk bisa
menyudahi dominasi Tim Mercedes di F1
2017, adalah Red Bull. Bahkan salah satu

pembalap Tim Red Bull, Daniel Ricciardo,
mengatakan bahwa mobil timnya tidak kalah cepat dibandingkan milik Mercedes
saat ini.
“Dari hasil tes, sepertinya kami hanya
terpaut 0,5 detik dari mereka (Tim Mercedes). Saya tidak tahu seberapa persisnya,
tapi saya pikir kurang dari 0,5 detik,” ucap
Ricciardo, seperti dilaporkan Motorsport,
Kamis (23/3).
“Saya sempat mengalami gangguan saat
tes, tetapi tidak ada yang dramatis menurut
saya. Sejak saya bergabung dengan Red
Bull, saya pikir kami tidak pernah melalui
tes pramusim dengan mulus. Bahkan saya
pikir tes tahun ini justru menjadi tes yang
terbaik,” tuntas pembalap asal Australia
tersebut. (oz)
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Pendidikan RI di Bawah Etiopia

Kemendikbud: Kita Perbaiki
Jakarta, (Analisa)
Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan indeks kualitas pendidikan di
Indonesia berada di bawah Etiopia dan Filipina. Menanggapi indeks tersebut, Kemendikbud berjanji akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengapresiasi hasil penelitian ini dan mengatakan
akan memperbaikinya.
"Menurut saya, ini kan bagus ya harus diapresiasi
bahwa ada lembaga lain juga yang melihat dari rightnya itu kan dibuatkan indeks, ini kan bentuk instrumen
lain, kan ada untuk pendidikan dipisah, nah ini Right
to Education Index (RTEI). Menurut saya ini, kita
lihat nanti, kita manfaatkan ini apa yang harus kita
perbaiki," ujar Hendarman ketika ditemui di Jakarta,
Kamis (23/3).
Dalam penelitian ini, ada lima indikator yang menjadi
bahan pertimbangan, yakni governance, availability, accessibility, acceptability dan adaptability. Dari kelima
indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ketujuh
dengan skor 77%.
"Jadi ini adalah bagian dari masukan dan nanti ini kita
olah di Kementerian dan akan kita analisis. Sebenarnya
saya ingin tahu tuh, itu kan ada lima dimensi, saya kan
belum tahu tuh lima indikator itu isinya apa, bagaimana
cara metodologinya," ujarnya.
Menurutnya, ini adalah sebuah masukan yang akan
ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Namun ia mengungkapkan sedikit penasaran atas dasar penelitian
tersebut.
"Saya sempat kaget juga, dari data ini, apa sih yang
digunakan untuk menilai itu. Kemudian masak iya rendah
banget sekolah tidak ramah. Bagi saya, overall, secara
keseluruhan bagus, saya akan laporkan juga. Kalau boleh
kita minta, ini kan bagian dari instrumen yang lain,"
ucapnya.
Hendarman mengatakan hal ini akan menjadi bahan
pertimbangan. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan
langkah-langkah dalam menyikapi hal tersebut.
"Indikator governance rendah, kalau ada masalah ya
ada free education, kok tinggi. Nah saya juga melihat
kok kontradiksi ya, lalu secara umum, ini kan masalah
dari hasil studi ini, implementasinya aturannya ada,
semua ada. Tapi, saat pelaksanaannya tidak sesuai,"
tutur Hendarman.
"Kita kan dari Kementerian punya neraca daerah, nanti
Puslitjak akan gunakan ini. Kita di lingkup kami akan kami
bicarakan juga.
Itu sebabnya, Pak Menteri menekankan sekali, menyelesaikan masalah seperti ini, itu akan kami rundingan
kembali," ujarnya.
Dengan hasil Indonesia menempati urutan ketujuh
dengan skor 77%, hal ini sama seperti dua negara lainnya,
yaitu Nigeria dan Honduras.
Berikut ini urutan peringkat kualitas pendidikan berdasarkan Right to Education Index (RTEI):
1. Inggris : 87%
2. Kanada : 85%
3. Australia : 83%
4. Filipina : 81%
5. Etiopia : 79%
6. Korea Selatan : 79%
7. Indonesia : 77%
8. Nigeria : 77%
9. Honduras : 77%
10. Palestina : 76%
11. Tanzania : 73%. (dtc)

PEMBERITAHUAN
Bahwa yang tersebut di bawah ini :
Nama
: Jonny JW
Alamat Terakhir : Jl. Kampung Baru
Gg. Famili
Pekerjaan
: Sales
Diharapkan saudara segera menghadap ke kantor untuk menyelesaikan
segala kewajiban tunggakan nota dan
bertanggung jawab sepenuhnya. Apabila tunggakan
tidak diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah
iklan ini dimuat, akan kami serahkan urusan penagihan
ini melalui jalur hukum.
Demikian surat panggilan kami sampaikan.
dto.

UD. SUPER INDAH

Pemerintah Segera Berikan
Camry untuk SBY
Jakarta, (Analisa)
Presiden keenam RI Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) telah mengembalikan mobil kepresidenan yang sempat digunakan sejak tidak menjabat sebagai Presiden RI dua
tahun lalu. Kini, pemerintah siap mengganti
mobil kepresidenan yang dikembalikan SBY
itu dengan mobil Toyota Camry.
Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah
Djumala mengatakan dengan kembalinya
mobil kepresidenan yang sempat dipakai
SBY tersebut maka lengkap sudah jumlah
mobil kepresidenan di garasi Istana.
"Berhubung mobil kepresidenan sudah
dikembalikan maka lengkaplah mobil itu
menjadi delapan unit, sesuai administrasi
barang milik negara," kata Djumala kepada
detikcom, Rabu (22/3).
Djumala juga mengatakan penyediaan
mobil untuk mantan Presiden dan Wakil
Presiden dijamin di dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/
Administratif Presiden dan Wakil Presiden
Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Pemerintah akan segera mengirimkan mobil
ke SBY.
"Karena ini sudah dikembalikan, untuk
memenuhi UU Nomor 7 tahun 1978 itu,

kami akan memberi fasilitas satu unit mobil
untuk Pak SBY sesuai praktik selama ini,
yaitu mobil Toyota Camry.
Itu juga berlaku untuk mantan Presiden
dan Wakil Presiden terdahulu lainnya," kata
Djumala.
Untuk pemberian mobil tersebut, kata Djumala, saat ini tengah dilakukan proses administrasi. "Masih diurus surat menyuratnya
dan nanti akan berhubungan dengan staf Pak
SBY mengenai proses delivery-nya," kata
Djumala.
"Ini prosedur yang harus kita lakukan.
Karena memang beliau berhak untuk dapat
mobil dari negara, yaitu Toyota Camry,"
tambah Djumala.
Lalu, apakah ada tenggat waktu pengiriman mobil tersebut? "Tidak, tergantung
nanti beliau kapan berkenan untuk diantar,"
kata Djumala.
Djumala juga mengatakan saat ini negara
masih memiliki banyak stok mobil Toyota
Camry. Ada dua jenis, yakni Camry 2.4 dan
Camry 3.0. "Sebenarnya itu tergantung dari
Sekretariat Negara nanti mau kasih yang
mana. Kalau yang Camry 3.0 itu buatan
tahun 2005, kalau Camry 2,4 itu tahun 2007,"
jelas Djumala. (dtc)
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Kasus Freeport adalah Momentum
Reformasi Fiskal
Jakarta, (Analisa)
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai
kasus PT Freeport Indonesia bisa menjadi momentum
peletakan dasar-dasar reformasi fiskal, sehingga menjamin kesinambungan fiskal maupun investasi.
“Investasi menuntut integrasi kebijakan yang menjadi terciptanya
3C yakni ‘certainty’, ‘clarity’, dan
‘consistency’ di bidang fiskal, karena keputusan investasi juga bergantung pada kebijakan probisnis,
lingkungan bisnis yang kompetitif,
stabilitas politik dan regulasi, kejelasan dan kepastian hukum, serta
kebijakan fiskal yang menjadi faktor
penentu besaran investasi dan tingkat imbal hasil,” kata Direktur
Eksekutif CITA Yustinus Prastowo
di Jakarta, Kamis (23/3).
Faktanya, menurut dia, saat ini
masih terdapat beberapa disinsentif
fiskal yang dirasakan industri hulu
migas dan tambang. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan ketentuan “assume and discharge” yang
menciptakan ketidakstabilan dan
ketidakpastian hukum (stabilization
clause).
“Kasus yang menarik perhatian
publik saat ini adalah dinamika
Freeport Indonesia yang berawal

pada diterbitkannya PP No 1/2017.
Pada prinsipnya, investor membutuhkan jaminan kepastian akan
iklim bisnis dan investasi di masa
mendatang (fiscal stabilization clause), karena akan berinvestasi dalam
jumlah yang sangat besar dan jangka
waktu yang panjang,” ujarnya.
Klausul itu, lanjutnya, berarti kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang mampu memberikan
kepastian hukum, mendukung iklim
investasi, mendorong pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan produktivitas, konsisten dan stabil, melalui
administrasi yang sederhana, mudah
dilaksanakan dan murah, atau “cost
of compliance” yang efisien.
“Pertimbangannya adalah sektor
ini membutuhkan investasi yang
sangat besar dan jangka waktu yang
panjang sehingga memiliki potensi
risiko yang tinggi,” katanya.
Menurut Yustinus, satu poin
penting yang menjadi perbedaan
pendapat antara pemerintah dan

Freeport adalah klausul “nail down”
dan “prevailing”.
Pemerintah berpegang pada mandat UU Minerba yang menyatakan
bahwa seluruh klausul perpajakan
di rezim perizinan IUP/IUPK adalah
“prevailing”, yaitu dinamis, mengikuti perubahan ketentuan yang
berlaku.
Sedangkan Freeport tetap meminta sistem “nail down”, yaitu peraturan yang berlaku adalah peraturan saat kontrak ditandatangani atau
perizinan diberikan (statis).
Dalam konteks “fiscal stabilization clause” itu, lanjutnya, tuntutan
Freeport dapat dipahami sebagai hal
yang wajar.
“Sistem ‘nail down’ juga tidak
tepat jika dipahami semata-mata
sebagai keuntungan perusahaan,
karena tarif yang rendah, sebab dalam konteks kontrak karya, perusahaan justru membayar PPh (pajak
penghasilan) sebesar 35 persen atau
jauh di atas tarif yang berlaku yaitu
25 persen dan jenis pungutan negara lainnya. Bahkan, pada 2014
sudah tercapai kesepakatan dengan
Freeport untuk menaikkan tarif
royalti dan membayar bea keluar,”
ujarnya.
Sedangkan, di sisi lain, pemerin-

Gerakan Nasional 1000
Startup di Medan
Medan, (Analisa)
Setelah menyambangi Pontianak akhir
pekan lalu, Gerakan Nasional 1000 Startup
Digital pekan ini akan beralih ke provinsi
Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan. Untuk Medan, gerakan ini akan memulai tahapan pertama, yaitu Igntion yang akan digelar
di Aula Farmasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sabtu (25/3).
Ignition adalah sesi seminar yang bertujuan untuk menanamkan pola pikir entrepreneurship, bagi mereka yang mau memberikan solusi atas berbagai masalah yang
dihadapi banyak orang. Bagaimana berkolaborasi, melihat masalah sebagai peluang,
serta membangun ide menjadi bisnis. Bentuk
kegiatannya berupa seminar dengan menghadirkan beberapa pembicara yang sudah
mumpuni di bidang teknologi, kreatif,
maupun startup.
Pembicara pada Gerakan Nasional 1000
Startup Digital di Medan yakni, Yansen
Kamto (Chief Executive Kibar). Panel 1,
Flourishing The Next Generation of Global
Startup Founder Leonika Sari (CEO Reblood), Andreas Senjaya (CEO iGrow) Tyovan Ari (CEO Bahaso.com)
Panel 2, Innovating With Creativity,
Vidi Aldiano (Singer & Entrepreneur),
Kristupa Saragih (Founder Fotografer.net), Deddy Avianto (Creative Innovator). Keynote: Building Great Product,
Thomas Diong (Chief Product & Data
Officer Sale Stock).
Panel 3-Collaboration Matters, Edy Tan
(Head of Regional Gojek Medan), Bima
Said (Head of Asia Pacific, Middle East and
North Africa Goal.com), Peter Shearer (Cofounder AR&Co).
“Melalui program Gerakan Nasional
1000 Startup Digital ini, anak muda Kota
Medan dapat catch up dalam permainan
industri startup digital Indonesia.
Mereka memiliki semangat dan krea-

tah perlu mendapat jaminan bahwa
proyek yang dijalankan menguntungkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Di titik inilah pemerintah dan
Freeport memiliki ruang negosiasi
yang terbuka lebar dan saling menguntungkan,” ujarnya.
Pemerintah, menurut dia, tetap
dapat memberikan pengecualian berupa pemberlakuan sistem “nail
down” bagi perusahaan yang berinvestasi dalam jumlah signifikan dan
dalam jangka waktu panjang dan
tetap membuka ruang negosiasi bagi
penyesuaian tarif pungutan negara
apabila terjadi perubahan kondisi
ekonomi yang membaik dan perubahan kebijakan yang lebih kondusif.
Hal itu, lanjut Yustinus, juga tidak bertentangan dengan Pasal 169
UU Minerba dan bahkan selaras
dengan praktik terbaik di dunia
internasional tentang “fiscal stabilization clause”.
“Kita dapat mencapai solusi konkret yang lebih komprehensif, tanpa
perlu memhadapkan kepentingan
nasional dengan bisnis, karena keduanya adalah dua sisi yang sama
pentingnya bagi pembangunan
nasional,” katanya.(Ant)

Tol Bali Mandara Tutup
Selama Nyepi

tivitas dalam dunia entrepreneurship, jadi
kita tinggal dukung mereka dengan membangun ekosistem yang baik, sehingga
Medan dapat menjadi salah satu hub startup digital terkemuka di Indonesia,” imbuh
Edy Tan, Strategic Regional Head GOJek yang juga menjadi salah satu mitra
lokal Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Medan.
Medan dipilih sebagai salah satu tuan
rumah Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, karena memiliki peran penting dalam
pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjang dengan jumlah usia produktif yang
mencapai 50 persen. Sudah banyak wirausahawan muda yang mulai bermunculan di
kota ini. Selain itu, Kota Medan juga memiliki institusi pendidikan yang dapat
menghasilkan calon-calon wirausaha muda
berkualitas.
“Medan telah dikenal sebagai kota wirausaha. Indonesia memiliki banyak pengusaha sukses di panggung nasional dan internasional yang berasal dari Medan dan
kota-kota di sekitar Sumatra Utara. Namun,
industri Medan lebih fokus ke bisnis tradisional seperti agribisnis yang padat karya di
mana para pekerjanya sebagian besar memiliki keterampilan rendah. Sebagian besar
pengusaha di sini dilatih dari latar belakang
bisnis konvensional yang tentu sangat
berbeda dengan konsep startup digital,”
lanjut Edy.
“Anak-anak muda Medan pada dasarnya
sudah memiliki keinginan yang kuat dan
berani. Mereka tumbuh dalam lingkungan
kompetitif yang mempertajam kelihaian dan
kreativitas mereka.
Saya tidak ragu dengan bimbingan yang
benar dan dukungan, anak-anak Medan
dapat membangun produk yang memiliki
dampak besar dan abadi untuk kota Medan
serta Indonesia,” tutupnya. (sug)

Denpasar, (Analisa)
PT Jasamarga Bali Tol selaku pengelola Tol Bali
Mandara akan menutup operasional selama 32 jam mulai
pukul 23.00 Wita pada Senin (27/3) hingga pukul 07.00
Wita pada Rabu (29/3), dalam rangkaian perayaan Hari
Raya Nyepi.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami tutup tol untuk
menghormati Hari Raya Nyepi sekaligus kearifan lokal
masyarakat,” kata Direktur Utara PT Jasamarga Bali Tol
Akhmad Tito Karim di Denpasar, Kamis (23/3).
Menurut Tito, selama 24 jam rata-rata pendapatan yang
diraih mencapai sekitar Rp350 juta.
Sehingga selama periode penutupan 32 jam itu pihaknya
memperkirakan potensi pendapatan yang tidak dihitung
masuk sebesar Rp400 juta.
“Itu bukan pendapatan yang hilang karena itu merupakan
potensi pendapatan yang tidak didapat karena memang
khas di Bali, satu-satunya tol di Indonesia yang rutin
setahun sekali ditutup,” ucapnya.
Pengelola tol juga menjalin kerja sama dengan empat
desa adat di sekitar tol yakni Kuta, Tuban, Pesanggaran
dan Bualu.
“Mereka para pecalang akan bantu pengamanan di tol
bersama petugas yang kami siagakan,” ucapnya.
Apabila ada masyarakat dalam kondisi darurat seperti
sakit atau pemadam kebakaran, pengelola tol akan
membuka tol tersebut dan tidak dikenakan biaya dengan
dibantu oleh petugas pecalang.
Kepala Divisi Operasi Jasamarga Bali Tol Ahmad Izzi
mengatakan bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat
yang akan melaksanakan ritual “melasti” atau penyucian
simbol dan sarana upacara menjelang Nyepi di Teluk
Benoa, pihaknya menyiapkan pengaturan lalu lintas dari
perempatan Pesanggaran ke arah Pelabuhan Benoa hingga
ke pantai.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan
pecalang untuk menutup sementara akses jalan ke
Pelabuhan Benoa pada Minggu (26/3) dari pukul 06.00
hingga 14.00 WITA.
“Jadi jalan akses Pelabuhan Benoa dari Depo Pertamina
sampai lokasi melasti akan dipakai khusus masyarakat
yang akan melaksanakan melasti. Sedangkan jalur
sebaliknya yang ke arah Pesanggaran akan difungsikan
untuk dua arah,” kata Izzi.
(Ant)

Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Tim Duffy

Kebersamaan Kunci Raih Sukses
Palembang, (Analisa)
Presiden Direktur PT Agincourt
Resources, Tim Duffy, menjadi salah satu pembicara kunci dalam sesi
Prospek Pertambangan Emas di Sumatra Miner Conference 2017 bertemakan “Game Changer in Sumatra
Mining,” di Hotel Novotel Palembang, 22-23 Maret 2017.
Acara tahunan Sumatra Miner ke4 ini mendiskusikan berbagai isu terkini menyangkut perkembangan pertambangan di Indonesia, sekaligus
menyoroti sumber daya di Sumatera
mencakup emas, perak, tembaga,
batubara dan sumber daya lainnya.
Saat berproduksi penuh di 2013
hingga kini, Tambang Emas Martabe
yang dioperasikan oleh PT Agincourt Resources telah menunjukkan
kinerja solid dengan berbagai pencapaian penting. Kesuksesan Tambang Emas Martabe dalam mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan
berkelanjutan di semua lini bisnis
tampak di berbagai aspek, seperti
lingkungan, sosial, nihil cedera hilang waktu kerja dalam keselamatan
kerja, kepatuhan, dan kinerja teknis.

“Kami berhasil mempertahankan
‘izin sosial untuk beroperasi’ dengan memenuhi standar operasi yang
tinggi dalam hal keselamatan kerja,
pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan
terhadap perundangan dan peraturan
yang berlaku. Prestasi ini tentu dicapai tidak dengan mudah. Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen
dari seluruh karyawan dan perusahaan kontraktor pendukung operasi kami,” kata Tim Duffy.
Di PT Agincourt Resources, handal dan beragamnya karyawan dipandang sebagai kunci keunggulan
kompetitif perusahaan. Sejak dimulainya proyek, perusahaan telah berupaya mencapai sasaran perekrutan
tenaga kerja lokal sebesar 70% untuk
semua posisi yang tersedia di Tambang Emas Martabe, termasuk kontraktor. Di akhir tahun 2016, sebanyak 70,37% karyawan perusahaan adalah penduduk setempat,
yang mencakup 1.283 pekerja dari
desa-desa sekitar Batangtoru dan
Muara Batangtoru serta 389 pekerja
yang tinggal di wilayah lainnya di

Analisa/istimewa

PEMBICARA: Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Tim Duffy,
tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi Prospek Pertambangan Emas
di Sumatra Miner Conference 2017, di Hotel Novotel Palembang, 22-23
Maret 2017.

Kabupaten Tapanuli. Ini adalah pencapaian signifikan, mengingat sebagian besar pekerja tersebut belum
pernah bekerja di sektor pertambangan.
Komitmen
“Kami berkomitmen untuk mencari dan mempertahankan orangorang dengan kualitas tertinggi, baik
laki-laki dan perempuan, yang
memiliki keterampilan, pengalaman,
motivasi dan sikap positif untuk memastikan tercapainya pertumbuhan
bisnis dan kinerja yang baik,” tegas
Tim Duffy.
Selain mengutamakan perekrutan
dan pelatihan karyawan lokal, PT
Agincourt Resources juga menerapkan kebijakan keberagaman gender untuk membuka peluang hadirnya kapasitas, latar belakang dan
perspektif beragam di kalangan angkatan kerja yang akan mengoptimalkan pencapaian bisnis. Studi di
seluruh dunia telah menunjukkan
korelasi kuat dan tidak terbantahkan
antara kesuksesan sebuah perusahaan dan keberagaman gender, bahkan isu ini telah lebih mudah diterima
dalam teori perilaku dan praktik organisasi.
Setiap karyawan membawa kemampuan, pengalaman dan karakteristik mereka yang unik ke dalam
pekerjaan mereka. Perusahaan menghargai keberagaman ini di semua
level karyawan dan meyakini, bahwa
beraneka perspektif mampu meningkatkan ketangguhan organisasi, kemampuan memecahkan masalah dan
peluang berinovasi. Itulah salah satu
unsur game changer yang mendorong perusahaan membangun budaya positif dan terbuka yang menjunjung tinggi keragaman sebagai
normanya, dimana perempuan
merasa mampu terlibat dan berkontribusi dalam industri tambang dan
perusahaan berjalan lebih efektif.

Pekerja perempuan
Hingga saat ini persentase pekerja
perempuan di PT Agincourt Resources telah mencapai 18% dari total
761 karyawan. Secara keseluruhan
perusahaan termasuk para kontraktornya, angka tersebut telah mencapai 16% dari 2.376 karyawan.
PT Agincourt Resources memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan di semua tingkatan dalam angkatan kerja.
“Kami akan meningkatkan jumlah
perempuan dalam perusahaan melalui inisiatif perekrutan dan pengembangan”.
Tim Duffy menambahkan, pada
2019, menargetkan 25% tenaga kerja
perempuan, termasuk 40% peran Superintendent dan Manajer. “Kami
terus berupaya mengokohkan budaya kerja dan lingkungan yang mempromosikan martabat dan rasa hormat, dan tempat kerja bebas dari
diskriminasi, penuh keterbukaan dan
kepercayaan diri bagi semua karyawan.”
Untuk mencapai target angka
maupun budaya keragaman gender
tersebut, berbagai upaya nyata telah
dilakukan. Katarina Siburian Hardono, Manajer Senior Komunikasi Korporat, sebagai salah seorang anggota
tim inti pengarah implementasi keberagaman gender menyatakan,
“Upaya sangat serius dilakukan
untuk mengintegrasikan kebijakan
keberagaman gender dalam berbagai
kebijakan operasional lainnya, termasuk dalam perekrutan, pelatihan,
pengupahan, serta pencegahan pelecehan di tempat kerja.”
“Kami yakin pendekatan keberagaman gender akan memampukan
PT Agincourt Resources menjadi
perusahaan yang lebih baik, dan
memberikan hasil serta dampak lebih
unggul bagi semua pemangku kepentingan,” tutup Katarina. (sug/rel)
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HAMA BURUNG: Hamparan sawah ditutupi jaring guna menghindari serangan hama burung di area persawahan Desa
Kandang, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (23/3). Petani terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli jaring agar
dapat mengatasi hama burung pipit yang menyerang tanaman padi mereka.

Luhut Ingin Aturan Taksi
“Online” Berkeadilan
Jakarta, (Analisa)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku
ingin agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak
Dalam Trayek berkeadilan bagi semua
pihak.
“Kami ingin berkeadilan tentunya. Jadi jangan kamu dikasih ‘privilege’ (keistimewaan) mematikan
dia. Jangan taksi online kita bela
akhirnya Blue Bird mati dan yang
lain mati.
Itu enggak boleh juga,” katanya seusai
membuka seminar pariwisata bertajuk
“Investasi Guna Mendorong Pertumbuhan Pariwisata Pulau Sumbawa” di
Jakarta, Kamis (23/3).
Oleh karena itu, dalam aturan tersebut, ada sejumlah poin revisi yang
salah satunya terkait penetapan tarif
batas bawah dan atas yang diserahkan
ke pemerintah daerah.
“Makanya kita lihat, ‘sealing up’ dan
‘sealing’ bawah (tetapkan tarif atas dan
bawah) sehingga mereka sama-sama

hidup,” ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu meneaskan aturan tersebut harus dipatuhi
oleh transportasi berbasis aplikasi tersebut. Jika menolak, maka perusahaan
aplikasi harus siap-siap hengkang dari
Indonesia.
Menurut dia, kebijakan yang diambil
pemerintah sudah diperhitungkan untuk
melindungi investasi yang ditanam di
Tanah Air.
“Enggak boleh menolak. Kalau menolak, pergi dari sini. Kan kita yang
mengatur. Sederhana, kita memproteksi
investasi di Indonesia dengan berkeadilan. Kuncinya di situ, enggak boleh
sendiri-sendiri,” katanya.
Ada pun terkait besaran tarif, Luhut
mengatakan pemerintah akan mencari
solusi terbaik agar tidak merugikan
konsumen, seperti kekhawatiran yang
ada.
Ia menambahkan, pihaknya akan
menggelar rapat koordinasi mengenai
aturan tersebut pada Jumat (24/3).
“Kita lihat nanti titik temunya,
mungkin (tarif) tidak semurah sekarang.

Tapi taksi yang sudah investasi juga
enggak boleh mati,” ujarnya.
Luhut juga menilai aturan tersebut
tidak akan mengganggu iklim investasi
di Indonesia lantaran layanan transportasi aplikasi global, seperti Uber dan
Grab merupakan investasi asing.
“Enggak juga. Kalau dia bikin kita
mati, ya ngapain?” ujarnya.
Ada 11 poin penting dalam revisi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
32 Tahun 2016, di antaranya terkait
jenis angkutan sewa, kapasitas silinder
mesin kendaraan, batas tarif angkutan
sewa khusus, kuota jumlah angkutan
sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/KIR,
pool, bengkel, pajak, akses digital dashboard, dan sanksi.
Sementara terkait dengan tarif
angkutan berbasis aplikasi ini nantinya akan ditentukan oleh pemeritah
daerah untuk menghindari persaingan tidak sehat antarpenyedia jasa
angkutan tersebut.
Aturan itu akan tetap diberlakukan
pada 1 April mendatang.(Ant)
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Peraturan Perundangan
AEOI Terbit Mei
Jakarta, (Analisa)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memastikan peraturan perundang-undangan
untuk mendukung pelaksanaan perjanjian
pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) harus
terbit pada Mei 2017.
“Seluruh peraturan perundang-undangan
harus selesai Mei ini, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi.
Ini berarti Indonesia harus menghilangkan
kerahasiaan perbankan,” kata Sri Mulyani,
di Jakarta, Rabu (22/3).
Sri Mulyani mengatakan, era keterbukaan
data perbankan untuk kepentingan perpajakan akan segera dimulai, dan Indonesia telah
berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran data dengan negara lain mulai 2018.
Karena itu, katanya lagi, peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)
akan diterbitkan untuk mendukung era tersebut, karena undang-undang belum mengizinkan adanya keterbukaan data perbankan.
Saat ini pelaksanaan pertukaran data
tersebut masih terhambat oleh UU Perbankan,
UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal
maupun UU Perasuransian yang memiliki
elemen kerahasiaan tidak bisa ditembus secara otomatis.

“Untuk bisa mencapai persyaratan AEOI,
maka Indonesia harus memiliki peraturan
perundang-undangan di tingkat primer, yaitu
peraturan perundang-undangan dari sisi
akses informasi bagi institusi pajak terhadap
data-data wajib pajak,” kata Sri Mulyani
pula.
Ia mengatakan sebagian besar negara atau
sebanyak 50 persen dari 102 negara yang
berkomitmen dengan pelaksanaan pertukaran
data telah memiliki peraturan perundangundangan untuk akses informasi perbankan
dan menjalankan AEOI pada 2017.
Sri Mulyani menambahkan, selain dari
segi peraturan perundang-undangan, pemerintah juga berupaya melakukan pembenahan
dalam sistem teknologi informasi untuk
pelaporan bersama guna memudahkan akses
data.
“Tentu ada ‘common reporting’ atau sistem TI untuk pelaporan yang sifatnya sama,
dalam format maupun ‘content’ antarnegara
agar pertukaran informasi itu dianggap adil
dan seimbang serta sama-sama bertanggung
jawab,” katanya pula.
Pemerintah, kata dia, juga membuat sistem
informasi database yang sesuai standar dan
kokoh, agar pertukaran data itu dapat dijamin
kerahasiaan maupun manajemennya sesuai
dengan komitmen AEOI. (Ant)

Sediakan Rumah bagi Pekerja

BTN Jalin Kerja Sama
dengan BPJS-TK
Jakarta, (Analisa)
Dalam rangka pemenuhan program sejuta
rumah Bank Tabungan Negara ( BTN) melakukan penanadatangan kesepakatan dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk merealisasikan
program pembiayaan perumahan bagi peserta
BPJSK TK. Bank BTN dan BPJS TK sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama
(PKS) tentang penyediaan layanan dan jasa
perbankan dalam rangka pemberian manfaat
layanan tambahan dan manfaat lainnya berupa fasilitas pembiayaan perumahan.
“Sebagai bentuk sinergi, dalam PKS kami
akan memberikan fasilitas pinjaman uang
muka, kredit pemilikan rumah, dan kredit
renovasi rumah kepada peserta BPJS ketenagakerjaan,” kata Direktur Utama Bank
BTN, Maryono saat penandatanganan kerjasama dengan BPJS - TK di Jakarta, Kamis.
Dalam PKS tersebut, ditetapkan, pinjaman
uang muka hanya diberikan ke peserta yang
berhak mendapat KPR Subsidi dengan tenor
15 tahun, dan belum memiliki rumah dengan
nilai pinjaman maksimal 1 persen. Bank
BTN juga sepakat mengucurkan KPR ke
peserta BPJS TK dengan nilai kredit maksimal Rp 500 juta, dengan tenor 20 tahun
untuk rumah tapak dan 15 tahun untuk rumah
susun, sementara Pinjaman Renovasi Rumah
dengan nilai maksimal Rp 50 juta dengan
tenor 10 tahun.
Penetapan bunga pinjaman juga kompetitif, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No 35 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan
dan jenis layanan manfaat layanan tambahan
dalam program Jaminan Hari Tua, untuk
ketiga fasilitas tersebut tingkat bunga yang

ditetapkan adalah bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate) ditambah 3 Persen.
“Bunganya sekitar 7,75 peren jika mengacu
pada 7 days reverse repo rate bulan ini,
angka tersebut lebih rendah dibandingkan
bunga KPR Komersil yang ada dikisaran 9
persen,” kata Maryono.
Persyaratan untuk meraih fasilitas pembiayaan tersebut, tercantum juga dalam Permenaker No 35 tahun 2016, diantaranya jangka
waktu minimal kepesertaan yaitu 1 tahun, bentuk agunan atau jaminan, misalnya sertifikat
Hak Milik/ Hak Guna Bangun untuk kredit
renovasi. “ Persyaratan lainnya yaitu perusahaan
harus tertib membayarkan iuran JHT karyawannya,” kata Maryono menambahkan.
Melalui kerjasama tersebut, Maryono optimistis pihaknya mampu mencapai target penyaluran KPR Subsidi untuk 180.000200.000 unit rumah,dan KPR Non Subsidi
sebanyak 80.000 unit rumah. Angkak tersebut
lebih tinggi dari pencapaian tahun lau dikisaran 159 ribu unit KPR Subsidi dan 49.965
unit KPR non Subsidi. “ Dengan berbagai
produk KPR yang telah kami luncurkan target
pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 21
persen tercapai,” kata Maryono.
Selain memberikan fasilitas pembiayaan
perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, BTN juga memberikan kredit konstruksi
atau fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan dengan bunga kompetitif kepada
para pengembang.Namun sesuai Permenaker
nomer 36/2016 , fasilitas tersebut hanya pengembang yang membangun rumah subsidi
bagi peserta BPJS- TK. “ Fasilitas ini bisa
memacu pengembang untuk lebih agresif
membangun perumahan subsidi bagi peserta
BPJS TK,” kata Maryono.(try)

OJK Dorong Pembiayaan
Program “Social Finance”
Jakarta, (Analisa)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana diterbitkannya instrumen pembiayaan program social finance untuk membangun proyek-proyek sosial di berbagai
bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta
pemberdayaan ekonomi kecil.
Program social finance yang bertumpu
pada pemberdayaan ekonomi, berorientasi
sosial dan menjaga daya dukung lingkungan
hidup sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang mayoritas masyarakatnya masih
sangat bergantung pada sektor pertanian,
perkebunan, peternakan maupun perikanan,”
kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dalam sambutan pada pembukaan Workshop Social Finance and Social
Enterprises bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP) di
Jakarta, Kamis.
Social finance, menurutnya dapat diwujudkan melalui penciptaan instrumen-instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa tools yang dapat dikembangkan untuk mendukung social finance
adalah dengan membentuk social finance
investment fund dan social impact bonds.
Social finance investment fund, menurut
Muliaman adalah dana investasi yang dibentuk untuk membiayai berbagai proyekproyek sosial yang ditujukan untuk mengatasi
kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Sementara social impact bonds merupakan
surat utang yang diterbitkan untuk membiayai
proyek-proyek yang berdampak sosial seperti
bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.
“Dengan kedua instrumen pembiayaan
tersebut, investasi dan pendanaan diterbitkan

dengan berbasis social community development sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup,” katanya.
Christophe Bahuet, Country Director
UNDP menyatakan dukungannya terhadap
pembiayaan Social finance yang melingkupi
beragam bentuk pendanaan swasta seperti
impact investors, angel investors, crowdfunding atau venture capital yang memberikan
keuntungan tidak hanya dari segi keuangan
namun kehidupan sosial.
Sebelumnya, untuk meningkatkan peran
Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung
pembiayaan dengan konsep social finance,
OJK telah meluncurkan berbagai inisiatif
dan program strategis seperti Program Jaring
untuk pengembangan sektor industri maritim,
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) di berbagai Provinsi, Kabupaten
dan Kota.
OJK juga terus mengembangkan program
Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa
Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)
yang telah diikuti 20 bank, dengan jumlah
agen 275.916 agen, nasabah 3.700.215, dengan dana tabungan Rp216,5 miliar.
OJK juga akan terus mendorong program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengeluarkan skema baru untuk memperluas penyebaran manfaat KUR ke sektor yang lebih
produktif.
Muliaman juga menyampaikan rencana
peluncuran Program Aksi-Pangan (Akselerasi
Sinergi Inklusi Pangan) dengan model pembiayaan rantai nilai pangan di Kabupaten Lima
Puluh Kota, Sumatera Barat Jumat (24/3).
Program Aksi-Pangan bertujuan untuk
mendorong industri Jasa Keuangan lebih
berkontribusi dalam program prioritas Pemerintah khususnya sektor pangan sebagai penggerak ekonomi nasional. (try)

Pemerintah: Paket Kebijakan
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GULA PASIR: Sejumlah pekerja mengecek paket beras di gudang Bulog Serang, Banten, Kamis (23/3). Sejak Januari
2017 Perum Bulog menyalurkan paket 10 kilogram beras dan 2 kilogram gula pasir melalui program E-voucher yang
dijual untuk warga kurang mampu seharga Rp110 ribu.

Kemendag Cabut 31 Persetujuan
Impor Hortikultura
Jakarta, (Analisa)
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut sebanyak 31 Persetujuan Impor (PI) dari importir produk hortikultura dimana perusahaan-perusahaan itu tidak lagi bisa
mengajukan izin selama satu tahun kedepan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita dalam jumpa pers mengatakan
bahwa pihaknya terus mengawasi impor terutama ketaatan importir dalam
berusaha. Dari total 31 Persetujuan
Impor yang dicabut, sebanyak 13 diantaranya direkomendasikan untuk dicabut Angka Pengenal Importir (API).
“Ada beberapa yang API-nya tidak
dicabut, tapi PI yang dicabut. Mereka
diminta untuk membenahi. Jika tidak
melengkapi akan kita tindak. Yang
akan mencabut API adalah dinas provinsi atau kota,” kata Enggartiasto di
Jakarta, Kamis (23/3).
Mulai Januari 2017, Tim Pengawasan dan Tertib Niaga Kemendag
telah memeriksa 142 perusahaan dari
total 162 perusahaan pemegang Persetujuan Impor semester pertama 2017.
Pada pemeriksaan tersebut, ditemukan
beberapa ketidaksesuaian persyaratan
dalam pengajuan Persetujuan Impor.
Salah satu contoh ketidaksesuaian
tersebut adalah bukti kepemilikan gudang dan kendaraan pengangkut yang
sesuai dengan karakteristik produk.
“Sebelumnya kami sudah memberikan waktu selama satu minggu bagi
para importir untuk membeberkan ke-

salahan. Kami lihat ukurannya, jika tidak
terlalu besar maka tindakan tidak akan
terlalu ekstrim,” kata Enggartiasto.
Pencabutan PI tersebut diambil oleh
pemerintah karena perusahaan importir
produk hortikultura telah melanggar
ketentuan pada Pasal 23 huruf e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/
M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Dalam ketentuan itu, disebutkan
bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi
pencabutan Persetujuan Impor apabila
terbukti menyampaikan data dan atau
informasi yang tidak benar sebagai
persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor.
Dengan pencabutan Persetujuan Impor tersebut, sesuai dengan pengaturan
Pasal 25 Permendag Nomor 71/MDAG/PER/2016, perusahaan importir
hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah
satu tahun sejak tanggal pencabutan.
Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan persetujuan impor hortikultura semester I 2017 sebanyak 678,64
ribu ton untuk 160 perusahaan. Dengan
dicabutnya Persetujuan Impor dari 31
perusahaan tersebut, maka berkurang

sebanyak 127,79 ribu ton.
Pada 2016 periode Januari-Oktober,
impor hortikultura dari dunia mengalami peningkatan signifikan mencapai
26,2 persen. Negara asal impor utama
hortikultura Indonesia dari dunia
adalah Republik Rakyat Tiongkok,
Amerika Serikat, Australia, Thailand
dan Selandia Baru.
Tercatat, pada 2013-2015, trend impor hortikultura dari dunia mengalami
penurunan rata-rata sebesar 6,3 persen
per tahun. Selama periode tersebut,
trend impor hortikultura dari Tiongkok,
Australia, dan Selandia Baru meningkat, sementara dari Amerika dan Thailand menurun.
Beberapa komoditi hortikultura
yang paling banyak diimpor adalah
bawang bombay segar untuk konsumsi,
apel segar, buah jeruk mandarin, lengkeng, lemon, limau dan durian segar.
Sementara pencabutan API dicabut
apabila perusahaan pemilik API dan
atau pengurus, direksi perusahaan pemilik API melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang impor. Hal tersebut sesuai
dengan pasal 31 huruf f Permendag
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Angka
Pengenal Importir.
Perusahaan yang telah dicabut API
berdasarkan Pasal 31 huruf f Permendag Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Angka Pengenal Importir hanya dapat
mengajukan permohonan API baru,
setelah dua tahun sejak tanggal pencabutan API. (Ant)

Sri Mulyani Menkeu Terbaik Asia 2017
Hong Kong, (Analisa)
Finance Asia, publikasi berbasis di
Hong Kong, mendaulat Sri Mulyani
Indrawati sebagai Finance Minister of
the Year 2017, sebutan untuk menteri
keuangan dengan kinerja terbaik di
Asia.
Dalam publikasinya, financeasia.
com, Finance Asia menempatkan Sri
Mulyani di atas Menkeu Korea Selatan,
Yoo Il-ho, dan Menkeu Filipina Carlos
“Sonny” Garcia Dominguez. Sri Mulyani dinilai sukses memperbaiki sistem

perpajakan Indonesia, bereputasi bintang, serta memiliki etos kerja yang
gigih.
Seperti diketahui, Sri Mulyani sempat menjabat menteri keuangan periode
2005-2010 di bawah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, sebelum meninggalkan jabatan itu untuk mengambil peran sebagai direktur dan chief
operating officer Bank Dunia.
Juli tahun lalu, Sri Mulyani menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Bambang Bro-

djonegoro yang kemudian menduduki
posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Program amnesty pajak memang
diluncurkan oleh Bambang, namun menurut Finance Asia, reputasi Sri Mulyani tak diragukan telah mewarnai sukses program tersebut. Program pengampunan pajak di Indonesia dinilai
banyak kalangan sebagai yang paling
sukses di dunia dengan total aset yang
dilaporkan mencapai Rp4.590 triliun.(ipot)

IHSG Menguat 29,66 Poin
Jakarta, (Analisa)
Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada Kamis (23/3), ditutup mengalami
penguatan sebesar 29,66 poin seiring
dengan pergerakan bursa saham di
kawasan Asia.
IHSG BEI ditutup naik 29,66 poin
atau 0,53 persen menjadi 5.563,75 poin. Sementara itu kelompok 45 saham
unggulan atau indeks LQ45 bergerak
menguat 4,82 poin (0,52 persen) menjadi 926,39 poin.
“Penguatan IHSG seiring dengan
Bursa Asean yang mencatat kenaikan
serempak hari ini (23/3),” kata Analis
NH Korindo Securities Indonesia Bima
Setiaji di Jakarta, Kamis (23/3).
Ia menambahkan bahwa euforia peluang Indonesia mendapat kenaikan
peringkat dari Standard & Poor’s

(S&P) menambah sentimen positif bagi
laju IHSG sehingga kembali menembus rekor tertingginya.
Berdasarkan catatan BEI, posisi
IHSG tertinggi sebelumnya berada pada level 5.543 poin pada 21 Maret
2017. Pada Kamis (23/3) ini, IHSG
berada di level 5.563 poin.
Ia menambahkan bahwa sebagian
investor memperkirakan akan ada kenaikan peringkat surat utang Indonesia dalam waktu dekat, setidaknya pada
Mei 2017. Di sisi lain, Bank Dunia
turut memperkirakan adanya kenaikan
peringkat dari S&P.
Analis Asjaya Indosurya Securities
William Surya Wijaya menambahkan
bahwa masih berlangsungnya aliran
dana investor asing ke pasar saham
domestik turut menjadi faktor pendorong bagi IHSG.

“Aliran masuk dana asing mendorong proses kenaikan IHSG, potensi
penguatan lebih tinggi pun terlihat semakin besar ke depannya,” katanya.
Dalam data BEI, investor asing
membukukan beli bersih atau “foreign
net buy” sebesar Rp429,144 miliar
pada Kamis (23/3) ini.
Sementara itu tercatat frekuensi perdagangan pada Kamis (23/3) ini sebanyak 312.111 kali transaksi dengan
jumlah saham yang diperdagangkan
sebanyak 11,480 miliar lembar saham
senilai Rp8,020 triliun.
Bursa regional, di antaranya indeks
Hang Seng menguat 7,29 poin (0,03
persen) ke level 24.327,70, indeks Bursa Nikkei naik 43,93 poin (0,23 persen)
ke level 19.085,31, dan Straits Times
menguat 6,74 poin (0,28 persen) posisi
3.126,93. (Ant)

Jakarta, (Analisa)
Pemerintah menyebutkan Paket Kebijakan Ekonomi
XV yang mengatur mengenai logistik sudah pada tahap
finalisasi dan akan segera dirilis dalam satu hingga
dua pekan ke depan.
Sebelumnya, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmini Nasution di Jakarta, Kamis (23/3),
paket kebijakan tersebut akan dirilis lebih awal. Namun, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas dan
perlu dilengkapi.
“Aku rada lemes soal itu. Tadi aku pikir sudah siap
banget, kita sudah bikin penjelasan dan presentasinya.
Begitu saya tanya ini sudah, ternyata belum. Ada
banyak soalnya ada 16 atau 17 aturannya. Saya bilang
tidak mau kalau belum selesai. Ya, seminggu lagilah,”
kata Darmin saat ditemui usai menghadiri sacara
FinTechStage Inclusion Forum di Jakarta Convention
Centre (JCC).
Hingga saat ini, perekonomian Indonesia masih
terkendala oleh masalah logistik yang harus terus
diperbaiki. Adapun masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan tersebut terkait dengan
pelayanan portal Indonesia National Single Window
(INSW) serta problem “dwelling time”.
Pembenahan logistik sangat penting karena erat
kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar
tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Sejak September 2015, Pemerintah telah menurunkan paket kebijakan ekonomi jilid I sampai dengan XIV
sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi yang
bertujuan memperbaiki iklim investasi dan daya saing.
Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari
paket kebijakan ekonomi tersebut sudah diterbitkan
oleh Pemerintah sehingga dampak dari penerbitan
paket diharapkan mulai terlihat pada tahun 2017.(Ant)

Bunga Rendah untuk
Pinjaman Perumahan
Jakarta, (Analisa)
BPJS Ketenagakerjaan memberi bunga rendah,
yakni 3 persen di atas bunga BI Rate, dengan masa
pinjaman maksimal 20 tahun melalui mitra perbankan.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto usai
Pertemuan Mitra Investasi di Jakarta, Kamis (23/3),
mengatakan pihaknya mengalokasikan Rp5 triliun untuk 25.000 rumah pada tahun ini.
“Kami ingin pekerja memiliki rumah yang layak
melalui fasilitas pembiayaan yang ringan, terjangkau
dengan masa pinjaman maksimal 20 tahun,” ujar Agus.
Dia mengimbau kepada pekerja untuk tidak terburuburu mencairkan dana Jaminan Hari Tua karena
program pinjaman uang muka perumahan (PUMP)
hanya untuk peserta program JHT.
Besaran pembiayaan hingga 99 persen dari harga
rumah untuk KPR dan PUMP bagi pekerja berpenghasilan rendah, sementara bagi pekerja berpenghasilan
menengah ke atas mendapatkan pembiayaan maksimal
sebesar 95 persen dengan harga rumah maksimal
Rp500 juta rupiah.
Pekerja berpenghasilan menengah ke atas tidak
mendapat fasilitas PUMP sesuai dengan Peraturan
Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015.
Agus menambahkan, fasilitas pembiayaan perumahan, baik KPR ataupun PUMP, dikhususkan bagi
pekerja yang memang belum pernah memiliki rumah,
atau merupakan rumah pertama yang dibeli.
“Untuk masyarakat pekerja yang telah memiliki
rumah, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fasilitas
Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) yang bisa didapatkan dengan bunga yang sangat rendah dan maksimal
dana pinjaman sebesar Rp50 juta,” ucap Agus.
BPJS Keetenagakerjaan juga menyediakan kredit
konstruksi. “Pengembang bisa mengajukan pinjaman
untuk membangun rumah susun maupun rumah tapak
bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga 4
persen,” kata Agus.
Syaratnya, menjadi peserta aktif minimal satu tahun,
merupakan rumah pertama, harga rumah maksimal
Rp500 juta, pinjaman renovasi maksimal Rp50 juta,
dan telah lolos verifikasi perbankan sebagai syarat
penerima kredit perumahan.(Ant)

Pertamina Rencanakan
300 SPBU COCO
Medan, (Analisa)
Perseroan Terbatas Pertamina Retail merencanakan pengadaan sebanyak 300 stasiun pengisian bahan
bakar umum COCO di Pulau Sumatera yang dikelola
Pertamina dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.
Usai pelatihan keterampilan mekanik di SMK Negeri
4 Medan, Kamis (23/3), Kepala Cabang Pertamina
Retail Area Sumatera Eddy Purnomo mengatakan
untuk sementara keberadaan SPBU yang dikelola Pertamina itu masih sedikit.
Di Kota Medan dan sekitarnya baru ada delapan
unit, yakni di Jalan HM Yamin, Jalan Merak Jingga,
Jalan Gatot Subroto, Jalan Brigjen Katamso, Jalan
Yos Sudarso, Jalan Sutomo, depan eks Bandara Polonia, dan Lubukpakam.
Pihaknya optimistis proses penambahan SPBU
COCO tersebut akan berhasil karena sejumlah daerah
telah mengupayakan pengadaannya.
Dari pengecekan yang dilakukan, di Pekanbaru
akan ada 13 SPBU, di Jambi satu SPBU, di Bengkulu
lima SPBU, di Palembang empat SPBU, dan Lampung
tiga SPBU. Pola pengadaan SPBU COCO tersebut
dilakukan secara bervariasi, seperti mengakuisisi SPBU
lama, pembangunan SPBU baru, atau kerja sama
operasional (KSO).
“KSO tersebut akan dilakukan minimal selama
lima tahun,” katanya.
Akuisisi tersebut dapat dilakukan dengan membantu
operasional SPBU yang selama ini mungkin terkendala,
termasuk karena faktor keterbatasan anggaran.
Sedangkan pembangunan SPBU baru dilakukan
dengan membeli lahan kosong untuk menjadi lokasi
pembangunan tempat untuk melayani pembelian BBM
tersebut. (Ant)
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Tiongkok-AS Capai
Konsensus Tanpa Konflik
Beijing, (Analisa)
Tiongkok dan Amerika Serikat mencapai
konsensus tentang pengembangan hubungan
kedua negara di dalam semangat tanpa
konflik, tanpa konfrontasi, saling menghormati dan kerja sama saling menguntungkan
selama kunjungan Menlu AS Rex Tillerson
ke Beijing, kata juru bicara Kementerian
Luar Negeri Tiongkok, Rabu (22/3).
“Semangat itu adalah cara yang tepat bagi
kedua kekuatan besar tersebut untuk berjalan
bersama-sama,” kata jubir Hua Chunying
dalam sebuah briefing pers rutin. Dia menjelaskan hal itu menanggapi pertanyaan seputar penegasan kembali oleh Tillerson tentang prinsip. Langkah yang diambil Tillerson
telah mengundang kritikan dari sejumlah akademisi dan mantan pejabat pemerintah AS.
Beberapa media mengatakan, penegasan
kembali prinsip ini oleh Tillerson menjadi
kemenangan diplomatik bagi Tiongkok.
“Ini tidak bisa dikatakan sebagai kemena-

ngan seseorang,” kata Hua. “Prinsip tanpa
konflik, tanpa konfrontasi, saling menghormati dan kerja sama saling menguntungkan
menjadi pengalaman yang bagus untuk
stabilnya pertumbuhan hubungan Tiongkok-AS dalam beberapa tahun belakangan,
dan tentu sangat berharga untuk diteruskan,”
katanya menambahkan.
“Tiongkok bersedia meningkatkan komunikasi dan saling pengertian dengan Amerika
Serikat, membangun kepercayaan, mengatasi
pertikaian dengan tepat, mengembangkan
kerja sama dalam hubungan tingkat bilateral,
regional dan multilateral dan mendorong bagi
kemajuanbaru dalam hubungan bilateral di
titik awal yang baru,” katanya.
Pekan lalu, Tillerson melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok sejak
memegang jabatan bulan lalu. Dia adalah
pejabat tingkat kabinet pertama di dalam
pemerintah baru Amerika Serikat yang
berkunjung ke Tiongkok. (Xinhua/sy.a)

Perbarui UU Ketenagakerjaan,
Brazil Izinkan Outsourcing
Brasilia, (Analisa)
Majelis Rendah Kongres Brazil menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU)
untuk memperbarui Undang-Undang (UU)
Ketenagakerjaan, Rabu (22/3). Reformasi UU,
yang selama ini menjadi pertentangan di
kalangan serikat buruh, menjadi langkah
perdana pemerintah yang memungkinkan
perusahaan-perusahaan di Brazil untuk
melakukan outsourcing (alih daya).
RUU baru tentang Ketenagakerjaan yang
diterima setelah melalui perdebatan sengit
itu juga sekaligus memungkinkan durasi
maksimum kontrak kerja yang sifatnya
sementara menjadi lebih panjang, yaitu dari
tiga bulan menjadi sembilan bulan, serta
menciptakan aturan lebih fleksibel yang
akan meminimalkan biaya tenaga kerja.
Pemerintah melihat prospek RUU baru itu
sebagai kunci utama untuk menciptakan
lapangan kerja baru serta membantu Brazil
keluar dari resesi terburuknya yang sudah

berlangsung selama dua tahun.
Namun, serikat buruh menganggap RUU
Ketenagakerjaan baru justru akan membuat
kesempatan kerja di Brazil semakin sulit
dan menaikkan angka pengangguran negara
ekonomi terbesar Amerika Latin yang sudah
mencapai 12 juta orang. Sementara itu, di
sisi lain, para pendukung RUU baru mengatakan UU Ketenagakerjaan Brazil yang
diberlakukan sejak 1950 sudah ketinggalan
zaman dan tidak lagi memerhatikan kondisi
kerja sesuai era teknologi saat ini sehingga
membuat biaya tenaga kerja semakin tinggi
dan menghambat daya saing perusahaanperusahaan Brazil di pasar global.
“UU Ketenagakerjaan baru yang memungkinkan outsourcing (alih daya) dan
kontrak kerja bersifat sementara akan
menciptakan banyak lapangan kerja baru di
negara ini,” kata Laercio Oliveira, salah
satu pendukung dari Partai Sosial Demokrasi. (Rtr/asri)

Vietnam Unggul dalam
Pembangunan Infrastruktur
Hanoi, (Analisa)
Vietnam boleh jadi salah satu negara ekonomi terkecil di Asia, namun negara itu unggul
dalam hal pembangunan infrastruktur.
Menurut laporan Bank Pembangunan Asia
(ADB), porsi investasi infrastruktur dari sektor
publik dan swasta Vietnam rata-rata mencapai
5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB)
dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah itu
merupakan yang tertinggi di kawasan Asia
Tenggara sekaligus menjadi pembanding bagi
Tiongkok yang porsi investasi infrastrukturnya mencapai 6,8 persen dari PDB. Sementara
itu, investasi infrastruktur Indonesia dan
Filipina jumlahnya kurang dari 3 persen,
sedangkan Malaysia dan Thailand jumlahnya
kurang dari 2 persen.
ADB mengestimasikan negara-negara
ekonomi berkembang di kawasan Asia akan
memerlukan investasi infrastruktur mencapai 26 triliun dolar AS hingga 2030 untuk
membangun jaringan transportasi, meningkatkan pasokan daya energi serta fasilitasfasilitas penyedia air dan sanitasi. Saat ini,
Vietnam - di antara negara-negara berkembang pesat di dunia - tengah berupaya

mendorong pembangunan infrastrukturnya
guna menarik lebih banyak investor asing.
Bahkan, negara itu optimis menjuluki diri
sebagai “Asia’s next Tiger Economy”.
Segala upaya yang ditempuh pemerintah
tidak sia-sia. Terbukti, investasi asing langsung melambung ke rekor tinggi 15,8 miliar
dolar AS pada 2016 dan Bank Dunia mengestimasikan ekonomi Vietnam akan tumbuh lebih dari 6 persen hingga 2019, berada
di jajaran negara-negara dengan performa
ekonomi terbaik dalam satu dekade ini.
Meski begitu, Vietnam juga menghadapi
tantangan yang luar biasa berat. Dikatakan
pemerintah, negara itu membutuhkan
investasi senilai 480 miliar dolar AS hingga
2020 untuk membangun infrastrukturnya,
seperti pembangunan 11 pembangkit tenaga
listrik dengan total kapasitas 13.200 megawatt dan pembangunan jalan raya sepanjang
1.380 kilometer. Pekan lalu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc memerintahkan Kementerian Transportasi untuk
mempercepat perampungan rencana pembangunan guna menarik lebih banyak investasi swasta. (Blmbrg/asri)

Minyak Lanjutkan
Keperkasaan di Pasar Asia
Singapura, (Analisa)
Harga minyak bangkit dari pelemahan
di sesi sebelumnya, Kamis, tetapi pasar
tetap berada di bawah tekanan karena stok
Amerika membengkak dan meningkatnya
output meredam upaya OPEC untuk menekan produksi global.
Minyak mentah Brent patokan internasional berada di level US$51,02 per barel
pada pukul 04.51 GMT, naik 38 sen, atau
sekitar 0,8 persen, dari penutupan terakhir.
Kenaikan ini terjadi setelah Brent sempat
turun di bawah level US$50 per barel,
Rabu, untuk kali pertama sejak November.
Sementara itu, patokan Amerika Serikat, minyak berjangka light sweet atau
West Texas Intermediate (WTI), menguat
38 sen menjadi US$48,42 per barel, setelah
menguji level support US$47 dini hari tadi
(WIB), demikian laporan Reuters, di Singapura, Kamis (23/3). Sebelumnya, sekitar
pukul 01.46 GMT, minyak Brent bertambah
30 sen atau 0,59 persen menjadi US$50,94
per barel, sedangkan WTI naik 33 sen
menjadi US$48,38 per barel.

Analis mengatakan minyak mendapatan
technical support sekitar US$50 per barel
dan didorong menguat karena trader
mengambil posisi jangka panjang yang baru
setelah harga menyentuh posisi terendah
beberapa bulan, tadi malam.
Kendati menguat, para trader mengatakan pasar masih di bawah tekanan, sebagian
besar karena melambungnya persediaan
Amerika dan keraguan bahwa upaya pemangkasan produksi yang dimotori Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC)
memiliki dampak sesuai harapan, yakni
mengekang kelebihan pasokan global.
Greg McKenna, Kepala Strategi Pasar
AxiTrader, mengatakan ada risiko harga
minyak turun lebih lanjut karena produksi
shale-oil Amerika dan kurangnya
kepatuhan beberapa produsen yang
sebelumnya akan memangkas produksi.
Badan Informasi Energi (EIA) mengatakan persediaan Amerika melonjak hampir
lima juta barel menuju rekor 533,1 juta
pada pekan lalu, jauh melampaui perkiraan
kenaikan 2,8 juta barel. (ipot)

Rtrs/David Gray

MENANDATANGANI: PM Tiongkok Li Keqiang disaksikan oleh istrinya Cheng Hong dan Gubernur Jenderal
Australia Peter Cosgrove dan istrinya Lynne saat ia menandatangani buku kunjungan di Government House di
Canberra, Australia, Kamis (23/3).

Di Tengah Kekhawatiran Kebijakan Trump

Li-Turnbull Bicarakan
Perdagangan Tiongkok-Australia
Canberra, (Analisa)
Australia mendesak Tiongkok, Kamis (22/3) agar melakukan reformasi ekonomi ketika PM Tiongkok Li Keqiang
memulai kunjungan ke Australia yang difokuskan kepada
isu perdagangan di tengah kekhawatiran meluncurnya AS
ke arah proteksionisme.
PM Australia Malcolm Turnbull
menyatakan harapannya agar Tiongkok dan Australia bisa menanda-tangani persetujuan bilateral baru ketika
“meningkatnya suara lantang yang meminta mundur dari proyek liberalisasi
ekonomi global untuk beralih kepada
proteksionisme.
Kunjungan Li dilakukan ketika adanya sejumlah tantangan terhadap prinsip global sejak lama Amerika Serikat
seputar perdagangan bebas, yang
menolak pembaharuan janji-janji antiproteksionis yang lalu.
“Pemerintah kami tetap berkomitmen untuk memperjuangkan liberalisasi perdagangan,” kata Turnbull dalam kolom untuk Australian Financial
Review, dengan menambahkan bahwa
dia menyambut baik pembelaan keras
pasar terbuka Presiden Xi Jinping barubaru ini.
“Ini penting sekali, tidak hanya bagi
Tiongkok tapi juga bagi Australia dan
negara-negara ekonomi global, yang
digerakkan Tiongkok sebelum pelaksanaan agenda reformasi pentingnya.”
Kunjungan Li tersebut adalah yang
paling senior oleh seorang pemimpin
Tiongkok ke Australia sejak Xi dalam
November 2014 ketika dia mencapai
Persetujuan Perdagangan Bebas Tiongkok-Australia, yang berlaku efektif
dalam 2015.
Di samping perdagangan bilateral,
Turnbull dan Li dijadwalkan membicarakan kemajuan proposal Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Regional yang
diprakarsai Tiongkok yang juga termasuk negara-negara Asia Tenggara,
India dan Jepang, kecuali AS.
Sementara isu perdagangan menjadi
yang utama, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan yang strategis, yang dilewati rute vital pelayaran global dan
yang dipercaya memiliki cadangan
minyak dan gas alam yang besar, juga
akan dibicarakan.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh kawasan itu walau adanya klaim
balasan sepihak dari beberapa negara
lain. Canberra cukup vokal di dalam
menegaskan bahwa semua pelayaran
berhak melewati apa yang dianggap
perairan internasional.
Memberikan keuntungan
“Sekali lagi PM Li dan saya akan
membicarakan pentingnya mendamaikan semua pertikaian regional, termasuk di Laut Tiongkok Selatan, dengan mengatasinya melalui perundingan dan berdasarkan undang-undang
internasional,” kata Turnbull.
Tahun ini adalah tahun ke-45 hubungan diplomatik Tiongkok dengan Australia. Perkembangan besar di dalam
hubungan dan kerja sama bilateral sudah
memberikan keuntungan nyata bagi
rakyat kedua negara, kata Li dalam pernyataan tertulis setibanya di Australia.
Li berharap kunjungannya bisa mengantarkan prospek baru kerja sama
bilateral di dalam berbagai sektor dan
mendorong pembangunan yang berke-

lanjutan, kuat dan mantap dalam hubungan Tiongkok-Australia dengan
semangat saling menghormati, saling
memperhatikan dan kerja sama saling
menguntungkan.
Terkait pemulihan ekonomi global
yang lemah dan meningkatnya kecendrungan anti-globalisasi dan proteksionisme, Li mengatakan bahwa Tiongkok dan Australia, sebagai dua negara
berpengaruh, sudah menggalang konsensus, memperdalam kerja sama, secara bersama mengirimkan sinyal
positif bagi memfasilitasi perdagangan
dan investasi serta menentang proteksionisme dan menghasilkan lebih banyak keuntungan melalui persetujuan
perdagangan bebas.
Selama kunjungan lima harinya, PM
Li dan Turnbull akan mengadakan pertemuan tahunan kelima kedua perdana
menteri itu. Mereka juga akan menghadiri forum kerjasama ekonomi dan
perdagangan Tiongkok-Australia.
Kedua pihak akan membicarakan
persetujuan perdagangan bebas mereka,
yang berlaku efektif dalam Desember
2015, dan cara-cara untuk semakin
mendorong kerja sama bilateral di dalam
teknologi, perdagangan dan investasi,
energi, pendidikan dan pariwisata.
Li juga dijawalkan mengadakan
pertemuan dengan Gubernur Jenderal
Australia Peter Cosgrove dan para anggota parlemen setempat.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesarAustralia. Perdagangan bilateral
mereka mencapai US$108 miliar tahun
lalu. Investasi akumulatif dua-arah keduanya melebihi 100 miliar dolar. Pertukaran people-to-people kedua negara
juga sudah melonjak karena kunjungan
dua-arah antara kedua negara mencapai
hampir 2 juta tahun lalu. Tahun ini juga
menandai Tahun Pariwisata TiongkokAustralia. (AFP/Xinhua/sy.a)

Wall Street Berakhir Bervariasi
New York, (Analisa)
Saham-saham di Wall Street berakhir bervariasi pada Rabu (Kamis pagi
WIB), sehari setelah mencatat terburuk
mereka tahun ini, karena investor khawatir tentang kemampuan Presiden AS
Trump untuk melaksanakan kebijakankebijakan ekonominya.
Indeks Dow Jones Industrial Average turun tipis 6,71 poin atau 0,03 persen
menjadi ditutup pada 20.661,30 poin.
Sementara, indeks S&P 500 berakhir
naik 4,43 poin atau 0,19 persen menjadi
2.348,45 poin, dan indeks komposit
NASDAQ bertambah 27,82 poin atau
0,48 persen menjadi 5.821,64 poin.
Para analis mengatakan tampaknya
ada peningkatan kekhawatiran bahwa
reformasi pajak, belanja infrastruktur
dan deregulasi Presiden Trump mungkin memakan waktu lebih lama untuk

disetujui parlemen daripada yang diperkirakan.
Selain itu, kekhawatiran bahwa pertempuran berkepanjangan di Kongres
untuk mencabut dan mengganti Obamacare mengakibatkan semua tiga
indeks mencatat kerugian terbesar satu
hari mereka sejak pemilu November
pada Selasa (21/3).
“Faktor lain yang membebani pasar,
bisa juga The Fed,” kata Chris Low,
kepala ekonom di FTN Financial, dalam sebuah catatan Rabu (22/3).
Presiden Fed Cleveland Loretta
Mester mengatakan ia mendukung mulai memperkecil neraca sebelum akhir
tahun ini. Ini bisa menjadi alasan FOMC telah meningkatkan laju pengetatan, karena mereka tidak ingin mulai
mengurangi neraca sampai kenaikan
suku bunga berjalan dengan baik, Low

menambahkan.
Di sisi ekonomi, penjualan “existing-home” (rumah yang sebelumnya
telah dimiliki atau rumah yang sudah
dibangun sebelumnya selama satu
bulan atau dikenal juga dengan “home
resales”) AS meluncur pada Februari,
kata National Association of Realtors,
Rabu (22/3).
Total penjualan “existing-home”
mundur 3,7 persen ke tingkat tahunan
yang disesuaikan secara musiman 5,48
juta pada Februari dari 5,69 juta pada
Januari.
Dalam berita perusahaan, saham
Nike Inc. anjlok 7,05 persen menjadi
53,92 dolar AS, setelah pembuat pakaian olahraga itu menyampaikan hasil
kuartalan bervariasi dan memberikan
prospek suram untuk pertumbuhan penjualannya. (Ant/Xinhua)

Pasar Menantikan Rencana Kesehatan Trump
Singapura, (Analisa)
Sebagian besar mata uang Asia
melemah terhadap dolar AS, Kamis (23/3), saat para investor menunggu untuk memastikan apakah
Presiden AS Donald Trump bisa
mendorong rencana kesehatan baru
pekan ini untuk menggantikan
"Obamacare", yang akan membuka
jalan bagi pemotongan pajak.
Trump akan bertemu dengan
anggota Freedom Caucus, sebuah
faksi Republik konservatif yang
meminta perubahan tersebut.
Perlawanan sengit bisa menunda reformasi pajak yang dijanjikan. Ini dapat berdampak terhadap
pasar keuangan AS.
Pada perdagangan Kamis ini,
baht melemah hampir seperempat
persen akibat permintaan dolar meningkat dari perusahaan minyak.
Dolar Singapura juga melingsir
setelah data menunjukkan inflasi
naik tipis dan sesuai dengan ekspektasi.
Dolar Taiwan cenderung naik

saat Bank Sentral Taiwan diperkirakan akan mempertahankan kebijakan suku bunga tanpa perubahan pada Kamis setelah pemerintah mengumumkan 882,4
miliar paket stimulus demi menopang ekonomi menghadapi ketidakpastian dua mitra dagangnya,
AS dan Tiongkok.
Rupiah menguat dipicu sentimen positif dari ekspektasi kenaikan peringkat utang oleh Standard
& Poors (S&P) ke level layak
investasi.
Pada awal perdagangan rupiah
dibuka pada level 13.328.
Pada pukul 10.00 rupiah berada
pada level 13.330.
Di akhir perdagangan rupiah
berada pada tingkat 13.324, meningkat dari 13.328, level sebelumnya.
Kurs terakhir berbagai mata
uang Asia terhadap dolar AS, tercatat sebagai berikut:
Dolar Singapura: 1,4000, turun
dari 1,3990

Dolar Taiwan: 30,49, naik dari
30,50
Won Korea: 1.121,70, naik dari
1.123,30
Baht Thailand: 34,66, turun dari
34,64
Peso Pilipina:
50,33, turun dari
50,29
Rupee India:
65,44, turun dari
65,43
Ringgit Malaysia: 4,4250, turun
dari 4,4230
Yuan Tiongkok:
6,8890, turun dari
6,8860
Di Tokio, yen
melemah sekalipun
Pemerintah Jepang
meningkatkan
penilaian belanja konsumen pada
Maret. Ini merupakan upgrade
pertama dalam tiga bulan karena
upah naik dan sentimen yang baik
meningkatkan konsumsi.

Dolar AS terakhir tercatat
111,34 yen, turun dari 111,30 yen
sebelumnya.
Di London, euro beringsut lebih
tinggi untuk hari kedua di saat
para investor menantikan voting
atas rencana kesehatan AS.
Pernyataan Bank
Sentral Eropa (ECB)
juga ikut menopang
mata uang ini.
ECB dalam buletin ekonomi regular
pada Kamis menyebutkan pemulihan
ekonomi di zona euro
yang terus menguat.
Hasil survei menunjukkan pertumbuhan
kuat pada kuartal
pertama sekalipun
ketidakpastian global mencuat.
Kurs dolar AS terhadap valutavaluta utama lainnya dapat dicatat
sebagai berikut:
Yen Jepang: 110,87 naik dari

110,85
Franc Swiss: 0,9924 naik dari
0,9920
Dolar Kanada: 1,3335, turun
dari 1,3339
Sterling terhadap dolar: 1,2499,
naik dari 1,2495
Euro terhadap dolar: 1,0786,
naik dari 1,0780
HARGA EMAS
Di Comex New York, harga
emas naik pada pembukaan Kamis.
Kontrak Maret diperdagangkan
pada level $1.253,20 per ounce,
meningkat $0,40.
Harga spot kitco pada pukul
13.52 GMT (20.52 WIB) tercatat
$1.250,60 per ounce, naik 0,11%.
Di London, harga emas melemah, tertekan akibat penguatan
dolar AS.
Analis komoditas ABN Amro,
Georgette Boele di Amsterdam,
mengemukakan, penguatan dolar
dan imbal hasil obligasi AS menyebabkan pasaran emas melemah. Untuk saat ini berada di ba-

wah $1.250 per ounce.
Di London, harga emas
$1.248,20 per ounce, melemah 0,1
persen dari penutupan sebelumnya
di New York.
Harga perak tercatat $17,60 per
ounce, meningkat 0,6 persen
dibanding sebelumnya.
Di Singapura, pasaran emas
meningkat akibat pelemahan dolar
AS di saat pasar menantikan apakah Presiden AS Donald Trump
akan mendorong rencana kesehatan baru pekan ini.
Analis OCBC Barnabas Gan
mengemukakan, ketidakpastian di
Eropa dan Amerika Serikat akan
meningkatkan permintaan terhadap logam mulia.
Di Singapura, harga emas
$1.247,30 per ounce, melemah 0,1
persen dari penutupan sebelumnya
di New York.
Di Tokio, kontrak benchmark Juni
2017 mencapai 4.460 yen per gram,
melemah 5 dari penutupan sebelumnya. (Rtr/AP/AFP/ant/dyt)
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Menata Kinerja ASN
AKUNTABILITAS kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau masih di
bawah standar. Penilaian itu langsung disampaikan
Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan
RB) Asman Abnur pada rapat koordinasi Musyawarah
Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi
Riau, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (21/3). Kondisi
itu tentu sangat disayangkan karena berimbas kepada
pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik yang tidak
standar itu membuat citra pemerintah tidak sesuai dengan
nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Riau itu, ternyata
hanya Kabupaten Siak dan Pemprov Riau yang memeroleh
nilai kategori B. Sedangkan untuk kabupaten terburuk
diraih Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kategori D
atau nilai 25,58. Untuk kabupaten yang mendapatkan
kategori C yakni Kabupaten Rokan Hilir nilai 37,50,
Kabupaten Kuantan Singingi nilai 39,35, Kabupaten
Indragiri Hilir nilai 41,07 dan Kota Pekanbaru 48,81.
Untuk kategori CC yakni Kabupaten Kampar nilai 55,01,
Kabupaten Bengkalis nilai 54,56, Kabupaten Indragiri
Hulu nilai 54,02, Rokan Hulu nilai 53,52, Kota Dumai nilai
51,76, dan Kabupaten Pelalawan nilai 50,39.
Melihat hasil akuntabilitas dari 11 kabupaten/kota se
Provinsi Riau itu membuat miris hati kita. Karena hanya
satu kabupaten yang memeroleh nilai standar. Hal itu
membuktikan ASN belum menjalankan amanah UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
khususnya Pasal 11 tentang tugas sebagai pelaksana
kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat negara;
memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas. Penilaian di bawah standar yang diberikan
kepada 10 kabupaten/kota, tentunya masih jauh dari
harapan UU ASN tersebut.
Namun yang perlu dipertanyakan kenapa kinerja ASN
pada 10 kabupaten/kota masih di bawah standar. Apakah
ada sesuatu yang hilang dari diri ASN. Pertanyaan
sederhana itu oleh masyarakat sebenarnya mudah
dijawab. Mental dan moral pada ASN yang mulai hilang.
ASN tanpa malu dan terang-terangan keluyuran atau
berada di kedai-kedai/mal dan pusat perbelanjaan saat
jam kerja. Tapi hal tersebut bisa saja tidak terjadi, jika
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
kepala daerah masing-masing kabupaten/kota melakukan
pengawasan terhadap sistem kerja yang dilakukan ASN.
Pola-pola pengawasan terhadap kinerja ASN ini harus
diperketat. Sanksi juga harus dipertegas. Tanpa sanksi
atas kesalahan yang diperbuat, maka ASN tanpa malu
akan tetap bekerja di bawah standar.
Untuk itu sudah menjadi kewajiban masing- masing
SKPD dan kepala daerah untuk membuat terobosan,
agar ASN benar-benar profesional dan bertanggungjawab
terhadap amanah serta tanggungjawab yang diemban.
Sebab maksimalnya pelayanan publik tak terlepas dari
sistem manajemen yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah. Sistem yang dibuat tidak hanya memberikan sanksi kepada ASN, jika melanggar UU ASN, tapi
juga memberikan reward (penghargaan) terhadap ASN
yang melaksanakan tugas dengan baik.
Karena itu, baik tidaknya pelayanan atau bagus tidaknya
sistem kerja yang dibangun di lingkungan pemerintah
kabupaten dan kota se Provinsi Riau, tidak terlepas dari
komitmen para kepala daerah masing-masing kabupaten
dan kota. Artinya kepala daerah atau pimpinan SKPD
wajib mengawal, mengawasi dan menegakkan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan para ASN.
Dengan demikian peningkatan dan penataan kinerja ASN
di setiap SKPD kabupaten/kota khususnya di Provinsi
Riau mudah dilaksanakan.
Adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah, akan
menjadi spirit bagi ASN untuk bertanggungjawab terhadap
kinerja yang dilakukan. Penilaian yang diberikan Menpan
RB kepada 10 kabupaten/kota se Provinsi Riau juga
hendaknya menjadi cambuk, untuk lebih baik lagi bekerja,
membangun dan menata kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian peningkatan kualitas pelayanan publik mudah tercapai, dan penilaian akuntabilitas
(pertanggungjawaban) atas kinerja akan meningkat, tidak
lagi di bawah standar.

KABAR bocornya soal USBN adalah hoax.
- Maklum berita hoax saat ini lebih dipercaya.
ooOoo
HARIAN Analisa berumur 45 tahun.
- Selamat, semoga tetap jaya.
ooOoo
SEBANYAK 60 juta penduduk bergantung pada
hutan.
- Sayangnya hutannya banyak yang ditebang.
ooOoo

Melindungi Anak dari Keganasan Paedofilia
Oleh: Sagita Purnomo

B

agi orang tua dimanapun
berada diharapkan untuk
meningkatkan kewaspa
daan dalam menjaga dan
melindungi anak-anaknya. Pasalnya, di
Indonesia terutama kota-kota besar seperti
Medan, predator anak semakin buas berburu mangsa. Umumnya, pelaku kejahatan
seksual terhadap anak (Paedofilia) bukan
hanya berasal dari kalangan orang luar,
melainkan orang terdekat seperti saudara
adalah yang paling berpotensi melakukan
‘penyimpangan’ seksual atau kekerasan
tersebut. Minimnya pengawasan dari orang tua, maraknya peredaran konten pornografi, serta lemahnya keimanan seseorang, menjadi faktor utama pesatnya
perkembangan Paedofilia.
Paedofiliaia tumbuh subur di negara
berkembang dengan aturan dan penegakan hukum yang masih abu-abu seperti
Indonesia. Bahkan, berdasarkan pernyataan Dr. Astriana Baiti MS yang penulis
himpun dari Tribunnews.com, menyebutkan kejahatan sekual di Indonesia
adalah yang tertinggi di Asia. Sungguh
ironis, anak sebagai salah satu aset bangsa paling berharga justru terancam masa
depannya oleh penjahat kelamin tak bermoral dengan tingkat kekejaman melebihi binatang bahkan iblis sekalipun.
Pemerintah baik dari tingkat pusat
hingga daerah terkesan lamban dalam
membuat regulasi tegas untuk melin-

dungi anak dan menghukum Paedofilia.
Ditingkat pusat misalnya, penambahan
sanksi hukuman kebiri dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sampai saat ini masih nihil
implementasi. Begitu juga rancangan peraturan daerah (Perda) dan program-program proteksi anak di tingkat provinsi
hingga kabupaten/kota juga masih sebatas retorika semata.
Tumbuh Subur
Sebagaimana penulis katakan sebelumnya, kasus kekerasan dan kejahatan
seksual terhadap anak di Indonesia, terutama di Sumatera Utara (Sumut) terus
mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, menyebutkan telah menerima 163 laporan
kekerasan pada anak pada periode Januari-Juli 2016 (jumlah kasus hingga
Desember 2016 terus bertambah). Ketua
KPAID Sumut, Zahrin Piliang, mengatakan angka ini naik dari tahun 2015. Pada
2015 lalu, hanya ada sekitar 200-an laporan kekerasan pada anak. “Bisa saja jadi
bertambah, ini saja baru Juli sudah 163
kasus. Saya khawatir jumlah itu terus
meningkat. Barangkali 200 lebih kasus,”
kata Zahrin Piliang, Sabtu (23/7) lalu.
Piliang menyatakan, yang mendo-

minasi atas laporan kekerasan terhadap
anak adalah soal kekerasan seks, hak
asuh anak serta kekerasan fisik. Namun
mengejutkan, dari banyak daerah di Sumut, angka kekerasan terhadap anak tertinggi berada di kawasan Kota Medan
dan sekitarnya. Walaupun tak bisa merincikan angkanya, tapi Piliang mendapatkan laporan dari keluarga korban dan
tetangga korban. (Analisadaily.com).
Sementara itu, berdasarkan data Pusat
Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA),
dari 66 kasus kekerasan terhadap anak
yang diterima pada Periode Januari-April
2016, yang paling mendominasi adalah
kekerasan seksual seperti persetubuhan,
pencabulan, dan sodomi serta kekerasan
dalam rumah tangga. Untuk pelaku kekerasan terhadap anak, predator utamanya
berasal ayah kandung dan kakek (11
kasus), teman dan pacar (10 kasus),
tetangga (4 kasus) dan guru (5 kasus).
Masih bersumber dari data yang sama,
anak yang menjadi korban kekerasan pada
umumnya didominasi usia 0-10 tahun
dan sisanya berusia paling tinggi 18 tahun.
Kepastian (proses) Hukum
Kasus kekerasan sekual terhadap anak
terkini di Medan terjadi pada seorang
balita berusia 3 tahun (FZ) yang menjadi
korban sodomi oleh anggota keluarganya
(sepupu dan keponakan dari orang tua
korban). Meski sudah membuat laporan
resmi ke Polrestabes Medan, namun pe-

nanganan kasus ini terkesan lamban. Orang tua korban, AM (24) dan SY (29)
harus bolak-balik dari kediamannya di
Jalan Menteng ke Polrestabes untuk memantau perkembangan laporan mereka.
Bukan hanya itu, penulis juga sempat
mendampingi pelaporan kasus kekerasan
seksual terhadap anak ke Polda Sumut
sejak November tahun lalu. Namun sampai sekarang, kasus ini hanya berjalan
ditempat. Terlapor yang telah diketahui
kediaman dan keberadaannya hingga sekarang tak kunjung dipanggil untuk diperiksa guna dimintai keterangannya. Oleh
karenanya, penulis yakin disebagian besar
kantor polisi di Medan, pasti banyak
kasus kekerasan dan pelecehan sekual
terhadap anak yang mengendap tanpa
kepastian.
Menanggapi hal ini, Pemerhati Anak
Arist Merdeka Sirait meminta Polrestabes
Medan segara menuntaskan kasus Paedofilia yang dialami oleh, FZ. Kasus tersebut
harus ditangani dengan serius dan segera
mungkin. “Kita meminta kepada Kapolrestabes Medan agar kasus-kasus kejahatan
dan kekerasan seksual terhadap anak serius
dan cepat ditangani. Termasuk juga kasus
yang dialami oleh korban FZ ini. Jalankan
proses penyidikan sesuai amanat undangundang,” katanya.
Arist juga menyampaikan pihaknya
sudah berkoordinasi dengan Walikota
Medan Dzulmi Eldin. Dan beliau sendiri

sangat mendukung gerakan perlindungan
anak. Walikota bersedia memonitor kasus-kasus kejahatan pada anak di 21 kecamatan. Bahkan Walikota Medan menjanjikan akan menyediakan posko pengaduan terhadap kekerasan anak di tiap kecamatan. (Analisadaily.com)
Pada dasarnya setiap laporan yang diterima haruslah ditindaklanjuti polisi. Baik
itu pelapor maupun melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dulu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap
No. 12 Tahun 2009, SP2HP merupakan
hal wajib yang harus diserahkan oleh
penyidik kepada pelapor atau kuasanya
setiap 1 bulan sekali.
Sayangnya, peraturan tersebut telah
diganti dan dicabut menjadi Perkap No.
14 Tahun 2012 yang tidak menjadikan
SP2HP sebagai kewajiban penyidik karena
tidak lagi mengatur waktu pengeluarannya.
Melalui SP2HP inilah pelapor dapat
mengatahui sampai sejauh mana perkembangan laporan perkaranya. Dengan kewajiban mengeluarkan SP2HP setiap satu
bulan sekali, maka secara tidak langsung
mengharuskan polisi untuk bekerja dengan profesional, sehingga potensi
pembiaran dan penelantaran laporan atas
suatu tindak pidana dapat diminimalisir.
(Bersambung ke hal. 25)

Keluarga Gadget dan Karakter Anak
Oleh: Jan Roi A Sinaga

M

elihat pemberitaan me
dia baik cetak dan elektronik saat ini tentang
kenakalan anak-anak
dinegara kita, rasanya sudah berada diambang “memprihatinkan”. Baik dari
segi kenakalan remaja yang sering terlibat tawuran hingga menimbulkan korban jiwa, pergaulan bebas hingga seks
bebas yang semakin meningkat dikalangan remaja, penggunaan rokok dan obatobatan terlarang, hingga bebasnya para
remaja dalam mengakses dunia internet
dengan konten pornography, terorisme,
dan kekerasan.
Menyaksikan realita seputar kenakalan remaja saat ini, membuat kita kadang
berfikir pesimis akan kemana arah bangsa ini kedepannya, jika kelak para generasi penerus sudah “rusak” sejak dini.
Melihat kenyataan hancurnya moral
remaja bangsa kita dewasa ini, mebuat
kita bertanya-tanya didalam hati, sudah
sejauh mana pengawasan sekolah dan
keluarga terhadap pendidikan karakter
anak saat ini? Apakah keluarga sudah
berusaha menjadi ‘pioneer’ sebagai peran utama dalam pembentukan karakter
anak, atau keluarga malah lepas tangan
dan menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya pendidikan karakter dan pengetahuan kepada sekolah semata?
Jika memang demikian, menjadi pemandangan yang wajar saat kita menyaksikan semakin terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri anak-anak
bangsa ini. Menjadi hal yang biasa, melihat
nihil nya karakter anak-anak bangsa ini,

bahkan memang seperti inilah keadaan
moral anak-anak bangsa ini, karena kurang
perhatiannya keluarga, kurang intens nya
keluarga dalam membentuk karakter anak
menjadi lebih baik, bermartabat, dan
bermoral serta ber-akhlak yang luhur.
Keluarga, Gadget dan Karakter
Tidak sulit menemukan anak-anak saat
ini yang memiliki Gadget, karena hampir
setiap anak mulai dari jenjang SD sekalipun, sudah dibekali Gadget smartphone, bahkan bagi keluarga dengan
ekonomi yang “lumayan” sudah memberikan smartphone yang kemampuannya sangat canggih. Jika anak-anak yang
mengalami masa pertumbuhan medio
tahun 90-an hingga 2000 masih terbiasa
dengan permainan tradisional, maka
anak-anak yang tumbuh besar di era
teknologi saat ini kesehariannya diisi dengan media sosial, game online, dan
permainan Gadget lainnya.
Melihat anak-anak yang sedang berkumpul bersama temannya saat ini, bukan
lagi saling bertatapan wajah satu sama
lain, semabri bercerita tentang kehidupan
sehari-hari, melainkan semua kepala
tertunduk kebawah layaknya orang yang
sedang mencari kepingan emas didalam
tumpukan pasir, namun nyatanya asyik
bermain dengan Gadget masing-masing.
Kita mungkin berfikir, bahwa hal itu
memang wajar mengingat memang pada
masa ini adalah masa keemasan perkembangan tekhnologi yang masuk kesetiap
sendi kehidupan. Bahkan, keluarga cenderung memfasilitasi anak-anak saat ini dalam mengikuti “trend” kemajuan dunia

tekhnologi, tanpa memikirkan akibat dari
“kebebasan” yang diberikan. Akan tetapi,
pernahkah kita sadar, bahwa sebenarnya
kita atau keluarga sebenarnya memberikan
semacam “pil” perusak karakter kepada
anak-anak tersebut? Karena saat kita menyediakan apa yang mereka minta, tanpa
memberi bekal yang kokoh dari segi pengendalian diri, akan sangat membahayakan bagi pembentukan pola fikir mereka.
Secara tidak langsung, kita membiarkan karakter anak-anak tersebut dibentuk
oleh manjanya teknologi, karakter anakanak tersebut di cetak tanpa ikatan emosional dan penanaman akhlak yang baik,
sehingga pada akhirnya, kondisi memprihatinkan anak-anak saat ini menjadi hal
yang wajar, dan dikarenakan sebab akibat
ketidak perdulian kita dan keluarga.
Banyak keluarga yang tanpa control yang
baik, memberikan Gadget kepada anakanak nya, tanpa dibekali pemahaman akhlak
yang baik. Seolah-olah sudah memberikan
kepercayaan penuh kepada si anak, dan
bahkan terkadang keluarga menyombongkan diri, karena mampu melengkapi fasilitas
teknologi yang dibutuhkan anak, tanpa pernah berfikir bagaimana cara memproteksi
dan mengontrol kegiatan anak, dan apa
yang dilakukan anak tersebut dengan fasilitas
yang diberikan.
Tidak ada salahnya memang saat keluarga begitu perhatian terhadap kebutuhan teknologi anak. Apalagi, mengingat
tuntutan dari pendidikan saat ini yang
sudah komputerisasi dan terkoneksi dengan dunia internet. Bahkan, sekolah-sekolah saat ini sudah banyak memberikan

tugas dan pengumpulan tugas lewat Internet, bahkan materi-materi pelajaran sudah dominan berasal dari internet. Karena
itulah, sejak SD hingga jenjang pendidikan
tinggi, para siswa sudah wajib ataupun
sebaiknya memiliki Gadget yang bisa
menunjang pendidikan.
Akan tetapi, melihat semuanya itu disalah arti dan fungsikan oleh anak-anak saat
ini, membuat kita kemballi menekankan,
bahwa peran keluarga menjadi hal terpenting dalam membangun karakter anak agar
lebih bijaksana, lebih berwawasan, dan
lebih mampu mengontrol diri dalam menyikapi perkembangan teknologi saat ini.
Peran Penting Keluarga
Memang, sekolah memiliki tanggungjawab dalam mendidik anak-anak saat ini,
menjadi orang yang berpendidikan, plus
berkarakter yang baik dan benar. Akan tetapi, pendidikan awal bagi seorang anak
diawali dari keluarga. Semuanya diawali
didalam keluarga, sikap anak, cara berkomunikasi anak hingga bertutur kata, sopan
santun dan pengembangan karakter anak,
semuanya diawali lewat didikan keluarga.
Anak yang dididik keluarga yang rukun
dan harmonis, akan lebih sopan tutur katanya dari keluarga yang tidak pernah perduli akan kebutuhan anak baik jiwa maupun raga nya. Anak yang dididik keluarga
yang mengedepankan komunikasi dalam
menyelesaikan semua “pekerjaan” keluarga, akan lebih luas wawasannya disbanding keluarga yang hanya menekankan
prestasi semata kepada anaknya.
Dan anak yang memiliki karakter yang
baik, berasal dari keluarga yang lebih

perhatian terhadap kehidupan pribadi sang
anak, perhatian terhadap pola fikir sang
anak, dan memandang anak sebagai rekan
didalam keluarga yang diperlakukan sama
dengan setiap anggota keluarga lainnya.
Disinilah letak peran penting keluarga
dalam membentuk karakter anak menjadi
lebih mandiri, karakter anak yang selalu
berfikiran positif, dan karakter anak yang
lebih mengutamakan kebenaran daripada
pembenaran. Kondisi keluarga juga menjadi faktor penting dalam membentuk
karakter anak, agar lebih bijaksana dalam
menjalani kehidupannya. Dimana kondisi
keluarga yang kondusif dan harmonis akan
berperan penting dalam membangun
karakter yang lebih baik lagi.
Untuk itu, pentingnya peran keluarga
dalam membangun karakter anak lebih
baik sangat vital. Karena keluarga yang
baik menjadi cerminan karakter anak yang
baik. Dan dengan memberlakukan kontrol
terhadap anak, bisa memberikan penjelasan akan pentingnya mengutamakan kebutuhan dan keinginan anak, lewat komunikasi yang baik, maka salah satu peran
keluarga dalam membentuk karakter anak
menjadi lebih baik sudah terpenuhi.
Dengan demikian, kita kembali bisa
berfikiran optimis, bahwa kita sudah mendidik calon penerus bangsa ini, berada
pada tangan yang tepat dan benar, dan
semuanya itu, sudah diawali dari dalam
keluarga, pendidikan yang diawali dalam
keluarga, dan pengembangan karakter
anak yang sudah ditanamkan nilai-nilai
nya dari keluarga. Semoga***
Penulis, Pemerhati Sosial

Narkoba (Tak) Seheboh Isu Penculikan Anak
Oleh: Esdras Idi Alfero Ginting

A

khir-akhir ini marak informasi berseliweran terutama di media sosial ten
tang kasus penculikan anak
di berbagai daerah. Informasi yang beredar, para penculik sering melakukan penyamaran dalam menjalankan aksinya sehingga membuat sicalon korban maupun
pihak sekolah terkecoh. Disebutkan juga
bahwa para pelaku bisanya berpura-pura
menjadi gila ketika kedoknya terbongkar.
Kehebohan tersebut diperkuat dengan
terjadinya penangkapan pelaku penculikan anak yang dilakukan oleh masyarakat
bermunculan di jejaring sosial terutama
Facebook. Dalam info yang dibagikan
ramai-ramai para netizen itu disebutkan
pelaku yang umumnya perempuan ataupun laki-laki menyamar menjadi perempuan tampak bengong menjadi tontonan
saat tertangkap.
Kekhawatiran orang tua makin
menjadi-jadi ketika diungkapkan bahwa
anak-anak yang diculik banyak yang tak
kembali.Menurut informasi yang beredar
anak-anak korban penculikan ini akan
dijual organ tubuhnya dengan harga yang
sangat mahal.
Berita mengenai penculikan anak dan

organnya dijual ini menjadi topik yang
sangat viral. Disertai foto-foto kondisi
korban yang sangat mengerikan menimbulkan interpretasi yang beragam bagi
para orang tua.
Imbasnya, di berbagai tempat terjadi
penganiayaan orang-orang yang disangka sebagai penculik. Padahal yang diduga
sebagai penculik anak itu adalah benarbenar orang gila. Kejadian seperti itu
bukan lagi isu dan benar-benar terjadi di
beberapa daerah. Informasi yang belum
terverifikasi ini telah membuat para orang tua pontang-panting.
Di sisi lain, bahaya penyalah gunaan dan
peredaran gelap narkoba di kalangan anakanak yang jelas-jelas nyata di depan mata
tapi tak seheboh kasus penculikan. Padahal
korban yang berjatuhan sudah banyak.
Bahkan karena maraknya penyalahgunaan
dan peredaran gelap, negara kita sekarang
dalam kondisi darurat narkoba.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan Badan Narkotika Nasional
(BNN) bekerja sama dengan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) Tahun 2015 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penya-

Parkir Bus Memakan Bahu Jalan
PERNAHKAH Anda melewati jalan
A.H Nasution menuju Ngumban Surbakti
atau sebaliknya tanpa melalui jalan layang? Sepintas memang terlihat tidak
ada yang aneh terjadi mendekati Simpang Pos Padang Bulan. Namun bila
Anda cermati dengan seksama, disitu
sering sekali diparkir bus besar warna
merah ber merk Almasar. Bus tersebut
seenaknya saja parkir hingga memakan
bahu jalan di antara tembok ujung jalan
layang dengan jalan di sebelahnya (mendekati jalan ke Sempakata). Tanpa merasa berdosa dan bersalah, perilaku parkir yang seenaknya ini sepertinya sudah

berlangsung lama.
Sedangkan saya sebagai pengguna
jalan merasa terganggu dengan kondisi
tersebut karena berpotensi mennimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri dan
orang lain. Bila kita tidak berhati-hati
mengendarai kenderaan yang kita naiki,
ancaman menyerempet bus tersebut
atau dengan kenderaan lainnya pasti
akan terjadi. Sebab kondisi jalan yang
kita lewati semakin sempit, apalagi bila
melewati jalur dari jalan A. H Nasution/
Padang Bulan menuju Ngumban Surbakti. Ironisnya lagi, petugas Dinas Perhubungan setiap harinya sering mangkal

lahguna Narkoba di Indonesia telah
mencapai 2,20% atau sekitar 4.098.029
orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Sebanyak 35-50 orang
meninggal sia-sia setiap hari akibat penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba baik secara langsung maupun tidak.
Penculikan anak ini memang sangat
mengerikan, tetapi penyalah gunaan
narkoba tak kalah menakutkan. Belakangan ini para pengedar narkoba menggunakan berbagai cara untuk menjaring pasar dari kalangan belia.
Penyalahgunaan narkoba di kalangan
anak jauh lebih mengkhawatir kandari
yang kita duga. Penyesatan anak melalui
narkoba sebenarnya merupakan sebuah
upaya sistematis yang dilakukan oleh
para penjahat narkoba. Tujuannya jelas,
agar sianak bisa menjadi konsumen loyal
dalam waktu yang lama. Syukur-syukur
sianak bisa diperalat menjadi kurir
maupun pengedar di kemudianhari.
Teman Sebaya
Sama seperti kasus penculikan yang
menggunakan cara-cara terorganisir, para
bandar dan mafia narkoba juga tak kalah
cerdik. Mereka mengelabui anak-anak
dengan berbagai cara. Para penjahat ini

tak lagi tampak sebagai sosok yang menyeramkan sehingga membuat anak-anak
menjadi takut. Mereka kadang menggunakan anak-anak juga sebagai umpan
untuk menjerat anak lainnya.
Mereka paham benar bahwa anakanak sangat tergantung pada teman sebayanya. Dalam kasus penculikan anakanak yang berbaur dengan teman sepermainannya relatif lebih aman tapi dalam
penyalah gunaan narkoba tak ada jaminan. Jika penculik umumnya mengincar
anak-anak yang sendirian, bandar
narkoba justru bisa mengincar anak-anak
dalam satu geng/kumpulan sekaligus.
Para bandar menanamkan doktrin kepada anak-anak yang dianggap memiliki
pengaruh kepada teman-temannya untuk
dijadikan sebagai kurir maupun pengedar. Si anak inilah yang kemudian menyebarkan pengaruh negatif kepada kawankawannya yang lain. Berdalih sebagai
bagian dari pergaulan, mulailah dia mencekoki teman-temannya yang lain.
Modus lain yang tak kalah mengerikannya adalah peredaran narkoba yang
telah dicampur kedalam makanan.
Umumnya jajanan terutama permen
tersebut diedarkan di sekitar sekolah.

SURAT PEMBACA melayani keluhan-keluhan pembaca seputar
layanan publik, tidak berunsur SARA. Kirimkan ke redaksi Analisa
Jalan Jend. A. Yani No. 35-49 Medan, atau online@analisadaily.com,
fak (061) 451-4031. Surat diketik antara setengah sampai satu folio

di simpang Pos dekat kantor BRI. Tapi
kelihatannya tidak pernah ada teguran
atau tindakan langsung dari mereka.
Pertanyaannya kemudian kepada pihak terkait, apakah dibenarkan armada
bus parkir sampai ke bahu jalan seperti itu?
Atau apakah pemilik armada bus tersebut
sudah mengantongi ‘restu’ dari pejabat
terkait (dinas perhubungan atau kepolisian)
untuk bisa seenaknya memarkirkan armada bus yang dimilikinya tersebut?

Dari tampilan kemasan maupun isi nyata
kada bedanya permen narkoba dengan
permen asli. Hanya saja setelah mengonsumsinya akan terjadi perubahan prilaku
pemakainya. Jika sianak rutin mengonsumsinya maka ia akan kecanduan.
Baik guru di sekolahmaupun orang tua di
rumah kerap tak menyadari hal ini. Apalagi
gejala-gejala awal anak-anak korban penyalah gunaan narkoba tak terlalu-nampakbaik-secara fisik maupun psikis. Tak ada
perbedaan secara kasat mata antara anak
normal dengan korban penyalahgunaan
narkoba yang masih dalam fase coba pakai.
Seringkali orang tua justru menjadi
orang terakhir yang mengetahui anaknya
telah menjadi pecandu narkoba. Si anak
ketahuan menjadi korban penyalah gunaan justru ketika kondisinya sudah memprihatinkan yakni menjadi pecan duberat.
Berbeda dengan kasus penculikan,
dalam penyalahgunaan narkoba sianak
secara fisik memang tidak hilang.Hanya
saja dari sisi mental, prilaku, kesehatan
dan tumbuh kembang anak menjadi sangat
terganggu. Jika orang tua tidak menyadari
hal itu maka masa depannya bisa hancur
bahkan bisa berujung pada kematian.
(Bersambung ke hal. 29)

hendaknya dilengkapi alamat, fotokopi KTP atau identitas lainnya yang
masih berlaku dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi.
Redaksi berhak mengedit atau tidak memuat Surat Pembaca yang
tidak memenuhi kriteria Analisa. (redaksi)

Bila pertanyaan yang kedua ini benar
adanya, maka terang saja kota Medan
tetap dijuluki sebagai salah satu kota paling terkorup di Indonesia. Karena disitu
terlihat ada indikasi terjadinya pungutan
liar petugas terhadap pelaku usaha yang
menjalankan bisnisnya di kota ini.
Melalui Surat Pembaca ini, penulis
menyarankan kepada pihak terkait c.q
Dinas Perhubungan dan Kepolisian
untuk turun secara langsung menegur

pemilik usaha bus tersebut. Bila perlu
diberikan sanksi tegas kepada pemiliknya karena dia secara sengaja memakai
bahu jalan sebagai pool/loket bus yang
dijalankannya. Tolonglah kepada pak
wali dan Kasat Lantas Polrestabes Medan untuk sudi kiranya menindaklanjuti
surat yang saya sampaikan ini.
JUNIPER SILITONGA
Padang Bulan, Medan
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Bijak Memilih Siaran Televisi

Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran
Oleh: Hendrizal SIP MPd

Oleh: Ali Munir, S.Pd

D

iakui atau pun tidak,
media televisi sampai
saat ini adalah salah
satu candu bagi pemirsanya. Beragamnya acara yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi baik televisi nasional, televisi
swasta, maupun televisi berbayar
selalu sukses menghipnotis penontonnya. Hadirnya berbagai tayangan
televisi di tengah-tengah keluarga,
selalu memberikan dampak yang
positif dan dampak yang negatif.
Karenanya, peran orang tua sangat
diharapkan untuk bisa memilih tayangan televisi yang cocok untuk bisa
dinikmati anak-anaknya tanpa harus
kuatir terpapar dampak negatif dari
siaran televisi.
Tayangan televisi akan memberikan dampak yang positif bila program
dan acara yang ditonton oleh pemirsanya bersifat mendidik, dapat meningkatkan pemahaman tentang nilainilai kemanusiaan, meningkatkan
nilai-nilai ibadah keagamaan, meningkatkan keterampilan dan keahlian yang
bisa dikembangkan oleh anak.
Tayangan yang baik itu juga mampu
mengedukasi hal-hal baik yang bisa
diterapkan dalam kehidupan seharihari, dan mampu membangkitkan
motivasi para penonton atau keluarga
Indonesia karena terinspirasi dari
tayangan atau tontonan yang disajikan dalam acara televisi tersebut.
Jika ada tayangan kekerasan di
televisi dan itu ditonton oleh orang
dewasa, mungkin dampaknya tidak

akan mempengaruhi orang dewasa
tersebut. Karena orang dewasa telah
mampu berpikir, mengolah informasi
secara matang terhadap tontonan atau
acara yang disajikan oleh televisi.
Namun jika yang menonton tayangan
kekerasan di televisi adalah anakanak, maka dikuatirkan mentalnya
belum stabil dan akan meniru kekerasan yang ditayangkan tersebut.
Dampak negatif
Hasil penelitian American Psycological Association (APA) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga
dampak negatif yang ditimbulkan
oleh adanya tayangan kekerasan di
televisi. Pertama, representasi tayangan kekerasan dalam media televisi
telah meningkatkan perilaku agresif
di tengah-tengah masyarakat,
khususnya kelompok rentan yaitu
anak-anak dan remaja.
Kedua, menonton tayangan kekerasan secara berulang-ulang dapat
menyebabkan ketidakpekaan terhadap
kekerasan dan penderitaan korban
akibat kekerasan itu, karena terdapat
proses depersonalisasi manusia.
Ketiga, dapat meningkatkan rasa takut
pada masyarakat yang menciptakan
paradigma negatifnya terhadap dunia.
Bentuk kekerasan yang terjadi di
televisi bukan hanya kekerasan fisik
saja seperti perilaku meninju, menendang, memukul, mendorong, menampar, membakar, membuat
memar, membunuh dan lain sebagainya. Namun juga kekerasan nonfisik yang meliputi kekerasan verbal,

KETENTUAN
REDAKSI Opini Harian Analisa menerima sumbangan artikel dari
pembaca dengan ketentuan:
* Artikel belum pernah dikirim atau dimuat di media lain
* Panjang tulisan sekitar 6000 sampai 7000 karakter tanpa spasi.
* Tulisan diketik dua spasi, dan bukan ditulis dengan tangan
* Diakhir tulisan cantumkan status penulis
* Cantumkan identitas diri, alamat lengkap, dan scant fotocopy
KTP serta nomor telepon.
* Artikel dikirim ke online@analisadaily.com atau direkam dalam
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* Redaksi tidak mengembalikan artikel yang tidak dimuat dan tidak
melayani surat menyurat berkaitan pemuatan artikel Opini
* Redaksi mengabaikan kiriman artikel yang tidak memenuhi
ketentuan di atas. (redaksi)

seperti penggunaan kata-kata jorok,
kasar dan menghina, dan juga kekerasan visual seperti yang ada pada
tayangan program kriminal, perang,
bom bunuh diri, berita terorisme,
sampai berita bencana alam.
Banyaknya tayangan kekerasan
di televisi bahkan juga sempat memicu meningkatnya pengaduan dari
masyarakat kepada KPI (Komisi
Penyiaran Indonesia), sebuah badan
yang menilai dan memfilter tayangan
apa saja yang layak ditayangkan oleh
media televisi. Pada tahun 2010 ada
sebanyak 646 pengaduan, tahun 2011
pengaduan turun menjadi 261, dan
pada 2012 pengaduan masyarakat
akan tayangan kekerasan kembali
meningkat ke level 272 aduan. Sementara itu kalau dikategorikan berdasarkan pada ungkapan kata-kata
kasar, tahun 2010 sebanyak 856 pengaduan, 2011 sebanyak 117 aduan,
dan tahun 2012 sebanyak 156 aduan.
Memang benar, bahwa beberapa
televisi swasta telah memberikan label
untuk acara-acara tertentu, misalnya
label “R” untuk Remaja, label “D”
untuk Dewasa, dan label “SU” untuk
Semua Umur (termasuk anak-anak).
Namun, pelabelan ini tetap saja dirasa
tidak cukup untuk mereduksi efek
tayangan kekerasan di televisi.
Kondisi seperti ini, sering pula
diperparah oleh tunduknya pihak
pengelola stasiun televisi pada
keinginan pasar. Artinya, untuk
kepentingan bisnis dan kemajuan
stasiun televisi, tayangan kekerasan
yang banyak menyita perhatian
pemirsa sering ditayangkan justru
pada jam-jam “prime time” di mana
pada jam tersebut banyak anak-anak
sedang menonton televisi, misal dari
jam 5 sore hingga jam 9 malam.
Pihak pengelola televisi terkesan
lebih mementingkan “rating” dan
nilai jual iklan pada jam-jam dimana
banyak penontonnya. Tindakan seperti ini pada akhirnya hanya mengorbankan anak-anak yang tidak
selamanya berada dalam pengawasan orang tuanya.
Peran masyarakat
Anak-anak akan selalu jadi korban jika mereka tidak didampingi
orang tuanya ketika menikmati suguhan acara televisi yang tidak semes-

tinya tidak mereka tonton. Faktor
kesibukan orang tua biasanya jadi
penyebabnya, sehingga tidak sempat
dan tidak memiliki cukup waktu
untuk selalu mengontrol tayangan
televisi yang ditonton anak-anaknya.
Orang tua yang seharusnya menjadi
filter terakhir pun tampaknya tak
berdaya memberikan arahan pada
anak-anaknya tentang tayangan yang
patut dan tidak patut untuk ditonton.
Keberanian masyarakat ketika
melakukan pengaduan dan keberatan
terhadap acara-acara televisi yang
memuat tayangan kekerasan, patut
kita apresiasi. Artinya ada rasa peduli
yang besar dari masyarakat pada kepentingan tumbuh kembang anakanaknya. Pihak Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) pun seharusnya tidak
tinggal duduk diam hanya menunggu
pengaduan dari masyarakat. KPI
harus berperan lebih aktif lagi menilai
dan menyortir acara-acara yang
dinilai mengandung unsur kekerasan
dan memberikan penilaian layak
tidaknya sebuah acara itu untuk
ditayangkan. KPI harus menjadi
lembaga sensor semua tayangan,
terutama suguhan untuk anak-anak,
agar anak-anak tidak sempat
menikmati tayangan kekerasan.
Namun yang paling bisa menghindarkan anak-anak dari dampak
negatif tayangan kekerasan itu adalah
kesadaran dari para pengelola stasiun
televisi itu sendiri. Pihak pengelola
stasiun televisi harus mampu mendesain acara yang padat berisi dan penuh
edukasi, terutama acara untuk anakanak. Dan tidak hanya berfokus pada
pengejaran keuntungan materi semata
dengan mengorbankan tayangan tak
bermutu dan tidak cocok untuk dinikmati oleh anak-anak.
Pihak keluarga, terutama orang
tua diharapkan lebih berperan lagi
untuk bisa memantau tayangan yang
dinikmati anak-anaknya agar terhindar dari dampak negatif tayangan
televisi. Sehingga perilaku kasar dan
keras dari tayangan kekerasan di
televisi tidak sampai merusak psikologis anak-anak kita. Semoga dengan
kesadaran semua pihak, acara televisi di Indonesia semakin berkualitas
dan anak-anak terhindar dari bahaya
negatif acara televisi. ***

ADA yang ironis dengan profesi
pengembang teknologi pembelajaran.
Profesi itu sudah diakui pemerintah
sebagai sebuah profesi dalam konteks
pembelajaran dengan keluarnya PER/
2/M.PAN/3/-2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengembang Teknologi
Pembelajaran. Namun, sampai kini,
profesi itu belum diakomodasi
maksimal oleh berbagai instansi pendidikan.
Sebetulnya, dengan pengakuan itu,
profesi pengembang teknologi
pembelajaran dapat dianggap sebagai
jabatan fungsional. Pada hakekatnya,
jabatan fungsional merupakan jabatan
teknis yang tidak tercantum dalam
struktur organisasi, tapi amat dibutuhkan dalam tugas-tugas pokok di
dalam organisasi pemerintah. Jabatan
fungsional Pegawai Negeri Sipil
(PNS) misalnya terdiri atas jabatan
fungsional keahlian dan jabatan
fungsional keterampilan.
Jika defenisi itu dibawakan kepada
jabatan fungsional pengembang
teknologi pembelajaran, maka perlu
dicermati dulu apa yang dimaksud
dengan profesi tersebut. Diketahui,
teknologi pembelajaran merupakan
suatu bidang yang secara sistematik
memadukan komponen sumber daya
belajar yang meliputi: orang, isi ajaran,
media atau bahan ajar, peralatan,
teknik. Kalau memperhatikan hal itu,
tentu dapat dikatakan, jabatan
fungsional pengembang teknologi
pembelajaran tersebut ada dampak
positif-negatifnya terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Hanya
saja, kalau dipikirkan secara mendalam, dampak positifnya terhadap efektifitas dan efisiensi pembelajaran akan
lebih banyak dibandingkan dampak
negatifnya. Bagaimanapun, teknologi
(termasuk teknolognya) sangat
membantu pekerjaan manusia,
termasuk dalam proses pembelajaran,
baik bagi pendidik maupun peserta
didik.
Mengingat hal itulah, saya amat
setuju dengan adanya pengakuan
profesi pengembang teknologi
pembelajaran tersebut. Menurut saya,
dikeluarkannya PER/2/M.PAN/3/
2009 ini perlu kita apresiasi positif,
dan saya sangat setuju dangan hal ini.

sarana dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola
pemecahan masalah dalam segala
aspek belajar manusia. Ketiga, tujuan
utama teknologi pembelajaran ialah
untuk memecahkan masalah belajar
atau memfasilitasi pembelajaran dan
untuk meningkatkan kinerja.
Dampak negatifnya tentu ada juga.
Salah satunya mungkin guru bidang
studi yang selama ini mendesain sendiri pembelajaran dengan segala keterbatasan teknologi yang dibutuhkan
dalam pembelajarannya, menjadi
kurang tertantang, inovatif dan kreatif
lagi. Sebab, ada pihak yang akan diandalkan, yakni tenaga profesi pengembang teknologi pembelajaran itu.
Pemanfaatan teknologi pembelajaran di sekolah memang memiliki
dampak positif dan negatif. Namun
demikian kita tentunya tidak bisa
menghindar begitu saja karena adanya
pengaruh-pengaruh yang negatif,
sebab di sisi lainnya dampak positifnya juga lebih banyak. Mengingat hal
ini tentunya perlu dikelola dengan
baik sehingga dampak negatif itu
dapat diminimalisasi.
Segala sesuatu memang ada dampak positif dan negatifnya. Hitam dan
putihnya. Namun yang jelas, sekali
lagi, jika dipikirkan secara intensif,
dampak positif pengembang teknologi
pembelajaran terhadap efektivitas dan
efisiensi pembelajaran akan lebih
banyak dibandingkan dampak
negatifnya. Kalau kita bandingkan
positif dan negatifnya, tentu akan lebih
banyak sumbangan positifnya.
Tegasnya, dengan adanya profesi
pengembang teknologi pembelajaran
ini tentu akan dapat memberikan bantuan kepada guru-guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran di
dalam proses pembelajaran. Saya berharap, mudah-mudahan PER/2/
M.PAN/3/2009 tersebut cepat direalisasikan di setiap sekolah di seluruh
Indonesia secara maksimal. Kongkritnya, di setiap sekolah ada profesi
teknologi pembelajaran. Ya, di setiap
sekolah! ***

Kalau kita ingin meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia,
keberadaan teknologi pembelajaran
tentulah sangat penting. Pencapaian
tujuan pembelajaran dan hasil belajar
peserta didik akan jauh lebih efektif
dan efisien dengan menggunakan
teknologi pembelajaran tersebut.
Kehadiran dan pengakuan jabatan
fungsional pengembang teknologi
pembelajaran sesuai PER/2/M.PAN/
3/2009, tentulah sangat memberi sumbangan positif untuk dapat membantu
merancang suatu pembelajaran yang
kreatif, inovatif serta menarik sesuai
dengan fungsinya, yaitu sebagai: (1)
pengembang desain pembelajaran, (2)
pengembang multi pembelajaran, dan
(3) penyedia sumber belajar.
Dilihat dari ketiga fungsinya itu,
profesi pengembang teknologi pembelajaran akan sangat banyak memberikan manfaat untuk sebuah pembelajaran, baik mendesain, pengembangan bermacam-macam pembelajaran, ataupun yang paling penting lagi
akan banyak memberi sumbangan
sebagai penyedia sumber belajar.
Bukankah peserta didik harus banyak
berinteraksi dengan sumber belajar
sehingga peserta didik tersebut akan
banyak tahu, mengerti dan memahami
sebagai seseorang yang banyak belajar
dari berbagai sumber belajar?
Adanya pengakuan itu juga akan
memiliki efek lainnya, yaitu akan lebih
banyak orang yang berminat dan
masuk ke dunia pengembang
teknologi pembelajaran ini. Maka,
mereka akan makin memperbanyak
ahli yang mampu mendesain dan
mengembangkan produk teknologi
pembelajaran yang lebih baik dan
berkualitas melalui kerja sama dengan
guru atau orang yang ahli di bidangnya, sehingga produknya bisa digunakan dalam proses pembelajaran.
Hal itu didukung pendapat Lilik
Gani (2008) tentang teknologi pembelajaran, bahwa: Pertama, teknologi
pendidikan atau pembelajaran menggunakan pendekatan sistem (yang
holistik/komprehensif), bukan pendekatan yang bersifat parsial. Kedua,
teknologi pendidikan merupakan proses kompleks yang terintegrasi yang
meliputi orang, prosedur, gagasan,

Penulis adalah Dosen PPKn FKIP Universitas Bung Hatta Padang, mahasiswa Program
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Melindungi Anak... (sambungan dari hal. 24)
Penulis sangat yakin bahwa setiap anggota
Polri berintegritas tinggi dan didukung kualitas SDM mempumi. Bagimana tidak, Polri
telah menjamin dan menyatakan bahwa
setiap perekrutan dan seleksi anggota
dilakukan dengan jujur tanpa adanya KKN.
Artinya, hanya putra-putri terbaik bangsa

dengan kondisi fisik sempurna dan tingkat
intelegensi tinggi yang dapat menggunakan
seragam coklat kebanggaan tersebut.
Menimbang proses perekrutan yang
sedemikain bersih dan jujur, maka tidaklah
mungkin jika masih ada anggota polisi yang
lemah SDM dan tidak berintegritas dengan

membiarkan berkas laporan menumpuk
tanpa perkembangan apapun.
Selain peningkatan pengawasan dan
kewaspadaan keluarga terhadap anaknya,
penulis berharapa kepada pemerintah
maupun aparatur penegak hukum, terutama
polisi sebagai garda terdepan proses

penegakan hukum terhadap predator anak,
dapat bekerja secara profesional. Jika
laporan tindak pidana telah dan diproses
dengan banar, diperiksa dan diadili dalam
suatu persidangan untuk menemukan fakta,
maka guna memberi efek jera majelis hakim
dapat memberi sanksi tegas (hukuman

kebiri) terhadap pedofil.
Anak bukan sebatas harapan dan penerus
keluarga, melainkan juga sebagai aset berharga yang akan mengemban tampuk kepemimpinan bangsa Indonesia di masa depan.
Oleh sebab itu, mereka harus kita jaga dan
dilindungi dengan sebaik-baiknya, bukanya

menjadikan mereka sebagai sasaran empuk
kekerasan maupun kejahatan seksual, apalagi
membiarkan laporan kejahatan yang menimpa anak menumpuk di laci atau lemari kantor
polisi.
***
Penulis adalah Alumni FH UMSU 2014

KENANGAN
Oleh: Adelina Savitri Lubis
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EDUKASI ANAK: Anak sekolah melihat ke atas kamera drone selama perayaan inagurasi tentang kebersihan air di
sekolah mereka di Desa Nai Basti, New Delhi, India.

36 Persen Korban Anak-anak
Medan, (Analisa)
Global Report on Trafficking in
Person di Asia Pasifik yang dikeluarkan
PBB pada 2014 mencatat, 36 persen
korban tindak pidana perdagangan orang
(TPPO) adalah anak-anak, sebanyak 64
persen sisanya orang dewasa. TPPO juga
mencatat, dari jenis traffickingnya, 26
persen korbannya di eksploitasi secara
seksual, 64 persen dipekerjakan secara
paksa, dan 10 persennya termasuk unsur
lain-lain. Sebutlah seperti penyewaan
bayi dan anak-anak untuk mengemis,
dan lain sebagainya.
Terkait itu berdasarkan siaran pers
yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PP & PA), pencegahan dan penanganannya membutuhkan komitmen
semua pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta media massa.
Bahkan disebutkan juga dalam praktiknya, pemerintah dan pemerintah daerah
membentuk Gugus Tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah,
penegak hukum, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti atau akademisi.
Setidaknya tercatat, saat ini Gugus
Tugas PP TPPO Pusat beranggotakan
19 kementerian dan lembaga, dengan
Ketua Gugus Tugas adalah Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) serta Ketua Harian adalah Menteri PP & PA. Dalam melaksanakan
mandat sebagai Ketua Harian, Menteri
PP & PA di dukung oleh Sekretariat
Gugus Tugas PP TPPO. Bahkan di
daerah sendiri penguatan kelembagaan
GT PP TPPO sudah tersebar di 34 provinsi dan 166 kabupaten/kota.
Tak dipungkiri, kasus TPPO kian
berkembang dengan ragam modus.
Beberapa modus di antaranya adalah
modus korban yang dipacari oleh pelaku, pengiriman tenaga kerja baik di
dalam pun luar negeri, adopsi illegal,
penculikan bayi, pengiriman duta seni,
beasiswa ke luar negeri, pernikahan
pesanan dan lain sebagainya. Perihal
tentang modus penculikan bayi malah
telah marak dalam beberapa tahun
belakangan ini. Bahkan baru-baru saja,
informasi mengenai kasus penculikan
anak menjadi viral di dunia maya.
Sejatinya informasi yang beredar di
dunia maya itu menjadi sebuah ketakutan
bagi masyarakat. Khususnya bagi para
orangtua yang memiliki anak yang masih
kecil. Persis yang diakui Kurnia (38),
kepada Analisa. Menurutnya saat ini,
orangtua tak bisa lagi mempercayai orang
lain dalam merawat dan menjaga anak.
“Meskipun pemerintah telah berko-

mitmen untuk melakukan upaya pencegahan, namun bagaimana pun masalah
anak merupakan tanggungjawab orangtua,” ungkapnya.
Secara pribadi dia pun tak pernah
mengizinkan orang lain untuk berurusan
dengan anak-anaknya. Bahkan untuk hal
sederhana seperti mengantar dan menjemput anak-anaknya dari rumah ke
sekolah. Menurutnya peluang bisa datang
dari siapa saja, dan kesempatan juga bisa
bermula karena alasan sederhana. Diakui
ayah dua orang anak ini, dia turun tangan
mengurusi kebutuhan anak-anaknya. Termasuk kebutuhan untuk mendapatkan fasilitas yang aman dalam menjalani kewajibannya mengenyam pendidikan.
“Syukurnya jam kerja saya tidak terikat
waktu, sehingga saya bisa menyelesaikan
tanggung jawab saya terlebih dahulu,
barulah berangkat ke kantor,” ungkapnya.
Lain hal dengan Danti (35). Mantan
pegawai swasta ini sengaja berhenti bekerja, tatkala anak sulungnya mulai masuk
sekolah. Dia bilang, berhenti bekerja
merupakan keputusan yang berat. Namun
demi anak yang telah dia lahirkan dari
rahimnya, Danti harus melakukan itu.
“Anak merupakan tanggung jawab
orangtua. Sudah menjadi tugas dan kewajiban orangtua untuk mendampingi
anak, dan mengantarkannya ke gerbang
kedewasaan,” pungkasnya. (del)

KAMIS datang kembali. Putaran waktu terus mempertemukan
keempat perempuan ini, pada hari
dimana alamanak menyebutnya
sebagai Kamis. Manda, Sarah,
Nona, dan Ira. Empat perempuan
dengan empat latar belakang yang
berbeda, juga karakter yang
berbeda, bertemu dalam satu masa
bertajuk Sekolah Menengah Atas
(SMA). Konon katanya, tak ada
yang abadi. Namun keempatnya
ternyata mampu menjaga komunikasi dalam jarak, ruang, dan
waktu, meskipun berbalut suka dan
duka. Setidaknya sampai saat ini.
Padahal keempatnya bukan lagi
anak SMA.
Sarah adalah satu-satunya perempuan, di antara mereka berempat yang belum menikah juga. Tiga
pernikahan temannya ini menempatkannya pada singgasana spesial
dalam pesta itu, apalagi kalau
bukan sebagai sang pendamping
mempelai. Bahkan busana yang
diberikan kepada Sarah adalah
spesial. Bukan hanya pada kualitas
kain, juga pada standar make up
yang menyulap penampilannya
yang biasa, menjadi luar biasa.
Bahagiakah Sarah?
Dari mereka berempat, Manda
lah yang menikah pertama kali.
Manda memang beruntung. Paling
tidak anak pertama dari empat
bersaudara ini tak sempat merasakan ‘pahitnya’ hidup. Pasca lulus
SMA, Manda langsung dilamar
anak dari kerabat ayahnya. Tiga
bulan menikah, Manda mengandung anak pertamanya. Enam
bulan pasca menjalani proses
melahirkan anaknya, sang suami
pun memboyongnya ke Tebing
Tinggi. Sang suami bekerja di
perusahaan perkebunan. Sejak itu
jarak menjadi alasan mengapa dia
‘alfa’ di setiap pertemuan dengan
ketiga temannya. Baru tiga tahun
belakangan, Manda kembali ke
Kota Medan. Itu pun karena anak
pertamanya kuliah di salah satu
perguruan tinggi negeri di Kota
Medan. Setelah sekian tahun, jarak
tak lagi menjadi alasan bagi

pertemuan mereka. Apakah Manda bahagia?
Teman Sarah yang menikah
kedua adalah Ira. Perempuan sederhana yang berasal dari keluarga
yang sederhana. Ira termasuk
beruntung, karena cita-cita orangtuanya yang menginginkan salah
satu anak mereka menjadi pegawai
negeri sipil, akhirnya terkabul.
Anak keempat dari delapan bersaudara ini menikah dengan kekasih
yang dia pacari selama dua tahun.
Ira menikah setelah dua tahun
bekerja sebagai PNS di Pemerintahan Kota Medan. Sejak SMA, Ira
dikenal sebagai penyanyi di
sekolahnya. Cita-citanya adalah
ingin menjadi penyanyi terkenal.
Sayang, cita-citanya dimentahkan
oleh orangtuanya. Mereka ingin
Ira menjadi pegawai PNS. Setelah
menyandang sebagai pegawai
PNS, orangtuanya sangat bangga.
Ira bahkan mampu membangunkan rumah dan membelikan sebuah
kendaraan roda empat untuk
orangtuanya, tentu dengan menggadaikan SK pegawainya ke bank.
Kini hampir setiap bulan dia ‘bernyanyi’ tentang sisa gajinya yang
telah dipotong oleh cicilan rumah
dan mobil tadi. Begitupun dia tetap
mengaku bahagia. Benarkah?
Pernikahan ketiga yang dihadiri
Sarah adalah pernikahan Nona.
Anak tunggal dari orangtua berada
ini sejak dulu sudah mencintai
fashion. Dia bahkan menolak
keputusan orangtuanya yang
memasukkannya ke salah satu
universitas swasta yang beken.
Orangtuanya berharap, Nona
menjadi insinyur, agar bisa melanjutkan pekerjaan sang ayah sebagai
pebisnis properti di Kota Medan.
Nona menolak. Nona membantah.
Hingga akhirnya orangtuanya pun
menerima. Itu adalah penolakan
pertama Nona kepada orangtuanya. Penolakan kedua tatkala Nona
memohon izin untuk menikahi pria
yang dia cintai. Pria yang bibit,
bebet, bobotnya pun tak akan
pernah setara dengan Nona. Tak
ada hal penting yang dimiliki

orangtuanya selain Nona, demi
anak satu-satunya yang pernah
mereka miliki, orangtuanya pun
mengizinkan Nona menikah dengan lelaki itu. Nona akhirnya
bercerai setelah satu tahun pernikahannya. Mereka bercerai saat
Nona sedang mengandung anak
pertamanya. Kini Nona membuka
butik fashion miliknya sendiri. Dia
pun hidup mandiri dengan penghasilannya sendiri. Katanya, dia
pikir dia cukup bahagia. Cukup?
Sarah merupakan anak pertama
dari empat bersaudara. Dia anak
rantau. Sejak SMA, dia sudah tinggal
berjauhan dengan orangtuanya.
Sejak mengenakan seragam abuabu, Sarah sudah menumpang
tinggal di rumah saudara ayah pun
ibunya. Oleh situasi itu, Sarah bukan
hanya belajar tentang sabar, tenggang rasa, tahu diri, dia juga belajar
tentang karakter manusia. Terbiasa
melakukan sendiri dan mandiri, hal
itu membentuk Sarah menjadi
perempuan yang tangguh. Malah
saking tangguhnya, dia bahkan lupa
untuk belajar mengenai makna
‘butuh’, ‘bergantung’, dan ‘terikat’.
Tatkala ditanya tentang apa arti

bahagia, Sarah malah menjawab,
bahagia itu sendiri. Hm.
Kamis ini. Tatkala perasaan
gerah menyelimuti tubuh, untuk
kesekian kalinya keempat perempuan itu bertemu dalam diam.
Prolog ini bermula dari pertanyaan
sederhana Sarah. Katanya, 20 tahun
telah berlalu, apakah kalian ingat
kenangan masa SMA dulu?
“Ingat. Kamu tukang tidur Sar..,
hahahha,” semprot Ira.
“Aku juga ingat, si Ira ini kalau
mau ujian pasti nyanyi-nyanyi
dulu,” balas Sarah.
“Hahaha...,kalau Manda paling
senang nyontek kan woi, hihihi...,”
sahut Nona terkekeh.
“Eh..,tapi tak ada yang paling
dramatis dari kisah kita, pernikahan Nona, tiga hari tiga malam,”
ucap Manda.
Kemudian mereka diam. Agaknya memori itu kembali muncul di
dalam ingatan mereka. Goresan
suka, duka, mungkin juga luka
hadir mengisi ruang di kepala
keempatnya. Mereka diam, bahkan
saat senja datang. Sampai akhirnya
mereka berpisah. Kamis itu adalah
kamis kenangan.

Analisa/ferdy

FOTO BERSAMA: Para penari Tari Kabasaran asal Minahasa lengkap
dengan busana tradisionalnya diabadikan saat Kongres Masyarakat
Adat Nusantara (KMAN-V) di Tajung Gusta, Deliserdang, Sumut.
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“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu
memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”
(QS. Ibrahim: 7)
BANYAK manusia mengidap penyakit stress.
Kenapa? Karena tidak mampu menikmati apa
yang diberikan Allah kepadanya. Jika orang
menikmati apa yang diberikan Allah, pasti hatinya
akan tenang, tidak gelisah. Ia yakin apa yang
diberikan Allah kepadanya, sesungguhnya itu
yang terbaik. Keyakinan itulah yang disebut
dengan syukur.
Rasul Saw pernah bersabda bahwa orang
yang paling bersyukur ialah manusia yang paling
qanaah (menerima pemberian Allah) dalam
kehidupannya. Sedang manusia yang paling kufur
adalah manusia yang rakus dan tamak. Karena
orang yang rakus itu tidak pernah menikmati yang
sudah ia terima, ia terus berangan-angan terhadap
apa yang belum ia miliki.
Jika Allah memberikan padanya, satu gunung
emas, maka orang yang tidak pernah bersyukur
akan menganggap bahwa pemberian itu kurang, ia
menginginkan gunung emas yang lain. Sebaliknya
orang yang selalu bersyukur, ketika Allah
memberikan kepadanya satu bongkah emas,
layaknya seperti Allah memberikan isi dunia ini
kepada-Nya.
Maka patut untuk direnungkan apa yang
dikatakan Ali bin Abi Thalin, bahwa orang yang
qanaah adalah orang yang kaya. Sedangkan yang
rakus atau tamak sebenarnya orang fakir.
Kata syukur di dalam Alquran disebutkan
sebanyak 75 kali. Dan yang menarik kata bala’
(musibah) juga didapati sebanyak 75 kali. Sebagian mufassir (ahli tafsir) mengatakan sepertinya
antara syukur dan bala’ mengindikasikan bahwa
Allah Swt ingin mengatakan bahwa adanya
musibah itu karena kurangnya bersyukur kepada
Allah Swt.
Karena itulah bila kita merujuk kepada surat
Ibrahim: 7, menjelaskan bahwa jika kita bersyukur
dengan apa yang Allah berikan, pasti Allah akan
menambah (nikmat) kepada kita. Tambahan nikmat
yang dimaksud di sini bisa berbentuk zahir seperti
harta yang bertambah, ataupun batin seperti:
ketentraman hati, kebahagiaan keluarga, dan
sebagainya.
Maka jangan heran kalau ada orang yang
secara materi, hidup dalam kekurangan, tetapi ia
selalu bahagia. Tidak ada rasa gundah gulana.
Sebaliknya banyak orang kaya secara materi,
tetapi hidupnya susah. Tidak ada rasa ketentraman
di hatinya. Maka boleh jadi inilah yang diberikan

Allah kepada mereka yang kufur akan nikmatnikmat Allah.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman: “Mengapa
Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan
beriman? Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi
Maha Mengetahui.” (QS.An-Nisa: 147)
Jadi berdasarkan ayat ini, Allah tidak akan
menyiksa (menimpakan musibah) jika kita
bersyukur dan beriman.
Setiap orang mencoba menghitung-hitung
nikmat Allah, namun ia pasti tidak akan sanggup
seperti ketidaksanggupannya menghitung jumlah
bintang di langit
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl:
18)
Kenapa tulisan tentang syukur saya angkat hari
ini. Karena pada saat yang hampir bersamaan
tepatnya di bulan Maret ini saya lahir tepat tanggal
17 Maret. Ini artinya saya mensyukuri nikmat Allah
berkaitan dengan umur yang sampai saat ini masih
Allah berikan kepada saya. Banyak sahabat-sahabat
saya yang tidak terasa sudah ada yang
meninggalkan dunia ini.
Kesyukuran itu bukan karena keberadaan umur
tersebut, tetapi saya mencoba ber-muhasabah
apa yang sudah saya buat dalam hitungan umur
saya ini. Apakah saya termasuk orang-orang yang
beruntung atau tidak. Sehingga akan muncul
koreksi terhadap keberadaan saya di dunia ini,
apakah ada manfaatnya atau tidak. Karena Rasul
bersabda: Sebaik-baik manusia adalah mereka
yang bermanfaat untuk orang lain.Namun yang
jelas, semuanya saya kembalikan kepada Allah.
Saya mensyukuri nikmat yang Ia berikan kepada
saya sekecil apapun itu.
Selain itu, tema syukur ini diangkat untuk
mengingatkan kepada pimpinan hingga level yang
paling bawah di Harian Analisa ini untuk terus
bersyukur kepada Tuhan. Karena kemarin,
tepatnya 23 Maret 2017 Harian Analisa berumur
45 tahun.
Setiap orang pasti punya pendapat tentang
keberadaan Harian Analisa. Bahkan ada yang
menjadikan Harian Analisa sebagai referensi
dalam pemberitaan, belum lengkap rasanya kalau
belum membaca Harian Analisa. Tentunya ini
sesuatu yang luarbiasa. Keberadaan Analisa
hingga hari ini tentu mengalami proses yang
cukup panjang. Apa yang dilihat hari ini belum
tentu sama ketika kemunculannya. Mencari
pangsa pasar yang setia tentunya tidak seperti
membalikkan telapak tangan, karena itu
semuanya harus disyukuri.
Tanda syukur itulah yang boleh jadi menyebabkan Analisa tetap eksis sampai sekarang ini.
Bukan tidak banyak koran-koran yang awalnya
cukup dikenal tetapi lama kelamaan menjadi
hilang.
Harus diingat, manusia memiliki musuh yaitu
syaitan yang tidak rela jika kita mendapatkan
nikmat-nikmat dan anugerah Allah. Musuh kita itu
pernah bersumpah pada Allah untuk menggoda
bani Adam agar tidak bersyukur. Karena itu hatihati, jangan sampai kita tergoda sehingga tidak
mensyukuri nikmat Allah tersebut.
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SERINGKALI kita merasa persoalan hidup
yang kita hadapi sangatlah berat. Bahkan,
persoalan tersebut membuat kita kecewa dengan
keadaan dan terus mengeluh, seakan-akan kita
adalah orang paling menderita di dunia. Padahal,
kita tak pernah tahu bahwa di luar sana, mungkin
ada orang yang menanggung masalah hidup
yang jauh lebih besar dari pada apa yang kita
hadapi. Bahwa setiap orang memiliki persoalan
hidupnya masing-masing dan Allah menjamin tak
ada seorang pun yang diberi cobaan di luar batas
kemampuan yang bisa ditanggung.
Buku ini akan mencerahkan pemikiran dan
hati kita agar kembali mengingat kekuasaan Allah,
terutama ketika kita merasa hidup sudah benarbenar terpuruk, terjatuh dalam titik terendah karena
suatu persoalan yang tak mampu lagi kita
tanggung. Kita diajak menyadari bahwa di balik
kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik segala
problem kehidupan, pasti ada jalan yang bisa
mengantarkan kita pada perbaikan.
Hal paling mendasar yang harus ada pada diri
seseorang ketika ditimpa masalah, seberat apa
pun, adalah kesadaran bahwa masalah itu datang
dari Allah dan hanya Allah yang bisa
mengatasinya. Ketika masalah datang, ingatlah
Zat Yang Maha Membalikkan masalah, karena
hanya Dialah yang punya kuasa, bukan atasan,
orang tua, tetangga kita, juga bukan semua
manusia. Manusia hanya perantara, jiwa dan
raganya sesungguhnya digerakkan oleh Allah.
Artinya, seorang muslim harus menjadikan Allah
sebagai satu-satunya penolong. Ini adalah inti
dari ketauhidan. Ketika kita sudah berikrar tiada
Tuhan selain Allah, saat itu pula kita juga telah
berikrar, bahwa tak ada Zat tempat kita mengadu,
kecuali Allah. Tak ada Zat tempat kita berharap
kecuali Allah. Dan tak ada Zat tempat kita
memohon pertolongan kecuali Allah (hlm 32).
Selain ketika menghadapi suatu masalah,
kadang keterpurukan juga diakibatkan oleh rasa
penyesalan yang mendalam. Kita mungkin pernah
melakukan kesalahan di masa lalu yang kemudian
membuat kita dilanda penyesalan mendalam.
Penyesalan merupakan hal yang wajar. Namun,
jangan sampai kita terus-menerus dibelenggu
rasa sesal dan kecewa. Kita harus bangkit dan
tetap memelihara optimisme dan harapan pada
Allah. Penulis menekankan pentingnya kita untuk
menjalani hidup dengan penuh harapan walau
hidup rasanya terus dilanca cobaan. “Tumbuhkan
harapan baik dalam jiwa. Tanamkan impian besar
dalam hati bahwa masa depan kita harus lebih
berharga. Hidup kita ke depan harus berubah”
(hlm 28).
Ketika dihadapkan pada rasa sesal, kita bisa
memilih: mengizinkan masa depan kita dirusak
oleh masa lalu atau kita memilih mengambil hikmah
dari segala yang kita hadapi saat ini. Orang bijak
tentu akan memilih mengambil hikmah dan
menjadikannya sebagai pelajaran untuk menjadi
manusia yang lebih baik ke depan. Sebab seburuk
apa pun masa lalu kita, asalkan kita masih diberi
kesempatan bernapas, artinya kita masih punya
kesempatan bertobat, memperbaiki diri, dan
menghapus segala kesalahan tersebut dengan
memperbanyak amal kebaikan.
Selain hal mendasar tersebut, buku ini juga
memaparkan poin-poin penting yang bisa semakin
mendekatkan diri kita pada Allah, sehingga kita
bisa mendapatkan kekuatan untuk mengatasi
setiap persoalan hidup. Mulai tentang pentingnya
refleksi diri, mengutamakan mencari kesalahan
diri ketimbang kesalahan orang lain, pentingnya
memafkan orang lain dan kiat menghadapi kritik,
sampai kiat-kiat mencari teman yang saleh.
Seringkali, dalam hidup, kita disakiti dan dizalimi

oleh orang lain. Pengkhianatan dan segala bentuk
kejahatan yang dilakukan orang kepada kita,
pada dasarnya juga merupakan bagian dari
cobaan yang diberikan Allah.
Dalam konteks tersebut, penting bagi kita
untuk memiliki kemampuan memberi maaf kepada
orang lain. Hal ini memang tak dimiliki setiap
orang. Kebanyakan orang akan marah dan
membalas kezaliman yang dilakuakn orang lain.
Kebesaran hati memberikan maaf, terlebih pada
seseorang yang telah menyakiti dan menzalimi
kita, merupakan kualitas yang hanya dimiliki oleh
pribadi-pribadi yang memiliki kedewasaan.
Dijelaskan bahwa ketika ada orang yang menyakiti
dan menzalimi kita, pertama kali yang perlu kita
lakukan adalah menanamkan dalam jiwa kita
bahwa kezaliman itu merupakan cara Allah untuk
menguji kadar pemaafan kita. Karena kualitas
pemaafan itu baru bisa dinilai ketika kita sedang
marah (hlm 71).
Hal yang juga sering menjadi penyebab
kesedihan seseorang adalah ucapan atau kritik
dari orang lain. Terlebih, di era media sosial
sekarang, orang mudah memberi komentar atas
segala hal yang kita lakukan di dunia maya. Pada
dasarnya, kritik akan selalu ada. Sebab, sehebat
dan sebaik apa pun kita, selalu ada orang yang
tak suka. Kita tak bisa menyenangkan semua
orang. Untuk menyikapi kritikan, kita harus
mencermati kritikan tersebut. Kalau kritikan itu
membangun, jadikan sebagai motivasi memperbaiki diri. Namun jika kritikannya hanya berisi
kebencian yang menjatuhkan, kita hanya perlu
membiarkannya, memafkannya, dan tak lagi
memikirkannya. Sangat merugikan jika diri kita
galau dan khawatir berpkepanjangan hanya
karena memikirkan kritik orang lain. “Umur kita
terlalu berharga jika kita habiskan hanya untuk
mengkhawatirkan pendapat orang lain tentang
kita” (hlm 96)
Akhirnya, apa yang telah dipaparkan penulis
dalam buku ini begitu penting untuk kita resapi,
terutama terkait bagaimana pemikiran, sikap,
dan tindakan kita ketika dihadapkan pada pelbagai
problema kehidupan. Dengan tampilan buku yang
menarik, penuh ilustrasi dan warna, serta bahasa
yang sederhana dan komunikatif, penulis telah
menghadirkan sebuah bacaan yang inspiratif
sekaligus memotivasi.
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atu persatu dai kharismatik umat Islam di Indonesia yang kerap
muncul memberikan
pencerahan di depan umat meninggal dunia. Masih segar dalam ingatan kita ulama-ulama kharismatik
dan dai kondang yang telah dipaggil Tuhan, Buya Hamka, M. Natsir,
Zainuddin MZ. dai sejuta umat, Jefri
al-Bukhari dan kini KH. Hasyim
Musadi ulama dan tokoh politik
Indonesia telah menyusul mereka.
Umat Islam Indonesia tentu turut
berduka cita dan merasa kehilangan dengan dipanggilnya sosok ulama yang telah berperan aktif mencerdaskan dan memajukan umat Islam Indonesia. Beliau adalah tokoh
nasional dan Bapak bangsa negeri
ini yang patut menjadi contoh dan
cerminan ulama modern masa kini.
Mengkaji ulang makna ulama
Kata ulama dalam kamus alMunjid bentuk jamak dari ‘alim
yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat
mendalam pengetahuannya. Secara
terminologi ulama ialah seorang
yang ahli dalam ilmu agama Islam,
baik menguasai ilmu Fiqh, ilmu
Tauhid atau ilmu agama lainnya,
mempunyai integritas kepribadian
yang tinggi, berakhlak mulia serta
berpengaruh di dalam masyarakat.
(Hasbi Indra, Pesantren dan Transformasi Sosial (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 22).
Dalam pandangan modern pengertian ulama mengalami pengembangan makna yaitu mereka yang
mendalami ilmu pengetahuan,
bukan saja ilmu pengetahuan yang
bersumber dari Allah swt. yaitu alulum al-diniyyah tetapi juga ilmu

pengetahuan yang bersumber dari
akal dan indera manusia (al-ulum
al-insaniyah). Dari pemahaman di
atas seorang ulama dalam Islam
tidak hanya berperan dalam bidang
agama saja, lebih luas lagi dari itu
ia berkiprah di segala sektor, baik
menjadi pemimpin ritual beragama,
sebagai pedagang, pengusaha,
politisi, guru, dosen, mubaligh dan
sebagainya.
Keutamaan ulama
Seorang ulama bagian terpenting dari umat ini yang memiliki
posisi strategis dalam membentuk
masyarakat yang diridhai Allah swt.
Fungsi ulama dalam kehidupan ini
bak pelita di kegelapan malam,
sebagai pencerah untuk menunjuki
umat ke jalan yang benar. Oleh
karena itu seorang ulama yang baik
memiliki banyak keutamaan antara
lain:
- Banyak beramal ibadah
Ulama akhirat adalah mereka
yang menjadikan dunia sebagai
ladang amal, untuk menanam
kebajikan dan kebaikan-kebaikan
kepada sesama makhluk Tuhan
serta tak putus komunikasinya
kepada Allah swt. Mereka sosok
individu yang berorientasi akhirat,
menjadikan semua langkah kaki
dan perbuatan bernilai ibadah dan
beribadah secara konsisten melaksanakan perintah Tuhan.
Makna ibadah secara global
mencakup semua perbuatan baik
yang diridhai Allah swt, yang
dilakukan oleh lisan, hati maupun
seluruh anggota tubuh, secara
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka seorang
ulama dalam pengertian luas, ketika
menjadi pedagang ia akan

berdagang dengan penuh kejujuran,
tidak mengurangi timbangan dan
tidak mengecewakan pembeli
dalam urusan jual beli.
Pada saat menjadi penguasa dia
akan amanah, berbuat adil, tidak
korupsi, memakan uang rakyat dan
melakukan perbuatan yang merugikan rakyat, bangsa dan negaranya. Ketika menjadi pengusaha ia
akan berusaha meringankan beban
karyawannya dengan memberikan
hak-haknya tepat waktu, dan tidak
memberi beban kerja yang terlalu
berat sehingga tidak sanggup untuk
dipikulnya. Saat menjadi guru
maupun dosen seorang ulama
benar-benar akan membina dan
membimbing peserta didik dengan
sebaik-baiknya, agar mereka
menjadi manusia yang berguna.
- Perkataan dan Perbuatan sama
Inilah keutamaan yang paling
menonjol dalam diri seorang alim
yaitu satunya kata dengan perbuatan, perkataan tidak bertolak belakang dengan perbuatannya. Suksesnya dakwah Rasulullah saw.
tidak terlepas dari elemen pokok
ini, beliau melakukan terlebih dahulu sebelum menyuruh dan memberi contoh tauladan bagi yang lain.
Ada ulama yang terkadang tidak
sesuai antara perkataan, tausiah dan
nasehat yang diberikan dengan
realisasi amal tidak sesuai. Bahkan
ironinya lagi ada di antara mereka
yang berkata namun dia tidak
melakukan, istilahnya “kabura
maktan.” Terhadap orang yang
seperti ini tentu Allah swt begitu
marah dan murka, firman-Nya,”kabura maktan ‘indallah an takulu
mala taf’alun”.
Sebagai pewaris para Nabi, yang

saleh dan beriman tentu tidaklah
mungkin ulama melakukan penyimpangan dan kemunkaran.
Sesuai firman-Nya,” Sesungguhnya mereka yang takut kepada
Allah adalah para ulama”. Perasaan
takut yang muncul dalam diri seorang ulama menjadikan diri mereka wara dan berhati-hati dalam
setiap tindak tanduk, perkataan
maupun perbuatan.
-Banyak Melakukan Kebajikan
kepada Makhluk-Nya
Ringan tangan, suka menolong
yang membutuhkan pertolongan,
rela berkorban, membantu orangorang yang susah adalah identitas
seorang ulama. Mereka tidak
segan-segan mengulurkan tangan
membantu kehidupan si miskin
yang sengsara, atau membantu
makhluk ciptaan Tuhan yang lain,
karena ingin menjadi manusia
terbaik dan bermanfaat bagi orang
banyak, sesuai hadis Rasulullah
saw,”Sebaik-baik kamu adalah
yang bermanfaat bagi yang lain”.
Maka kebajikanpun dilakukan
dengan segera, tiada hari tanpa amal
menjadi motto hidupnya. Manakala
Dia dipanggil ke pangkuan ilahi,
orang merasa kehilangan dan
menyesalkan kepergiannya yang
begitu cepat meninggalkan alam
dunia ini. Orang masih ingin
mendengarkan nasehat yang
menyejukkan hati, kehadirannya
dinantikan untuk menjadi pencerah
bagi alam sekitar. Kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan menjadi
kenangan sepanjang hayat, orang
menangis melepas kepergiannya
menghadap ke pangkuan ilahi.
Ulama semakin langka
Salah satu tanda hari kiamat

sudah dekat yaitu langkanya
muncul seorang ulama yang ahli
dibidangnya. Para ulama diangkat
Tuhan, diwafatkan sehingga akan
muncullah ulama-ulama palsu,
yang tidak ahli, yang sesat bahkan
lebih dari itu menyesatkan orang
lain. Tanpa kehadiran seorang alim
yang ikhlas mengajarkan ilmunya
niscaya umat ini akan tersesat. Akan
banyak muncul aliran-aliran sesat
yang menyeret manusia ke jurang
kebinasaan. Dari sini bisa kita
bayangkan bagaimana keutamaan
seorang alim, yang menjadi faktor
penentu munculnya kiamat. Masih
banyak lagi keutamaan yang
melekat dalam diri ulama, yang
tidak mungkin penulis sebutkan
semua.
Sebagai seorang awam yang
butuh hidayah dan bimbingan para
ulama, tentunya patut kita memberikan penghormatan dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada mereka. Kita dengarkan
perkataan dan nasehat-nasehat
dakwahnya, kita amalkan sesuai
kemampuan. Mereka pengganti
para Nabi, dalam memberi kabar
gembira maupun hal yang menakutkan. Kita do’akan mereka agar
senantiasa diberi ketabahan maupun kesabaran dalam mengemban
misi dakwah, senantiasa berada
dalam lindungan-Nya, dan selalu
sehat wal’afiat. Bagi mereka yang
telah dipanggil Tuhan, sejatinya
kita do’akan, agar arwah para
ulama-ulama kita diterima di sisiNya dan diampuni semua dosadosanya. Semoga Tuhan meridhai,
amin.
Penulis Dosen di STAI Darularafah Deli
Serdang
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inamika berkehidupan sosial saat ini
bergerak ke arah
yang sangat cepat
sekali, hal ini kemudian diikuti
pergeseran struktur sosial yang
tidak beraturan lagi, bahkan sudah
tidak terkontrol. Ini ditandai dengan tranformasi teknologi yang
terus berkembang salah satunya
pertumbuhan penggunaan internet.
Kehadiran internet membawa perubahan mendasar dalam pola komunikasi masyarakat.
Tidak hanya itu, kehadirannya
pun membawa bermacamnya pola
pemikiran baru, faham keagamaan,
sikap, tindakan masyarakat yang
secara faktual menyeret nilai-nilai
sosial, hukum dan agama.Nilai-nilai
yang tertanam dalam sosial
tradisional, ternyata tercerabut
secara radikal, bahkan menjadi
asing dalam tatanan masyarakat itu
sendiri, pola-pola hidup terlihat
saling kontradiktif antara kelompok
sosial bahkan terpecah menjadi
lebih individualistik.
Lihat saja media sosial (medsos),
sebagai buah dari perkembangan
teknologi dan internet telah tumbuh
menjadi ruang diskusi publik yang
nyaris tanpa batasan.Karakteristik
penyebaran informasi yang berlangsung secara massif itu menjadikan
menjadikan medsos sebagai arena
pertarungan berbagai wacana,
kekuatan baru untuk membentuk
opini publik sekaligus sebagai

refleksi perbincangan publik di
dunia nyata.
Adanya sentuhan teknologi
informasi telah menjadi penyumbang terbesar bagi perubahan pola
hidup dan dinamika sosial masyarakat di dunia. Perkembangan dunia
teknologi informasi tersebut telah
membawa manfaat luar biasa bagi
kemajuan peradaban umat
manusia.Akibatnya, setiap orang
atau kelompok sosial memegang
nilai dan pandangan masing masing.Seperti halnya benang kusut
yang tidak dapat diurai untuk mempertemukan pandangan yang
berbeda-beda meski dalam lingkaran sosial. Mereka berada pada
habitat yang sama, bergaul dan berinteraksi secara sosial. Tetapi terpecah secara idiologi dalam fahamfaham keagamaan, budaya, etnisitas dengan simbol-simbol yang
khusus.
Secara alamiah setiap orang atau
kelompok akan terus mempertahankan eksistensinya dengan
menggunakan seluruh kemampuan
yang ada. Salah satunya adalah idiologi yang kuat, keyakinan akan
kebenaran pendapat dan secara kuat
mempertahankannya sebagai satusatunya kebenaran, kekuatan
ideologi ini merupakan pertahanan
atau benteng terahir. Jika saranasarana fisik-material tidak lagi
dapat dipergunakan. Hal lain adalah teknologi yang menghasilkan
peralatan dan sarana kehidupan

yang terus menghasilkan inovasi
yang cepat berubah.
Umat harus berperan
Kemajuan teknologi menjadi
jawaban dari kemajuan globalisasi
yang kian menyelimuti dunia.
Suatu kemajuan yang tentunya
akan memberikan dampak bagi
peradaban hidup ummat Islam saat
ini. Tidak dapat dipungkiri, kini
kita telah menjadi “budak” dari
peradaban teknologi informasi itu
sendiri.Bagaimana tidak, banyaknya umat yang sekaligus berperan sebagai pengguna teknologi
informasi dan komunikasi, membuktikan bahwa kehidupan yang
mereka lakoni tak pernah lepas
dari peran teknologi informasi.Salah satu capaian terbesar dari
perkembangan
kemajuan
teknologi ini dalam konteks
komunikasi adalah ruang publik
(public sphere) yang efektif
berproses membentuk pemaknaan
bersama dalam tata aturan kehidupan.
Ruang publik sangat berkaitan
dengan komunikasi, yang mana
pesan-pesan merupakan content
ruang publik itu sendiri. Di masa
modern sekarang ini sebanyak lebih
75 persen hidup manusia digunakan
untuk saling berkomunikasi.Baik
komunikasi tatap muka, maupun
komunikasi
bermedia.Oleh
karenanya tak pelak komunikasi
menjadi sesuatu yang penting
dalam hidup.Namun kondisi yang

terjadi, di ruang publik justru sering
digunakan secara tidak sehat
sehingga membentuk opini publik
yang tidak sehat pula.Ruang publik
penuh interest dan intervensi
sehingga tidak lagi natural yang
pada gilirannya memunculkan
pendapat umum yang tidak natural
pula.
Jurgen Habermas telah pula
menyampaikan pandangannya
tentang konsekuensi dari demokrasi
di zaman modern, di mana publik
cenderung dimanipulasi oleh media
untuk membantu pembentukan
opini
(Curran
1996).Dia
mengatakan bahwa model public
sphere harus berada pada zona yang
netral dimana ruang itu digunakan
untuk mengakses informasi yang
relevan. Dalam public sphere, perbincangan yang terjadi juga harus
bebas dari dominasi dan semua
partisipan dalam debat publik harus
berada pada basis yang sama. Sedangkan tugas media adalah untuk
memberikan fasilitas bagi proses
yang berlangsung dengan menyediakan arena publik serta merekonstruksi individu sebagai bagian
dari publik yang membentuk opini
publik.
Ini menjadi penting karena
proses pembentukan opini publik
sangat terkait erat pada bagaimana
memainkan peran di ruang publik.
Apa yang dialami bangsa ini adalah
penurunan derajat ruang publik
sehingga apa yang menjadi kon-

sumsi publik hanyalah produk intervensi dan interest kelompokkelompok kepentingan. Indikatornya adalah informasi yang tidak
proporsional menyangkut seseorang atau sekelompok orang.
Sekarang ini, maka opini publik
adalah kekuatan utama pembentuk
arah dan kebijakan negara. Maka
bisa dibayangkan apabila opini publik yang terbentuk sudah menyimpang sedari lahirnya. Penguasaan
sumber-sumber informasi yang
berpihak pada naturalitas ruang
publik menjadi hal yang strategis
maka umat islam harus berperan
dan semangat ini perlu dihidupkan
di ruang publik. Harus ada orangorang yang dengan kesadarannya
membangun suatu kekuatan informasi dan berjaringan dengan motivasi sebagai penyimbang dominasi
intervensi kepentingan kelompok
dan individu.
Intervensi di ruang publik perlu
dilakukan untuk melawan intervensi kelompok-kelompok kepentingan tentunya dengan cara yang
lebih baik dan berwibawa. Dengan
begitu ruang publik bisa diisi dengan informasi yang lebih bermanfaat dan bermartabat sesuai dengan
nilai-nilai dan norma-norma yang
dianut apalagi yang mencari
kerdiho-an Allah SWT dan berharap Rahmat dari Nya.
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ilmu Komunikasi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
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adan Pusat Statistik
(BPS) mencatat setidaknya ada 812 kasus
bunuh diri di seluruh
wilayah Indonesia pada tahun
2015. Sedangkan menurut WHO
angka kematian akibat bunuh diri
di Indonesia pada tahun 2012 adalah 10.000 ribu, tren ini meningkat
dibandingkan tahun 2010 yang hanya 5000. Data tersebut memperlihatkan kepada kita, betapa kualitas diri masyarakat di Indonesia
terus mengalami penurunan, entah
itu karena masalah percintaan, keluarga atau ekonomi. Seseorang
nekad membunuh dirinya sendiri
dengan cara yang keji, padahal itu
sangat menyakitkan. Dalam Islam,
perbuatan bunuh diri sangat dilarang, selain melanggar ketentuan
Allah, pelakunya juga mendapatkan hukuman yang berat, jika belum sempat bertaubat.
“ ...Dan janganlag kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (QS.An Nisa’:29)
Menurut Imam Asy-Syatibhi
menyatakan bahwa ajaran yang
ditetapkan dalam adalah untuk
menjaga kemaslahatan yang lima,
salah satunya menjaga diri
(Hifzhun Nafs) kita diperintahkan
Allah untuk menjaga diri kita
sendiri dari kecelakaan di dunia
dan akhirat, lalu mengapa kita
sendiri untuk membunuhnya.
Masih viral di dunia maya,
seorang lelaki melakukan bunuh
diri secara streaming (siaran
langsung) melalui akun media
sosial Facebook. Sebelum melakukan aksinya, lelaki tersebut mence-

ritakan sebab dia ingin bunuh diri,
yakni karena ditinggalkan istri dan
anak-anaknya. Video bunuh diri
tersebut akhirnya menyebar luas
di internet, ada ribuan orang yang
melihat aksi bunuh dirinya
tersebut. Tentu saja ini membuat
kita miris, sebagai potret semakin
parahnya penyakit sosial di tengah
masyarakat
Apa pun alasanya, kita tidak
dibenarkan untuk melakukan aksi
bunuh diri, apalagi jika sengaja
melakukanya di depan khalayak
ramai, tentu secara psikologis akan
mempengaruhi yang melihat, bisabisa nanti dijadikan contoh oleh
yang lainya. Bunuh diri bukan
sosuli dalam Islam, itu mengapa
di Negera mayoritas Islam, kasus
bunuh diri masih sangat rendah.
Kendati pun dalam beberpa penelitian tingkat ekonomi di sebuah
negara akan mempengaruhi
tingkat bunuh diri masyarakatnya,
namun di Amerika setiap tahunnya
angka bunuh diri mencapai 10.000,
dan di Negara dengan penganut
atheis tentu lebih banyak lagi.
“ Barang siapa terjun dari dari
sebuah bukit untuk menewaskan
dirinya maka kelak ia akan masuk
neraka dalam keadaan terlempar
jasadnya. Ia kekal dalam neraka
selama-lamanya” (HR. Bukhari
&Muslim) Orang-orang yang
melakukan bunuh sejatinya telah
dan akan mendapatkan 3 penderitaan, bukan ketenangan apalagi
solusi dari masalah yang menimpanya di dunia
Penderitaan pertama bagi pelaku bunuh diri adalah di dunia, yakni
masalah yang telah menimpahnya,

menguji imanya hingga akhirnya
dia memutuskan untuk bunuh diri.
Penderitaan kedua saat rasa sakit
akibat sakaratul maut dan yang
terakhir penderitaan yang kekal di
akhirat nanti. Lalu dimana letak
solusinya, terlalu dangkal bagi kita
bahwa kematian akan memutuskan
semua urusan kita di dunia, sama
sekali tidak.
Kematian hanya memutuskan
hubungan kita dengan yang hidup
tapi bukan berarti urusan kita
selama di dunia juga akan selesai.
Jangankan bunuh diri, dalam Islam
kita diperintahkan untuk menjaga
diri saudara kita, artinya kta dilarang untuk menyakiti, mendzholimi apalagi sampai membunuhnya
tanpa ada perintah syariat.
Jika alasan orang bunuh diri
adalah masalah ekonomi, keluarga,
atau percintaaan, maka seorang
muslim tidak punya hak untuk
membunuh dirinya sendiri. Sebesar
apa pun masalah yang kita hadapi,
semua pasti ada jalan keluarnya. “
Allah tidak membebaniseseorang
kecuali yang sesuai dengan kemampuanya. Baginya ganjaran untuk
apa yang dilakukannya dan ia akan
mendapatkan siksaan untuk apa
yang diusahakannya...” (QS.
Albaqarah: 28)
Hidup di tengah pergulatan
maslaah ekonomi dan sosial
terkadang menghimpit kita untuk
melakukan sesuatu diluar syariat
Islam, namun sebagai muslim yang
baik kita harus tetap berpedoman
pada aturan Allah. Itulah mengapa
Iman mengambil peranan penting
dalam diri seorang hamba, ia
sebagai benteng yang kokoh, maka

keberadaanya harus tetap kita jaga
dengan terus melakukan amal dan
ibadah
Pelaku bunuh diri pasti telah
mengalami keputus asaan dari
problematika yang menimpanya,
mereka kehilangan tempat bergantung, sebab karena iman mereka
pun tersisa sedikit, hilang atau
bahkan tidak punya. Muslim yang
baik tidak akan pernah kehilangan
tempat bergantung, sebab ada
Allah yang akan menjamin hidupnya, menjadi tempat untuk hamba
mengadukan segalanya.
Putus asa sangat dilarang dalam
Islam, kita disuruh untuk bersabar,
berusaha, berdoa hingga akhirnya
bertawakkal. Seberapa besar pun
masalah dunia, di mata Allah tidak
ada nilainya, karena dunia kata
Rasulullah, hanya setetes dari
banyaknya air di lautan, lalu mengapa harus bunuh diri saat ada
ditimpah oleh masalah dunia.
Jawabanya karena iman kita
rendah, kita tidak yakin pada Allah,
lalu putus asa dan akhirnya mengambil jalan pintas yang
dianggapnya pantas, bunuh diri
“Hai hamba-hambaku yang
melampaui batas terhadap diri
mereka sendiri, janganlah berputus
asa dari rahmat Allah . Sesungguhnya Allah mengampuni odsadosa semuanya. Sesungguhnya
Dialah yang maha pengampun lagi
maha penyayang.” (QS. Az Zumar:
53) Sungguh maha penyayangnya
Allah, Bahkan Dia tidak akan
meninggalkan hambanya dalam
kesendirian. Burung-burung di
bumi saja telah Ia jamin rezekinya,
apalagi manusia

Lantas apa sebenarnya yang
perlu kita khawatirkan dari urusan
dunia yang hanya segelintir di
sisi Allah. Kita tidak perlu
khawatir tidak bisa makan, takut
kelaparan, ditinggal keluarga dan
lain sebagainya. Ingatlah, ada
Allah yang siap akan menolong
kita, itu janji-Nya. Kalau pun kita
mengalami kesulitan hidup itu
adalah sebuah keniscayaan, tapi
bukan berarti kita lepas dari
rahmat Allah yang begitu luas
Bunuh diri adalah tindakan
konyol, yang sama sekali tidak
akan memberikan solusi. Jangan
pikir nanti kita urusan kita di dunia
tidak dinilai oleh Allah. Kematian
tidak akan membebaskan perbuatan kita selama diakhirat, ada
malaikat Rakid dan Atid yang setia
mencatat amal kita selam di dunia.
Kalau kita berani mati, jalanya
bukan bunuh diri, tapi mempersiapkan sebanyaknya amal baik,
sehingga ketika Allah memanggil
kita ke sisi-Nya, keadaan kita sebagai orang bertakwa
Dan akhirnya, bunuh diri bukan
solusi dalam Islam, setiap masalah
yang kita hadapi selalu ada
penyelesaianya. Dan tidak perlu
khawatir pula, karan rahmat Allah
begitu luas di bumi-Nya. Jangan
pernah berputus asa, ujian itu pasti
datang sebagai timbangan untuk
kualitas iman. “ Apakah manusia
itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “ kami
telah beriman”, sedangkan mereka
tidak diuji lagi?” Wallahu A’lam
Bis Shawwab.
Penulis: Mahasiswa FEBI dan Alumni
LPM Dinamika UIN SU
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Laporkan Kondisi Terkini Aceh

Gubernur Zaini Temui
Menkopolhukam
Banda Aceh, (Analisa)
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menemui Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam), Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Kamis (23/3).

Analisa/sudirman

ROBOH: Bangunan pagar Puskesmas Kecamatan Langsa Timur yang roboh belum diperbaiki, Selasa (21/3).

Pagar Puskesmas Langsa Timur Roboh
Langsa, (Analisa)
Bangunan pagar pusat kesehatan
masyarakat (Puskesmas) Kecamatan
Langsa Timur, di Gampong (desa)
Alue Pineung dalam kondisi roboh.
Informasi pagar itu roboh sudah empat
bulan lamanya dan belum ada tandatanda perbaikan.
Sejumlah warga kepada Analisa,
Selasa (21/3) mengatakan, bangunan
pagar Puskesmaa itu roboh pasca gempa di Pidie Jaya beberapa waktu lalu.
Pantauan di lapangan terlihat pagar
sepanjang 100 meter yang roboh itu
dibiarkan begitu saja tergelatak dan
belum dilakukan perbaikan oleh dinas

terkait.
Kepala Puskesmas Langsa Timur,
dr Mahlidayani, mengakui sudah melaporkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat atas robohnya bangunan
pagar Puskesmas beberapa waktu lalu
secara tertulis dan lisan.
“Saya sudah laporkan ke Dinkes ,
bahkan pihak dinas sudah turun melihat langsung, tapi kapan akan dilakukan perbaikan kita tidak tahu,” ujarnya.
Sekretaris Dinkes setempat, Muhammad, saat dikonfirmasi Analisa,
melalui telepon selulernya, mengatakan, sudah menerima laporan atas ro-

bohnya bangunan pagar Puskesmas
dan saat ini kita sedang mengajukan
dana untuk melakukan perbaikannya.
Wakil Walikota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, saat diminta tanggapannya mengatakan, agar dinas yang
bersangkutan untuk segera menanggapi laporan dari pihak puskesmas,
karena keberadaan pagar roboh itu
sangat mempengaruhi keindahan Puskesmas.
“Saya minta kepada Dinkes untuk
segera menindaklanjuti laporan dari
puskesmas dan melakukan koordinasi
dengan dinas terkait lainnya,” katanya.(dir)

Blangpidie, (Analisa)
Sebanyak 117 calon jemaah
umrah, warga Kabupaten Aceh Barat
Daya (Abdya), dilaporkan menjadi
korban penipuan penanggungjawab
PT AT&T. Dugaan penipuan itu terungkap setelah 117 calon jemaah
umrah menceritakan kronologis
kejadiannya kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya dalam pertemuan di
Blangpidie, Rabu (22/3).
Ketua YARA Perwakilan Abdya,
Miswar SH Kamis (23/3) mengatakan, seratusan jemaah umrah tersebut menggunakan YARA sebagai
kuasa hukum korban untuk menuntut pihak perusahaan yang beralamat

Analisa/sudirman

MUSREMBANG: Walikota Subulussalam Merah Sakti saat membuka kegiatan
Musrenbang RKPK tahun 2018 di Hotel Hermes One, Kamis (23/3).
Dana tersebut akan diberikan senilai Rp15 juta untuk biaya rehab per
kepala keluarga (KK) baik di wilayah
Rundeng maupun Longkib. Diperkirakan penerima manfaat dana rehab
mencapai 333 unit rumah.
Ia mengungkapkan, sudah 10 tahun
lebih masyarakat Run-deng eksodus
sejak konflik Aceh melanda wilayah
Subulussalam beberapa waktu lalu.
Namun tidak ada bantuan dari pemerintah Provinsi Aceh kepada warga eks
korban konflik di Rundeng, selain
bantuan dari pemerintah daerah.
Di hadapan perwakilan Bappeda

Aceh yang hadir pada Musrembang
tersebut, Merah Sakti berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan
anggaran pada tahun 2018 mendatang
untuk biaya pemindahan dan membangun kembali rumah-rumah eks
korban konflik Aceh di Subulussalam.
Kegiatan musrenbang dihadiri
Wakil Walikota Drs. Salmaza, Wakil
Ketua I dan II DPRK Hj Mariani Harahap dan Fajri Munthe, Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Zulkifli SSTP
MSI serta perwakilan dari Dandim dan
Kapolres Aceh Singkil.
(sdr)

Analisa Mendidik Saya Jadi
Wartawan Profesional
Oleh: H Harun Keuchik Leumiek
SAYA bergabung dengan Harian
Analisa sejak tahun 1973, yaitu setahun setelah berdirinya Analisa pada
23 Maret 1972 di Medan, Sumatera
Utara. Sejak itu, saya tercatat sebagai
salah seorang wartawan Analisa untuk
Banda Aceh. Sejak itu pula, saya
belajar banyak dari Analisa menekuni
profesi jurnalis hingga menjadi wartawan profesional.
Berkat ketekunan dan didikan Analisa itu pula, panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2011 atas nama Komunitas
Pers Indonesia memilih saya sebagai
wartawan pertama di Aceh mendapatkan Press Card Number One (Kartu
Pers Nomor Satu), penghargaan sebagai wartawan profesional yang memiliki integritas tinggi.
Pada 1986, saya ditunjuk menjadi
kepala perwakilan Analisa di Banda
Aceh. Para wartawan Analisa yang
bertugas di Banda Aceh dapat lebih
fokus dalam bekerja, terutama untuk
pengiriman berita dengan fasilitas
kantor.
Apalagi di era 1980-an, proses pengiriman berita belum secanggih seperti sekarang. Saat itu andalan pengiriman berita tercepat adalah dengan
menggunakan faks atau jasa pos kilat
khusus agar berita dapat segera sampai
ke redaksi di Medan.
Proses pengiriman berita secara
manual —sebelum era digital seperti
saat ini—memang bagian dari sukaduka kerja wartawan di era 1980-an.
Apalagi ketika itu pembuatan berita

Harun Keuchik Leumiek
masih menggunakan mesin tik.
Letak Kantor Perwakilan Analisa
di Banda Aceh tergolong sangat strategis di tengah-tengah kota, sehingga
wartawan Analisa dapat dengan mudah menjangkau tempat yang menjadi
sumber berita, baik di instansi pemerintahan maupun peristiwa lainnya di
Banda Aceh.
Namun sayang, Kantor Perwakilan
di Banda Aceh harus ditutup saat
memuncaknya konflik antara Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia disebabkan
beberapa pertimbangan, antara lain
dalam hal penyajian berita yang sangat
tidak menentu dari segi keamanan.
Setelah perdamaian GAM dengan
Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005,
Kantor Perwakilan Analisa Banda

kesejahteraan masyarakat Aceh
dapat meningkat.
Mendengar laporan Gubernur
Aceh, Menkopolhukam Wiranto
menginginkan agar roda pemerintahan Aceh tetap berjalan baik dan
seluruh program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh
seluruh masyarakatnya.
Menkopolhukam akan segera
melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar perdamaian
dan pembangunan di Aceh berjalan
baik, karena baginya Aceh memiliki
kenangan tersendiri.
Menkopolhukam memberikan
dukungan kepada Gubernur Zaini
Abdullah untuk menjalankan pemerintahan dan jika ada kendala segera
dikoordinasikan dan diluruskan
dengan pihak terkait.
Tidak terjebak
Menkopolhukam juga menginginkan agar semua pihak tidak terjebak dengan isu-isu yang merugikan kehidupan masyarakat. Secara
keseluruhan Menkopolhukam akan
membantu mengkomunikasikan
semua persoalan Aceh dengan pihak
terkait. Khusus terkait undangan
gubernur untuk hadir dalam Penas
KTNA, Wiranto ingin mengunjungi
Aceh jika diizinkan oleh Presiden
Jokowi.
Pertemuan yang di ruang utama

Analisa/istimewa

PERTEMUAN: Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melakukan pertemuan
dengan Menkopolhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta,
Kamis (23/3).
Menkopolhukam itu berlangsung
dalam suasana penuh keakraban.
Gubernur Zaini Abdullah didampingi Kepala Biro Hukum Setda
Edrian SH, Kepala Biro Humas dan
Protokoler Mulyadi Nurdin, Staf
Khusus Gubernur Fakhrulsyah Mega, dan tim transisi Gubernur Aceh,
Fauzan Febriansyah.
Sementara dari Kemenkopulhukam hadir Staf Ahli Menkopolhukam, Prof Dr Ryaas Rasyid, Plh
Deputi 5 Kamtibmas, Wakin Mardi-

wiyono, dan Deputi 1 Politik Dalam
Negeri, Yoedhi Swastono.
Staf Ahli Menkopolhukam, Prof
Dr Ryaas Rasyid berpesan agar tidak
semua persoalan di daerah dibawa
ke Jakarta, karena sesuai pesan Presiden Jokowi agar jangan sedikit-sedikit daerah mengadu ke pusat.
“Otonomi harus dijalankan dengan
benar, apalagi Aceh mengelola
pemerintahan berdasarkan kewenangan otonomi khusus,” katanya.
(mhd)

117 Calon Jemaah Umrah Abdya Tertipu

Dana Otsus untuk Rehab Rumah
Subulussalam, (Analisa)
Pemerintah Kota Subulussalam
mengalokasikan anggaran sebesar
Rp5 miliar bersumber dari dana Otsus
2017 untuk biaya rehab rumah warga
eks korban konflik di sejumlah desa
dalam wilayah Kecamatan Rundeng
yakni Tanah Tumbuh, Lae Mate,
Tualang dan Mendilam.
Hal itu disampaikan Walikota Subulussalam, H Merah Sakti SH di selasela membuka acara Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang)
Rencana Kerja Pemerintah Kota
(RKPK) tahun 2018 di Hotel Hermes
One, Kamis (23/3).
Anggaran tersebut tidak hanya untuk eks korban konflik, namun sebagian diperuntukkan untuk bantuan rehab rumah warga di Kecamatan Longkib masing-masing Kampung Sepang,
Longkib dan Panji yang berada di
wilayah pedalaman.
“Mereka berada di pedalaman jauh
dari perkotaan, untuk keluar dari kampung, harus melewati sungai,” kata
Sakti.
Disebutkan, dalam waktu dekat ia
bersama Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam, Salmudin akan turun ke
Longkib untuk melakukan pendataan
dan inventarisasi rumah-rumah warga
yang layak mendapat bantuan tersebut.
“Tahun 2017 ada dana dari Otsus
kita plot Rp5 miliar untuk rehab rumah-rumah terutama di Tanah Tumbuh, Mendilam, Tualang dan Lae Mate. Tapi tidak salah kita plot sebagian
untuk Desa Sepang, Longkib dan Panji,” kata Merah Sakti.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zaini melaporkan kondisi
terkini Aceh terkait politik, hukum,
dan keamananan pascapemilihan
kepala daerah (Pilkada) serentak 15
Februari 2017 dan jelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani
Nelayan Andalan (Penas KTNA)
XV di Aceh.
Gubernur melaporkan, kondisi
Aceh sampai saat ini aman-terkendali dan roda pemerintahan daerah
berjalan normal. Di samping itu,
gubernur juga melaporkan persiapan
pelaksanaan Penas KTNA yang akan
berlangsung pada 6-11 Mei 2017,
yang saat ini persiapannya sudah
mencapai 80 persen.
Selanjutnya, tentang persiapan
pembentukan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe,
telah dibentuk Tim Percepatan
Pembentukan KEK Aceh, dan sesuai
arahan Presiden Joko Widodo pada
7 Agustus 2015, pengusul dan pengelola KEK Aceh adalah Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Utara,
Pemko Lhokseumawe.
Untuk ini, Menkopulhukam Wiranto menegaskan, KEK Arun sudah
dibahas dalam rapat dan Presiden
Jokowi sudah setuju pengusulan
KEK dilakukan oleh Pemerintah
Aceh bersama Pemkab Aceh Utara
dan Pemko Lhokseumawe, supaya

Aceh dibuka kembali.
Harian Analisa sejak awal terbit 45
tahun lalu memang sudah memiliki
segmen pasar tersendiri bagi kalangan
masyarakat Aceh, terutama bagi
masyarakat bisnis dan pedagang.
Analisa terus dinantikan kehadirannya
setiap hari oleh pelaku-pelaku bisnis
dan masyarakat Aceh.
Hal itu terbukti, sehari saja Analisa
terlambat masuk di Banda Aceh, para
pelanggan terus menghubungi kantor
perwakilan di Banda Aceh menanyakan kenapa koran Analisa belum diantar. Dengan santun, kami memberikan
jawaban bahwa pesawat dari Medan
ke Banda Aceh mengalami keterlambatan penerbangan.
Itu makin membuktikan Analisa telah mendapatkan tempat tersendiri di
hati pelanggan dan pembaca, terutama
di Banda Aceh.
Ada baiknya di rubrik Aceh dibuka
satu kolom khusus tentang berbagai
fenomena sosial yang terjadi dalam
masyarakat Aceh, sosial budaya,
keagamaan maupun lainnya. Bila ini
dapat direalisasikan, kami yakin
kehadiran Analisa di Aceh akan makin
memberikan warna baru.
Apalagi, Analisa sekarang makin
tampil dengan sajian-sajian pemberitaan yang sangat menarik, ditambah
lagi reportase yang beragam dengan
perwajahan sungguh memikat, dan
kualitas kertas yang sangat baik.
Selamat hari jadi ke-45, semoga
Analisa terus berjaya.

di Jalan Sutomo Ujung Nomor 102
B Durian, Medan Timur, Sumatera
Utara.
Dalam pertemuan yang dihadiri
sejumlah advokat YARA lainnya,
seperti Erisman SH, Riski Darmawan
SH dan Zulkifli SH menyebutkan,
seratusan calon jemaah umrah telah
menyelesaikan pembayaran sebesar
Rp17,5 juta per orang, sebagai biaya
agar bisa mengikuti pelaksanaan
ibadah umrah melalui jasa PT AT&T
terhitung sejak Februari 2016 lalu.
Oleh pihak perusahaan menjanjikan kepada para calon jemaah akan
diberangkatkan pada November
2016 lalu.
Ironisnya, di bulan November lalu

pihak perusahaan malah membuat
keputusan sepihak dengan menunda
keberangkatan. Kemudian, perusahaan merencanakan jadwal keberangkatan pada 15 Januari hingga 15
Februari 2017.
Sayangnya, janji untuk memberangkatkan seratusan calon jemaah
itu tidak terealisasi dan pihak perusahaan tidak memberikan kejelasan
terkait jadwal pasti keberangkatan
calon jemaah itu.
“Tidak ada kepastian sama sekali,
bahkan untuk menghubungi pihak
perusahaan pun sudah tidak bisa
lagi. Para calon jemaah mengambil
kesimpulan kalau mereka telah ditipu perusahaan tersebut. Mereka su-

dah mengambil sikap untuk menuntut ke jalur hukum,” ujarnya.
Dikatakan, langkah awal pihaknya akan menyurati PT AT&T,
Kementerian Agama, Kementerian
Luar Negeri, dan pihak terkait dalam
penyelesaian masalah ini.
Selanjutnya, pihaknya juga akan
mengambil langkah hukum, jika
langkah awal tidak diindahkan,
dalam bentuk pelaporan pidana penipuan dan pidana pencucian uang,
serta penggelapan paspor.
“Pastinya kami akan lakukan
upaya hukum, agar pihak perusahaan
bertanggungjawab atas tindakan
yang telah merugikan seratusan
jemaah ini,” tandasnya.(ags)
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Pemkab Agara Realisasikan
Tulah Desa
Kutacane, (Analisa)
Setelah tersendat dalam tiga bulan terakhir, akhirnya Kamis (23/3) Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara
(Agara) merealisasikan tunjangan lelah
(Tulah) aparatur desa, kepala dusun, imam
masjid, guru mengaji, muazin, dan perangkat lainnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan,
dari 385 desa yang ada di Agara, sebanyak
80 desa belum menerima pembayaran akibat belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban anggaran sebelumnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, pembayaran yang sempat tersendat adalah tulah
kepala desa, sekretaris kute, badan permusyawarah kute (BPK), kaur, kepala dusun
(Kadus), imam masjid, penggali kubur,
muazin serta bilal laki-laki dan perempuan.
Tersendatnya realisasi tulah ini sempat
menjadi perbincangan hangat kalangan
masyarakat Agara karena sebelumnya

tidak pernah terjadi.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kute (BPMK) Agara, Amri Siregar ketika dikonfirmasi Analisa memaparkan, tulah aparatur desa akan dibayarkan, namun
semua memerlukan proses.
“Khususnya desa yang telah melengkapi administrasi pasti segera dibayarkan.
Bagi yang belum menerima pembayaran
tulah, berarti masih ada administrasi yang
harus dilengkapi,”sebutnya.
Alokasi anggaran untuk tulah yang
diterima oleh 385 desa di Agara bervariasi
setiap bulannya, seperti kepala desa dari
sebelumnya Rp1,5 juta naik menjadi 1,6
juta per bulan ditambah dengan biaya operasional Rp500 ribu.
Imam masjid dan guru mengaji sebelumnya Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu per
bulan dan perangkat lainnya mengalami
kenaikan Rp50 ribu per bulan dari tulah sebelumnya. (shd)

Kesbangpol Atam Diduga
Manipulasi Dana Monitoring
Kualasimpang, (Analisa)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan
Linmas) Kabupaten Aceh Tamiang (Atam)
diduga telah memanipulasi anggaran dana
monitoring anggota yang telah bekerja memantau kondisi Pilkada 2017 di Aceh Tamiang.
Berdasarkan amprahan seharusnya
masing-masing anggota monitoring mendapat honor Rp800 ribu/orang, namun yang
diterima hanya Rp400 ribu/orang. Terjadi
diskriminasi terhadap anggota monitoring,
ada yang mendapatkan hak dan ada yang
tidak dapat sama sekali. Hal itu diungkap
Elva Nilawati, salah seorang anggota
monitoring Kesbangpol Aceh Tamiang
kepada Analisa malam di Karang Baru,
Senin (20/3).
Meski namanya ada tercantum dalam
amprahan, tapi Elva mengaku tidak dapat
uang monitoring Rp400 ribu tersebut. Dia
pun kecewa dengan sikap pejabat di Kesbangpol karena tidak adil dalam memberikan hak honor monitoring kepada anggota. “Saya ada disuruh teken, saya pikir
itu untuk uang minum, ternyata kata teman
saya itu uang monitoring, tapi saya tidak
dapat,” akunya.
Elva Nilawati yang berstatus honorer di
Kesbangpol dan Linmas Aceh Tamiang ini
mengaku tidak ikut pergi monitirong ke lapangan pada hari H pencoblosan 15 Februari 2017 karena ada urusan lain. Namun
ada juga anggota yang tidak pergi sama
sekali justru dapat uang monitoring Rp400
ribu. “Inikan diskriminasi. Sebenarnya
tidak masalah saya tidak dapat, tapi jangan
masukkan nama saya dan suruh tekan. Jadi
uang itu untuk siapa,” ungkapnya nada
bertanya.
Tak sesuai laporan
Dia membeberkan, kegiatan monitoring juga tidak sesuai dengan laporan.
Sebab, monitoring hanya sehari dibuat
laporan empat hari.
Bahkan ada beberapa anggota yang
tidak pergi monitoring seperti Elva
Nilawati juga dapat Rp400. Menurutnya,
anggota yang terlibat dalam monitoring
Pilkada terdiri atas tenagan bakti, honorer dan PNS. Dana monitoring cair hari
Jumat (17/3).
Begitu mendengar cair seluruh anggota
datang dan dipanggil oleh Kabid yang
membidangi kegiatan monitoring untuk
mengambil uang.
“Namun ada sejumlah anggota merasa
heran, karena yang diteken Rp800 ribu, tapi
uang yang diterima hanya Rp400. Mereka
pun tidak berani bertanya kepada atasan
soal itu,” ujarnya.
Meski tidak besar, namun uang tersebut
sangat berarti bagi Elva yang mengurusi

tiga orang tersebut. Di sisi lain ada anggota
monitoring yang bernasib serupa dengannya tidak menerima uang monitoring sepeser pun yaitu Finda Novita. Padahal Finda ikut dalam melakukan monitoring ke lapangan.
Kendati pihaknya sudah melaporkan hal
tersebut kepada Kepala Badan Kesbangpol,
Oki Kurnia namun sampai saat ini belum
ada tanggapan. “Tapi saat ini, meskipun
uang itu diberi saya tidak mau menerima
lagi. Saya ikhlas mungkin itu bukan hak
saya, tapi jangan manipulasi data atas nama
saya,” sesalnya.
Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Aceh Tamiang, Oki Kurnia, S.STP melalui
Kabid Politik Pemerintahan dan Keamanan, Diwan Saputra yang dikonfirmasi
Analisa di ruang kerjanya, Selasa (21/3)
menjelaskan, seluruh anggota monitoring
sudah diberikan haknya.
Dibagi dua
Bagi anggota yang tidak ikut monitoring mekanismenya harus menghadap Sekretaris Kesbangpol untuk ditatar agar ke
depan tidak melakukan hal serupa. Namun
begitu haknya tetap diberi penuh. “Kita kan
tidak ingin ada ungkapan pilih kasih dari
anggota yang ikut monitoring sudah capek
di lapangan,” katanya.
Terkait dana monitoring dalam amprahan berbeda dengan yang diterima anggota,
Diwan mengklarifikasinya, bahwa amprahan Rp800 ribu tersebut dibagi dua, sehingga masing-masing anggota menerima
Rp400 ribu. Hal itu dilakukan agar semua
anggota dapat terakomodir.
“Semua yang bekerja di Kesbangpol
dilibatkan monitoring termasuk petugas
clening servis, pembagiannya pun rata
Rp400 ribu tidak memandang pangkat dan
jabatan semu sama,” sanggahnya.
Menurut Diwan Saputra, anggran monitoring berasal dari APBK sebesar Rp44
juta. Jumlah anggota monitoring Kesbangpol sekitar 38 orang yang bertugas selama
dua hari sebelum hari pemilihan dan pada
hari H pencoblosan.
Mereka melakukan dokumentasi dan
memantau proses jalanya pemilihan di
TPS-TPS dan melaporkannya kepada
pimpinan.
Terkait anggota yang tidak pergi monitoring, terang Diwan, akan dicarikan solusi
untuk dapat diberikan haknya.
“Bagi anggota yang ikut monitoring tapi
belum menerima uang honor silakan
datang ke mari, akan kita pastikan kepada
timnya.
Tapi bagi anggota yang namanya ada
tapi tidak melakukan monitoring, sebelum
menerima uang Rp400 ribu, lebih dulu
menghadap sekretaris untuk diberi pembinaan,” sarannya. (dhs)

Tak Berpaling ke Lain Hati

Analisa/muhammad saman

Pedagang Jamin Bakso
yang Jual Halal
Takengon, (Analisa)
Ketua asosiasi pedagang bakso, Sri Waluya meminta kepada masyarakat untuk saat ini tidak takut makan bakso.
Bakso yang dijual pedagang di Aceh Tengah dapat dijamin
dan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
“Kami berani menggaransi bahwa bakso yang dijual saat
ini halal dan tidak mengandung bahan yang haram.
Walaupun secara langsung kami belum miliki sertifikasi
halal, tapi kami bisa menjaminya,” kata Sri Waluya, saat
acara makan bakso bersama di Gedung Olah Seni (GOS)
Takengon, Kamis (23/3).
Dia berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengusir
pedagang bakso yang menjajakan dagangannya baik di kampung maupun di sekolah-sekolah. Selama mencuatnya kasus
bakso mengandung babi dampaknya sangat besar bagi pedagang. Bahkan banyak pedagang yang tidak bisa membayar angsuran kredit sepeda motornya yang berujung pada
penarikan oleh dealer.
“Masa itu adalah masa yang sangat pelik bagi pedagang
bakso, maka harapan kami masyarakat tidak lagi mengusir
pedagang bakso,” ujar Sri Waluya.
Dia juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah untuk dapat memasilitasi pedagang bakso dalam
ketersediaan daging lokal, untuk menjamin keaslian daging
bahan baku bakso. Setidaknya pedagang bakso setiap hari
membutuhkan daging ayam sebanyak 3.000 ekor dan 4 ekor
sapi.
Bupati Aceh Tengah melalui Kabag Umum Setdakab,
Aulia Putra mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi
daging yang masuk dari luar ke daerah dataran tinggi Gayo.
Pemkab juga merasa prihatin dengan informasi adanya
bakso yang mengandung daging babi yang cukup meresahkan masyarakat apalagi daerah ini sedang menerapkan syariat Islam.
“Kegiatan makan bakso bersama sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat untuk tidak takut
makan bakso. Para penjual bakso ini terkena imbas pascapenetapan salah satu penggilingan bakso di daerah itu terindikasi mengandung daging babi,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan makan bakso bersama itu,
bupati terpilih Sabela Abubakar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi masyarakat dan organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat.(jd)

Oleh: Iranda Novandi

Iranda Novandi
“MAU jadi wartawan?,” tanya almarhum Bang Pungi Arianto Toweran, wartawan Analisa di Banda Aceh yang juga kakak kandungku.“Mau Bang..,” jawabku
spontan. “Segera buatlah surat lamaran dan
lengkapi persyaratan lainnya, kirim terus
ke (harian) Analisa,” balasnya lagi. “Iya,
Bang,” jawabku dengan cepat
Setelah mengirim surat lamaran, saya
pulang kampung. Namun, pada Sabtu dan
Minggu sore saya diminta harus berada di
kantor Analisa di Medan, Senin pagi untuk
menjalani serangkaian tes.
Saat tes di Analisa, saya bersama sejumlah teman-teman lain langsung mendapat arahan dari Pemred Pak Soffyan,
yang kemudian dilanjutkan tes dengan penguji Pak War Djamil, dan Redaktur Aceh
saat itu H Agus Salim. Untuk Aceh hanya
saya dengan Chik Rini. Setelah tes selama
dua hari, kami kembali ke daerah masingmasin sambil menunggu pengumuman.
Sekitar dua atau tiga minggu setelah tes,

saya mendapat surat panggilan untuk
menjalani magang di Medan. Saat magang
itu, saya juga berkenalan dengan almarhum
Fajaruddin Idris, yang akhirnya pernah
menjadi Redaktur Aceh.
Selama magang, kami digilir untuk liputan ke berbagai pos liputan. Kemudian,
selama masa uji coba tiga bulan ditugaskan
di Banda Aceh, banyak berita menarik dan
besar mengalir. Setelah itu, saya dan Chik
Rini, sekitar Mei 1999, mendapat SK pengangkatan sebagai juru warta Analisa untuk wilayah Banda Aceh.
Dengan modal SK dan surat tugas selembar kertas, proses liputan terus berjalan
dengan banyak informasi seputar konflik
Aceh. Kerja keras itu, akhirnya berbuah
hasil manis. Saat ulang tahun ke-30
Analisa, saya terpilih menjadi salah
seorang wartawan berprestasi bersama
Guntur Adi Sukma dari Langsa, dan
almarhum Helmi Azhari (Bireuen).
Banyak kenangan bersama Analisa, yang
tak bisa terlupakan. Setidaknya, karena
Analisa-lah saya bisa mengelilingi seluruh
Aceh, menikmati jalan-jalan ke luar negeri,
bahkan nonton F1 di Sepang, Malaysia.
Pada 2004, Aceh dilanda gempa 8,9 SR
diikuti tsunami. Semua harta benda lenyap.
Kami yang terdampak tsunami sempat
diajak ke Medan sekadar menghilangkan
trauma dan mendapat santunan dari
Analisa yang diserahkan Pemimpin
Umum, Bapak Supandi Kusuma.
Bahkan, saya sempat ditawari pindak
bertugas di Medan. Namun, saya tetap
memilih kembali ke Aceh guna menata
kembali kehidupan.
Sempat ada dua media besar nasional
menawarkan saya untuk bergabung dengan
penghasilan lebih besar. Namun, semua itu
saya tolak dengan halus. Bagaimanapun,
hati ini sudah tertambat di Analisa. Tak bisa
berpaling ke lain hati.

Puluhan Rumah di Kebayakan
Terendam Banjir
Takengon, (Analisa)
Puluhan rumah di Kampung Lut Kala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah terendam banjir hingga mencapai 1
meter, Selasa (21/3). Kondisi rumah warga yang berdekatan dengan aliran sungai dari Kampung Paya Reje, merupakan yang terparah terkena banjir.
Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota
Takengon dan sekitarnya sejak beberapa jam lalu. Belum
ada keterangan kemungkinan adanya korban jiwa akibat
banjir. Kerugian juga belum dapat diperkirakan.
Camat Kebayalan, Sarwa Jalani menyebutkan, kampungkampung yang terkena banjir akibat luapan sungai yang berada di jalur tersebut, di antaranya Ujung Temetas, Gunung
Balohen, Tami Delem, Bukit Iwih, Jongong Muluem dan
Kampung Lot Kala.
“Diperkirakan ada puluhan rumah terendam di beberapa
kampung yang lokasinya lebih rendah. Jumlah pastinya
belum kita dapatkan,” kata Sarwa Jalani.
Kepala Kampung (Reje-Gayo red) Lot Kala, Kurnia
Gading mengimbau warganya yang rumahnya terkena banjir
sehingga tidak bisa ditempati untuk segera mengungsi.
“Bagi warga yang memiliki sanak saudara yang rumahnya tidak terkena banjir bisa mengungsi ke sana, namun jika tidak kita sudah menyiapkan tempat pengungsian
di masjid Lot Kala,” kata Kurnia.
Di Kampung Ujung Temetas, dikabarkan satu rumah tergenang aliran air deras di kawasan yang terletak di bawah
SMAN 2 Takengon. Hal serupa terlihat di Gunung Balohen
dan di Kampung Daling, Kecamatan Bebesen.
Air deras bercampur lumpur juga terlihat membludak
pada saluran air di jalan Takengon-Bireuen di kawasan Bukit
dan Paya Tumpi hingga menggenangi jalan.
Tumpukan tanah yang berasal dari tebing sisi jalan terlihat jatuh ke badan jalan, sehingga membuat jalanan menjadi licin di beberapa titik. Antrean panjang kendaraan juga
terjadi di ruas jalan tersebut.
Sedangkan di Kampung Paya Tumpi, warga sekitar tampak bersiaga menghidari hal-hal yang tak diinginkan. Luapan air deras yang berasal dari saluran air jalan membuat
masyarakat sekitar was-was karena sewaktu-waktu longsor
bisa saja terjadi.(jd)

SEMINAR: Pembicara menyampaikan materi pada seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Provinsi Aceh di
ruang VIP Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Kamis (23/3).

Bela Negara Sejalan
dengan Menjaga Perdamaian
Banda Aceh, (Analisa)
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berharap semangat bela
negara dapat disesuaikan dan sejalan dengan semangat
menjaga perdamaian yang telah berlangsung di Aceh.
Hal itu disampaikannya dalam
sambutan yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Drs Mahdi Effendi pada
seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Provinsi Aceh di ruang VIP
Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Kamis (23/3).
Seminar bertema; “Meningkatkan
Semangat Bela Negara dalam Rangka
Mewujudkan Pertahanan Negara yang
Tangguh” itu dilaksanakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Provinsi
Aceh bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda
Aceh.
Menurut gubernur, pertemuan ini
dapat memberi pemahaman tugas dan
tanggung jawab setiap individu untuk
membela negara. Ancaman bukan hanya berbentuk militer, tetapi juga multidimensi. “Misalnya, penyebaran paham kejahatan, ekstrimis, aksi radikal,
konflik komunal hingga kejahatan
lintas negara,” terangnya.

Kegiatan ini menghadirkan pemateri Dr Ir Alfiansyah Yulianur BC (Wakil Rektor III Unsyiah), Marsekal Pertama TNI Eris Widodo SE MT (Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok Kemhan Aceh), Kolonel Infantri Andi
Chandra Asajuddin (Perwira Staf Ahli
Pangdam Iskandar Muda Bidang
Manajemen Sistem Pertahanan Negara), dan Restu Andi Surya (Kabid
Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Aceh).
Alfiansyah menegaskan, makna bela
negara jangan diartikan secara sempit.
Bela negara harus dipahami secara luas
agar dapat dilaksanakan masyarakat
sesuai kapasitas masing-masing.
Perguruan tinggi memiliki peranan
penting mendidik mahasiswa agar
paham bela negara. Bela negara bukan
hanya dilakukan secara fisik, tetapi
juga non-fisik dan harus dimulai dari
sekarang untuk mempersiapkan generasi masa depan.

“Unsyiah dan perguruan tinggi negeri lainnya, akan terus membina mahasiswa untuk membela negara,
karena mahasiswa aset masa depan
dan patut diberikan pemahaman bela
negara,” tegasnya.
Eris Widodo menyebutkan, bela negara mengandung lima nilai fundamental, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada
Pancasila sebagai ideologi negara, rela
berkorban untuk bangsa dan negara
serta memiliki kemampuan awal bela
negara.
“Melalui bela negara, diharapkan
warga negara dapat secara aktif menangkal ancaman kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa sebagai
bentuk kesadaran secara fisik dan nonfisik dalam melaksanakan bela negara,” ungkapnya.
Diharapkan kegiatan ini dapat memotivasi dan membangun semangat
bela negara, sehingga penting secara
terus-menerus ditanamkan dan dikembangkan karakter kebangsaan.
Turut Ketua Ikatan Alumni (IKA)
Unsyiah, Sulaiman Abda, Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal, jajaran Kodim, Polres, dan
ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh. (mhd)

Masyarakat KEL Dilatih Analisa Amdal
Banda Aceh, (Analisa)
Untuk meningkatkan kapasitas,
masyarakat sekitar Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dilatih menganalisa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Pelatihan analisa dokumen amdal
yang diinisiasi Yayasan Hutan Alam
dan Lingkungan Aceh (HAkA) tersebut berlangsung di Banda Aceh Selasa-Rabu (21-22/3).
Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul
Irfan mengatakan, pelatihan diikuti 26

peserta dari berbagai kalangan yang
tinggal di sekitar kawasan ekosistem
Leuser di Provinsi Aceh.
“Pelatihan ini untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat di sekitar KEL,
terutama dalam menganalisa amdal
yang menjadi syarat pembangunan
suatu kawasan,” kata Badrul.
Menurutnya, dengan adanya kemampuan menganalisa dokumen amdal, diharapkan masyarakat bisa ikut
berpartisipasi aktif mengawasi pembangunan suatu kawasan.
“Mereka bisa menjadi pengawas,

apakah pembangunan tersebut mematuhi amdal yang telah ada atau tidak
agar pembangunan tidak merusak
lingkungan,” ujarnya.
Selain dilatih menganalisa amdal,
peserta juga diberi pemahaman terkait
keterbukaan informasi publik, dengan
tujuan mendorong masyarakat melakukan uji akses informasi kepada pemerintah.
Panitia menghadirkan pamateri
Yusran (komisioner Komisi Informasi
Aceh), Yanis Rinaldi (akademisi), dan
pakar lingkungan Rosmayani. (rfl)

Analisa/istimewa

DIABADIKAN: Para peserta diabadikan bersama pemateri dalam pelatihan analisa dokumen amdal yang digelar
HAkA di Banda Aceh, Kamis (23/3).

Jumat, 24 Maret 2017

Halaman 29

Di Tempat Suci yang Dihancurkan ISIS

Istana Kuno Ditemukan di Bawah Reruntuhan

KELOMPOK menamakan diri
Negara Islam (NI) atau ISIS menghancurkan makam bersejarah Nabi
Yunus tahun 2014. Makam tadi berhasil direbut pasukan Irak awal tahun
ini. Arkeolog yang dikirim untuk
mengevaluasi kerusakan menemukan istana terkubur di bawahnya.
Istana kuno yang tersingkap itu
menandai nilai sejarah tinggi situs
yang pernah dikuasai Imperium
Assyria yang berusia ratusan abad,
sebelum masuk era Kristen.
Sheikh Abdullatif Hemayem, kepala wakaf Sunni, mengunjungi Mosul
18 Maret lalu dan mengumumkan bahwa yayasan wakafnya berencana
membangun kembali masjid kuno itu
karena khawatir istana kuno yang berada di bawahnya yang baru ditemukan
itu akan musnah untuk selamanya.
Faleh al-Shammari, direktur purbakala di Ninevah, mengatakan kepada Al-Monitor, "Pihak kepurbakalaan mencemaskan keberadaan
istana kuno di bawah makam Nabi
Yunus itu, tetapi (kekurangtahuan
soal lokasi spesifik) tempat ini tak
pernah diekskavasi.
ISIS (ternyata) juga mengetahui
hal ini, sehingga mereka menggali
terowongan ke dalam situs kuburan
itu secara besar-besaran, yang kemudian menyingkapkan penampakan-

penampakan lain dan artefak-artefak
baru. Namun ekskavasi ini tidak dilakukan secara ilmiah karena tujuan
utama (ISIS) adalah merampok dan
menghancurkan situs ini."
Zuhair al-Jabali, kepala dewan
kota Mosul, mengungkapkan bahwa
pada Juli 2014 ISIS mencuri harta
karun Zaman Sargonic (1920-1881
SM) yang dikuburkan di bawah tem-
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TOYOTA NEW AVANZA Veloz, 1.5 M/
T, Thn 2013, W. Silver met, mulus,
satu tangan. Hub. 0823 6387 0700.
DIJUAL Over Kredit AVANZA, Type
E, Putih, 2015, kondisi mulus &
terawat. Hub. 0813 7602 2499
TYT YARIS TRD SPORTIVO ‘14 (Plg Lgkp) Tgn
1, Putih, BK Mdn asli, Mbl keren & bersih, cat
asli. Hub. 0822 7272 7988 (Rp. 205 Jt/Nego)

lokasikan untuk tujuan itu. Badanbadan yang kompeten saat ini telah
membersihkan puing-puing."
Menurut Shammari, "Dari naskah-naskah kuno Assyria, istana itu
berasal dari era Raja Esarhaddon."
Penemuan itu membenarkan sebuah
teori dari arkeolog terkenal Irak Benham Abu al-Soof yang menyebutkan
bahwa reruntuhan benteng kota kuno
Ninevah dan istana Raja Esarhaddon
terkubur di bawah bukit tempat tempat suci Nabi Yunus dibangun.
Penemuan itu menguatkan teori
bahwa tempat suci yang sudah diruntuhkan ISIS itu menjadi tujuan para
penganut agama Samawi. Irak menjadi tempat bagi peninggalan-peninggalan kuno zaman Mesopotamia. Masuknya Islam telah mengubah tempattempat kuno bersejarah itu menjadi
monumen-monumen Islam.
Di antara yang terkenal adalah
Kuil Shamash peninggalan Babylonia yang dibangun antara 1792 dan
1750 SM yang kemudian diubah
menjadi monumen Islam.
Kemudian, kota kuno Borsippa
(604-562 SM), 15 mil dari reruntuhan kota Babylon. ISIS juga menghancurkan banyak tempat suci kono
dan puing-puing peninggalan zaman
kuno yang umurnya berabad-abad.
ISIS merasa tidak apa-apa mencuri dan menyelundupkan peninggalan-peninggalan bersejarah yang
faktanya masih dianggap suci.
Menurut para sejarawan dan arkeolog Irak, pada Maret ini saja ISIS telah
menghancurkan sebagian besar artefak
kuno di Museum Mosul, museum kedua
terbesardiIrak,sambilmenjarahbarangbarang berharga. (amc/sta/dm/es)

Mobil & Spd.Motor
Tanah SHM 16 x 50 Jual Murah
DANA BPKB
Surat Tanah (SHM)
Jl. Datuk Kabu No. 31 (Dari Denai ujung Masuk
Bisa Take Over
CEPAT Hub: 081265903809 300 mtr) Hub. 0822 7607 4050 - 0823 7069 4229.
DIJUAL TANAH
JAMINAN BPKB MOBIL
DANA (Mobil
Jalan Besar Tanjung Selamat, Luas 1.2
yg masih kredit juga bisa) Di
Ha, SK Bupati, Harga Rp 450.000/M²
TUNAI Hub : ASEN : 0851 0707 0888 Nego, Hubungi HP. 0812 6006 7695
LEXUS, 2015, mobil terawat, Japan
Hub: 0811636238

Tanah Di Blok N 83, Di Tasbi, Uk.
10 x 24 M, SHM, Harga 900 Jt
Nego. Hub. 0812 6560 7797, TP

Mazda CX-7, A/T, Tahun 2009, Hitam,
Bensin, Body original, Plat Medan.
Peminat Serius Hub. 0811 6088 854.

Tanah Kosong, Ukuran. 70 x
99 Meter, SHM, di Jalan Almunium Raya, Tanjung Mulia, Medan. HUB. 0812.603.8878

DIJUAL

DIJUAL CEPAT

DIJUAL

DIJUAL CEPAT !

HYUNDAI NEW AVEGA, Thn 2010,
BK Medan asli, 5 Bh, Ban baru, Jual
cepat. Hub. 0813 6170 3270.
MAZDA CX-5 GT Touring ‘13, 1 Tgn, Putih,
Asli Mdn, Km±30 Rb, cat asli, Plg lgkp,
VR 22” (Import) Hub. 0821 6399 9658.

-TOYOTA KLUGER SUV, A/T, Thn 2001, Hitam, Plat B,
Original, mulus, terawat, sunroof
-TOYOTA PASSO 1.5 A/T, City Car, Thn 2005, silver, BK,
Original, mulus, terawat, mbl simpanan, Hrg Nego habis
(BU) Jual cepat. Serius Pembeli Hub. 0816 300 999.

DAIHATSU GRAN MAX Pemakaian 2015 W.
Putih Mutiara. 1.5 CC Minibus Tangan Pertma
PS, CL, PR, BR, Remot, Km Sedikit, Mobil Simpanan Mulus Sekali, B.U. Hub. 0823.6152.9274

DIJUAL TOYOTA FORTUNER Tipe G, TRD,
Turbo Diesel MT, Mobil simpanan, BK Pilihan
seperti baru, Km 5500, Jok kulit Sova model
baru, warna hitam. Hub. 0813 6129 1316.
TOYOTA AVANZA, Thn 2011, Warna
Hitam, Type G, Mdn asli, mobil sangat
cantik, siap pakai. Jl. Gaper ta Gg.
Pembangunan No. 52 B. 0812 6049 2216.

DIJUAL TOYOTA FORTUNER Diesel G,
2.5 A/T, D44, Tahun ‘09, silver, pajak 11
Bln, mulus. Hub. 0852 6178 9293 (TP)
AVANZA 2006

HONDA ALL NEW ACCORD 2.4 i-Vtec
L 2008 Hitam, terawat & jarang pakai.
BK Pilihan. Hub: 082148951888 Nego

DP 17 Jtan. Avanza DP 13 Jtan
TOYOTA Rush
Sienta DP 14 Jtan. Yaris DP 15 Jtan
AVANZA Innova,
Fortuner, Calya. Trma Tkr tmbh hrg tinggi.
SIENTA Hub. ARIF. 0813 6234 0586 - 0853 7936 6642.

TOYOTA Agya 2016 TRD, Silverstone, pajak 1 thn, mulus,
Hub. 081 1651 0080

LIVINA X-GEAR Nov-2012, W. Putih,
Matic, Jok kulit, mulus, Rp. 118 Juta/
Nego. HP. 0813 6156 0022.

PROMO MARCH SPECIAL

DIJUAL Toyota Hardtop (Land Cruiser) Thn.
1981, Bensin, P. Steering, CDi, Ban 31,
Rem Cakram, TP, Hub. 0896 3263 5532

TOYOTA RUSH JUAL Tahun 2011, Hitam,
MT, BK Medan, Full Satu Tahun, Body Kaleng
sangat mulus Type G. Harga : 159 Juta Nego.
Hub. 0821.6561.8218, 0812.6516.3288

KIA ALL NEW PICANTO M/T, 2012, W. Abuabu met, Ori sangat, mulus, BK Medan,
tangan ke satu. Hub. 0812 6412 7998.

DIJUAL TOYOTA AVANZA Veloz, 2015,
M/T, Untuk pemakai langsung, Warna
Putih, mulus, Harga 177 Juta Nego.
Hub. 0811 651 2626/0813 6177 1993.

TOYOTA KIJANG
LGX DSL ‘03, Hitam, Mulus
HUB. 0852.6167.6028

DIJUAL SALAH SATU - HUB. 0812.645.4117
• Daihatsu Xenia Li VVTi ‘09 Hitam Mulus, 87
Juta/Nego
• Daihatsu Taruna 2000, Hijau Silver, Mulus,
60 Juta/Nego.

SMT
Dp. 12 Jtan
Angs: 137 rb/hr
HONDA Brio
Brio E CVT
Dp. 14 jtan
Angs: 153 rb/hr
SMT
Dp. 37 jtan
Angs: 163 rb/hr
ARISTA Mobilio
HRV E CVT
Dp. 49 jtan
Angs: 272 rb/hr
Ready Stock
CAMBRIDGE Unit
Hub: 0852-7032-2882/061-4529055
DIJUAL BRIO (BU) Matic, Bensin,
Type E, 1300 CC, Mulus, tangan
pertama. Hub. 0813 1823 2806.

MARCH SALE SIENTA

PROMO HEBOH SIENTA G M/T, DP 23 Juta Angs 5.473.000
V Cut Rp. 30 Juta Ang 6.191.000
AVANZA G M/T Rp. 26 Juta Angs 5.1 Juta
Veloz A/T Rp. 29 Juta Angs 5.4 Juta
Proses mudah/Cepat. Hub: 0812 6566 6628 - 0813 7536 5096.

Tipe G, Manual, Silver,
Orisinil, Hrg. Hub.
085360919127

NISSAN LIVINA X-GEAR ‘12 (Manual)
Abu met, Asli Mdn, Jok klt, cat asli, Mbl
ctk & terawat. Hub. 0812 6917 0301.
MERCY NEW EYES E-240 Elegance (Matic)
Thn 2004, Silver, BK Mdn, No. Malfunction, Kondisi luar biasa terawat & mulus
skl. Buktikan !! Hub. 0852 7698 8889

DIJUAL CEPAT

Tanah Kosong, Ukuran.
116 x 56 Meter, SHM di
Jalan Sei Deli, Medan.
Hub. 0812.603.8878

Gudang Pribadi P. 16 M, L. 23 M, SHM, Cocok Untuk
Home Industri/Penyimpanan Barang, Lokasi Strategis Dekat Pintu Tol Bandar Selamat, Minat Hub. 081 161 1238

DIJUAL

DIJUAL GUDANG

Tanah dan Bangunan, Ex.
Pabrik, Ukuran. 231 x 204
Meter, HGB, di Jalan Pulau
Nusa Barung, KIM I, Medan.
Hub. 0812.603.8878

Siap Pakai. Luas 995 M²
di Pergudangan Intan.
Jalan Letda Sujono.
HUB. 0821.6741.2985

DIJUAL

Dua Unit Gudang Siap Pakai :
di KIM I (Luas : 1.333 M)
(Luas : 688 M)
Lengkap : Kantor, PLN, Air, Telepon
Peminat Serius :
HUB. 0812.600.2508

SHM. SK. CAMAT
DANA BPKB
Mobil, Truck, Sp. Motor
(Mobil Kredit Juga Bisa)
CEPAT Hub.0813
9715 3818 - 0823 6480 9564

HONDA CR-V AT 2.0 Tahun
2008, Warna Silver, Mulus Terawat. Hub. 0852.7062.1882

AVANZA
DP
13 JTAN*

BPKB MOBIL & SHM
DANA Bunga
1% / Bulan => Bisa Jangka Pendek
CEPAT HUB. 0813.7555.8998 => ASIONG

Hitam Metalik, Sangat Mulus dan Terawat.
Hub: 0813 7575 0777

± 4.500 M, Sdh Dipagar/Timbun, Ada
Bangunan Daerah Desa Pematang
Johar, Dari Cemara Asri ± 6.5 Km,
Surat SHM, Dan 1 Pintu Rumah 1½
Tk, Jln. Nenas No. 20 Komplek
Cemara Asri, Hub. 0812 603 2778

Jl. Serdang 63-C samping Mesjid Juang‘45

BMW 320i Sport 2017, Alpine White, Int
Black, STNK a/n Pembeli Langsung, Km
Rendah, Garansi 3/3/5 Tahun ATPM BMW.
Harga Nego. Hub. 0813.6112.6632
DIJUAL MURAH dan Cepat, Mobil Truk Tahun
1994 dan Ford Tahun 2002 Gerdang 2.2 Cabin
Plat BM (Riau) Harga 95 Jt/Nego (2 Unit) Posisi
Mobil di Kota Bagan Batu Hub. 0811.604.2050

Seluas 1301 M², Jln. Abdul Hakim
Pasar 1 Setia Budi, Lokasi Strategis, Dekat Kampus USU, SHM,
Harga Nego, Hub. 0813 7640
7727, 0812 6088 8115

DIJUAL HARRIER, Thn
2007, Warna Hitam, Km
71xxx, full moonroof, Power
back door, satu tangan.
Hub. 0813 6116 1444.

DIJUAL INNOVA G, Bensin,
MT, Th 2012, Hitam, Pajak
Bulan 7, Harga 194 Juta Nego,
milik sendiri, tanpa perantara.
HP: 0898 4824 038.

DIJUAL ISUZU NKR 71. Dumptruck
2011, Warna Putih
DIJUAL ISUZU NKR 71. Tangki Air, 2012,
Warna Putih. Hubungi: 0852 6028 0280.

SEKIP BATERAI

JUAL SEGALA TIPE BATERAI MOBIL DAN MOTOR,

BERGARANSI 3 (TIGA) BULAN,
ANTAR SAMPAI TEMPAT.

REPARASI DINAMO CAS & STARTER MOBIL

HUB : 0812-6570-8120 /
061 - 4523 082
SAMSON BATTERY

NEW

Jln. Balai Desa No. 141 Medan Polonia.
(061) 4513640
GRANSI 5 BULAN Tlp
HP 0857 6092 6849 (REZA)

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TYPE

VLOT

NS-60
12
NS-70
12
N-70Z
12
N-100
12
N-120
12
N-150
12
N-200
12
60AH/BLAZER 12
80AH/MERCY/BMW 12

AH

55
65
80
100
120
150
200
60
80

TUKAR
TAMBAH
Rp. 340.000,Rp. 490.000,Rp. 550.000,Rp. 700.000,Rp. 800.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.430.000,Rp. 550.000,Rp. 800.000,-

TANPA
TUKARAN
Rp. 440.000,Rp. 620.000,Rp. 730.000,Rp. 920.000,Rp. 1.050.000,Rp. 1.380.000,Rp. 1.830.000,Rp. 650.000,Rp. 950.000,-

#NEW TOYOTA 100%#

TERIMA MOBIL

Ready: Avanza, Innova, Fortuner, Alphard,
Sienta, Yaris, Calya. Diskon Besar+Hadiah.
Hub. 0821 6564 5533 (HERY)

Dicari Mobil Over-Kredit, Tahun 2011
keatas. SMS/Telp. 0852 1253 3585.

Toyota Murah Rate Mulai 3.8% Flat
Per Tahun, Info: 0821 6885 2000

DANA
CEPAT

CASH/KREDIT

+ TOYOTA +
+ HOKI +

PROMO TOYOTA TERBAIK *
Ready Stock : Avanza, Innova,Sienta, Rush.
Proses Cepat, DP Ringan, Harga Bersaing.
Free Kaca Film 3 M. Terima Tukar tambah
Tinggi. HUB. AWI - 0852.8888.1688

SUZUKI PROMO 100% BARU !!!!

Carry Pick Up
New R3
APV Pick Up
NEW R3 DIESEL,

DP 10 Jtaan READY
DP 15 Jtaan 2017 !!!
DP 12 Jtaan
IGNIS, SXCROSS, WAGON R

Dapatkan hadiah langsung:
*Pertadex 1500 Ltr, Acc, GPS, Anti Karat Value Bard**
Hub. YENNI
EDWIN
0812 633 1006 0852 9686 2888

Toyota Sienta, Type Q, A/T, Orange, Km 1xx ..... 2016
Toyota Yaris Type G, A/T, Hitam, Km 3xx .......... 2016
Toyota Yaris Type TRD, A/T, Putih, Km 7xxx ...... 2016
Toyota Rush Type TRD, M/T, Grey, Km 4xxx ..... 2016
Honda BRV E CVT, A/T, Grey ........................... 2016

Hubungi:
0851 0506 7708
(CASH-KREDIT/TUKAR TAMBAH)

BPKB MBL + SPD MTR + SHM
Bunga 1% /bln. 15 menit cair
Hub. GARUDA ELEKTRONIK, ASIONG

0823 6000 3398

PEREDAM KAP MESIN

Jalan Mojopahit 67-C
HP. 0812.6585.1333
MINGGU TETAP BUKA

PROMO JOK MOBIL

CICILAN 0% MANDIRI 6 & 12 BULAN

TYPE MOBIL
TYPE PROMO
PROMO I
PROMO II
PROMO III
Hub:

SEDAN
RP. 700.000
RP. 1.000.000
RP. 1.400.000

MINIBUS
RP. 800.000
RP. 1.100.000
RP. 1.600.000

ELITE MOTOR

Jl. Nibung II No. 114 Medan (Samping Medan Plaza)
Telp: 0812 6539 384, 0811 608 140 dekat Carrefour)

DO RE MI JOK MOBIL
SARUNG JOK
MULAI Rp. 700.000,-

Hubungi :

DO RE MI JOK MOBIL

JL. S. PARMAN BLOK DD NO. 3-4
(DEPAN SEKOLAH ST. THOMAS 2 MEDAN)
TELP. 061-4522123, 08126550123, 061-4151123
JL. MAKMUR NO. 10 A, MEDAN
(MASUK DARI JL. ADAM MALIK/JL. KARYA)
TELP. 061-6639123, 6636123, 08126550123

DIJUAL MOBIL

Mobil Toyota Innova, Thn
2011, Warna Abu-abu,
Harga 165 Juta, Nego.
Hub. 0853 7131 8318.
DIJUAL Toyota Limo/Vios
Th.2010, Body Mesin Mantap,
Surat lengkap, Rp.79 Jt. Cash/
Kredit DP 20 Jt. Jl.Kapten Muslim No.92 Sei Sikambing,
Jl.Panglima Denai No.6 Amplas.
Hub: 081513038130/ 085275970179/
081283232396

PT PUSAKA PRIMA TRANSPORT
DIJUAL

NISSAN XTRAIL 2.5 CVT XT AT 2011
FORD EVEREST 2.5 L XLT (4X2) 2011
Hubungi Marketing Kami :
MARINGAN : 0852.7597.0179
JAYA
: 0812.6285.7371
Alamat :
Jl. Kapten Muslim No. 92 Medan
Gedung Blue Bird Medan

DIJUAL SEBIDANG TANAH
BERSAMA BANGUNAN
Luas ± 2.880 M², terletak di
Jalan Cangkir (Daerah Ayahanda) dekat RS. Royal Prima.
Hub. 0852.7681.6716

DIJUAL SEBIDANG TANAH

DIJUAL TANAH KOSONG

Karyawan bandara dan
korban selamat dari serangan
itu juga berkumpul untuk menyaksikan upacara peringatan untuk menghormati para
korban.
Masyarakat menunjukkan
duka mendalam dalam peringatan setahun serangan
Brussels. Masyarakat menunjukkan duka mendalam
dalam peringatan setahun
serangan Brussel.
Mengheningkan cipta
Keluarga kerajaan memimpin hening cipta pukul
09:11 waktu setempat di stasiun kereta bawah tanah
Maalbeek, di mana sebuah
bom ketiga meledak.

DIJUAL-GUDANG

Selektif
Jika isu penculikan yang belum pasti
kebenarannya membuat kita gempar, mengapa penyalah gunaan narkoba di kalangan
anak sepertinya biasa-biasa saja? Narkoba
itu adalah mesin pembunuh massal dan
jelas itu bukan merupakan hoax. Sudah
sewajarnya jika upaya pencegahan sejak
dini diajarkan kepada anak-anak.
Salah satunya adalah dengan selektif
dalam memilih jajanan di sekolah. Jajan
sembarangan akan membuat anak-anak rentan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi narkoba. Bila perlu, batasi uang
jajan jangan sampai berlebih untuk meminimalkan potensi tersebut.
Bila perlu anak-anak dibekali ransum
dari rumah. Selain lebih hemat, dipastikan

KOMP. SOLID 3 KIM 2

Siap Pakai, Lokasi Strategis, Dijual/Disewakan, 0822 7399 8555

SEWA/JUAL GUDANG

Gudang Di Jln. Tojai No. A1 Komp. SBU
Mabar, Daerah Mabar Dekat Jln. Potong
Hewan, Sewa 250 Jt/Tahun (Nego), Jual
5.5 M (Nego), Hub. 0813 7543 3333, 061
457 3333 (Jam 9-5 Sore) Tanpa Perantara

KOST TIONGHOA BAIK²

Daerah Sekip dekat UNPRI, Mudah akses makanan.
AC/Non AC, Water Heater, CCTV, Kulkas, kompor, Air
minum filter, cuci gosok, bersih & nyaman. Hub. 0852
1770 3155 - 0852 9788 8807. BB PIN: 56F3F711.
KOST EKSEKUTIF KRAKATAU Kami menyediakan
Kamar siap huni lengkap dengan Fasilitas dan harga
terjangkau. Fasilitas : AC, TV, Springbed, Lemari Pakaian,
Air Panas, Meja Kerja, Ruang Tunggu, Dapur Umum, Air
Minum, Genset, Security, CCTV, Wifi, Parkir Luas, Lokasi
Strategis. HUB. 0811.614.2725

KOST DAERAH KRAKATAU

Pasar 3 Tempuling, Khusus
Pria, Hub. 0812 6057 1123
KOST EXECUTIVE (BARU) Dekat Cambridge
Mall, Sun Plaza, KFC, Pizza Hut, USU, UDA,
UNPRI, UPH. Khusus Mahasiswa/i Tionghoa.
Fasilitas : Complete + Genset + Cuci.
HUB. 0853.1818.1813, 0851.0075.3339

BENGAWAN RESIDENCE
Jalan Sei Bengawan No. 66 Medan.
Harian/Bulanan/Tahunan. Type Deluxe: 250.000/Hari. Fasilitas : Wifi, TV
LED 32, AC, Spring Bed, Kamar Mandi
Dalam. Hub. TINA : 0812. 7491.4477,
INGGRID : 0813.8160.9607

Penulis adalah Penuluh Ahli Pertama, bertugas di
BNNK Serdang Bedagai

di Tempat. Bergaransi
MASSAGE MAN TO MAN Service
AC - KULKAS - M. CUCI
DANA Hub: 0852 6192 9985
Hub. AAN: 0813 9736 1660

* Paket Penumbuh
Rambut Botak
Kulits
08126032544
JP. SPA

Terapis wanita/ pria muda & berpengalaman
Terapis baru cantik & ramah
Harga standart, fasilitas full AC, springbed,
parkir luas. Melayani panggilan rumah/hotel
Jl.Darusalam Gg.Turi 2 No.15 B
081317698949

PROMO CHENG BENG
2017

ANGEL REFLEKSI
(Hidup Sehat Lebih Berarti)

* Komp. Asia Mega Mas Blok BB 3A
0823 6153 6086
* Komp. Asia Mega Mas Blok K 14
0853 5928 9949
* Komp. Multatuli Blok BB No. 9
(061) 457 6709 0823 6153 6046

NB : Kami Telah Hadir di Komp.Megaland
Blok C No.29 P.Siantar
<0823 6918 6018)

NO PROSTITUSI

AC

AHAI SERVICE

Service, Reperasi, Bongkar
Pasang, Isi Freon
JUAL/BELI AC BARU & BEKAS
Hub. 0823 6652 0484

NUSANTARA SERVICE

Kompor Gas
- Mesin Cuci Water Heater
- Dispenser - Dll
Hp : 0813 6224 1297

AC

GARUDA SERVICE

Cuci AC, Isi Freon
Bongkar Pasang, Reperasi
HP : 0852 6214 5045

HANDAL
AC PERBAIKI
AC RUSAK/DI TEMPAT

BERGARANSI CUCI & ISI FREON

NB: MINGGU BUKA HUB. 0813 6263 2912

AC

NEO

Perbaiki AC Rusak / Di Tempat
Service & Freon. NB : Libur Tetap Buka
HUB. 0812.3224.9578
GARANSI

CV. MAJU TEKNIK
SERVICE : AC, KULKAS.
Hub. 061.7030.118 - HP. 0822.3807.0002

SERVICE SANYO

Pipa Bocor, S. Bor, Tangki, Wastafel, Inst. Air, Listrik,
Gas, Arde, Hub. 0812 6000 7180 - JASA TEKNIK

TV-LED-LCD RUSAK !!!

Samsung, LG, Sony, Toshiba, Dll. Hub.
AHUAT (GLUGUR JAYA) Siap dipanggil.
HP. 0811 606 1370 - 0816 3100 064.

TV LCD/LED RUSAK !!

Sony, Toshiba, Polytron, dll. Hub.
AHUI: 0811649768-0853 6130 3388
RUSAK-LCD-LED TV.

TV

SAMSUNG. LG. CHANGHONG.
POLYTRON. TOSHIBA. SONY.
HUB. A SHIUNG. Tel.6840401/
08126028185

WC MURAH GARANSI. SUMUR BOR
Tumpat, Sedot, Saluran Air, Wastafel, Lantai Bocor dll

DIJUAL ANJING BEAGLE
Jenis Kelamin : Betina, Umur : 4 Bulan,
Stambun, Faksin. Hub. 0822.2009.1829.
WA : +62 822.2009.1829

DIJUAL ANAKAN :

DIJUAL TANAH SHM

• YORKSHIRE TERIER
• POMERANIAN
• CHIHUA-HUA LONG HAIR
• BLACK TOY POODLE
• RED TOY POODLE

: 3 ± BULAN
: 4 ± BULAN
: 4 ± BULAN
: 2 ± BULAN
: 3 ± BULAN

HUBUNGI :

DIJUAL CEPAT!!!

PLUTO PET SHOP

Alamat : Jl. Sumatera No. 59 / 77
Telp. 061. 4530.281, 061. 456.9020

• 8 Ha Sawit Di Talun
Kenas, Ada 2 Kolam
Dan Mata Air
• 6700 M² Di Patumbak,
SHM
Hub. 0813 9737 0888

PROMO PAKET FIEL 25 KG
Fiel 25 Kg 3 Zak Rp. 1.140.000
Per Zak
Rp. 380.000
HUBUNGI :

BOBO PET SHOP

Jl. Hos. Cokroaminoto No. 89 A
Telp. 061.4573863
0851.0342.7743

TANAH DIJUAL

• Tanah Dan Bangunan SHM Seluas
7.3 Ha Di Jalan Utama Namorambe
- Deli Serdang, Sudah Dipagar
Tinggi Dan Terletak Di Lokasi
Rencana Outer Ring Road
• Tanah Dan Bangunan SHM Seluas
24 Ha, Di Jalan Utama STM Hilir Deli Serdang Dan Memiliki 2
Sumber Mata Air Yang Besar
Peminat Serius Harap Hub. 0815
3338 7021 Pada Jam Kantor

DIJUAL TANAH DI JLN
SISINGAMANGARAJA
NO 154
RANTAU PRAPAT
SHM
LUAS 3800 M²
SERIUS
HUB 0813 9633 0914
MAAF TP

meledakkan bom yang dibawa dalam koper besar.
Tiga penyerang tewas dalam aksi bom bunuh diri tersebut. Sementara seorang
pria lainnya – yang sekarang
berada dalam tahanan mengaku terlibat dalam aksi
serangan. ISIS mengklaim
bertanggung jawab atas pemboman itu.
Anak-anak dari sekolah di
Molenbeek, lingkungan yang
sebagian besar penghuninya
beragama Muslim di Brussels dan tempat tinggal dari
para pelaku serangan, ikut
bertemu dengan korban untuk menunjukkan solidaritas.
(nyt/usat/afp/es)

menunya lebih bergizi.
Anak-anak juga perlu diajarkan tentang
pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab
sejakdini. Seperti sudah disebutkan di atas
faktor tekanan per grup sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi keseharian sianak. Jika dia bergaul dengan pecandu narkoba, bisa saja kelak sianak juga tertular.
Tidak kalah penting, aktivitas keseharian
anak perlu dipantau secara intensif. Saat
sianak berada di sekolah bukan berarti tanggung-jawab sepenuhnya ada di tangan para
guru. Komunikasi merupakan salah satu
kunci dalam mengontrol aktivitas mereka.
Ingat, narkoba adalah ancaman nyata
bagi anak-anak kita dan itu bukan hoax.***

Dapatkan Discount 20% s/d 25%
Dari tgl 24 Maret 2017 s/d 26 Maret 2017
Khusus Berlaku di Angel Refleksi
Cabang Medan saja

Lokasi: Tepi Jln Besar Tanjung Selamat. Kec.
Sunggal (Masuk Deli Serdang, persis batas
dgn Kota Medan) Luas Tnh 2166 M² (25x88)
Cocok u SPBU, Mini Market, Hotel/Bungalow,
Ruko, Rmh Besar, Gudang, Dll. Harga bersih
Rp. 2 Jt/M². Hub. Langsung Pemilik Tnh di HP:
0811 539 699 (Tanpa Perantara)

RANTAU PRAPAT

Saat keheningan diikuti
"menit kebisingan". Orangorang bertepuk tangan dan
mobil membunyikan klakson
mereka sebagi bentuk penentangan terhadap aksi kekerasan itu dan solidaritas.
Lebih 320 orang terluka
dalam kedua serangan, namun
sekitar 900 orang kini menderita trauma fisik ataupun
mental akibat serangan itu.
Raja dan Ratu meresmikan monumen peringatan baja di dekat lembaga-lembaga
UE yang berkantor di Brussels. Letaknya tak jauh dari
stasion metro Maalbeek.
Pemboman dilakukan oleh
warga negara Belgia. Mereka

Narkoba (Tak)... (sambungan dari hal. 24)

DIJUAL GUDANG

Siap Pakai, Ukuran 16 x 30 Mtr Di
Komplek Pergudangan Cemara,
Lokasi Strategis, Dekat Tol H. Anif
Cemara Asri, Hub. 0823 1000
2637, 0813 2000 5397

DIJUAL MOBIL TOYOTA AVANZA, Thn
2012 Awal, Type G 1.3, W. Merah Maron,
Tgn 1, Maaf TP. Hub. 0823 7087 5816.

HONDA JAZZ RS
A/T ‘16, HITAM, MULUS
HUB. 0821.6888.1788

DIJUAL GUDANG

Tanah Kosong seluas 5636
M², Jalan KL. Yos Sudarso.
Lokasi Strategis/Pinggir Jalan Besar, SHGB, Harga
Nego. Hub. 0813.6139.7777

HONDA CRV Tahun 2013 2.4 A/T Putih
Lengkap, BK Medan, Pajak s/d April
2018. Hub. MOBILE - 0812.6435.5385

MERCY C 200 TAHUN 2013

Tanah di Jalan Umar Baki Binjai, Uk. 18 M x 49.5 M, SHM.
HUB. 0823. 6344. 3088, 0813.
6220.9995, 0818.0630.0700

DIJUAL

MOBIL CHEVROLET CAPTIVA A/T
Bensin, Warna Hitam, Tahun 2008. HP:
0812 6291 9188 - 0821 6698 9718.
CHEVROLET SPIN LS M/T Bensin, Thn
2013, AC Central, Bangku 3 baris, hitam
met, BK, Rp. 112 Jt. Hub. 0852 7538 3218.

# RUSH & CALYA 18 JTAN* #
SIENTA & YARIS 14 JUTAAN*
INNOVA, FORTUNER.
TUKAR TAMBAH HARGA TERTINGGI.
MALAU : 0853.7069.6880

UPACARA peringatan
dan hening cipta diselenggarakan di Brussels memperingati satu tahun serangan teror di ibukota Belgia itu. Ledakan tiga bom tahun lalu
menewaskan 32 orang dan
melukai lebih dari 300 orang
lainnya.
Suasana di Belgia hening,
Rabu (22/3) saat memperingati satu tahun serangan
bunuh diri kelompok Negara
Islam (NI) di Brussels tersebut. Peringatan penuh emosional ini dirancang untuk
menunjukkan bahwa jantung
Eropa masih berdetak.
Raja Philippe dan Ratu
Mathilde, bersama PM Charles Michelk, memimpin peringatan di bandara Zavantem
dan stasiun kereta metro
Maalbeek untuk mengenang
para korban detik-detik pembom melakukan aksinya.
Disaksikan keluarga dan
korban selamat, mereka juga
membuka monumen terbuat
dari baja dekat markas besar
Uni Eropa (EU) untuk mengenang korban tewas dan
320 korban terluka dalam
serangan terburuk di Belgia
di masa damai.
Raja Philippe meletakkan
karangan bunga untuk menghormati orang-orang yang
kehilangan nyawa mereka
akibat ledakan. Diiringi alunan cello, nama-nama korban
dibacakan.
TANAH di Jalan Besar Medan-Binjai Km 14,5
Luas ± 7.000 m. SHM. Bisa masuk dari
Jl.Gembira. Sudah pagar dan timbun. Peminat
serius hub: 082273696952 (TP)
DIJUAL Tanak Kosong di Inti Kota Tebing Tinggi. ± 2 Ha, Sertifikat. Cocok
untuk Investasi/Perumahan/Kavling.
Hub. 0859.222.63288 (WA)
DIJUAL TANAH (BU) di Kota Bagan Batu 2.8
Hektar di Sungai Buaya, Tanah ada Kelapa Sawit,
Mata Air, Bisa Invest Bangun Rumah Burung Wallet. Harga 1.6 M Nego. Hub. 0811.604.2050

ERTIGA GL A/T 2014, Grey Pemakaian 2015,
Km 13.xxx Jrg Pake, Jok kulit, TV, Pajak dan
Ass s/d 2018. Hub. 0822 4029 0853 TOMY.
SUZUKI CARRY Box Tahun 2011,
Warna Hitam, BK Medan. Harga 60
Juta/Nego. Hub. 0812.64.18711

DAIHATSU LUXIO 1.5 Type D, Thn 2011, AC,
CD, PS, PW, CL, Hitam met, Pajak STNK Baru,
BK Mdn, Rp. 87. Hub. 0813 7083 3331.

Peringatan Satu Tahun Serangan Brussels

ARIF

JL. KARYA WISATA 71
JL. GAPERTA 160C
JL. GAGAK HITAM 19C
JL. KP.LALANG 104F

WC DONI

MURAH GARANSI

TUMPAT-SEDOT-SANYO-L.BOCOR-CAT RMH

G.SUBROTO
SERDANG
P. BULAN
K. LALANG

MURAH
GARANSI

TERAPI ALAT VITAL MAK EROT
TERUJI & TERBUKTI

DENGAN H. TEJA SAIFUL CUCU ASLI MAK EROT
BERSAMA UST. M. OTONG

Bila anda ingin perkasa ingat jangan sampai salah masuk, carilah yang
benar-benar pewaris Ilmu Mak Erot Sejati, karena keahlian H. TEJA SAEFUL
sudah tidak diragukan lagi dalam menangani keluhan di seluruh Indonesia
dan kota-kota besar di Indonesia. Sudah ribuan pasien tertolong
dipengobatan Mak Erot ini yang aman tanpa efek samping, bahkan di
mancanegara sekalipun pengobatan MAK EROT - SUDAH TIDAK
DIRAGUKAN LAGI KEBERHASILANNYA. Ingat untuk kaum Pria jangan
sampai anda terhina kaum Wanita kondisi alat Vital yang kurang sempurna.
Khusus Pria : Ejakulasi Dini, Impotensi, Memperpanjang, Keras & Tahan LamaI
Dinkes No. 448 Hak Paten No. 00.2004.09965.10041
REAKSI LANGSUNG DITEMPAT !! DIJAMIN 100 %
Alamat : Jl. Laksana No. 62 A Medan

HP. 0812.4038.333

COMPRESOR AC
AC AHLIGaransi
5 bulan
Bongkar Psg AC -Kulkas - ShowTUNAS
case - Freezer Box - Chealer
Hub. 0821 6255 6115 / 7365 290

ALIM

Jl.AKSARA215c
Jl.KRAKATAU14
Jl.B.KATAMSO31B
Jl.THAMRIN108

WC

SURVEY
GRATIS

HP 0812 6204 3299
HP 0812 6204 4291
HP 0812 6204 4496
HP 0821 1612 7717

Tumpat, Sedot, Sal Air, Wastafel
Sanyo, S.Bor, Renovasi, Cat, dll
MURAH & BERGARANSI

SURVEY
GRATIS

AAN

HARGA
NEGO

Jl.PBrayan38/6
HP 0812 600 4621
Jl.SM.Raja194
HP 0812 6007 4898
159/5A
Jl.Gt.Subroto
HP 0812 6333 8533
Jl.Sunggal9-10
HP 0813 7066 1112
TUMPAT-SEDOT-SAL.AIR-WASTAFEL
L.BOCOR-SANYO-DLL. GRS 3 THN

DIJAMIN
MURAH

Dicari anjing hilang tgl 21 Maret 2017 sekitar jam
8 an malam.. keluar dr rmh, alamat terakhir
diketahui lokasi di jln seikera (tmpt jual makan) 2
ekor : 1 jenis husky brownwhite size big (kondisi
bulu br digundul), 1 jenis mix breeded wrn coklat
size medium (kondisi bulu br digundul).
Keluarga sangat mengharapkan anak kita
kembali ke rmh, bilamana ada yg menemukan tdk
akan dituntut apapun dan akan dikasi imbalan yg
sepantasnya, besar harapan kami agar sodara/i
dapat membantu menemukan & mengembalikan
anak kami ke keluarga kami. Kami akan sangat
berterima kasih. Hp. 08196080106, 081397233338,
085100687882, 08984706998.

: 0813 7628 9900
: 0821 6854 3700
: 0812 1276 3319
: 0812 1896 0716

TUMPAT
WCSALURAN
SEDOT, SAL.AIR,WASTAFEL, SANYO

WC

D’JAYA SPA
Perawatan Full body, therapis muda extra berpengalaman
Fasilitas full sprembad, AC, Bat up, air panas
(Ada therapis baru)
Jl.Sei Besitang No.52 masuk dari samping Wira Security depan Brastagi Supermarket.
HP : 0821-6812-5070

0812 6992 1357
0812 6992 1385

AL
UNG
ALUNG

Jl.AKSARA128
Jl.KRAKATAU88
Jl.KATAMSO
Jl.SUNGGAL27F

WC

SURVEI
GRATIS

-> 0852 6255 5848
-> 0852 7092 2388
-> 0822 6600 2339
-> 0822 7381 2220

TUMPAT - SEDOT - SAL.AIR - WASTAFEL

AHOK

SANYO - S.BOR - LT.BOCOR - RM.BOCOR

MURAH & GRS : 2 THN. SURVEY GERATIS.

JL. AKSARA. 27
0852 7602 9888
JL. G.KRAKATAU. 19 0813 7741 6777
JL. G.SUBROTO. 36 0813 7539 7666
JL. B.KATAMSO. 181 0813 7044 7444
JL.www.ahokmedan.blogspot.com
SM.RAJA. 153 0851 0605 3222
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Teror Bom London
Kejutkan Seleb Dunia

Billy Syahputra Bantah
Terjaring BNN
KOMEDIAN Billy Syahputra
baru terjaring kasus narkoba oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN).
Tak merasa, Billy langsung angkat
bicara mengenai kabar tersebut ditemani manajernya, Mak Vera.
"Mak bingung. Mak telepon Billy benar enggak. Mak tahu banget
sifatnya bang Billy waktu masih
jadi sopir Olga. Mak ngerokok saja
diomelin, alkohol enggak, ada berita seperti ini orang BNN mah hebat," kata Mak Vera saat jumpa pers
di kawasan Rempoa, Kamis (23/3).
Vera dan Billy cukup kesal dengan pemberitaan tersebut karena
telah mencemarkan nama baik pria
berusia 26 tahun itu. Billy mengaku
sangat terganggu dengan berita
tersebut yang telah beredar di media online dan media sosial.
"Itu sudah mencemarkan nama
baik bang Billy. Bang Billy enggak
mengenal itu barang. Bang Billy
lagi syuting, bang Billy kaget. Merokok aja enggak, minum saja enggak," tutur Billy.
Tak hanya itu, sedikitnya Billy mengetahui siapa yang sebenarnya menggunakan barang haram tersebut, sangat berbeda secara fisik dengannya.
"Setahu bang Billy yang pakai
itu badannya kurus, badan bang
Billy kan lebar. Bang Billy berdoa
buat yang menzalimi biar cepat

sadar. Apalagi bang Billy enggak
pernah ganggu orang, enggak pengen nyari musuh. Di sini saya menekankan enggak pernah menyentuh (narkoba), enggak pernah lihat
(narkoba). Demi Allah," tegasnya.
Apakah Billy akan melaporkan hal
ini ke ranah hukum? "Enggak usah,
kalau ada yang jahat sama kita senyumin saja. Kata bang Billy enggak
usah diperpanjang," jawab Mak Vera.
Siap diperiksa
Billy juga tak ingin mengangkat
kasus ini ke ranah hukum. Baginya,
cukup dengan menggelar jumpa
pers. Apalagi sanak saudara, keluarga, kerabat dekat dan penggemar
paham seperti apa karakternya.
"Sekali lagi, bang Billy enggak
suka rokok, enggak suka narkoba.
Sukanya perempuan," ucap Billy.
Sabar, lima huruf ini yang menenangkan hati dan pikirannya. Adik
kandung almarhum Olga Syahputra
itu hanya bisa semakin mengintrospeksi diri dan semakin memilih
teman bergaul.
Apakah Billy ingin memeriksa
langsung ke BNN? "Berani gue mah,
hayook. Gue kan pendonor darah
tiga bulan sekali, darah gue bagus.
Dengan ada berita ini gue waspada
lagi sama teman-teman, sekarang
gue lebih waspada karena ada berita
ini," ucapnya. (vn/oz/dtc)

KEJADIAN teror di London yang terjadi Rabu (22/3) mengundang reaksi simpati dari selebriti papan atas, termasuk
Josh Gad sang pemeran LeFou dan pembawa acara asal Inggris, James Corden.
"Saya sangat terkejut dan terluka atas
kejadian di London dan parlemen, tolong
berhati-hati semuanya!" tulis Gad dalam
akun Twitter miliknya, Kamis (23/3).
Sedangkan saat memandu acara The
Late Late Show, James Corden mengucapkan belasungkawa atas aksi teror di
kampung halamannya itu.
"Saya rasa semua orang sudah tahu
berita hari ini, ada serangan teror di kampung halaman saya, kota London, di Westminster," kata Corden saat live.
"Masih belum diketahui siapa pelakunya. Yang kita tahu saat ini, banyak
orang kehilangan nyawa mereka, lebih
banyak lagi terluka. Dan bila orang Inggris ada yang menonton ini, dan banyak
orang Inggris yang bekerja di acara ini,
kita semua terkejut."
"Saya merasa sangat jauh dari rumah,
dan anehnya ketika seseorang berada jauh
dari rumahnya, Anda tidak merasa senang
akan itu. Anda justru berharap ada di sana,
bersama dengan orang yang dicintai."

Meski tragedi itu menewaskan setidaknya lima orang sejauh ini, sang
pembawa acara Grammy Awards 2017
melanjutkan, aksi terorisme semacam
itu tidak akan menggentarkan masyarakat
London.
"Saya tahu masyarakat London tidak
akan takut karena hal ini. Kejadian ini
justru akan membuat kami bersatu semakin kuat. Malam ini, doa dan pikiran
kami bersama dengan mereka yang ada
di Inggris. Tetap jaga diri," kata Corden.
Aksi teror yang terjadi di depan parlemen Inggris di Westminster, London,
pada Rabu (22/3) sejauh ini telah memakan korban lima orang, satu di antaranya
dari pihak kepolisian.
Mark Rowley, wakil deputi komisi
aksi dan ketua penanggulangan terorisme
Kepolisian Metropolitan London mengatakan, pihak kepolisian belum dapat
memastikan pelaku namun menduga aksi
ini terinspirasi dari terorisme global.
Rowley mengatakan pihak Kepolisian Metropolitan London masih berupaya menyidik kasus ini dan berfokus
pada motivasi pelaku, perencanaan aksi
tersebut dan keterkaitannya dengan kejadian teror itu. (cnni)

Perjalanan Rossa Meniti Karier
MEMPERTAHANKAN karier
di dunia musik selama 20 tahun tak
mudah dilakukan. Hal ini dirasakan
Rossa, penyanyi yang telah berkiprah
sejak dekade 90-an, saat mengawali
kiprahnya di dunia tarik suara.
Melenggang ke Jakarta, awalnya ia tak berminat fokus pada tarik
suara, melainkan ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah.
Singkat cerita, ia kemudian terjun
ke dunia musik dan mulai menunjukkan tajinya.
"Selama 21 tahun berkarier, orang
melihat perjuangan saya kayak yang
manis, padahal enggak. Pada 1996,
saya merilis album pertama berjudul Nada-nada Cinta, terus vakum
selama tiga tahun," ujarnya, Rabu
(22/3) malam.
Sempat vakum dan tak menggelontorkan karya, masyarakat menilai Rossa tak mampu bertahan di
arus dunia hiburan. Namun pada
1999, ia kembali mencuat dan mematahkan anggapan miring tersebut lewat album keduanya yang bertajuk Tegar.
"Banyak yang menyangka kalau
saya segitu saja karyanya, enggak
mampu bertahan. Tapi kemudian,
pada 1999, terkumpullah semua lagu
baru dan menjadi albumTegar," kata
Rossa.
Mantan istri Yoyok Padi ini bercerita banyak tentang bagaimana
perjuangan di awal kariernya itu

sia yang terkesan mencekam,
iklim musik Indonesia juga dirasa kurang mendukung bagi genre
yang dia usung.
"Waktu itu genre ska sedang
naik, dan saya membawakan
musik yang seperti sekarang
ini. Akhirnya di antara arus
yang seperti itu, muncul album kedua saya, Tegar,"
tutur Rossa.
Seiring berjalannya
waktu, kiprah Rossa
yang telah berjalan 21
tahun menjadi momentum manis mengingat tak
mudah bagi seorang penyanyi mempertahankan
kariernya selama lebih
dari dua dekade. Sebagai
bentuk perayaan, ia akan
menggelar konser tunggal bertajuk The Journey of 21 Dazzling Years di Jakarta Convention Center (JCC), 13
April 2017 mendatang.
"Kalau kesiapan fisik, sih aku lebih menjaga kesehatan saja, mudah-mudahan tetap sehat. Terus di awal April
nanti, mama bakal ada di
rumah sebagai pengingat
Rossa
biar aku lebih disiplin lagi," katanya. (vn)

amat berat. Ia menyebarkan materi promosi secara independen, mulai mencetak CD hingga menyebarkannya
ke stasiun-stasiun radio di Jakarta.
"Saya mencetak sendiri
CD-CD
sama Intan
(manajer),
lalu menyebarkan ke
radio-radio
dengan cara
mendatanginya langsung. Waktu
itu takut
karena
banyak
bom dan
demo,"
kata
Rossa.
Pada saat itu, 1999,
suasana politik Indonesia
masih panas pascalengser pemimpin Orde Baru. Rasa takut kerap
menghantui Rossa
pada saat itu. Selain kondisi Indone-

PRSU Dimeriahkan ‘Cosplay Parade & Competition’
PEKAN Raya Sumatera Utara (PRSU)
tahun ini tampil semakin beda. Nuansa
kekinian atau mengikuti era dan berjiwa
muda terlihat nyata. Banyak even dan
kompetisi urban menyasar anak muda
perkotaan.
Dan, PRSU kali ini juga dimeriahkan
'Cosplay Parade & Competition' yang
bakal digelar Minggu (26/3) oleh Cosplay Medan.
Cosplay adalah sebuah hobi seseorang
Analisa/int

COSPLAYER mengenakan pakaian
ala idola.
DIJUAL 2nd: Amp BMB 55 (E) Japan BBE 882 Made in Usa, 1 set
Pioneer 210 + kabel USA 10 m + 12” spk + gantungan+ mic (4.5).
1 set BMB 55 (E)+ Spk 12” USA+ Sub 18+ mic Q2 (18 Jt) Mixer 18
ch (1.0) Sub 12” (1.750) 15” (3.5) 18” (4.0). Terima Visa 0%,
Jln.Indragiri 25 dkt Asia - 061-7345487 - 085100-575919

BISA TUKAR TAMBAH
AC LAMA DIHARGAI RP 600.000
Samsung 1 Pk
2.800.000
Panasonic 1 Pk
3.150.000
Dast 1 Pk
2.600.000
Mitsubishi 1 Pk
3.200.000

AC

NEW

Hub. TOKO HARCO
Jln. Asia No. 167-C, Tel. 733 4483
HP. 0852 6129 8066 - Ada Sewa AC

DISEWAKAN RUKO

Lt. 1,2,3, Space Kantor, Jl. Perdana 123-125,
Harga Terjangkau, Hub. 0812 6918 7541

DIJUAL RUKO

Rumah Siap Huni di Jual Cepat/B.U. Lokasi Strategis dan Aman di Komplek
Villa Wisata Jalan Eka Warni, Medan
Johor. Ukuran. 7 x 13 M (Type 68). Full
Keramik dan Kanopy, 3 KT, KM. Dapur,
R. Tamu, Garasi Mobil, TP/BU.
Hub. 0812.6464.861, 0812.6347.8211

DIJUAL SEGERA (BALIK MODAL)

Rumah Baru The Green Menteng
Indah, Type Red Wood No. 8A (Rumah
Sudut 2 Lt), LT. 150 M², LB. 96 M², 3
KT, 2 KM, Rp 850 Juta (Nego), Hub.
0852 2611 3000 (ANDY)

DIJUAL CEPAT

- Ruko Kota Baru, di Jl.Platina Raya Titipapan. Uk 2½ tingkat, siap huni, SHM. Cocok
buat hunian & investasi.
- Ruko Berlian Sari, Jl.Brigjend Hamid
Gg.Baru, uk 2½ tingkat. SHM, cocok buat
hunian & investasi.
061 - 4570358
0813 6161 5788
0813 6161 4988
0812 6521 1199

DIJUAL

• Cemara City Suite, Jl. Rambutan, 3 TKt,
Uk. 4 x 15 (S. Huni, PDAM, PLN, L.
Granite 60 x 60, SHM)
• Jl. M. Yakub (Serdang), 3 Tkt, Uk. 4 x
15 (S. Huni)
• Jl. Sei Kera & Jl. Angsa, 4 Tkt, Uk. (4 x
13) & (5 x 13) (PLN, PDAM, SHM, Bisa
Gandeng Jd 1)
• Tanah Pagar 3 M Keliling, Jl. Sei Kera
(Luas 1000 M²)
Hub. 0812 601 2679, 0822 7216 2388

RUKO HOOK !!

Dijual Ruko Jl. HZ.
Arifin, Simpang
Taruma. Uk. 5x15,
3 Tkt, siap huni.
Hub. 0812 606 3697.

DISEWAKAN

• Honda Revo Thn. 2014, Merah/Hitam
• Yamaha Vega RR Thn. 2015, Merah
• Yamaha Vega R Thn. 2008, Silver/Hitam
Peminat Serius Hub. 0821 6755 8188

RUMAH DELITUA

DIJUAL RUKO 3½ Tingkat, Lokasi Strategis, SHM, Siap Huni. Jalan
Gaharu. Hub. HP. 0811.6353.805

Green Hills Sibolangit, Uk. 24 M x 16
M, Hook, Lux, SHM, 2 Tkt, 4 KT, 3
KM, TP, Serius Hub. 0896 3263 5532

Jl. Pukat V Dalam, 2½ Tgkt, Uk. 17 x 4.5 M, 2
KM, 2 KT, 1 Sanyo, TP, Hub. 0816 314 2918

DIJUAL Rumah Luas 79 M², Jalan
Anggrek No. 5 Medan, Kel. Hamdan,
SHM, Harga Nego.
Hubungi : 0813.6254.1956

VILLA diJl.KL Yos Sudarso Lr 14C No.5A
Komplek Glugur Indah ukuran bangunan 8x16 m
Siap huni. SHM. 5 Kt. 5 Km. Peminat serius
hub: 085358581177 (TP)

Ukr. 12 x 25, 2 Tkt, Jl. Palem, 5 KMT, 4 KM,
Komplit Perabot, Siap Huni, Hub. 0851 0047 1731

Jl. Pukat 1 No. 5A (Inti Kota), Depan Aksara Plaza, Samping Irian Supermarket, LT. 4 x 22, LB. 4 x 18, 2 KT, Full
Keramik, Jerjak Besi, SHM, 570 Jt Nego, 0821 6788 8883

DIJUAL Rumah 3.5 Lantai Jalan
Biawak Ukuran. 5.8 x 23.8 M. 4 KT,
4 KM, Siap Huni. Hub. 0811.64.5677

Dijual Tanah & Bangunan Jl.Sei Batanghari. Strategis, minat & serius
Hub: 0852 7058 9218

Jl. T. Amir Hamzah, Komp. Griya Medan,
Luas Tanah 782 M², SHM, Posisi Pinggir
Jalan Besar, Hub. 0812 607 9129

Tanah dan Bangunan. UT. 9 x 34m. UB. 8 x
26m, Tembung Bandar Setia. Tanpa Perantara.
Ahmad: 0852 6124 8375. BURUAN.

Jl. Selam 5, 2 KT, Uk. 4.10 x 26, SHM,
Lengkap AC 2 Unit, Sanyo, Kitchen
Set, Dll. Hub. 0822 8412 6599

Rumah 2 Tkt, Lt. 15x36m, LB. 300 M, 5 KT, 7 KM,
Air, listrik, SHM di Jl. STM/Jl. Suka Damai Mdn,
siap huni, harga nego. Hub. HP. 0811 634 922.

Ruko 3 Tingkat Di Jalan Meranti (Siap Huni),
Cocok Usaha Kost/Kursus/Rumah Makan,
Hub. 0823 0406 4608, 0853 7257 1516

Dijalan Aksara Sebaris Aksara Plaza. Kamar
Tidur dan 2 Kamar Mandi. lengkap air dan
listrik. Berminat Hub. 0812 605 9032.

RUKO DIJUAL

Meski demikian, lanjutnya, tetap ada
even yang mengangkat seni budaya tradisional lewat pagelaran kesenian dari
masing-masing paviliun Pemkab dan
Pemko, maupun pergelaran musik etnik,
seperti Karo Night yang akan menghadirkan Plato Ginting.
Sementara, Media Event Diurnanta
menjelaskan, malam ini bakal manggung
grup Last Child dan esok malam giliran
band Lyla yang akan menghibur malam
Minggu pengunjung PRSU. Pertunjukan
dipusatkan di panggung utama dan dimulai sekitar pukul 20.00 WIB.
(hen)

RUMAH BARU DIJUAL CEPAT
Komplek Buana Vista Adalia Block C23, 2½
Tingkat, 6 x 12 M. Hub. 0851.0048.2677

2 Ruko Baru 3½ lantai. Jl. Gatsu
Km 6.7 sebelah Prima Center/
Manhattan Shoping Center.
Telp : 0812 6000 6655
0813 7761 2381

Ruko Jalan Pembangunan
4 Komplek Krakatau, 2½
Tingkat (3 Cor Isi) Siap
Nego. Hub. 0812.600.6195

tahun ini PRSU membuat sesuatu yang
baru juga yaitu Medan Radio Night Live
(song to request). Menurut Promotor Sofyan Sauri didampingi Co Promotor Ferry
Budiman Sumbayak, setiap pengunjung
bisa meminta lagu favoritnya ke penyiar
yang stand by di panggung utama. “Jadi
seperti request lagu di radio,” ujar Sofyan.
Even urban lainnya adalah Open Mic
Competition, yaitu semacam kompetisi
Stand Up Comedy.
"Juga ada Drone Competition untuk
mewadahi para komunitas dan penggemar drone di Sumatera Utara," ujar Ferry
Sumbayak.

JALAN BANDAR BARU-MEDAN
Dijual Rumah 2 Tingkat, SHM, Siap
huni, 3 KT, 2 KM, Uk. 7 x 14 M, Harga 1
M, Nego. Pemilik 0821.6843.1292

2 Tkt, 3 KT, 2 KM, Luas tanah 7.5 x 20 M²,
Siap huni, kondisi bagus sekali, Rp. 450
Juta/Jual Cepat (SHM) 0821 6560 0723.

DISEWAKAN

juga tampil lebih modern. Ada Coldplay
Night, sebuah malam untuk menikmati
lagu-lagu Coldplay pada 30 Maret di
main stage.
PRSU juga menampilkan Festival Henna,
sebuah keterampilan melukis anggota badan
menggunakan henna yang digelar Henna Artist Medan (HAM), Minggu (26/3). Sedikitnya, sudah 50 peserta mendaftarkan diri ke
panitia. Tak hanya kompetisi, direncanakan
juga ada workshop teknik henna oleh pakar.
“Masih terbuka pendaftaran sampai sehari
menjelang hari H,” kata Ena dari Lima
Manajemen Organizer.
Untuk mengakomodir para pengunjung,

DIJUAL Ruko 3½ Tingkat Siap Huni, L. Tanah: 4 M x 40 M, L. Bangunan = 4 M x 18 M.
Cocok untuk Usaha/Tinggal. Jalan Marelan
Raya Pasar 5 Marelan. Hub. 0822.7710.1713

Jl. SM. Raja No. 9/Depan GPH,
0812 6923 6250 (bit.ly/rukodism)

DIJUAL RUMAH

• Serdang (M. Yacob) 2½ Tkt, Sisa 1 Rp. 510 Jt
• Setia Jadi (Krakatau) 2½ Tkt, Sisa 1Rp. 825 Jt
• Cemara Garden (Melinjo), 1 Tkt Rp.375 Jt/Ng
• Karya Setuju, 2½ Tkt (Perdana) Rp. 540 Jt
Tersedia Juga : Renovasi Rumah, Cor Bangunan, Pemasangan Keramik/Granit, Gypsum, Jerjak Besi, Stainless, Pintu Press Dll
HUB : 0851.0305.6659

mengenakan pakaian dilengkapi aksesori
dan wajah seperti yang dikenakan tokohtokoh dalam anime, manga, dongeng, permainan video dan film kartun.
Di Medan komunitas ini cukup banyak,
bahkan salah satu cosplayer, V Kanon, sudah
menginternasional. Selain pernah didapuk
menjadi ambassador pada acara persahabatan Jepang Indonesia di Jakarta belum lama
ini, dia baru saja menerima kesempatan go
internasional dengan label rekaman musik
internasional di mancanegara.
Di malam harinya, tampil band Musikimia, eks Padi minus gitaris Piyu.
Dalam hal pergelaran musik, PRSU

DIJUAL RUKO 3½ TINGKAT
DIJUAL - SIAP HUNI

2 Tingkat, SHM, 4 x 14 M, Jl. B. Zein Hamid
Gg. Nusa Indah No. 12B Titi Kuning, Hub.
HP. 081 165 1398, 0823 6200 6678

CEMARA ASRI

DISEWAKAN RUKO
RUMAH PETAK

RUMAH DIJUAL

DIJUAL VILLA

DIJUAL RUMAH KOS + INDUK

Dijual Rumah Hock. Jl. Casablanca.
Hub. 0813 7028 8810.

LT. 10 x 18, LB. 10 x 14, SHM, K. Tdr 4, Toilet 3, K. Mkn,
Dapur, Garasi, R. Keluarga, R. Tamu, Komp. Villa Malina
Indah, Gagak Hitam Ring Road, Hub. 0813 5051 6167

Luas 13 x 25, Dekat Kampus UMSU,
Telp. 0822 2020 8707, 081 874 6422

Cemara Asri. 8x19.5 (SHM) Full Elektronik &
Perabot. Hub. 0813 9641 0000. Maaf TP.

Jl. Jermal III Gg. Muara. Per. Griya Pratama II. Type 62.
UK. 6x17, 3 KT+2 KM, Harga 425 Jt (Bebas semua
biaya) Hub. 0812 6009 3769 - 0813 7032 8398.

DIJUAL RUMAH BARU

• 3½ T, Muara Takus, 5 x 18, SHM, IMB
• 5 Rmh dr Sun Plz, Klr Tembus Ke Jln. Lain

DISEWAKAN

JUAL CEPAT - 0821.6378.3456

DIJUAL

Jual Murah Rumah Villa Yohoo

2 Tgkt, 3 KT, 2 KM, PAM, PLN, Granit, 6m x 15m,
di Komp. Grand Menteng Indah (Wiraland) Serius
Hub. 0822 7246 0861 (WA) D63FC4B7 (BBM)

DIJUAL RUKO 2½ TINGKAT

Di Jalan Kol. Yos Sudarso. Lorong 1. Kamar
tidur dan 2 Kamar mandi. lengkap air dan
listrik. Berminat Hub. 0812 605 9032.

CEMARA ASRI

*Longan 8x15, 2½ TK
*Ruko Graha Metropolitan. 4x16, 3 TK.
Hub. 0821 6567 5460. Maaf TP.

DIJUAL

Rumah 2½ Tingkat Gandeng, Ukuran. 6.5 x 32,
SHM, di Jalan Bambu I, Medan Hub. 0812.603.8878

Hub. 0857 6743 8975

Rumah Jl. Iskandar Muda Medan
21/250, Hub. 0812 6918 7541

VILLA di Jl.Gardenia No.88 i Cemara Asri
Ukuran 8x16 m kosong, SHM. Peminat/ serius
hub: 085358581177 (TP)

RUMAH

DIJUAL RUMAH
DIJUAL RUMAH

RUKO KATAMSO DIJUAL

Rumah semi villa di Komplek Cemara Asri. Uk: 12x16
m, 4 Kt, 2 Km, 4 AC, perabot lengkap. Security 24
Jam. Hub: 0852-7013-8828. Diutamakan 2 tahun

• Mutiara Residence Uk. 8 x 22, Kosong, 2.5 Lantai
• Mutiara Palace Uk. 10 x 19, Siap Huni, 3.5 Lantai

Dekat Majestyk Bakery, 3 Lt, SHM,
Siap Huni, Hub. 0812 9022 7000, TP

Jl. Sei Kapuas Medan Baru, Ukuran 6 x 17.5 M,
2½ Tingkat, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Jual
Murah, 0878 6844 9558, 0819 204 2611

RUMAH DIJUAL

* CBD Blok CC Rp. 1.5 M * M. Palace 8 x
16 M Rp. 1.55 M * Griya Riatur 8 x 25 Rp.
2.6 M * Cemara Hijau, Cemara Asri, Serdang, MMTC. CONTACT : 0852.6162.3512

Total 4 Unit, Sisa 1 Unit, LT. ± 4.3 x 27, LB. ± 4.3 x
16 M, 2½ Tingkat, Siap Huni, Keramik 60x60,
Jalan Lebar, Lokasi dekat ke Jalan Mustafa &
Krakatau. Buruan !!. INFO HUB : 0851.0039.0139

Ruko 3½, Jl. Sutrisno Uk. 5.2 x
18.5, SHM, Full Keramik, Beser ta Perabot, Cocok Utk Usaha Dan Tempat Tinggal, Yg
Serius Hubungi 08126024 6157

• Ruko 3½ Tingkat (Baru Selesai Renovasi)
sangat cocok buka Usaha. Jalan K.L. Yos
Sudarso depan Pajak Palapa P. Brayan Kota
• Rumah Petak : Titipapan Komplek Pesona
Malibu No. 32-B
HUB. 0822.4591.2745 / 0822.7248.2928

Dijual Rumah Villa Dgn Perabotan lengkap di
Villa Brastagi Highland-Brastagi. 4 Kmr Tidur, 2
Kmr Mandi. Uk. Tanah: 7x12m, luas Bangunan:
160 M², SHM. Hub. 0813 7518 8175 - 0812
6495 5220. Harga Nego Habis. Cek Bangunan
Villa di Youtube ; Sewa Villa Brastagi Highland.

DIJUAL RUMAH

DIJUAL VILLA

RUMAH DIJUAL CEPAT (T.P)

DIJUAL/SEDANG DIBANGUN

TOWN HOUSE BILAL PALACE

DIJUAL RUMAH VILLA di BRASTAGI

Dijual Ruko Cemara Asri
Hook 2 Unit Gandeng

Jl. Sei Bingei, SHM. Lt. 728 M², LB.
600 M², 3 Lt. Ada kolam renang,
taman, cocok t. tinggal, kantor, Cafe.
HP. 0821 6740 2607.

3 Tkt, Cocok buat usaha. LT. 5
x 18.5, LB. 5 x 13.5. Siap huni.
Jl. AR. Hakim, Simp. Halat.
No.HP: 0852 9606 2888.

VILLA TOWN HOUSE 2½ TKT BARU

~ 1 unit rumah di Jl.Krakatau No.116/50
3 tingkat (4,5x20) dekat Bank Mandiri
~ 2 unit ruko di Jl.Letda Sujono No.230/231
(Gandeng)
Harga Nego. Hub. 081260345599

Dijual 1 Kav Tanah Ukuran 8.5 x
22.5 M, Hadap Selatan, Lengkap
Listrik, Gas Negara Dan Tel,
Peminat Hubungi 0812 863 9555

Siap Huni, Jl. Eka Suka IV No. 16
Medan Johor, Luas 200 M²,
Lantai Keramik, Air, Listrik,
Pekarangan, SHM, Harga 400 Jt
(Nett), CP: 0853 6283 8866

Somerset Regency, Sunggal
Rumah mewah/full furnish
4 + 1 Kt, 3 + 1 Km.
LT/LB: 247 / 208/SHM
Hub: 0811155545

Rp 300 Jutaan + Hadiah @ Jalan Cemara/
Melinjo (Depan C. Asri), Villa 1 Tkt, 5.5 x 12 &
2 Tkt, 5 x 15, Kondisi S. Huni, Kloset Duduk,
Dapur Granit, Kaca UPVC, Lingkungan Tionghoa, Tinggi Bangunan 4.5 M, Tinggal Angkat
Koper, Hub. 0821 6698 0945, 0851 0305 6659

Bangunan Baru Di Komplek
Grand Rahayu, Jl. Pukat
Banting I/Rahayu, 2 Tkt Cor
Daag, Siap Huni Lgkp, 2
KM, 2 KT, Granite, Serius
Hub. 0811 638 3280

1 Unit Ruko Gandeng 2½
Tkt (Kosong), Ukuran 7 x
16 Mtr, Rp 875.000.000,
Complex Madio Mega
Mas, Hub. 0821 8772
1522, 0822 7607 4050

• Jl.Kerang
• Jl.Tenteram

Bersama, LT. 4 x 25, LB. Lt.
1: 4 x 16, Lt. 2&3: 4 x 18,
SHM, PAM, PLN, Harga 1.4
M Nego, Hub. 0823 8777
9545 & 0851 0000 1910

Jalan Boulevard Raya. Ukuran 12.5 x
18= 3 Tkt Kosong, lokasi dekat pintu
masuk ke 2 Cemara Asri, cocok untuk
Restoran, Caffe dan Kantor. Peminat
Serius Hub. 0812 6000 8093 (TP)

Hg 425 Jt Siap Huni D.Krakatau

Jalan Besar Durung/Tempuling
Fas 2 Kt, 2 Km, tangga stainless, Granit 60x60
Plafon, air, listrik, SHM
Hub. 0822 9756 8861

MAKMUR GARDEN JL. AMIR HAMZAH

Dijual 1 Unit Rumah Double
Decker, Ukuran Bangunan 12.8
M x 15 M x 4 Lt, Hook, Peminat
Hubungi 0821 6682 0719

DIJUAL

1 (satu) unit rumah Town House,
LB 4x12, LT 4x15. Hook (sudut),
hadap Timur, row 7 m, 2 tkt, 2
Km, 2 Kt, siap huni, 2 x cor, PLN,
PDAM, security 24 jam, Jl.Kemiri
(Helvetia) Komp De City, SHM,
Harga 450 Jt. (Nego).
HP : 081.3614.05585

DIJUAL RUMAH

Kompleks Tapanuli Dalam
No. 2L, 3.5 Tingkat, 6 x 20
M, Lokasi Strategis Dkt
Sekolah & Pasar, Full AC,
Full Perabot, Siap Huni,
SHM, HP. 081 163 3738

DIJUAL

DIJUAL RUMAH SIAP HUNI
(Pindah Luar Kota) Jalan Pelajar Timur
Gang Nasional No. 19 Medan, SHM, IMB,
LT. 10 x 16 M (160 M²), PLN, PDAM, Bebas
Banjir, 3 KT, 3 KM (Bathub), RT, RK, Dapur,
Gudang, Carport (2 Mobil), Lokasi Strategis,
Bebas Macet. Hub. ANDI - 0811.65.3663 /
0853.7351.7023 (Bisa Bantu KPR)

• RUKO J-CITY
Jl. Karya Wisata, Siap Huni, 3 Lantai
• GUDANG AMPLAS CENTRE
Dekat Gerbang Tol Amplas, Depan
Terminal, Gudang Sudah Berfungsi
• VILLA THE SANTAFE
Jl. Tirtanadi Sunggal, Siap Huni,
Harga Murah/Nego
Hub. 0851 0600 8198

TAMAN MALIBU INDAH

DIJUAL CEPAT

DIJUAL RUMAH

DIJUAL RUMAH

VILLA CEMARA

DIJUAL MURAH

DIJUAL RUMAH
DIJUAL RUKO BARU
Siap Huni & Usaha!
DISEWAKAN Denai,
Dkt UMSU & Maju

- Gudang KIM 2. Mi P
Uk. 13 x 38 mtr
- Komp. CBD Polonia
Blok D uk. 4 x 18 mtr
3 tkt
- Disewakan Rumah Komp.
Punak Indah Jl.Gelas.
2½ tkt.
Hub: 081 26027011
Tanpa perantara

08126346988
DISEWAKAN DIJUAL
1. 2 Unit Rumah 2½ Tkt,
Jl. T. Amir Hamzah
No. A7 & A8 Griya
Riatur @ 45 M x 6 M,
Telp. PDAM, Listrik
2. Gedung Kantor Jl.
Iskandar Muda No. 33
(Ex BRI), 35 M x 23
M, Telp, PDAM, Listrik, AC
3. Rumah 2 Tkt, Jl. Dahlia
No. 39 (Cemara Asri),
12 M x 25 M, Telp,
PDAM, Listrik, AC
Hubungi 0852 9604 9115
Hubungi 0852 6131 1555

1 unit Ruko, hook (sudut),
lokasi strategis daerah
Bhayangkara. Cocok untuk
segala jenis usaha, SHM,
LT 4x17, LB 4x14, 3 tgkt,
3 xcor, PLN, PDAM.
Hub: 085261457506

DIJUAL CEPAT

4 Pintu Ruko Gandeng 3
Lt CBD Polonia. UK.
4x16m, full furnished, AC,
Tel, Internet, cocok utk
Showroom, Ktr, Cafe.
Hub. 0819 6024 500.

DIJUAL/DISEWAKAN

DIJUAL RUKO

4 x 16 M, Siap Huni, Surat SHM, 3½ Tingkat,
Belakang Sisa Tanah 2.5 Mtr, Jln. Letda Sujono
Baru I, Hrg. 850 Jt/Nego, Hub. 0823 6991 0000

DIJUAL RUMAH BARU

2½ Tkt, Tnh 4 x 16, Bag 4 x 11 (Keramik 60 x
60), Jl. Buku No. 88 Mdn, Hub. 0821 6543 1234

DIJUAL RUMAH

Citra Land Bagya City, Hubungi INGGRID,
0822 3786 1306 (WA), BB: 572CFEF3

DIPASARKAN RUMAH

DIJUAL RUKO

1 unit ruko, no 76A, 3 tingkat,
SHM, di Jl.Bukit Barisan, 30 m dari
Jl.Krakatau, lokasi sangat strategis.
Hub. 0821 6788 1999 Maaf TP

RUMAH DIJUAL

DIJUAL RUMAH

Ruko 3½ Tingkat di Jalan Lebong
No. 33 Medan. Ukuran. 5.5 x 24 M,
di lengkapi Solarhat, 2 Kulkas, 3 AC
& Kompor Gas.Yang berminat Hub.
061.4538.891, 0812.6528.158

5 Kmr Tdr, 3 Km. Mandi, 1 Grasi.
Uk. 14x45m, luas Tanah 637 M²,
luas Bangunan 200 M². Jl. Karya
Bakti, Pancing. Kel. Indra Kasih
Medan. Hub. 0813 6177 1993.

DIJUAL

DIJUAL RUMAH MEWAH

DIJUAL RUMAH

Ruko 3½ Tingkat, 5 Unit, Sisa 4 Unit, Harga
Perdana 835 Jt, Type 60 Hanya 2 Unit Sisa 1,
Harga 315 Jt, Lokasi Jl. Kapten Rahmad
Buddin No. 55 Pasar V Marelan, Dekat Pajak,
HP. 0822 7268 5622, 0821 6646 4133

DIJUAL

VILLA CEMARA ASRI

Type 42/105 (2 Kamar/Double Dinding/Siap
Huni Rp. 162.000.000,- di Komplek Citra
Residence dekat Bandara Kualanamu
Medan. HUB. ABANG SARAGIH, HP.
0812.8114.3333, WA : 0816.377.166.
NB : Tersedia Tanah Kavling Siap Bangun Uk. 7 x
15 dan 7 x 20 (Permeter Rp. 600.000/Nego)

Komplek Nusa Dua Double Dekker,
Samping PRSU, Lt. 3½ Tkt, LT. 6 x
15 M, SHM, Fas: Lif t, Kolam
Renang, Taman, Club House, Dll.
Hub. 0852 0618 1188, Maaf TP

Rumah 1½ Tingkat, 5 x 22
M, SHM di AR. Hakim Gang
Tanjung, Siap Huni.
Hub. HP. 0852.7658.3980

DIJUAL CEPAT B.U

1 Unit Rumah Petak Siap Huni, Uk. 4 x 22 Di Jln. Gatot
Subroto KM 8.5 Gg. Aman No. 30/6D Kp. Lalang Pasar
V (Belakang Lotte Mart), Hub. 0852 6277 7757 (TP)

DIJUAL CEPAT

•2 Unit Ruko Gandeng 3 Lantai, Siap
Huni, Lokasi Komplek CBD Polonia,
Ukuran 8 x 16, SHGB, PAM, PLN,
Harga Rp 2.9 M (Nego)
•2 Unit Ruko Gandeng 3 Lantai,
Lokasi Komplek Kuala Namu Commercial Business Park (Deretan Hotel Wing), Ukuran 8 x 16, SHGB,
PAM, PLN, Harga Rp 4 M (Nego)
Peminat Serius Hubungi
0813 6148 5028, 0812 654 7889

DIJUAL CEPAT

• 1 Unit Ruko 3 Lantai, Siap Huni,
Lokasi Jln. Thamrin, Ukuran
4.5 x 20, SHGB, PAM, PLN, Tel,
Harga Rp 2.8 M (Nego)
• Tanah Di Merek Kab. Karo,
Luas 10 Ha, SHM, Pinggir
Jalan Besar, Harga Rp
450.000/M (Nego)
Peminat Serius Hubungi
0813 6148 5028, 0812 654 7889

DISEWAKAN

P. SIANTAR
DIJUAL CEPAT RUMAH
Jalan Atletik No. 17 P.
Siantar. Uk. 4.5 x 27 M,
SHM. Hub. 0821. 6503.
3188, 0812.6356.5200

Jumat, 24 Maret 2017
TERCECER

BPKB Toyota Avanza dgn No Polisi BK

1939 QG. A/N Paw Kim als Predy Leo.
Hub. 0853 6075 6363. Tidak akan
dituntut dan diberi imbalan
sepantasnya.

LOWONGAN U/APOTEKER
U/LUAR KOTA (R. PRAPAT)
HUB: 0853 6249 9898

PEGAWAI TOKO : Pria/Wanita, max. 25
tahun. Lamaran diantar ke Jln. Sekip
No.72-i Medan (toko Sekip Accessories).

KERJA SAMPINGAN PT. MSDM

ANDA MAU BEKERJA DAN BISA MENGEMUDI
??? Hubungi: CAB. KPT. MUSLIM : 0813 6239
0157, 0821 6533 8375, 0813 7008 2123.
CAB. AMPLAS : 0813 7612 4477, 0823 6941
9121, No. SMS & Telp dilayani di jam kerja.

SPG/Wanita, usia 19-25 thn. Hub: TOKO
VIT NATURAL S. Plaza Medan Fair/
Careffour Lt.1 No. 86-A (dkt Pegadaian).

DIBUTUHKAN SEGERA
- ASISTANT SALON

Age 17-22, speak Hokkian, can work
under pressure. Lokasi Jl. Jambi.
Call: 0831 9879 4108 (MS. SISCA).

Mahir dalam : Cuci Blow, Smooting, colour,
perming
- Gaji nego
- Bonus + day off
(WIL.ID HAIR GALLERY)
Jl. Wahidin No. 223 B, (0813 8006 2353).

DIBUTUHKAN “CALON TERAPHIST” Wanita (tanpa pengalaman) bisa di didik dan disiplin,
berpenampilan rapi dan sopan.
Lokasi di daerah MARELAN. Yang
berminat Hub No. HP: 0852 7006
6496, selama hari dan jam kerja.

PRT/TKW usia wanita: 21-50 thn, Pria: 18-44 thn
dengan tujuan penempatan:
-SINGAPURA
: ± 5,5 JT/BLN
-HONGKONG
: ± 7,1 JT/BLN
-TAIWAN
:± 7,5 JT/BLN
-MALAYSIA
:± 4-5 JT/BLN (Pria/Wanita)
GRATIS Tanpa Biaya,PROSES CEPAT & RESMI
PT.AKARINKA UTAMA SEJAHTERA
Alamat Jl.Tinta No.19-D,Ayahanda - Medan
Hub.0812 6333 3020 / 061 - 8051 2862 (Jessi)

DIBUTUHKAN

DIBUTUHKAN SEGERA

Kami dari perusahaan yang berkembang yang
bergerak di bidang bahan Bangunan mengajak anda
untuk mengisi posisi : 1. MARKETING.
Dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Bisa
berbahasa Hokkien. 2. Jujur, ulet dan bertanggung
jawab. 3. Usia antara 20-30 tahun
Lamaran lengkap dikirim ke Jl.Gaharu No. 24-A
Medan (No. Telf: 061-415 7637), selambatlambatnya tanggal 27 April 2017.

Syarat : Pria, memiliki SIM B1 dan SIM C.
Pengalaman dan bisa bekerja sama. Jam kerja
Supir : 07.00-18.00 (Senin s/d Sabtu). Lamaran
lengkap Hub Telp. (061)-8211 883 (Anna).

DICARI PENJAHIT

PUSAT REPARASI KOMPUTER

Notebook,Monitor,LCD,Mainboard dll.
Bergaransi 1 bulan.Hub PC COM :
Jl.Bambu II 64-B 662 9248 - 663 1192

Special Baju Gaun, alamat Jl. Ramadsyah/Japaris. HP: 0821 1784 8698.

LOWONGAN

1. MANDARIN TEACHER
2. BIMBEL TEACHER

TERCECER
Surat Keterangan Tanah AN.
NURAHUDDIN BATUBARA No. 100/
PPH/VII/1991. Kavling No. 2 Blok No.
XIX. Yang diperoleh dari Badan Pimpinan
Pembina. Perumahan Vet.RI/Pur.ABRI/
Juang 45 Medan. Yang terletak di Jalan
Perintis Medan Estate dengan luas 20x30
M. Tercecer disekitar Jl. Permadi Dusun
VIII, Desa Saentis, Desa Cinta Rakyat,
Desa Percut, Kec. Percut Seituan. Yang
menemukan HUB. 0812.6909.0857

TENAGA MARKETING
U/FURNITURE

Dengan ketentuan sbb:
1. Wanita/Pria
2. Memiliki kendaraan sendiri & SIM C
3. Kreatif dalam berkomunikasi
4. Gaji pokok, komisi
Lamaran diantar ke:
Jln. Bilal Ujung 22, Telp: 6643 216.

TELAH tercecer Surat Keterangan
Tanah No.064/SKT/XI/1996 tanggal
15 Nopember 1996 atas nama
Riphat Singarimbun.
Yang terletak di Jl.Sunggal dengan
luas 130 m².
Hilang di sekitar Jl.Sunggal Medan,
tahun 2016.
Bagi yang menemukan harap
menghubungi 081370679798

DIBUTUHKAN SEGERA!!

A. TELE MARKETING 2 ORANG
B. ADM KANTOR
C. SALES LUAR KOTA
• Wanita, umur max. 26 thn (A/B) Pria (C)
• Berpengalaman di bidang Tele Marketing/Penjualan
min. 1 thn (A,C)
• Minimal tamatan SMA/SMK sederajat (B)
• Jujur, rajin & sanggup bekerja keras
• Disiplin & bertanggung jawab
Kirimkan biodata lamaran via SMS ke No. HP :
0813 7078 2041. Bagi pelamar yg memenuhi
persyaratan, akan di Interview langsung di kantor
setiap hari kerja.

DIJUAL

LOWONGAN GURU MANDARIN

Kios di Pajak Petisah
Lantai I Blok: A No: 17
Hub: 0813.3924.6318

Mengajar di beberapa sekolah ternama di
kota Medan, Tg. Morawa dan L. Pakam
untuk KELAS PAGI. Terbuka bagi fresh
graduate dan yang sedang kuliah. Syarat :
Pria/Wanita, suka mengajar, bersedia
mengikuti pelatihan. Fasilitas : Gaji, uang
transport, tunjangan, pelatihan, promosi
jabatan. Lamaran dapat langsung dikirim via
email : generasi.unggulan@yahoo.com
paling lambat tanggal 15 April 2017.

KIOS P. RAMAI

Disewakan. UK. 2x3 M, LT. 2. Lokasi
strategis. Hub. 0823 6148 9888 (TP)

DISEWAKAN

Kios Pasar Rame Pinggir Jalan,
Luas 3 x 2, Hub. 0812 600 5397

OVER SEWA

LOWONGAN KERJA
ADMIN-FINANCE-KASIR

Kios Di Mall Centre Point, Lantai 2
Dekat Ace Hardware, Cocok Untuk
Klinik Kecantikan &
Fashion, Hubungi
0851 0308 4333

Wanita max. 28 thnpendidikan min. SMA/SMK.
Menguasai Microsoft Excel.
Jujur, rapi dan
bertanggung jawab
SMS : 0859 2286 8939.

DIBUTUHKAN
“KEPALA ADMIN”

Persyaratan :
1. Wanita, berusia 25-35 thn
2. Berpendidikan minimal SMA/
sederajat
3. Pengalaman diutamakan
4. Dapat berbahasa Hokian
5. Dapat mengatur bawahan
Kirimkan surat lamaran lengkap ke
Jl. Mawar No. 21 Komplek
Cemara Asri Medan.

SEWA VILLA

Di Sibolangit 25 Menit to Brastagi. Tersedia 3 Km s/d 9 Km.
Fas. Kolam Renang, Taman bermain anak-anak dll. Lokasi dekat
Hillpark, Asri, Aman, Tenang, Bersih. Hub. 0851 0036 9807.

LOTUS VILLAGE Depan Hotel The
Hill Sibolangit. Fasilitas Lengkap. Hub.
0851.0075.3339, 0852.6161.1000

LOWONGAN KERJA

DISEWAKAN VILLA

Dibutuhkan tenaga kerja profesional untuk Restoran
dengan posisi sbb:

BRASTAGI RESORT
(AS) 0851.0130.1694, 0813.1823.0067

1. KASIR
2. WAITERS

Vila Bukit Asri

Syarat :
a. Wanita (berpenampilan menarik)
b. Usia maksimal 22 tahun
c. Pengalaman di bidang Kasir (1), Waiter (2)
d. Tamatan minimal SMA/SMK
e. Memiliki skill dan tanggung jawab yang tinggi
f. Tidak sedang kuliah
g. Dapat bekerja dengan team, jujur, disiplin dan
bertanggung jawab
Surat lamaran dapat ditujukan langsung ke WARUNG
RAWIT MEDAN, Jln. Pegadaian Simp. Jln. Pemuda II No.
28-30 Medan Maimun, Telp: 061-414 9218 atau kirim Email : warwit_medan@yahoo.com. Paling lambat 1
Minggu setelah iklan ini diterbitkan & cantumkan No. HP
yang dapat dihubungi.

3 KT, 4KM air panas
Alat dapur lengkap
400rb/mlm 1234
600rb/mlm 567

0853 7309 8551

MUTIARA COPIERS

DIBUTUHKAN

Jl. Guru Patimpus No. 15 I-J
Telp. (061) 414 6682
HP. 081 163 9481, 081 161 9253, 0822 74 575 575
JUAL DAN SEWA

Beberapa Wanita

(A) WAITRESS
(B) SPG

Mesin Foto Copy Canon Rekondisi
Toner Beserta Spare Part
www.cekinfo.com/mutiaracopiers

Interview langsung di
Jalan Sumatera No. 22A
Medan
Iklan ini berlaku 2
dua Minggu.
DIBUTUHKAN SEGERA

Kami perusahaan bergerak di bidang Elektronik
membutuhkan tenaga :

SALES PROMOTION GIRL/MAN (SPG/SPM)

Dengan persyaratan sbb:
1. Wanita/Pria
2. Tamatan SMA/sederajat
3. Rajin, jujur, disiplin
4. Bersedia ditempatkan di mana saja
5. Dapat berkomunikasi dengan baik
Fasilitas :
1. Tunjangan Bulanan
2. Komisi dan bonus
Bagi yang berminat segera antar surat lamaran ke:
Jl. Krakatau Ujung Komplek Krakatau Multi Center
Blok C No. 12 (depan Maju Bersama), jam kerja :
10.00 Wib-16.00 Wib, tgl. 27 s/d 31 Mar 2017. Atau
email ke: Bastianks@gmail.com

RANTANGAN & NASI KOTAK, LEZAT, HIGIENIS
PHEI-PHEI CATERING
Menu Setiap Hari Ganti (Variasi)
Call : 0813.7613.5996 / 0852.6288.2288

AYEK CATERING

Masakan Terlezat untuk Anak Anda.
Menu Lezat Rasa Mantap.
HUB : 061.452.9891, 0821 6639 5068

SAYUR RANTANGAN

CIA CIA

TERIMA RANTANGAN
NASI KOTAK
HUBUNGI : 0851.0048.2677

RAJA CATERING

CATERING PILIH MENU SESUAI SELERA
Hub. 085270120909 / 081315180991
Rantang 5 Tingkat Hanya Rp. 800.000
Rantang 4 Tingkat Hanya Rp. 700.000
Naskot Hanya
Rp. 240.000/Bln
---- FREE ONGKIR --NB : Menerima Pesanan Naskot Dalam Partai Besar / Kantor / Pabrik Harga Nego

CENNI CATERING

LOWONGAN KERJA

Kami perusahaan swasta yang sedang berkembang
di Medan membutuhkan tenaga kerja sbb:

SULAM ALIS

HUBUNGI : ALYN ‘S SALON.
Jln Ansari No 33 C/39 Medan
(Depan SMA Neg 6 Masuk dari
Jln. Thamrin/Sun Yat Sen) Medan.
Telp.061-7348713.
HP. 0819 604 6214 (Whatsapp)
-Sulam Alis Standart Rp 500.000
-Sulam Alis Shading Rp 700.000
Free Touch up 1x.

Sayur Catering buat Keluarga/Kantor.
Bersih/Lezat/Menu Berganti.
Harga Mulai dari 800-1,5 Jt
(Juga tersedia nasi kotak)
IG : Cenni Catering
Hubungi : HP. 0821.6759.8855,
061.8003.3819
0821.6898.9911

WILLIE CATERING

Menu Special : Kepiting, Ikan Bawal,
Lidah, Seafood Lain-lainnya.
PARTAI KECIL DAN BESAR
HUB : 0877.6881.3442
Tersedia Pagi & Sore

CATERING PEI-PEI

Menerima Rantangan & Nasi Kotak
Hub : 081370638882
Harga mulai : Rp.800.000 s/d 1.500.000
NB : Menu tiap hari diganti
Halal & Non Halal
Tersedia pagi & sore

SUNDAY CATERING

MINGGU ADA SAYUR
MENU 4 LAUK, TANPA SAYUR
Rp 700 Rb/ 1 Juta
Menu Dpt Di Lihat
Di BB / Line / Instagram

Hp : 0852 7024 7119

LIE THING

AMEI MIE LEBONG
Jl.Lebong no.3 Mdn - Tel : 061-7360085 - 7326329

Mie Hok Kiew Hp: 082364665555
Mie Pansit
085100082657
Mie Tuka
Mie Rebus
Bakso Udang,
Ikan Bakso Panjang
Rujak Aceh, dll
(mulai 25/3 ‘17 - 5/4 ‘17 buka dari jam 06.00 - 15.30)

CUCI GUDANG LAPTOP TERMURAH
• Merk Terkenal

• Dell 12” ........... 1.7 Jt • Kwalitas Terjamin
• Toshiba 14” ..... 1.9 Jt • Digaransi
Hub:
• NEC/HP 14” ..... 1.9 Jt
0813
7508
3972
• Fujitsu 15” ....... 1.7 Jt
• LED TV 17” .... 900 Rb 0853 5880 0373
• Dell 10” ........... 1.8 Jt Pondok Kelapa No. 9B
- Ring Road
• Core2Duo .... 1.990 Jt Medan
Tersedia Cicilan
• Core i3/i5 ..... 2.990 Jt Kartu Kredit 12 Bln

1. MANAGER RESTO
2. MANAGER OPERASIONAL PENGAMANAN
3. KONSULTAN PENGAMANAN
4. KOORDINATOR INSTRUKTUR MEKANIK

Dengan persyaratan :
- Pria/Wanita, tamatan S-1 semua jurusan (1)
- Purn. TNI Pangkat Letkol, Purn. Polri Pangkat AKBP
(2,3)
- Pria, tamatan S-1 Hukum (3)
- Usia minimal 35 tahun (1,4)
- Usia maksimal 58 tahun (2,3)
- Pria, tamatan S-1 Teknik Mesin (4)
- Dapat mengoperasikan komputer/menguasai
Microsoft Office (1,2,3,4)
- Berpengalaman di bidangnya min. 2 tahun
- Berpenampilan menarik
- Dapat bekerja dengan tim
- Berkelakuan baik, disiplin, jujur & bertanggung
jawab
Lamaran dapat di antar langsung ke:

VIMAX/HAMMER ASLI

Kuat, Keras, T. Lama, Besar & Panjang, Maxman, Cialis,
Spray, Foredi, Srigala, Hajar Jahanam, Levitra, Anabolic
RX 24, Lion, Gold Maca, Pelangsing Fiforlif, Fatloss,
Selulit, Penggemuk, Vacum P/Pyor, Perapet, Dll

ALUNG

Pin BB: 28CA14B4
ANTAR GRATIS
Jl. Sei Wampu No. 147 Dpn Alfamidi Simp. Barat
FIATSENG - Jl. T. Amir Hamzah 80 Binjai
Call/SMS/WA: 0812 1094 4445

DIBUTUHKAN

STYLISH BARBERSHOP
Untuk ditempatkan di luar
kota. Tempat tinggal
disediakan, dengan gaji mulai
dari 3 Juta/bulan.
Pengalaman min. 3 tahun.
Hub: 0851 0070 4077.

DIBUTUHKAN SEGERA
Sebuah Restoran Franchise Ma-

sakan Khas Indonesia yang segera
di buka di kota Medan, membutuhkan karyawan untuk ditempatkan di
bagian :

1. SUPERVISOR
2. WAITER/WAITRESS
3. CASHIER
4. COOK/HELPER
5. BARISTA
6. PART TIMER/PARUH
WAKTU

Kualifikasi :
a. Pria/Wanita
b. Usia 17-25 tahun
c. Pendidikan min. SMA/sederajat
d. Diutamakan yang sudah berpengalaman
e. Berpenampilan menarik
Kirimkan surat lamaran beserta CV
dan pas foto ke Analisa dengan kode
“Kafe Kopi 2017” paling lambat 1
Minggu setelah iklan ini diterbitkan.

Gaji & Komisi tersedia. Hubungi: 0823 6000
3398 (ASIONG). Kantor : Jl. Prof. HM.
Yamin No. 63 C daerah Simpang Yosua.

Pasang label Cup Es Krim, bhn disediakan dikerjakan dirumah 1 paket/kotak Rp. 64.000. Berlaku
kelipatan, tdk ditargetkan (OSS). Hub: HRD SUKANDAR,SE : 0823 4683 8857, Medan Sunggal.

STAFF LAPANGAN : Pria/Wanita, rapi,
jujur dan disiplin, umur 18 s/d 25
tahun. Antar lamaran ke Jalan Cemara
No. 1A (CEMARA FUTSAL). Hub No.
HP: 0853 5999 3798/No. SMS.

LOWONGAN KERJA
DIBUTUHKAN SEGERA

MARKETING

Dengan syarat :
- Pria, min. 20 thn
- Diutamakan memiliki pengalaman di bidang
penjualan
- Mampu bekerja dalam target dan team
- Bekerja keras, jujur, disiplin dan bertanggung
jawab
- Mempunyai kendaraan sendiri dan SIM C
- Gaji pokok dan bonus memuaskan
Lamaran diantar ke:

GETSEMANI TOUR & TRAVEL
Jln. Ir.H.Juanda Baru No.21 Medan
Telp: (061) 8880 5555/0811 6577 886.

DICARI

DOG GROOMER & HANDLER

Kriteria :
1. Pria/Wanita
2. Usia 17-35 tahun
3. Dog Lover
4. Memiliki sepeda motor & SIM C
5. Jujur, baik, sopan, rajin, bersih, rapi
6. Memiliki kemampuan membentuk/
menggunting bulu anjing sesuai dengan
permintaan klien, memandikan dan
momotong kuku anjing
Bila berminat, kirim CV ke: Jl. Nibung Raya
No. 137-139 (RESTORAN DAPUR LINA).
Lampirkan portofolio jika ada.

Sebuah Pabrik Obat Tradisional
Akar Rimba di Serdang Bedagai
membutuhkan :

- ASISTEN APOTEK

Sertakan :
1. Surat lamaran
2. Surat pengalaman kerja
3. CV
4. Pas foto
Lamaran dikirim via email :

hn.medan1@yahoo.com

URGENTLY REQUIRTMENT

Kami perusahaan Multi Nasional yang sedang berkembang, membutuhkan staf yang
berpengalaman min. 2 tahun
dengan kualifikasi sbb:

1. STAF AKUNTAN (S1 Ekonomi)
2. STAF TEHNIK (S1 Tehnik)
3. STAF LEGAL (S1 Hukum)
Lamaran diantar langsung
ke Harian Analisa Medan.
Dengan kode “MT” selambat-lambatnya 1 Minggu dari iklan ini.

LOWONGAN

Kami perusahaan Produksi Food Seasoning yang sedang berkembang, membutuhkan beberapa karyawan yang ingin
berkarir, dengan posisi sebagai berikut:

1. LABORATORIUM PABRIK

Persyaratan : Min. Jurusan Kimia D3

2. ADM

Persyaratan: Min. tamatan D1, min.
menguasai Excel, Word. Berpengalaman di bidangnya. Status Perempuan:

3. MARKETING EKSKLUSIF

Persyaratan :
Min. tamatan SMA, berpengalaman
min. 3 thn. Menguasai Marketing food.
Menguasai Excel & word. Menggunakan HP Android
Surat lamaran lengkap dikirimkan
langsung ke Kantor Analisa dengan kode
“FOOD”. Iklan ini berlaku selama 10 hari
dari mulai surat tanggal ini terbit.

1. ACCOUNTING

Kirimkan surat lamaran
lengkap anda ke email :

hrd@amwtour.com
Paling lambat tanggal
5 Apr 2017.

DIBUTUHKAN SEGERA

1. MARKETING LAPANGAN (MP)...5 ORG
2. BAGIAN UMUM (OB)...2 ORG
3. TEKNISI ELEKTRONIKA TEGANGAN
MENENGAH...2 ORG
Persyaratan :
• POINT 1-2
1. Pria, max. 35 tahun-diutamakan memiliki KTP
dengan alamat yang sama
2. Pendidikan min. SMA & bersertifikat
3. Memiliki SIM min. SIM A dan C
4. Fisik sehat/kuat/beriman/tanggung jawab/
jujur/kemauan keras
5. Pengalaman/menguasai jalan Medan/dapat
keluar kota
6. Tidak pernah/sedang bermasalah dengan
hukum
7. Memiliki Armada min. Sepeda Motor (Point
1)
8. Jaminan Bersertifikat/Akte Lahir (SO) dan
berBPKB (MP)
• POINT 3
1. Pria, max. 30 tahun
2. Berpendidikan/sopan/jujur/fisik kuat/kerja
team dan dibawah tekanan
3. Menguasai bidang elektronika tegangan
menengah sedang dan berpengalaman
4. Domisili Medan Timur
5. Bersedia keluar kota dan menguasai bidang
kelistrikan
Kirimkan surat lamaran lengkap beserta CV dan
Berser tifikat, lamaran diantar langsung ke Jl.
Sidorukum Kompleks Sidorukun Mas No.1.
Mohon cantumkan jabatan yang dilamar

PENERJEMAH

1. Mahir bahasa Mandarin & Indonesia baik lisan maupun tulisan
2. Laki2, max. 45 tahun
3. Diutamakan yang memiliki SIM C & SIM A
4. Diutamakan yang bisa mengoperasikan komputer
5. Diutamakan yang berpengalaman
6. Terbuka bagi pelajar/maupun bukan
Hubungi: VINO
No.HP: +62812 6005 9278.
email: 727674661@qq.com

PR Marketing Manager

Be part of a growing start-up in creative industry who
has been working along national and international
brands in various fields.
Job Descriptions
• Work closely with several groups of creative entities
• Manage relationships with clients, vendors, influences & partners
• Conduct market research
• Come up with PR ideas and strategies (offline &
online)
• Identify problems and solutions
• Generate new project / business opportunities
Main requirements :
• 21-30 y.o males/females
• Min. D3 - Bachelor Degree (S1) in Marketing/Communications or related fields
• Min. 1 year experience in marketing/PR job
• Independent & Responsible upon team & individual
tasks
• Presentable, easy-going, resourceful, result-oriented
• Fluent in Bahasa & English
• Have & ride his /her own vehicle
Please submit your CV (incl. your recent photo) to :

DIBUTUHKAN SUPIR

Kami perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Snack membutuhkan beberapa orang SUPIR
untuk ditempatkan di dalam dan di luar kota
Dengan persyaratan :
1. Laki-laki
2. Umur max. 35 tahun
3. Memiliki SIM B
4. Disiplin, jujur dan ulet
Kirimkan surat lamaran anda, lengkap dengan pas
photo 3x4 2 lbr, foto copy kartu rumah tangga dan
SIM beserta Nomor HP yang bisa dihubungi. Lamaran diantar langsung ke UD. JAYA MAKMUR, Jl. Letda
Sujono Ujung Komp. Gudang Intan No. 11
Kecamatan Percut Sei Tuan dekat Titi Sewa
Tembung, HP: 0853 6155 5673 dan 0813 7066
1886. Selambatnya 7 hari setelah iklan ini diterbitkan.

DIBUTUHKAN SEGERA

Kami dari perusahaan distributor kayu yang sedang
berkembang membutuhkan beberapa karyawan
untuk ditempatkan sebagai :

CHIEF ACCOUNTING

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Pria/Wanita, maksimal usia 35 tahun
2. Pendidikan min. S1
3. Pengalaman di bidangnya masing-masing 2 tahun
4. Mampu menyiapkan laporan keuangan
5. Mengerti Perpajakan
6. Mampu bekerjasama dengan tim, disiplin, jujur
dan bertanggung jawab
Bagi yang berminat segera layangkan surat lamaran
ke perusahaan kami di: Jl. Industri No. 54 Kebun
Sayur-Tanjung Morawa. Atau hubungi: 0853 6155
6999 (Tidak menerima SMS).

SONDORO SYAFINAH

DIBUTUHKAN SEGERA :
• CHEF NUSANTARA
• CHEF CHINISE FOOD/STEAM BOOT
• BARTENDER berpengalaman di
bidangnya min. 1 tahun
• WAITERS
Kriteria :
1. Pria/Wanita (Waiters)
2. Berpenampilan menarik
3. Minimal tamatan SMA sederajat
Kirimkan lamaran anda langsung ke:

SONDORO SAFINAH

Jl. Adam Malik Simpang Sikambing
E-mail : sondoro.fmr@gmail.com

DIBUTUHKAN SEGERA
ACCOUNTING

by 31 March 2017

Syarat2:
• Minimal tamatan SLTA
• Diutamakan berpengalaman kerja
• Jujur, ulet & mampu bekerjasama dengan tim
Surat lamaran disertai F/
C Ijazah & KTP, referensi
kerja dialamatkan pada
Harian ini dengan kode
“BERLIAN” paling lambat 2 Minggu.

DIBUTUHKAN SEGERA

Kami sebuah perusahaan Industri
sedang berkembang membutuhkan:

hireme.rdnt@gmail.com

Kami salah satu perusahaan International segera
buka cabang di kota Medan dan membutuhkan staff
untuk menempati posisi sbb :
1. ASSISTEN MANAGER
(AM)
2. SECRETARY
(SCR)
3. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD)
4. ACCOUNTING
(ACC)
5. CUSTOMER SERVICE
(CS)
6. PUBLIC RELATION
(PR)
7. RECEPTIONIST
(RCP)

Dengan kualifikasi sbb:
• Pria dan Wanita
• Pendidikan minimal D1 semua jurusan
• Sedang kuliah/fresh graduate
• Bisa mengoperasikan komputer
• Bisa berkomunikasi dengan baik
• Bahasa Inggris minimal pasif
Fasilitas :
• Gaji Pokok
• Jenjang karir
• Mobil operasional
Silahkan kirim lamaran ke email :
recruitment.cwteam@gmail.com. Paling
lambat seminggu setelah iklan terbit.

1. KA. GUDANG
2. KA. PRODUKSI
3. BAG. TEKNIK
4. BAG. ADM

Syarat :
1. Tamatan min. SMA (1,2,4)
2. Tamatan min. STM (3)
3. Pengalaman min. 1 thn (1-4)
4. Bisa mengoperasikan computer
min. Ms. Office (1,2,4)
5. Tidak sedang kuliah (1-6)
6. Bersedia kerja shift (2,3)
7. Rajin, disiplin & ber tanggungjawab (1-6)
Lamaran lengkap dikirim ke Harian
Analisa dengan mencantumkan kode
“BAGUS” di sudut kanan atas amplop.

Kualifikasi : Wanita, maksimal umur 23
tahun, pendidikan min. SMU/sederajat,
berpenampilan menarik, tidak sedang
kuliah, jujur, disiplin, sopan dan ramah

• ACCOUNTING & FINANCE

Kualifikasi : Wanita, maksimal umur 35
tahun, pendidikan minimal SMU/sederajat, Suku Tionghoa, mampu berbahasa
Hokkien, menger ti dasar Akuntansi,
mampu mengoperasikan komputer,
mampu bekerja sama dalam team,
disiplin, jujur dan bertanggung jawab

• ADMINISTRASI

STAFF PRODUKSI BAKERY

Kriteria :
1. Wanita
2. Mampu berbahasa Inggris
3. Lancar mengoperasikan
komputer dan internet
4. Dapat bekerja dalam tim
Fasilitas :
1. Gaji tetap
2. Insentif bulanan
3. Makan siang

DIBUTUHKAN

DIBUTUHKAN SEGERA

• PRAMUNIAGA

AMW TOUR

Dibutuhkan :

PEMBUKUAN & ADM

Syarat :
1. Minimal tamatan D3
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Pengalaman/tidak pengalaman
4. Diutamakan mengerti bahasa Hokkian
5. Ulet & cekatan
Bagi yang lulus seleksi akan diberikan gaji
& fasilitas yang memuaskan. Kirimkan surat
lamaran kerja ke alamat : Jl. Tengku Amir
Hamzah No. 11 Medan (depan Showroom
Nissan, sebelah Gereja Bethany House).
HOTEL yang sedang berkembang membutuhkan tenaga kerja:
1. ADMIN (Wanita)
Pengalaman
2. SEKRETARIS (Wanita)
Pengalaman
3. KASIR
Pengalaman
4. KAPTEN BAR
Pengalaman
5. ROOMBOY/ROOM GIRL
6. WAITERS BAR
7. KOKI
Pengalaman
8. TERAPISH (Wanita)
9. LC (PEMANDU KARAOKE) Berpengalaman
10. BARTENDER
NB: Makan 3x sehari dan Mess ditanggung
oleh perusahaan. Alamat : Jl. Besar Lbk
Pakam-Perbaungan No. 100 PKM. Kontak :
0853 7301 2340, 0823 6305 4973.

DIBUTUHKAN

WALK IN INTERVIEW

Jl. Jend. Gatot Subroto No./325 A Lt. 2,
Telp: (061) 451 4008 - 415 7905, Fax: (061) 415
2041 (Depan Berastagi Supermarket).

LOWONGAN PEKERJAAN

DIBUTUHKAN SEGERA

Kami sebuah perusahaan swasta membutuhkan segera tenaga kerja :

DIBUTUHKAN

Kami sebuah perusahaan yang bergerak di
bidang retail membutuhkan tenaga kerja
untuk ditempatkan di posisi sebagai
berikut:

Kualifikasi : Wanita, maksimal umur 35
tahun, pendidikan minimal D3/S1
sederajat, mampu mengoperasikan
komputer, tidak sedang kuliah, jujur,
disiplin dan bertanggung jawab
“WALK IN INTERVIEW” hari Senin tanggal
27 Maret 2017 pada pukul 10.00 s/d 12.00
Wib dan pukul 13.00 s/d 16.00 Wib ke YUKI
SIMPANG RAYA, Jl. SM. Raja No. 77
Medan. (Wajib berpakaian putih hitam &
membawa surat lamaran).

WIRA SECURITY ORGANIZER

MENERIMA PESANAN RANTANGAN & NASI KOTAK

Halaman 31

DIBUTUHKAN MARKETING !!!

DIBUTUHKAN SUPIR

SOFTWARE AKUNTING Kasir, Apotik,
Hotel, Bengkel, Klinik, Neraca, RL.
Hub. 061.7880454, 0852.8407.0707.
www.toko-marnala.com

DICARI

Di sebuah Cafe/Bakery yang
akan segera dibuka

Dengan kualifikasi :
• Memiliki pengalaman kerja di bidang
Produksi Bakery
• Minimal berusia 20 tahun
• Pendidikan minimal lulusan SMA
• Memiliki keahlian dalam membuat cake
dengan rapi
• Memiliki keahlian dalam membuat
berbagai jenis roti
• Mampu bekerja dalam tekanan
• Jujur, teliti, disiplin dan memiliki motivasi
tinggi dalam bekerja
• Mampu berkomunikasi & bekerja sama
dengan staff dengan baik
Kirim lamaran kerja anda dengan
mencantumkan :
• Foto copy KTP
• Pas photo 4x6 berwarna (2 lembar)
• Foto copy Ijazah SMA
• Referensi kerja bila ada
• Kontak person yang bisa dihubungi
Kirim lamaran kerja anda ke alamat Jl.
Bulan No. 74 B atau Hubungi: 0823 6500
3033. Lamaran lengkap paling lambat 2
Minggu sejak iklan ini diterbitkan.

LOWONGAN

Kami adalah sebuah perusahaan Nasional
yang bergerak dalam bidang perdagangan
alternatif di berbagai kota di Indonesia
sedang melakukan ekspansi dalam bentuk
pembentukan tim baru pada cabang Medan
untuk posisi sbb:

1. STAFF MARKETING
2. SENIOR MARKETING

Syarat-syarat :
1. Pendidikan minimal D3 (1)
2. Pendidikan minimal SMA, dengan pengalaman 3 tahun pada bidangnya
dan telah memiliki jaringan sosial yang
luas (2)
3. Luwes, giat, mudah bergaul, dapat bekerja dalam tim, pantang menyerah (1,2)
4. Dapat mengoperasikan komputer (1,2)
5. Diutamakan berdomisili di area Medan
dan sekitarnya (1,2)
6. Berpenampilan dan berkepribadian
menarik
7. Lebih disukai jika memiliki pengalaman
dalam bidang Asuransi (2)
Lamaran dapat dikirim via email :
hrdmanagermedan@gmail.com atau
diantar ke Harian Analisa dengan mencantumkan kode “MARK” seminggu setelah
iklan ini diterbitkan.

DIBUTUHKAN SEGERA

Kami perusahaan distributor
ATK (Alat Tulis Kantor) yang
sedang berkembang membutuhkan :

“SALESMAN (MARKETING)”

Dengan persyaratan dibawah ini:
1. Pria, usia maks. 35 thn
2. Lulusan SMA/sederajat
3. Memiliki sepeda motor
sendiri
4. Bersedia ditugaskan ke luar
kota
5. Berpengalaman dalam
bidangnya minimal 1 thn
6. Jujur, berpenampilan menarik & bertanggung jawab
Kirimkan CV, KTP, beserta pas
foto berwarna terbaru anda
ke: Jl. Plangkaraya
No. 109 A/36 Medan.
Kami perusahaan Distributor bahan
bangunan membutuhkan segera :

1. SALES EXECUTIVE
2. TELE MARKETING
3. ADMIN
4. HRD

Dengan syarat dan kriteria sbb
- Pria/Wanita, max. 35 tahun
- Tamatan min. SMA
- Berpenampilan menarik dan rapi
- Jujur, disiplin dan bertanggung
jawab
- Mampu bekerja sama dalam
team
- SIM C dan mempunyai kendaraan roda 2 sendiri (Sales)
- Bersedia luar kota (Sales)
- Khusus HRD tamatan min. S1
mempunyai pengalaman 2 th
Kirim lamaran ke Harian Analisa
dengan code “KAS”.
Email :
kencanaabadisukses@gmail.com

LOWONGAN

Perusahaan Industri Consumer
Goods, yang berkembang pesat
membutuhkan :

“SALES EXECUTIVE”

Persyaratan :
- Pria/Wanita (max. 30 tahun)
- Pendidikan minimal SMA/sederajat
- Memiliki kendaraan sendiri (SIM C)
- Berpengalaman kerja di bidang
distribusi produk consumer goods
min. 3 tahun
- Menguasai seluruh wilayah Medan
dan sekitarnya
- Komunikatif, gigih, rajin dan
bertanggung jawab
Fasilitas : Gaji, insentif, uang
transport dan Asuransi
Kesehatan
Lamaran ditujukan ke Harian
Analisa dengan kode: “SALES
SKA”. Atau email :
management.hrd.ska@gmail.com
selambat-lambatnya 2 Minggu
setelah iklan ini.

Jumat, 24 Maret 2017

GYPSUM, CANOPY
BASMI RAYAP
PT.PROTECTOR INDONESIA UTAMA

061- 4534458, 081375026361
• FREE KNSULTSI & SRVEY (GRNSI 3-5 thn)
• JL. SEI SERAYU NO.41 MEDAN

SUDAH BERPENGALAMAN
SEJAK 1993 ....

baja ringan 082167818936

BENGKEL LAS TAPANULI

- Kanopi
150 Rb / mtr
- Kerangkeng
250 Rb / mtr
- Pintu minimalis Rp.1.2 jt/ daun
- Gypsum
80 Ribu/mtr
Hub : 0812 6920 6161-0852 7013 6161

Halaman 32
PLAFOND PVC-KACA FILM - TIANG S/S
Khusus Pemasangan dan Penjualan
Plafond PVC, Kaca Film, Tiang S/S
(Harga Bersaing). HUB. 0811.63.6936

Menerima Tempahan:

JERJAK BESI, PINTU PRES LIPAT/SORONG,
TANGGA BESI ROL LAYENT/MINIMALIS
STAINLIS STEEL - KAYU, FOLDING GATE,
HARMONICA, CANOPI, AUNING
Terima pemasangan luar kota

DIJUAL

Kompor Gas merk Turbo baru
& lemari pakaian 6 pintu.
Hub: HP : 0852 7073 1111

CONTRACTOR INTERIOR, EXTERIOR & STRUCTUR

DIJUAL CEPAT SPA & Lounge 4 Lantai Full Perabot & Design (Sewa Bisa
Perpanjang). Hub. 0857.6545.7175

CIPTA PRIMA MANDIRI

0823 6422 8588 - 0821 6868 9900

Jl. AH. Nasution Komp. ATTC No. 27 (Dkt Oriflame)
Jl. Karya Bakti No. 15A - Medan
7881478 - 0852 9662 2999 - 0812 653 3014

Cincin Perak 925, 15 Rb/GR
C. Titanium Super 3 Biji 10 Rb
C. Cew Model HK, Hrg 100 Rb
Jadi 20 Rb, Dll. QTY Nego. 0819 3325 9393.

Jl. Pancing Komp. MMTC Blok E No.1 - 0821 6510 5808
Komp. CBD Polonia Blok BB No. 52 - 0813 7056 5131

ALI WIJAYA

KARYA PERMAI

ANDA butuh calon pembeli dari Facebook/Google ?
Cocok untuk jasa klinik, gigi, salon, taylor, gym, dll.
Hub. 0812 607 4046
CUCI GUDANG !

ALFA OMEGA

Menerima Renovasi Rumah,Jerjak Besi,Kerangkeng,
Kanopi,Galvalume,Atap Baja Ringan,Tenda Kain, Railing
Tangga Besi/Stainless,Partisi,Plafon Gypsum/PVC,Tempah
Perabot,Kitchen Set,Sofa, Kassa Nyamuk,Cat,Wallpaper Kaca/
Aluminium,Alucubond Composite,Talang Air Dll.

Menerima Pekerjaan :
- Structur / Fisik Bangunan
- Renovasi Interior & Exterior
- Jendela UPVC & Pintu UPVC
- Jendela Aluminium & Pintu Aluminium
- Sekat Kaca Tempered
- Furniture
- Design 3 D & 2 D
- Pemasangan Wallpaper

BENGKEL

AHLI BANGUNAN
• Bangun Baru
• Cat/Gypsum
• Renovasi Rumah • Pegangan Stainless
• Baja Ringan
• Keramik/Granit
HUB. WIE PIN - 0821.6698.0945

AHLI BASMI
RAYAP

PT
ANCE PPest
est Control
PT.. ADV
ADVANCE

061.847.2430, 0812.6479.251

Jl. Ring Road/Asrama Komplek. Bumi
Asri Blok C No. 106
(KANTOR PERMANENT)
Garansi : 3-5 Tahun, Survey Gratis

DIJUAL LEMARI SUNGKAI OPTIK

BUTUH JASA KONTRAKTOR ??

Full Set, Stelling Kaca, Harga Murah, Kondisi Bagus. Hub. 0812.9022.7000 / TP

HARGEN® DIESEL GENSET 8-2500 KVA. CUMMINS, YANMAR, PERKINS, FOTON, LOVOL, VOLVO, FAWDE. HARGEN® BENSIN GENSET 1000-7500W. Seluruh genset telah
di QC 100% load dan 12 bulan Garansi. Telp. 6641068,
6612319 dan 085270647597. www.jjpowerindo.co.id

DIJUAL

~ 1 unit Greader GD 500
~ 1 unit Dozer D3
~ 1 unit Wheel loader 926
Berminat Hub : 081260345599

DIJUAL MURAH

- Dozer CAT D7G 2 unit (ada wing)
- Dozer Komatsu D31P & Hitachi EX 200-1
(kondisi tidak lengkap)
- Baket kepiting (bekas), kabin Excavator Hitachi
Zaxis & Laundry, Safety kabin, kepala Isuzu ELF
Hub: 082166792632

* BIRO JASA M.C. *

* Pengurusan : SIM A/B/C/Int’l,STNK/BBN
/Mutasi,Speksi,Passport,Merk Dagang, dll.

(061) 6632 632 / 081 2653 3803
** BIRO JASA M.C **

*Pengurusan : SIUP, HO, TDP, NPWP,
SBU,SIUJK, KTA, KADIN / ARDIN DLL

(061) 6632 635 / 0851 0004 5588

AMEI MURAH RENTAL

Avanza, Innova, Alphard, Mercy Bus Dll.
Bandara M. Pengantin Dll. Pin BB : 5818BF26,
HP. 0852 7022 2605- 0812 6349 3818 (WA)

Kami menyediakan jasa RENOVASI dan BANGUN BARU dengan
jaminan kualitas pekerjaan yang
sangat memuaskan.
(Project RENOVASI yang sedang
berjalan : MUTIARA PALACE, Villa
Berjaya Avenue Mestika Indah,
Villa Krakatau Palace).
Hubungi : KARIM TAN
(08116183000)

MEDAN - KNO - MEDAN
MOBIL BERSIH, AMAN, NYAMAN
& ONTIME (24 JAM)
HUB. ABUN (0812.6068-7330)

BIRO JASA 777

Bersedia Mengurus : SIUP, HO, TDP, IUJK, SBU, STNK,
SPT, S. Pindah Dll. Hubungi : HP. 0852.7576.1997, 0813.
6149. 6343, EDDY LIM, Berkas Di Jemput

JASA TUTUP KARTU KREDIT/KTA

Hanya bayar 30%, Hutang lunas 100%.
LEGAL. 0812 8153 9552 (Tinah)
KREDIT EXPRESS

MELAYANI PENGENDALIAN :

DANA TUNAI
JAMINAN BPKB MOTOR/MOBIL
HUB. 0821 6628 3269 - 061 844 7876
JL. SUNGGAL PEKAN NO. 366 MEDAN

TIKUS, NYAMUK, LALAT DAN KECOA

PELUANG BISNIS Perusahaan
Jasa PT.HAMSA MANDIRI INTERNATIONAL TOURS Berkembang Pesat Di bidang Penerbangan, Permintaan Order Banyak,
Membuka Peluang Kerjasama kepada pemilik modal Minimal Rp
100 Juta maksimal Rp 500 Juta.
Keuntungan 1,5% s/d 3%.
Alamat Jl Karya No 251B Medan.
Telp : 061.4066277
HP: 0822 76 727 727

www.myluxurycarrental.com

- MERCEDES & BMW
- FORTUNER & PAJERO
- VELLFIRE & ALPHARD
- CAMRY, ALTIS & VIOS
- LEXUS & LANDCRUISER - HIACE, TRAVELLO, ELF & LUXURY BUS
Call: 081 260 999 888 (WA), 081 990 8888 99, 0851 00 888 999, Pin BB: 5E9C1D80

SHANDI RENTAL MOBIL

Avanza, Innova, Alphard, Mercedes Benz, Fortuner,
Landcruiser Prado, Camry, Strada Triton, Bus Pariwisata,
juga menerima titipan mobil,dll. 0813 9788 6666.

ANTAR JEMPUT KNIA
Mobil Innova-Nissan. Hub.AHan (Agus)
0812.6463.6688,0878.6893.9350

YAYASAN KASIH SEJAHTERA
AN-CHI

Tempahan Perabot Dan Renovasi.
ASEN: 0852 9892 6689.

KNIA 24 Jam
Rp.120.000
Harga mulai
Alphard, Innova, Elf 20 seat, dll
CP : 0811 631 2223

SOFA (REPERASI & TEMPAHAN)

* KAKAK ASUH * PERAWAT JOMPO* PRT

PERABOT MEWAH MURAH

>

YAYASAN KARYA BUNDA

HUB. 0821.6667.7781 - PIN : 57FC81B9

PERAWAT JOMPO-KAKAK ASUH

Sofa, Meja Makan, Buffet TV, Tempat tidur, dan lain-lain.
Segera kunjungi Showroom kami: di Jalan Ahmad Yani
No. 28. Call: 061-452585. Whatts App: 0813 6178 8857.

Hub. 0821.6064.4428, 527F753A

SPECIALIST SOFA

LPPRT BERSINAR I

(REPARASI & TEMPAHAN)

Sofa, K.Makan, Kantor, Jepara, Listrik, Busa
Dinding/Tempat Tidur (Ganti Kulit/Kain +
Busa). NB : Terima Tukar Tambah Sofa.
AYONG : 081361536320 / 0858.3135.4658
Instagram : young-sofa-medan
NB : Tidak Sama/Tidak ada Cabang

TEMPAHAN MURAH

Lemari Pakaian 3 Pt Sungkai ............................ Rp 1.800.000
Spring Bed 6 Kk (Garansi 10 Thn) ..................... Rp 1.500.000
Kitchen Set Dapur Sungkai Atas Bawah ............. Rp 1.800.000
Sofa Tamu Minimalis ....................................... Rp 1.500.000
Hub. 061 661 6802 / 6618116 / 0851 0053 2188

SOFA

Reparasi Sofa - Springbed

Tempahan Sofa berkualitas - Padded Wall
Konsultasi design Sofa Gratis. Since 1997
08126501093 - 081375792610 - Budi
Instagram/ FB : SOFA MEDAN

AVIS MOBILE

JL. SUTRISNO NO.282 B
08115555510 by SMS no call

DC

YAYASAN SINAR BUNDA

*Perawat Jompo *PRT
Hub. 0813 6105 2005/0813 6105 2006. MEDAN

2.4%* (P. Brayan & ASIA)-DIKY
085923000001

* PELUNASAN atau Dana Talangan Kartu
Kredit Visa dan Master 1,6% Perbulan.
hub : • 085361830858
• 082165762565
YAYASAN ASUH PRIMA
Menyalurkan : - B.SITTER - P.JOMPO
Hub : YAP, Jl.Pinang Baris Komp.Ruko Palem Mas No.119 F
Telp :

(061) 8476196 - 081260060024

ENGLISH PRIVATE
CONVERSATION/IELTS
0811 615 7997

PRIVATE Les International and National Plus.
SD - SMP.
Address : Asia Mega Mas BB 21
Hp : 0877 - 6852 - 1765 / 0812 - 633 - 0089
Free trial 1 week

LES PRIVATE INT’L/NAT

Pelj Sekolah/Mafia/Ing/Mandarin/Akuntansi/Menggambar/
Gitar/Jerman/Jepang/Piano/Biola/Sempoa. Tingkat TKSMA. Diajar oleh guru chinese berpengalaman. Bersedia
kerumah murid. Hub. 0823 7068 2275.

★ LES PRIVATE TK, SD, SMP, SMA, DWS ★

NAT PLUS/INT’L, PEL SKLH/ MAFIA/AKUN/ B.ING/B.MANDARIN/B.JEPANG/
KOMP/ DRAWING/ SEMPOA/ PIANO/ GITAR/ BIOLA. DI AJAR GURU² CHINESE PENGALAMAN. BERSEDIA KE RMH MRD. JUGA SEDIA TPT LES.
HUB. 082366516335 (HARGA BERSAING)

SINAR KASIH ABADI SEJAHTERA

Menyalurkan : Perawat Jompo & Medis
Hub. 0823.60.777.620 - PIN. D7C227F0

SIMPATI

YAYASAN PERMATA BUNDA

Menyalurkan Khusus Perawat Jompo Wanita dan
Pria. Hub. 0812 6030 0273 - 0852 6115 3180.

ANTER JEMPUT BANDARA KNIA

Supir Chinese, On Time, Mbl Bersih & Nyaman
Hub: 081260004125

B.SITTER / P.JOMPO

YAYASAN SEPA HUSADA
Hub : 08116021629/ 085371329792

GESEK TUNAI KARTU KREDIT
2.5 % - SEKITAR PETISAH
HUB. 0852.4412.2757

Jasa Pelunasan Tagihan

Kar tu Kredit dan
Gesek Tunai. Hub.
081 165 9286.

TARIK TUNAI

2,4% dan Talangan 2,6%
Kartu Kredit Visa - Master
Hub: 081361160721
(No SMS)

KARTU KREDIT/KTA ANDA BERMASALAH?

0812

nomorMEDAN

www.

.com

(tersedia ribuan nomor CANTIK SIMPATI / kartu AS / XL)

toko: VICITEL, Jl. Kapten Jumhana (dekat Simp. Komp. ASIA MEGA MAS)
HP: 0823 9369 9369, Pin BB: 746cb881

6666.1952
20.20.20.54
20.20.20.74
20.20.20.84
20.20.20.64
20.20.20.94
670000.24
643.78910
7222.2929
7222.4848
6513.4444
6138.4000
69.400.300
60.2222.92
60.2222.82
60.2222.72
60.2222.62
60.2323.60
61.200.123
6666.7009
6767.8912
6666.1927

250
250
250
250
250
250
230
230
230
230
230
230
230
220
220
220
220
220
220
220
220
220

XL 0859 22 333 345 : 1 JT.. 12 GB

222.33.666 900
22.77777.9 400
22.77777.5 400
22.77777.4 350
22344.999 300
222.87.999 280
222.80.555 280
222.53.999 280
222.59.000 280
22.333.369 250
222.56788 250
222.67.666 250
222.58.555 250
222.67.111 250
222.54.333 250
22.333.398 240
22.333.378 240
22.333.368 240
22.3333.73 230
22.3333.63 230
22.3333.53 230
222.6.777.8 230

222.6.77.88 230
222.64.111 230
222.54.111 230
222.58.588 230
2227.9997 230
222.5666.7 220
222.56665 200
2227.9998 200
22.3333.58 200
22.3333.67 180
22.3333.59 180
22.3333.80 180
22.3333.79 180
22.3333.70 180
22.3333.50 180
22.3333.97 180
22.3333.95 180
22.3333.92 180
22.3333.91 180
22.3333.90 180
22.3333.87 180
22.3333.81 160

HUB : 0852.6107.5111 - 0877.6950.6999… DI ANTAR…

AS MOBILE

Jln. Mayang No. 3C (daerah Sekip/Adam Malik)
Telp : 0851 0710 2088
iPhone 7 plus 128GbJetblack(New, packing, blom aktif) 12.280 jt Sam S7 Edge Gold (New, Grs Sam 1 tahun) ..... 8.48 jt
iPhone 7 128 Black Matte/Gold (New, blom aktif)10.680/10.380 jt Sam J5. 2016 (Garansi Sam 9 bln, Perfect) ...... 2.28 jt
iPhone 6s Plus Rose Gold 64 Gb (Grs 5 bln, Perfect) ........ 7.48 jt Sam Tab S 10” (std, 4G, mulus) ...................... 2.88 jt
iPhone 6 Plus Grey 128 Gb (Komp, Perfect) ..................... 5.78 jt Sam S7 Silver (Grs Sam 7 bln, mulus) ............ 5.68 jt
iPhone 6 plus Gold 64Gb (komp, ex. inter, mulus) ............. 5.48 jt Sam S6 EDGE Black (komp, LTE, Mulus) ......... 4.98 jt
iPhone 6S plus Rose Gold 128Gb (komp, ex grs, mls skl) . 7.88 jt Sam Note 3 (komp, mulus) ..................... 1.98/1.78 jt
iPhone 6S 64Gb Rose Gold (komp, mls, mls skali) 5.98 jt Sam S5 Black (Komp, Segel, mulus) ................ 1.98 jt
iPhone 6 Grey 64 Gb (Komp, Grs Inter 2 bln, mls) . 4.68 jt Sam A8 Gold (komp, 4G, perfect) .................... 3.38 jt
iPhone 5S Gold 32Gb (komp, ori, sprti baru) ......... 2.98 jt Sam A.76 Gold (Grs Sam 4 bln, Perfect) ........... 3.98 jt
iPhone 5S Gold/Grey 16Gb (komp, mulus) ........... 2.68 jt Sam A3 2016 (Grs Sam 9 bln, Perfect) ............ 2.28 jt
iPad 4 Wifi 64 Gb (Komp, mulus sekali) ............... 2.58 jt Sam Tab 4 10” (Komp, Mulus) ....................... 1.38 jt
iPad 3 Cellular 32Gb (komp, mulus skali) ............ 2.38 jt Sam J5 (komp, ex grs) .................................... 1.38 jt
iPad mini black 64Gb Cell (komp, mulus) ............ 2.18 jt Sam Note 4 Gold (Komp, Ex. Grs, Perfect) ........ 2.78 jt
LG G4 brown (komp, single SIM, 2 batt) ................ 2.68 jt Sam Mega 2 (komp, 2 GSM, perfect) ............... 1.58 jt
LG G4 (komp, 2 GSM, mulus) .............................. 2.78 jt Sam A5 White (lengkap, std, 4G, mulus) .......... 1.78 jt
LG G5 (std, Ram 4Gb, perfect) ............................. 4.28 jt Sam Grand 2/Grand Duos (Komp, mulus) 1.28/ 980 rb
Sam A5 (komp, perfect, sprti baru) ...................... 2.18 jt Sony M4 Aqua (komp, ex gs, perfect) ............... 1.98 jt
Sam Gear S 2 Sport (komp, mulus) ..................... 2.18 jt Sony Z1 (Komplit, mulus sekali, 20 MP) ........... 1.98 jt
Sam S4/Note 2 (Komp, Original, mulus) ............... 1.48 jt Asus Zenfon 2 5,5” (komp, Ram 4Gb/32Gb) ..... 1.88 jt
Sony C3 (Komp, Mulus sekali) ............................. 1.28 jt Huawei P9. Lite (New, ex hadiah, grsnas) ......... 2.88 jt
Lenovo P1 Turbo (komp, 4G, mulus skali) ............ 2.38 jt Lenovo A6010 (komp, 4G, Ram 2Gb) ............... 1.28 jt
Lenovo Tab S6000 10” (std, perfect) ................... 980 rb Lava X8 Pro (Grsnas 11 bln, perfecet) ............. 1.38 jt
Lenovo S920 (std, mulus) ................................... 830 rb
Evercoss Y2/S55 (grs 5 bln, 4G, batt 6200) .......... 1.58 jt

TERIMA HP 2 ND !!!

★ SERVICE HANDPHONE ★

langsung cari sendiri sesuai selera di internet
klik..

280
280
280
280
280
280
280
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
230
250

HARDWARE & SOFTWARE
SAMSUNG - XIAOMI - IPHONE
IPAD - LENOVO - EVERCROSS
OPPO - VIVO - DLL

MEDIA PRIMA SELULAR
Jl.B.Katamso No.389 A
depan SPBU Spore. Station
Call / WA : 0822 7743 5222
Pin BBM : D42BE38C

HW CCTV
Jln. Asia No: 4 Medan
Tlp: 061-7346093 - 082365006664
WA/ HP : 0853 6222 6664

Paket 4 Chanel HD + TV
-

4 unit camera IR HD
1 unit DVR 4 chanel + TV 7 Inch
1 unit Hard Disk 500 GB
Ha
Kabel RbS9 + power 50 M R rga Prom
o
p.2.60
Adaptor CCTV
0.000
Ongkos pasang

Tersedia Paket 4 Chanel HD
Belum termasuk TV Rp.2.200.000
• Finger print lengkap siap pakai
Rp.1.600.000
AVISTEL

MERCEDES
BUS
PAJERO S
WEDDING CAR
PREGIO
AIRPORT
0852 9676 5656, BB:553BA6D0

Tersedia Rental Harian, Antar Jemput Airport, Hub.
0813 7014 7218, 0819 3247 0135 (Only WA)

depan

11 digit

2,5 JT 07.07.07.76
1,5 JT 20.20.20.92
1,5 JT 20.20.20.95
1,3 JT 20.20.20.97
1,3 JT 20.20.20.79
1 JT 20.20.20.85
900 20.20.20.24
800 67.900.600
800 73.22.33.44
600 07.04.05.06
600 6666.1958
500 7222.4242
450 77.8888.45
400 77.8888.17
350 77.8888.26
350 77.8888.06
350 77.8888.47
300 070.66789
400 58.3333.45
350 7222.7890
320 733333.16
320 66666.850

- Car DVR (Record)
- Running text 1 meter - 2 meter

CHUN RENTAL

RENTAL MOBIL CHENGBENG

0851.0066.3999

iPhone 7 128 Jet New/ 128 Jet Grs 8 ................ 10.9/9.5 Macbook Aiar 11.6 4/128 2014/Md 711/ex iplug ...... 7.28
iPhone 6S + 64Gb Grey Fullset mulus ..................... 6.78 Samsung A3 2016 NG/Grs 5 mulus . . . . . . . . . 2.08/2.38
iPhone 6S 16Gb Rose Gold/64 Grey-Rose .......... 5.5/6.7 S7 Edge Silver Grs 5 bln mls 100%/ Gold grs 6 . 7.58/7.28
iPhone 6 64 Gold/Grey/6+ 16Grey ............... 4.3/4.8/4.3 Samsung Tab S2 9.7” Gold grs 2/ Tab A 8” grs 65.08/2.98
iPhone SE Rose 16Gb/64Gb Fullset ................... 4.3/5.28 Samsung S6 Edge White 64Gb Sein/Gold grs 5 4.08/4.48
iPad Mini 2 64 Cellular/ Mini 1 16 Wifi Grey ... 4.38/1.95 Samsung S7 Silver Duos/Black single fullset ..... 4.98/5.18
Samsung J7 Prime grs 11 bln, mls 100% gold ......... 2.88
iPad Mini 3 16 Grey 4G/128 Gold 4G ............... 3.78/4.78
Samsung S7 Black grs 11 bln mls 100% ................... 6.58
iPad Air 16Gb 4G mulus perfect ............................... 3.58 Samsung Note 4 4G Black/ 3G Wgite/Gold mls . 3.38/3.18
Blackberry Passport Black/White fullset . . . . . . . 2.38/2.6 Samsung S6 Gold NG/ Black Grs 6 bln mulus . . 3.98/4.38
Asus ZenMax 8 Gb 32 Gb/2 Gb 32 Gb, grs 10 bln 2.38/1.9 Apple Watch Series 2 Nike/Grey 42 mm New Grs 1 th 6.98
Asus Zen Watch 2 Wi 502 Q silver leather New ....... 2,5 jt Xiaomi Mi5 S 3/64 Gb Fullset pk 1 mgu .................... 3.78
Blackberry Dtek 50 New/ BB Priv Flip* ............ 4.58/3.98 Sony Z5 Premium Chrom/Gold fullset mls . . . . 4.98/4.58
SmartWatch Huawei Watch stainless . . ................... 3.98 Oppo F1+ GHold & Rose sgrs 6/F1S 4Gb pk mgu4.08/3.38
Fossil Q Smart Watch grs 2 thn inter ........................ 3.98 LG V20 grey grs 10 bln, mls 100% no lecet ............... 7.08

AS.. 08 232 16 88888 : 9 JT.. FREE 10 GB

6288.6288
6.234.9999
678.80000
07.80.80.80
60.20.20.20
67.30.30.30
16.16.16.68
72.53.53.53
6287.0000
6000.4040
69.400.400
650.65000
07.07.07.68
16.16.16.96
83.003.003
16.16.16.33
40.8888.58
65.7777.22
6182.6666
7222.9666
20.20.20.25
20.20.20.59

UNTUK KERUSAKAN RINGAN LANGSUNG
SIAP DITEMPAT

YAYASAN

INNOVA
AVANZA
SPIN
ACHUN :

Jl. Pancing Komp. MMTC AA No.17

COM Open : 11.00 - 20.00(Sen-Sbt)

GESEK KARTU KREDIT

Menyalurkan: 1. Perawat Jompo. 2. Medis. 3.
PRT. Hub. 0821 6525 5361 - 0812 6348 3376.

Ganti kulit/kain + busa segala model Sofa,
K.Makan, Kantor. NB : Tukar Tambah Sofa
AWEN : 0813 6035 0250

Oppo Neo5 std mulus ..... 700 Oppo Neo 7 2nd 100% br pake 2 minggu 1.6
Oppo F1S 3/32Gb Gold br pake 5 hr ...3.150 Meizu M3S komplit 99% ... 1.5
Lava 505 gold std ........... 600 Lava 758 Gold std ............................... 850
Lava V2 + black std ............. ........................................................ 1.250
Samsung Not 4 white std 99% mulus ..................................................... 2.8
Samsung S7 Edge Black 99% second grs hilang .................................... 6.7
Coolpad E 502 gray new ....... ........................................................ 1.850
iPhone 5S/32gb Grey grs 9 bulan .......................................................... 2.5
iPhone 5S/32gb Gold grs 11 bulan ....................................................... 2.65
iPhone 6+/16 Grey grs 7 bulan ............................................................ 4.6
iPhone 6+/ 16 Gold grs 7 bulan ............................................................ 4.8
Ready semua jenis hp baru harga mulai dari ............ 99 rb
TERIMA SERVICE HP & LAPTOP

★ ROBIN COM ★
Jl. Nibung II No: 108 (samping Medan Plaza)
HUB : 0811 650 7872/0811 651 7872/0815 3380 7872
Apple iPad Mini 4 16Gb Cellular (New, packing) eks hadiah ............................................... 5.88 jt
Apple iPhone 7 Plus 128 Gb black (new, packing, grs) eks hadiah ................................... 12.08 jt
Apple iPhone 7 Plus 32 Gb (komplit, grs, mulus sekali) .................................................... 9.08 jt
Apple iPhone 7 128 Gb black (komplit, grs 11 bln, mulus sekali) ....................................... 9.18 jt
Apple iPhone 7 32 Gb black (new, packing, grs) eks hadiah .............................................. 8.98 jt
Apple iPhone 6s Plus 64/16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) ................................... 6.98/6.38 jt
Apple iPhone 6s 16 Gb (komplit, grs/non, mulus 99.9%) ........................................... 5.98/5.68 jt
Apple iPhone 6s 128 Gb (komplit, grs 5 bln, mulus sekali) ........................................ 7.48/6.98 jt
Apple iPhone 6 Plus 128 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ....................................... 6.18/5.98 jt
Apple iPhone 6 Plus 16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) .......................................... 5.18/4.98 jt
Apple iPhone 6 128 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ...................................................... 5.08 jt
Apple iPhone 6 64 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ........................................................ 4.48 jt
Apple iPhone 6 16 Gb (komplit, segel, mulus 99.9%) ................................................ 3.88/3.78 jt
Apple iPhone 5s 64/32/16 Gb (komplit, segel, mulus sekali) ............................. 2.78/2.58/2.18 jt
Apple iPhone 5 SE 16 Gb (komplit, grs 7/5 bln, mulus 99.9%) .................................. 3.98/3.88 jt
Apple iPad Pro 9,7 128 Gb Cellular (komplit, grs 11 bln, mulus sekali) ............................... 9.28 jt
Apple iPad Air 2 16 Gb Cellular (komplit, segel, mulus 99.9%) ........................................... 4.38 jt
Apple iPad Mini 4 32 Gb WiFi (komplit, grs resmi 10 bln, mulus sekali) ............................. .4.38 jt
Samsung Galaxy S7 EDGE (komplit, grs 10/9/6/5, mulus sekali) ....................... 7.38/7.18/6.98 jt
Samsung Galaxy Tab S 2 10 inci/Tab S 8.4 (komplit, segel, mulus 99.9%) ................ 4.18/2.18 jt
Samsung Galaxy S5 (komplit, segel, mulus 99.9%) ................................................... 1.88/1.58 jt
SamsungGalaxy A7 6 (komplit, grs 4/non, mulus 99.9%) .......................................... 3.88/3.38 jt
Samsung Galaxy S6 EDGE (komplit, segel, mulus 99.9%) ................................................. 4.58 jt
Samsung Galaxy Tab A6 (komplit, grs 4 bln, mulus sekali) ................................................ 1.68 jt
Samsung Galaxy Note 3 (komplit, segel, mulus 99.9%) ..................................................... 1.88 jt
Samsung Galaxy A5 6 (komplit, segel, mulus 99.9%) ........................................................ 2.68 jt
Samsung Galaxy Gear Fit 2 (komplit, grs 10 bln, mulus 99.9%) ......................................... 1.48 jt
Samsung Galaxy Alpha (komplit, segel, mulus 99.9%) ...................................................... 1.88 jt
BlackBerry Porsche 9983 (komplit, grs resmi 16/3 bln, mulus 99.9%) .............................. 6.88 jt
BlackBerry Q10 (komplit, segel, mulus 99.9%) .......................................................... 880/780 rb
Sony Xperia Z3+/Z3 (komplit, segel, mulus 99.9%) .......................................................... 2.38 jt
Lenovo Tab 2A 10 inci/A859 (komplit, segel, mulus 99.9%) .................................. 1.18 jt/880 rb
TERIMA HP X-TRA TINGGI!!! SERVICE!!! UPGRADE!!!

PIANO PRIVAT
• Untuk Usia 5 - 50 Tahun, Grade : 01 s/d 08 (Piano, Theory)
• Diploma ABRSM, ARSM (UK), EAR TRAIN
• PRESTASI MURID :
High Scorers Ujian ABRSM (London), Carnegie Hall (USA)
Guess Artist, Juara Alberti International Piano Competition,
Finalist Steinway Piano Competition, Malaysia Chopin International Competition, Juara Essex IPC, Etc.
HUB : 0877.6955.3302

PAKET LIBURAN(FULLAC)

Kursus Satelit

Jl.Aksara No.18 Medan.
0851 0642 9336-0851 0214 5842

1. Kursus Sound System
Rp.1.750.000,2. Kursus Monitor, TV LCD, LED
Rp.2.500.000,3. Teknisi Laptop
Rp.2.500.000,Software, Hardware, REbuild IC, bongkar pa
sang, ganti komponen, trouble shooting, gratis:
skema, teknisi komputer, LAN, Warnet.
4. Teknisi Komputer, LAN, Warnet
24 x pertemuan
Rp.1.200.000,5. Teknisi AC, Kulkas, AC Mobil, Dispenser
24 x pertemuan
Rp.1.750.000,6. Kursus Handphone & Tablet
Rp.2.500.000,Gratis Software, Blackberry, Android HP/ Tablet, Nokia, Sony, Samsung, Jailbreak, Root, Isi
Game, Upgrade, dll

JK-Ponsel

Jl. Rasak No.6 A (Daerah Sekip)
HP. 08116310747

Laptop HP 14 (Grs 10 bln, Ci5, vga, 2gb, 14”) ............ 4.88 jt
Laptop HP 14 (DualCore, 2/500gb, 14”) ..................... 1.98 jt
iPhone 6 16gb (komplit, perfect) ............................... 3.98 jt
iPhone 5S (Komplit, 16gb, mls sekali) ........................ 2.08 jt
iPhone 5S (komplit, 32Gb, mls sekali) ........................ 2.48 jt
BB Pasport (Komplit, perfect) .................................... 2.78 jt
BB Bellagio (Komplit, mls sekali) ............................... 480 rb
Asus Zenfon 3 Laser (Grs 10 bln, 4gb/32gb, 4G, mls skl) 2.58 jt
Sony Z1 (komplit, perfect) ......................................... 1.88 jt
Sopny Z-2 (komplit, mls sekali) ................................. 2.58 jt

Galaxy S5 (Komplit, White, perfect) .............. 1.98 jt
Galaxy A7 2016 (Grs 9 bln, perfect) .............. 3.98 jt
Galaxy A-8 (Komplit, mls sekali) .................. 3.38 jt
Galaxy Note 3 (Komplit, mls sekali) .............. 1.98 jt
Galaxy Note 4 (Komplit, mlssekali) ............... 2.88 jt
Galaxy Tab S - 10” (Komplit, mls sekali) ....... 3.48 jt
Galaxy Tab A - 8” (4G, 16gb, mls sekali) ....... 1.88 jt
Galaxy J-5 (komplit, mls sekali) ................... 1.58 jt
Samsung Z-2 (Grs 8 bln, perfect) ................. 680 rb
LG G3 32gb (White, komplit, mls sekali) ....... 2.48 jt

Plaza Medan Fair Lantai 4 No. 20
( S a m p ing A y a m K a l a s a n M a s u k , S e b e l a h B l o o m i n g )
TIPE
GARANSI
HARGA
IPHONE 6S PLUS 16 GB R. GOLD
GRS S/D JULI 2017
RP. 6.300.000
IPHONE 6 PLUS 64GB GREY
NG-MULUS
RP. 4.900.000
IPHONE 6 PLUS 16GB GOLD
NG-MULUS
RP. 4.400.000
IPHONE 6S 64GBGREY
NG-MULUS
RP. 6.200.000
IIPHONE 6 64GB GOLD
NG-MULUS
RP. 3.800.000
IPHONE 6 16GB GREY
NG-MULUS
RP. 3.200.000
IPHONE 6 16GB GOLD
NG-MULUS
RP. 3.000.000
IPHONE 5S 16GB GOLD
GRS S/D APRIL 2017
RP. 2.050.000
IPHONE 5S 32GB GOLD
GRS S/D APRIL 2017
RP. 2.250.000
IPHONE 5S 32GB GOLD
NG-MULUS
RP. 2.100.000
IPHONE 5 64GB WHITE
NG-MULUS
RP. 1.600.000
IPHONE 5 32GB WHITE/BLACK
NG-MULUS
RP. 1.500.000
IPHONE 5 16GB WHITE/BLACK
NG-MULUS
RP. 1.400.000
IPHONE 4S 64GB BLACK
NG-MULUS
RP. 900.000
BB Q10 WHITE
NG-MULUS
RP. 900.000
BB 9900 BLACK
NG-MULUS
RP. 600.000
BB 9810 WHITE
NG-MULUS
RP. 350.000
BB 9360 BLACK
NG-MULUS
RP. 200.000
BB 9320 WHITE
NG-MULUS
RP. 200.000
BB GEMINI BLACK
NG-MULUS
RP. 200.000
BISA TUKAR TAMBAH FREE SCREEN PROTECTOR DAN VR BOX
BAWA POTONGAN IKLAN INI DAN DAPATKAN POTONGAN HARGA (CASHBACK) Rp 100.000
(KHUSUS UNTUK HARGA HANDPHONE DIATAS 1 JT)
BERLAKU MULAI TANGGAL 23 S/D 26 MARET 2017

AVISTEL

PLAZA MILLENIUM LANTAI 2 NO. 20-21
(Escalator Lantai 2 belok ke kanan)
TYPE HP
GARANSI
HARGA
BB 8520 GEMINI
GRS S/D MEI 2018
RP. 250.000
BB 9320 BLACK
KOMPLIT / NG
RP. 175.000
BB Q5 BLACK
KOMPLIT / NG
RP. 525.000
BB Q10 WHITE
KOMPLIT / NG
RP. 925.000
BB Z10 BLACK
KOMPLIT / NG
RP. 825.000
BB 9320 WHITE
KOMPLIT / NG
RP. 225.000
IP 5 16 GB BLACK
KOMPLIT / NG
RP. 1.375.000
IP 5 16 GB BLACK
NOV - 17
RP. 1.575.000
IP 5 32 GB WHITE
KOMPLIT / NG
RP. 1.425.000
IP 5 32 GB GOLD
KOMPLIT / NG
RP. 1.525.000
IP 5 32 GB WHITE
MAR-17
RP. 1.550.000
IP 5 32 GB BLACK
KOMPLIT / NG
RP. 1.175.000
IP 5 32 GB WHITE
GRS S/D APRIL 17
RP. 1.625.000
IP 5 64 GB WHITE
KOMPLIT / NG
RP. 1.625.000
IP 5S 16 GB GOLD
KOMPLIT / NG
RP. 1.725.000
IP 5S 16 GB GOLD/GREY
KOMPLIT / NG
RP. 1.925.000
IP 5S 16 GB GOLD
KOMPLIT / NG
RP. 1.725.000
IP 5S 32 GB GOLD
KOMPLIT / NG
RP. 2.175.000
IP 5S 32 GB GOLD
MEI 2017
RP. 2.275.000
IP 6 16 GB GOLD
KOMPLIT / NG
RP. 3.025.000
IP 6 16 GB GREY
KOMPLIT / NG
RP. 3.325.000
IP 6 64 GB GREY
KOMPLIT / NG
RP. 3.600.000
IP 6 PLUS 16 GB GREY
KOMPLIT / NG
RP. 4.025.000
IP 6 PLUS 64 GB GREY
KOMPLIT / NG
RP. 4.725.000
IP 6 PLUS 64 GB GOLD
KOMPLIT / NG
RP. 4.875.000
BISA TUKAR TAMBAH - FREE SCREEN PROTECTOR DAN VR BOX
BAWA POTONGAN IKLAN INI DAN DAPATKAN POTONGAN HARGA (CASHBACK) Rp 100.000
(KHUSUS UNTUK HARGA HANDPHONE DIATAS 1 JT)

BERLAKU MULAI TANGGAL 23 S/D 26 MARET 2017

Tagihan Menunggak ? Kami Solusinya :
Cicilan sesuai kemampuan bunga 0%. Lunas dgn disc 30-60%, tidak bayar sama
sekali. BI Checking Clear. Legal Gracia Law
Firm Jln.Sempurna Ujung No.233-Medan.
Hubungi :

LISA t 0813 6012 5967 NOVAt0812 9490 9849
DIANA t 0852 7076 1841 DEWIt0812 9490 9860
JIMMYt 0812 6902 3557

JASA PENGURUSAN TAGIHAN KARTU
KREDIT DAN KTA YANG BERMASALAH

Hanya dengan bayar 10% Anda terbebas
dari collector. Ingin dicicil sesuai kemampuan dengan bunga 0% atau lunas dengan
Disc 30%-60% Tidak bayar sama sekali.
BI Checking, Clear, Legal.
Law Office, MBB Associates hub:
• 085361830858
• 082165762565
Grand Palladium Mall Lt. UG Blok US.1 No.9/10 Medan-20112

Pusing dengan Kartu Kredit/ KTA.
KAMI “SOLUSINYA” di cicil sesuai kemampuan . Diskon 30% 60%, Tidak bayar sama sekali,
Bebas BI CHECKING, LEGAL.
Hub :
LINDA : 081343086323 SANNY : 082369782268
PITER : 082366508782 ADIT : 085270761865
BUNGA : 0813275070044 CLARA : 082168189095

CICILAN 0%

TANPA KARTU KREDIT

Untuk Semua Handphone
dan Tablet SAMSUNG
Hanya KTP dan Dokumen
pendukung lainnya
Proses kurang dari 1 jam
Hanya di

CV. ZC FAST INDONESIA
Forwarding - export - import
- customs clearance

CHINA - THAILAND MALAYSIA - SINGAPORE
Airfreight and Seafreight

JL. DR FL TOBING NO.97A/107 MEDAN
Call: 085260734055 / 4555768
www.zcfastindonesia.com

GREEN CELL
Sun Plaza Lantai LG-C-02
(Sebelah Timezone)
0821 6520 1567 (WA)
BLOOMING PONSEL
Plaza Medan Fair Lt.4 tahap 1 No.22
(Sebelah Ayam Goreng Kalasan)
0811 6018 099 (WA)
NEW BLOOMING PONSEL
Tahap 4 No.325
(Dekat Service Center Samsung)
0811 6018 098 (WA)

